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Abstract 
The thesis studies how and why ethnicity was used as a ground for separation in 
order to establish education that was segregated from the normal teaching in 
elementary schools. The thesis focuses on the educational policy targeted at 
Gypsies, vagrants and nomadic reindeer-herding Sámi. Due to their ways of living 
they did not fit into the general Swedish education, which was based on domicile. 
My aim is to problematise research of the teaching that was offered to Sámi and 
Gypsies. The safety zone has been used as a metaphor for analysing a physical, 
spatial way of thinking, where the location of the educational environment in 
relation to the surrounding society was focused on. The concept has also been used 
in order to analyse a dimension of educational content that was a matter of forming 
the pupils’ way of thinking and knowledge. What may at first glance be perceived as 
primitive and poor, e.g. teaching out of doors, may also, as I see it, be interpreted 
as a manifestation of a radical educational current. The education policy was 
moreover a concern not only for the state or for centrally placed actors but 
engaged the local authority community and other actors. The study shows how 
actors at different levels in a country committed to education handled issues 
concerning ambulatory ethnic groups. It was not the same issues that were relevant 
for the groups, but they involved a common pattern of thought. The education 
policy, teaching activities and sorting process that are described developed under 
the influence of international educational and socio-political currents and were 
shaped by politicians, civil servants, experts, teachers and all sorts of “amateurs”. It 
is the scope of their knowledge basis, opinions, proposals and actions that is 
focused on. The thesis also deals with a complicated justification process for 
identification, sorting and implementation of a separative education, where quite 
often a “Swedishness” that was difficult to capture was articulated as a norm in 
relation to the deviant groups. 
 
Keywords: Education, Education policy, School, Sámi, Vagrants, Gypsies, 
Ethnicity, Reform pedagogy, Minority children, Ambulatory School.   
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FÖRORD 

”Är du inte klar snart med den där dumma boken”, sa min fyraåriga dotter när jag 
stod i dörren på väg till jobbet. Dumma är i hennes värld det värsta man kan säga 
om saker. Hon sa det som alla i familjen, inklusive jag själv, tänkte, men som ingen 
dittills hade sagt. Jo, Ebba, nu är den färdig. 
 Nu när jag sitter med slutprodukten i min hand tänker jag på hur det kom sig att 
avhandlingen blev så här. Jag drar mig till minnes alla gånger jag lite överraskad 
stannat upp i skrivandet i undran över vad det var som fått mig att skriva om just 
det jag då höll på med. När jag vid dessa tillfällen försökte erinra mig om hur det 
ena i resonemanget var en följd av det andra, så fann jag sällan en startpunkt, där 
jag hade gjort ett väl övervägt val mellan olika alternativ. Det föreföll snarare vara 
så att jag plötsligt börjat skriva i en viss riktning av ingivelse. Motiveringen konstru-
erades efterhand.  

Alla ingivelser har inte varit fruktbara. Många har visat sig ohållbara vid en mer 
noggrann prövning. Förhoppningsvis är det som är kvar resultatet av fyra års väl-
prövade ingivelser. I sållningsarbetet av goda och mindre goda ingivelser har jag 
inte varit ensam. I första hand vill jag tacka min huvudhandledare professor Jonny 
Hjelm som med en obetvinglig träfförmåga slagit ned på svagheter i mina resone-
mang. Samtalen med Jonny har varit många och spontana. Trots att jag så gott som 
undantagslöst bett om hjälp i elfte timman så har jag bemötts med tålmodighet. Det 
är jag särskilt tacksam över. Jonny har även varit delaktig i att min fysiska hälsa inte 
har förfallit under åren som doktorand. Fredagsinnebandy mot personalen på 
IKSU har varit en av veckans höjdpunkter. Jag vill också tacka min biträdande 
handledare professor Mohammad Fazlhashemi som har kommit med värdefulla 
synpunkter på mina texter och vars uppmuntran och goda omdöme i angelägna 
frågor har varit betydelsefull. 

Jag vill också tacka mina kolleger på institutionen för idé- och samhällsstudier 
och särskilt deltagarna på historiska/idéhistoriska seminariet samt seminariet på 
Centrum för samisk forskning. Min tanke går särskilt till min forne rumskamrat 
Björn Norlin som gjorde ”inskolningen” vid institutionen och Umeå nöjsam för en 
smålänning i förskingring. Jag vill även tacka professor Torkel Jansson och profes-
sor Lars Petterson som läste och gav värdefulla kommentarer på mitt slutmanus. 
Torkel var också en engagerad samtalspartner när forskningsprojektet utformades. 
Det är i samtal med Torkel som man förstår att historia är viktigt. Tacksamhet vill 
jag även rikta till Petter Bergner, Mikael Jonsson, Patrik Lantto, Anna-Lill Ledman, 
Anna Lindkvist, Jacob Stridsman, Andréaz Wasniowski, Henrik Åström-Elmersjö, 
och Åsa Össbo som kommenterat delar av mitt slutmanus. Tack också Daniel 
Lindmark som hjälpte mig ur besvärligheter i samband med tryckningen. 

Stiftelsen Erik och Göran Ennerfelts fond gav mig ett frikostigt resestipendium 
för en givande vistelsetid vid University of Wisconsin-Madison. Resan blev värde-
full inte minst tack vare professor Tom Popkewitz gästvänliga bemötande. 

Jag vill även tacka min vän Thomas Neidenmark som på många sätt betytt 
mycket. Vid flera tillfällen har jag i veckor bott i hans lägenhet under besöken på 
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Riksarkivet. Thomas bjöd bland annat frikostigt på specialanrättningen ris och 
sommarblandning. Man fick äta hur mycket man ville. 

Sist av allt vill jag tacka dem som betytt allra mest: Kajsa, Ebba och Andreas. 
Det finns inte ord för att beskriva alla de sätt som ni har stöttat mig på och gjort 
min tillvaro meningsfull. 
 
Umeå, en vårvinterdag i maj 2010  
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KAPITEL  1  

UTGÅNGSPUNKTER 

Inledning 
Många skoldagar börjades med, att jag utrustad med en kraftig skurtrasa torkade alla 
skolbänkar någorlunda torra. Så snart vi varje morgon hängt upp planscherna med 
bokstäverna, såg vårt skoltält riktigt trevligt ut. Luft och ljus kom in från ena kortsi-
dan, där tältduken var undanvikt. Genom den breda dörren såg vi rakt ut mot skogs-
backen ovanför lägret. Lika lätt, som vi såg ut, tittade andra människor in till oss. Zi-
genarlägrets egna medlemmar, som alla var mycket intresserade av skolan, gjorde då 
och då en titt in till oss. De kom försiktigt, barnen kände dem väl, varför de inte alls 
störde. Jag blev enbart glad över de små besöken. Besök, som däremot störde oss rätt 
mycket, var förbiresande turister eller promenerande människor i trakten. Dessa hade 
många gånger svårt att förstå, att de störde oss genom att stå i dörröppningen långa 
stunder.1 

Ovanstående är ett utdrag ur läraren Stina Skantzes rapport från det mödosamma 
skolarbetet i den ambulerande zigenarskolan 1952. Hon hade givetvis också annat 
att rapportera om: elevernas kunskapsnivå, undervisningen och romernas liv. Skan-
tze var involverad i ett utbildningspolitiskt projekt som avsåg att ge vissa etniska 
minoriteter en anpassad utbildning, med särskilt riktade åtgärder. 

Denna avhandling behandlar svensk utbildningspolitik riktad mot ”tattare”, ”zi-
genare” och ”nomadiserande lappar” 1913 till 1962.2 Dessa grupper vållade utbild-
ningsmyndigheterna problem, vilket bland annat berodde på att det var svårt att 
förena gruppernas nomadiska levnadssätt med en skolorganisation som förutsatte 
bofasthet. Avhandlingen fokuserar hur den svenska utbildningspolitiken hanterat 
och förhållit sig till nomadiska gruppers boendesätt och levnadsförhållanden.3 Här 
beskrivs och analyseras en komplicerad process för identifiering, utsortering och 
genomförande av särskiljande utbildning, där inte sällan en svårfångad ”svenskhet” 
artikulerades som norm i förhållande till de avvikande grupperna.  

                                                 
1 Stina Skantzes rapport från den ambulerande zigenarskolan den 22/9 1952, Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, 
Riksarkivet (RA). 
2 När det gäller benämningar på minoritetsgrupperna i undersökningen så kommer jag använda majoritetssamhällets 
benämning ”tattare” och ”zigenare” på de grupper som idag benämns resande och romer. Däremot kommer jag an-
vända benämningen samer på den grupp som benämndes ”lappar” Ett utförligare resonemang om detta finns på s. 
21–24.  
3 Med nomadism menas här en vid definition som omfattar grupper vars försörjningsform inte nödvändigtvis med-
ger en fast boendeform. Termen har i andra sammanhang reserverats för grupper där själva födoframställningen är 
förknippad med kontinuerligt flyttningsmönster. Etnologer och antropologer har velat skilja romska grupper från 
nomader och kallat dem peripatetiska grupper. Dessa grupper, som finns i nästan alla europeiska länder, har en likar-
tad livsföring och försörjningssätt men har varierande etniskt ursprung och talar olika språk. De peripatetiska grup-
perna får sin föda genom andra gruppers produktion, som de tillgodogör sig genom geografiskt rörlig handel och 
utbyte av tjänster. Se Linda A. Bennett (vol. red.), Encyclopedia of world cultures: Volume IV: Europe (Boston 1992) s. 195; 
Gunborg Lindholm, Vägarnas folk: De resande och deras livsvärld (Göteborg 1995) s. 34–37; Ingvar Svanberg & Mattias 
Tydén, ”Zigenare, tattare och svensk rashygien” [efterskrift], i Jahn Otto Johansen, Zigenarnas holocaust (Stockholm 
1990) s. 157.  
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Ny forskning har uppmärksammat och undersökt utbildningsvillkor för olika 
samtida kringresande och nomadiska grupper runt om i världen.4 Trots stora eko-
nomiska, kulturella, sociala och andra skillnader mellan grupperna har forskarna vi-
sat att utbildningssituationen och attityder mot nomader i flera avseenden har ge-
mensamma kännetecken.5 Det har framhållits att det funnits ett behov att kontrol-
lera och assimilera nomadiska grupper. Samtidigt som utbildning betraktades som 
ett viktigt medel för anpassning, så har bofasthet varit en förutsättning för ordnad 
skolgång.6 Ett centralt drag är att nomadiska grupper har utmanat ett ”sedentarist 
mindset” i det obligatoriska utbildningssystemet.7 Föreliggande studie ansluter till 
det ovan beskrivna forskningsfältet med den skillnaden att studien har ett historiskt 
perspektiv. 

Särskiljande utbildningspolitik och reformpedagogik 
Skolväsendets införande innebar bland annat att barn samlades i en miljö som var 
rumsligt avgränsad från vuxenvärlden. Därmed synliggjordes barns beteenden vil-
ket gav förutsättningar för kunskaper om barnens natur och egenskaper.8 Skolmil-
jön har historiskt sett varit en institution där barns avvikelse från det normala upp-
märksammats. Skolan har grovt sett haft två strategier för att hantera dylika avvi-
kelser. En strategi har varit att försöka anpassa det avvikande inne i det vanliga 
klassrummet; tanken var att den avvikande eleven skulle socialiseras till det önsk-
värda beteendet, eftersom eleven efterhand tillgodogjorde sig kamraternas beteen-
den. Den andra strategin har varit att isolera den avvikande eleven från klasskamra-
terna. Sociologen Mats Börjesson menar att det avvikande inom skolans värld un-
der 1900-talet avskiljs från det normala i fyra olika riktningar:9 
 

 
 

                                                 
4 Patrik Alan Danaher, Máirín Kenny & Judith Remy Leder (red.), Traveller, nomadic and migrant education (New York 
2009). På politisk nivå organiserade UNESCO 1989 det första mötet för experter på utbildningsförhållanden för 
barn till ”mobile groups”. På mötet deltog en rad representanter från Afrika, Asien och Europa. 
5 Se även Robert M. Vanderbeck, “Anti-nomadism, institutions, and the geographies of childhood”, Environment and 
planning D: Society and space vol. 23, (2005) s. 71–94. 
6 Jean-Pierre Liégeois, ”Educating migrants: A model for the world” [förord], i Patrik Alan Danaher, Máirín Kenny 
& Judith Remy Leder (red.), Traveller, nomadic and migrant education (New York 2009) s. ix. 
7 Máirín Kenny & Patric Allan Danaher, ”Three dimensions of changing schools” i Danaher, Kenny & Leder (red.), 
(2009) s. 1–12, 10. “Sedantarist mindset” kan översättas till bofast föreställningsvärld.  
8 Jonas Qvarsebo, Skolbarnets fostran: Enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946–1962 (Linköping 2006) s. 7. 
9 Mats Börjesson kontrasterar ”särskiljandets tid” som en historisk epok mot vår tids integreringsideal, men anser att 
båda strategierna baseras på identifiering av särarter, vilket gör att ”temat särskiljande i en mening är överhistoriskt”. 
Figuren är hämtad från Börjesson. Mats Börjesson, Om skolbarns olikheter: Diskurser kring ”särskilda behov” i skolan – med 
historiska jämförelser (Stockholm 1997) s. 9, 43. 

 
 
  Det normala 

Oförstånd/ ut-
vecklingsstörning 
 
 
 
 
 
Specifika svårig-
heter 
(t.ex. ordblindhet)

 
Asocialitet 
(t.ex. vanart) 
 
 
 
 
 
Rörelsehinder 
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Enligt Börjesson utvecklar varje riktning sina metoder för urskiljning och en un-
dervisning som ska passa den elevkategori som urskiljts. Poängen är inte att sam-
manfatta skolhistoriens avskiljningssätt, utan att se generella drag i karaktäristiken 
av olika typer av abnormiteter. Det är enligt Börjesson inte givet i vilken särskilj-
ningskategori en enskild elev skall placeras.10  

Den särskiljande undervisningen har också ett annorlunda innehåll och kan till-
lämpa en särskild metodik.11 Den avskilda undervisningsmiljön kan vidare försvåra 
fysisk, mental och social kontakt med andra barn. Detta sker oavsett om den av-
skilda undervisningsmiljön upprättas i isolerade geografiska miljöer eller om det rör 
sig om särskilda klassrum i annars vanliga skolor. 

Betraktas den särskiljande utbildningstanken i ett vidare utbildningspolitiskt 
sammanhang blir det klart att krav på särskiljande tidsmässigt har sammanfallit med 
krav på en för alla samhällsgruppers gemensamma bottenskola. Den gemensamma 
bottenskolan var, förenklat, ett politiskt program som förespråkade en skolorgani-
sation med en för alla barn gemensam skola.12 Bottenskolan stod i motsats till pa-
rallellskolsystemet, där barn från privilegierade hem gick i förberedande skolor för 
inträde vid läroverk, eller gick några år i folkskolan för att sedan övergå till lärover-
ket. Genomförandet av en gemensam skola kom dock att dröja till 1962. Idén om 
en integrerad, gemensam skola existerade alltså parallellt med idén att skilja ut vissa 
elever till anpassad undervisning.  

Denna folkundervisningsideologi har i utbildningshistorisk forskning betraktats 
som ett socialpolitiskt redskap.13 Den syftade även till att ge grundläggande utbild-
ning för alla och jämlika möjligheter till fortsatta studier.14 Utbildningsideologins ut-
formning påverkades explicit av en rad samhällspolitiska omständigheter, vid sidan 
av de rent undervisningspraktiska frågorna. Införandet av den allmänna värnplikten 
och den allmänna rösträtten var två samhällspolitiska faktorer som gjorde det nöd-
vändigt att reformera undervisningen och skolans fostransuppdrag. Mycket av äldre 
tiders underdånighetsfostran ansågs i detta avseende vara otidsenlig. En annan fak-
tor var den så kallade sociala frågans lösning. En ny undervisningsplan antogs stär-
ka samhörigheten mellan olika grupper i samhället, samtidigt som motsättningar 
och skillnader mellan grupper förväntades minska. Undervisningsplanen syftade till 

                                                 
10 Mats Börjesson (1997) s. 44. 
11 Med utbildning avses här ett system av organiserad undervisning som riktade sig till barn i skolpliktsålder, det vill 
säga barn från sju till fjorton år. Begreppet undervisning tar fasta på den utlärande aktivitetens innehåll och metod. 
Se även Kroksmark, Tomas, ”Undervisningsmetodik som forskningsområde”, i Michael Uljens (red.), Didaktik 
(Lund 1997). Undervisning handlar inte enbart om färdighetsträning av skolkunskaper, det vill säga innehållet i skol-
ämnen som historia, modersmål, medborgarkunskap o.s.v., utan också om social fostran: lära sig gott uppförande, 
värdesätta flitighet, lära sig passa tider, vara renlig och så vidare. 
12 Termen lanserades i denna betydelse av Fridtjuv Berg år 1883 i Folkskolan såsom bottenskola: Ett inlägg i en vigtig sam-
hällsfråga (Stockholm 1992 [1883]). 
13 Tomas Englund, Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet (Uppsala 1986) s. 11–14. 
14 Englund (1986) s. 11–14. 
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att integrera alla individer i ett nationellt, fredligt och demokratiskt medborgerligt 
projekt.15 

Utbildningsreformer som har anspråk på att göra utbildning tillgänglig för alla 
oavsett klass, kön eller etnisk tillhörighet, medför på samma gång en praktik för att 
identifiera och skilja ut individer och grupper som inte passar in i det tänkta utbild-
ningssystemet och det framtida samhället. Läroplansforskaren Thomas S. Popke-
witz menar att amerikanska utbildningsreformer, från 1800-talets slut fram till idag, 
har syftat till att genom utbildning skapa rationella, upplysta medborgare (Cosmopoli-
antanism).16 Genom utbildning i samhällsorienterande ämnen skulle elever uppleva 
att de var världsmedborgare och dela universella värderingar som rationalitet, för-
nuft och moral.17 Utbildningsreformerna hade vidare ett universellt anspråk också i 
en annan betydelse: de skulle nå alla samhällsgrupper. Ambitionen att skapa det 
goda samhället och upplysta medborgare skapade emellertid särskiljande praktiker, 
eftersom reformerna pekade ut grupper som var ett hot mot målsättningarna. Pop-
kewitz visar att sedan franska revolutionen har inkluderande retorik regelbundet 
återkommit i den utbildningspolitiska debatten.18 Denna retorik har alltid innehållit 
en beskrivning av hot mot reformatorernas visioner.19 Olika befolkningsgrupper 
har vid olika tider utmålats som hot mot de eftersträvansvärda målen. Vetenskaps-
samhället har bistått med metoder för att identifiera dessa grupper och utarbeta sär-
skilda utbildningsprogram.   

Sett ur ett internationellt perspektiv kan det vidare noteras att hot, räddning och 
förändring flätades samman i den socialpolitiska reformism som inte bara fanns i 
det amerikanska samhället decennierna kring sekelskiftet 1900, utan även i Kanada 
och västeuropeiska länder.20 Problembeskrivningen var likartad. Ett särskilt pro-
blemområde i de nordamerikanska länderna utgjorde ”the Indian dilemma”, vilket 
var samlingsnamnet för ett stort antal frågor som hängde samman med hur staten 
skulle förhålla sig till ursprungsbefolkningen.21 Även katolska immigranter från 
Östeuropa utpekades som ett hot mot den amerikanska demokratin och den ameri-
kanska livsstilen i början av 1900-talet. Riktade undervisningsverksamheter mot 
dessa grupper debatterades och genomfördes i skolor och i immigranternas hem.22 
Den amerikanska ekonomiska och politiska eliten drog upp riktlinjerna för ett ut-
bildningssystem som syftade till att homogenisera befolkningen eller nivellera skill-

                                                 
15 Se även Ingegerd Municio, ”Svensk skolpolitik under intryck av två diskurser: nationell självförståelse och demo-
kratiskt credo” i Charles Westin (red.), Invandring, forskning och politik: En vänbok till Tomas Hammar (Stockholm 1993) s. 
117. 
16 Thomas S. Popkewitz, Cosmopoliantanism and the age of school reform: Science, education, and making society by making the 
child (New York 2008) s. 7–10. 
17 Popkewitz (2008) s. 11. 
18 Popekwitz menar att utbildningsreformer i USA som kallats ”No Child Left Behind” var en sådan inkluderande 
retorik i början av 2000-talet.   
19 Jämför Gill Valentine, ”Angels and devils: Moral landscapes of childhood”, Environment and planning D: Society and 
space vol. 14, (1996) s. 581–599. 
20 Popkewitz (2008) passim. 
21 Jon Reyhner & Jeanne Eder, American Indian education: A history (Norman 2004) s. 85–107; David Wallace Adams, 
Education for extinction: American Indians and the boarding school experience 1875–1928 (Lawrence, Kansas 1995) s. 5–27.   
22 Michael Olneck, ”Americanization and the education of immigrants 1900–1925: An analysis of symbolic action”, 
American journal of education, vol. 97, nr. 4, (1989) s. 398–423, särskilt s. 407–410. 
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naderna bland befolkningen, vilket betydde att immigranter från Europa och in-
hemska minoriteter tvangs assimileras till seder och beteenden som den domine-
rande politiska gruppen hade.23 Motsvarande problemområde fanns i de nordiska 
länderna och rörde här de inhemska minoriteterna. 

För svenskt vidkommande förefaller det finnas en överensstämmelse med de 
amerikanska utbildningsreformerna, som de beskrivs av Popkewitz. Även i Sverige 
har utbildningsreformer haft en universell ambition med fokus på rationalitet och 
förnuft, även om man i litteraturen har använt andra begrepp.24 Likheten kan bero 
på att utbildningsreformatorer i såväl USA som Sverige varit inspirerade av positi-
vism och progressiv reformpedagogik. I Sverige har man inte lika tydligt betonat 
progressivismens uteslutande, utpekande och särskiljande konsekvenser.25 

Studiens syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av det som skrivits ovan är syftet med denna avhandling att under-
söka hur och varför etnisk tillhörighet har använts som särskiljningsgrund för att 
upprätta en undervisning som har varit avskiljd från den normala (folkskoleunder-
visning). Syftet är också att undersöka hur särundervisning av etniska grupper har 
liknat eller skiljt sig till form och innehåll från normal undervisning. 

Den särskiljande utbildningspolitiken mot grupperna kommer huvudsakligen att 
studeras inom tre problemområden: motiv och urskiljningsprocesser, åtgärdsförslag 
och realisering samt särskiljande utbildning och enhetsskolan. Varje område rym-
mer ett antal frågeställningar, varav de viktigaste presenteras här. Såväl frågeställ-
ningarnas inriktning som undersökningen kommer kvantitativt att domineras av 
utbildningspolitiken och särundervisningen för samer och den så kallade nomad-
skolan. Detta beror främst på att nomadskolan var den enda undervisningsorgani-
sation med längre varaktighet, undantagen den ambulerande zigenarskolan 1946-
1958, som realiserades för inhemska minoriteter. 

Motiv och urskiljningsprocesser 

Betraktar man särskiljande utbildningssatsningar från en målrationell utgångspunkt, 
så förutsätter genomförandet att vissa nödvändiga villkor är uppfyllda. För det för-
sta måste det finnas ett eller flera skäl till att rikta undervisningssatsningar mot sär-
skilda grupper. För det andra måste man kunna definiera och beskriva den grupp 
som skiljer sig, eller rent av avviker, från mängden. För det tredje måste man finna, 
eller tro sig finna, en tillförlitlig metod för att identifiera den grupp som uppfyller 
den definition eller beskrivning som först angivits.  

Flera olika grupper har historiskt avskiljts från den vanliga undervisningen för att 
undervisas under särskilda former. Beroende på vilken grupp som skilts ut från den 
                                                 
23 Thomas J. La Belle & Christopher R. Ward, Multiculturalism and education: Diversity and its impact on schools and society 
(Albany 1994) s. 3, 9–29. 
24 Se exempelvis Englund (1986) s. 36–40, 387–388; Ulf P. Lundgren, Att organisera omvärlden: En introduktion till lä-
roplansteori (Stockholm 1989) s. 73–90. 
25 Begreppet progressivism har många betydelser. Här åsyftas utbildningsreformer som klart betonar utbildningsnytta 
i förhållande till samhällets utveckling. En omfattande historisk genomgång av särskiljd skolundervisning finns i 
Thom Axelsson, Rätt elev i rätt klass: Skola, begåvning och styrning 1910–1950 (Linköping 2007) s. 63–85.    
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vanliga undervisningen har skälen, beskrivningen av gruppen och metoderna för att 
finna individerna som tillhört gruppen varierat. Gemensamt har dock varit själva 
tanken att upprätta en undervisningsmiljö som har varit anpassad efter avvikelsens 
art, såsom den beskrivits; undervisningsinnehållet och pedagogiken har därför an-
passas efter målgruppen på ett sätt där man tänkt sig ett logiskt samband mellan 
gruppens avvikelser och vad som har lärts ut samt på vilket sätt det har lärts ut. 
Principen för en sådan tanke är inte märkvärdigare än att exempelvis gravt hörsel-
skadade undervisas under former där hörseln är av mindre betydelse för att tillgo-
dogöra sig undervisningsinnehållet.  

Principerna för särundervisning av inhemska minoriteter skiljer sig alltså inte 
från annan särundervisning. Hur skälen för särundervisning motiverats, sätten att 
fastställa själva avvikelsen och vilka åtgärder som satts in för att lösa problemet har 
däremot varierat. Vidare har Börjesson ansett att ”det abnorma [har] två jämförel-
sepunkter, nämligen ’det man är’, och ’det man borde vara’”.26 Elever vars egenska-
per och beteenden som uppfattats som normala och önskvärda har undervisats i 
den vanliga skolan.27 Detta har medfört, vilket antytts ovan, att stor vikt lagts vid en 
beskrivning av det normala och det avvikande. Under arbetet med särundervisning 
för inhemska minoriteter formulerades därför en svårfångad ”svenskhet”, som var 
den norm mot vilken minoriteterna ställdes. I undersökningsmaterialet finns (indi-
rekt) olika utsagor om denna svenskhet och hur den var beskaffad.  

Man kan å andra sidan ifrågasätta, vilket bland andra norska forskare gjort, om 
en målrationell förklaringsmodell är tillräcklig för att förstå särskild undervisning 
och omhändertagande av minoritetsgrupper, som först identifierar ett problem och 
sedan försöker finna medel för att lösa problemet. Det är tänkbart att förhållandet 
är det omvända, att bruket av medlen kom att bestämma nya problemformulering-
ar.28 Särskiljande undervisning skapade i sig nya problem och nya definitioner av 
avvikande grupper. 

Utifrån denna övergripande beskrivning av särskiljande undervisning kan några 
frågor ställas. Vilka motiv har politiker och myndighetsföreträdare haft för att sär-
skilja inhemska minoritetsgrupper från den vanliga undervisningen? Hur har man 
samlat in information om minoriteterna och hur har man gått till väga för att skilja 
ut individer från den övriga befolkningen? I vad mån har man ansett att den särskil-
jande utbildningen skulle vara anpassad efter minoritetsgruppen? 

Åtgärdsförslag och realisering 

Ett problemområde rör de konkreta åtgärdsförslagen och hur den särskiljande un-
dervisningen genomfördes i praktiken. Här beskrivs och analyseras olika åtgärder 
som föreslagits och genomförts under tidsperioden. Åtgärderna belyses bland annat 
ur ett undervisningspedagogiskt perspektiv. Åtgärdsförslagen och genomförandet 

                                                 
26 Mats Börjesson (1997) s. 43. 
27 Orden normalklass och normalplan har använts för att beteckna denna skolform. 
28 Bjørn Hvinden, ”Innledning: Fra fordømmelse til respekt og verdighet: Det norske storsamfunnets skiftende for-
hold til romanifolket” i Bjørn Hvinden (red), Romanifolket og det norske samfunnet: Følgene av hundre års politikk for en na-
sjonal minoritet (Bergen 2000) s. 21–22. 
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ger, enligt min mening, en fullödigare bild av motiven. Det är rimligt att tänka sig 
att det fanns ett samband mellan intentioner och åtgärder. Hur exempelvis nomad-
skolan gestaltade sig, efter att den genomförts, kom i sin tur att utredas och utvär-
deras mot – får man förmoda – de ursprungliga motiven. Därefter modifierades 
bestämmelserna för att bättre passa de ursprungliga eller modifierade motiven. Att 
ge en allsidig beskrivning av nomadskolans genomförande och verksamhet är alltså 
inte enbart ett mål i sig, utan är direkt kopplat till försöken att förstå motiven. 
Verksamheten i sig säger en hel del om skälen att införa skolan. 
 En undervisningsverksamhet bör emellertid inte betraktas som ett direkt resultat 
av utbildningsintentioner. Det är osäkert huruvida, och i vilken omfattning, centralt 
beslutade undervisningsintentioner egentligen realiserades i undervisningen. Det 
kan alltså ur teoretisk synpunkt anses betydelsefullt att undersöka realiseringen av 
undervisningsverksamheten i förhållande till intentionerna.29  

Hur var realiserades intentionerna i undervisningsverksamheten? På vilket sätt 
försökte myndigheter genomföra en särskiljande undervisning anpassad till minori-
tetsgrupperna? 

Särskiljande utbildning och enhetsskolan 

Under 1940-talet intensifierades åter debatten om en gemensam skola, oavsett soci-
al klass eller andra förutsättningar. Efter en omfattande utredningsprocess utarbe-
tades i början av 1960-talet en nationell läroplan som åtminstone på ett ideologiskt 
plan var ett uttryck för en gemensam skola.30 I dessa integrationssträvanden fann 
man dock snabbt behov av att skapa homogena klasser genom att differentiera ele-
verna. Nya former av sortering legitimerades av pedagogiska skäl och den tidigare 
organisatoriska differentieringen (läroverk/folkskola) ersattes av specialklasser 
inom ramen för den gemensamma skolan.31 Omorganisationen fick konsekvenser 
för de särskiljande utbildningstankarna som tidigare funnits för inhemska minorite-
ter. Det fick också konsekvenser för hur särundervisningen legitimerades. Pedago-
gerna Eva Hjörne och Roger Säljö anser att det skedde en förskjutning av argumen-
ten för att kategorisera skolproblem under 1900-talet. Under tidigt 1900-tal ställdes 
diagnoser utifrån en psykologisk/medicinsk diskurs, som under 1930-talet övergick 
i en pedagogisk/medicinsk diskurs. Under 1960-talet och fram till 1990-talet domi-
nerade en social/psykologisk diskurs.32 Detta borde betyda att även särundervisning 
på grund av levnadssätt har legitimerats från olika vetenskapsdiscipliner.   
 Vilken roll spelade etnicitet och levnadssätt i diskussionen och planeringen av 
undervisning i den gemensamma grundskolan? Hur förändrades legitimeringsargu-
menten för sär- eller samundervisning av inhemska minoriteter i och under realise-
ringsarbetet av den gemensamma grundskolan? 

                                                 
29 Detta diskuteras mer ingående på sid. 65–67. 
30 Det har skrivits mycket om beredningsarbetet och försöksverksamheten till 1962 års grundskola. Ett standardverk 
är Sixten Marklund, Skolsverige 1950–1975: Del 1–5 (Stockholm 1980 [första delen]).   
31 Eva Hjörne & Roger Säljö, Att platsa i en skola för alla: Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan 
(Stockholm 2009) s. 42–43, 55. 
32 Hjörne & Säljö påpekar att gränserna mellan diskurserna är flytande. Hjörne & Säljö (2009) s. 55. 
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Den säkra zonen – den särskiljande utbildningens förändring i tid och rum 

Utbildning och intern kolonialism 

I ett globalt perspektiv följer utbildningssystem och -politik för ursprungsbefolk-
ning och nationella minoriteter vissa generella mönster. Flertalet forskare har ut-
ifrån ett kolonialt teoretiskt perspektiv analyserat skolförhållanden och utbildnings-
politik för dessa minoritetsgrupper.33 Begreppet kolonialism har från början an-
vänts för att analysera förhållandena mellan europeiska stater och deras kolonier i 
Afrika, Asien och Latinamerika. De koloniserade länderna har dominerats och un-
derordnats kolonisatörerna ekonomiskt och politiskt. Kolonisatörerna har exploate-
rat land, råvaror, arbetskraft och andra resurser i de koloniserade länderna. Koloni-
satörerna har vidare etablerat verksamheter för att bibehålla sin dominerande posi-
tion. Bland dessa verksamheter ingår bland annat att med tvång införliva den kolo-
niserade gruppen i det dominerande samhället och möjliggöra en politik som inne-
bär att underordna, transformera eller utrota ursprungsbefolkningens värderingar 
och livsstil samt använda en rasistisk ideologi för att rättfärdiga maktförhållanden 
och förtryck.34  

Utbildningssystemet har betraktats som det huvudsakliga verktyget för att för-
ändra och dominera minoritetsgrupper. Ur detta konceptuella ramverk har begrep-
pet intern kolonialism myntats för att beskriva förhållanden mellan den domine-
rande gruppen och minoriteter inom ett land. Sociologen Michael Hechter har 
bland annat analyserat kelternas förhållanden på de brittiska öarna ur ett sådant per-
spektiv.35 Anthony Welch har beskrivit aboriginernas utbildning i Australien med 
hjälp av en intern kolonial modell och Auige Fleras och Jean Leonard Elliot har 
gjort liknande komparativa studier som behandlar ursprungsbefolkningar i Kanada, 
USA och Nya Zeeland.36 Några huvuddrag i den interna kolonialismen är isolering i 
särskilt upprättade reservat, forcerad assimilering och utvecklandet av en rasistisk 
ideologi vilken beskriver ursprungsbefolkningen som ociviliserad, ointelligent och 
barnslig.37 

När det gäller utbildning har forskare som utgått från en intern kolonial teori 
hävdat att undervisningen av de koloniserade var planerad och kontrollerad av de 
koloniserande; de bestämde vem som skulle gå i skola, hur länge eleverna skulle gå i 
skola, vad de skulle lära sig i skolan, vad syftet med undervisningen var och vilket 
språk som skulle användas. Syftet med utbildningen var att tjäna de koloniserande. 

                                                 
33 Se exempelvis Andrew Armitage, Comparing the policy of aboriginal assimilation: Australia, Canada and New Zealand (Van-
cover 1995) s. 227–231, 236–238.  
34 Anthony Welch ”Aboriginal education as internal colonialism: The schooling of an indigenous minority in 
Australia” i Comparative education, vol. 24, nr 2 (1988), s. 203–215. 
35 Michael Hechter, Internal colonialism: The Celtic fringe in British national development (New Brunswick, New Jersey 1999) 
särskilt s. 30–34. 
36 Augie Fleras & Leonard Elliot, The ”Nations Within”: Aboriginal-state relations in Canada, the United States and New Zee-
land, (Toronto 1992); se även Anne Hickling-Hudson & Roberta Alquist “Contesting the curriculum in the schooling 
of indigenous children in Australia ant the United States: From eurocentrism to culturally powerful pedagogies”, 
Comparative education review, vol. 47, nr 1, (2003) s. 64–89. 
37 David G. Perley, ”Aboriginal Education in Canada as internal colonialism” i Canadian journal of Native education, vol 
20, nr. 1, (1993) s. 118–128. 
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Det har vidare poängterats att det koloniala utbildningssystemet var en avvikande 
institution, med särskilt undervisningsinnehåll och administrativt fristående, i för-
hållande till majoritetsbefolkningens obligatoriska skola. Dessa skolor utarbetades 
som alternativ – inte som komplement – till det vanliga skolsystemet.38 Ur ett 
globalt perspektiv var målsättning med den koloniala utbildningspolitiken inom en 
nationalstat mestadels att utplåna elevernas ursprungskultur och att förändra dem. 
Förändringen gjordes möjlig genom att skapa nya definitioner och kategorier för 
minoritetsbefolkningen och att inte erkänna deras livsstil som kulturellt unik, utan 
beskriva dem som kulturellt underlägsna eller som en del av ett större samhälleligt 
socialt problem.39  

Det internkoloniala skolväsendet har i sitt verksamhetsmönster karaktäriserats av 
att minoritetsgruppernas skolförhållanden historiskt har varit ofördelaktiga i förhål-
lande till den dominerande gruppens skolsystem. De alternativa skolorna separera-
de eleverna från deras familj och lokalsamhälle. Sträng disciplin, bestraffning och 
tvång användes för att frånta eleverna alla fysiska och mentala uttryck från deras 
traditionella kultur; de klipptes, kläddes, tvagades, drillades vid matbord, lärdes sova 
i säng och individualiserades för att anpassas till västerländska normer. Utbildning-
en pågick vanligen under tre till sex år och möjligheterna för högre utbildning var i 
praktiken obefintliga. När det gällde undervisningsinnehåll var de grundläggande 
ämnena i alternativa skolor språk och moral och därutöver västerländsk hygien och 
renlighet samt jordbruksskötsel eller någon form av enklare manuellt arbete. Beto-
ning på yrkesutbildning grundades på föreställningen att teoretisk utbildning inte 
var lämplig för minoritetselever. Färdigheter i mer teoretiska ämnen övades därför 
sällan. Endast i undantagsfall tilläts minoritetseleverna att tala sitt modersmål och 
de undervisades så gott som uteslutande på den dominerande gruppens språk. Den 
praktiska undervisningen var ofta starkt könskodad, vilket innebar att flickor träna-
des i hemarbete medan pojkarna utbildades för lågavlönat förvärvsarbete. Under-
visningen hade i regel i ringa grad anpassats efter minoritetsgruppens kultur, vilket 
avspeglade sig i att undervisningens innehåll inte behandlade minoritetsgruppens 
kultur. 

Fram till i slutet av 1800-talet undervisades minoritetsbefolkningen av fristående 
organisationer; missionsskolor var vanligt förekommande i utbildningen av indianer 
i USA och Kanada, samer i Sverige och romer i Europa.40 Undervisning i bibelkun-
skap och kristen moral hade stort inflytande i undervisningen fram till 1900-talets 
första decennier. Från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet inträdde en suc-
cessiv förskjutning i utbildningssystemets organisatoriska ledning: staten blev en allt 
mer dominerande aktör vad gällde de nationella minoriteternas utbildning. Detta 
mönster kan skönjas tydligast i länder med påfallande hög grad av decentraliserat 
utbildningssystem. Centraliseringstendenser i minoritetsundervisningen inföll tidi-

                                                 
38 Philip G. Altbach & Gail P. Kelly, Education and Colonialism (New York 1978) s. 3–5. 
39 Altbach & Kelly (1978) s. 23. 
40 Se vidare Reyhner & Eder (2004) s. 14–81; Jacqueline Gresko Barman, “Creating little dominions within the do-
minion: Early Catholic school in Saskachewan and British Columbia” i Jean Barman, Yvonne Hébert & Don 
McCaskill (red), Indian education in Canada: Volume 1: The legacy (Vancouver 1995) s. 88–110; Liégeois (1987) s. 63.  
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gare än i det övriga utbildningssystemet. Forskningen har hävdat att ökade statliga 
åtaganden ledsagades av en accentuerad betoning på assimilering av minoritets-
grupperna.41 

En internkolonial utgångspunkt belyser och förklarar gemensamma mönster i 
undervisningsinnehåll i utbildningspolitiken för vissa inhemska minoriteter och ur-
sprungsfolk i olika länder. Den har även blottlagt gemensamma utvecklingstenden-
ser i utbildningspolitiken, vilket bland annat visat att utbildningsreformer trädde i 
kraft vid samma tid runt om i världen. Vid en internationell jämförelse av utbild-
ningspolitikens syfte och genomförande visar det sig dock att det fanns påtagliga 
skillnader. Under den förra hälften av 1900-talet var, för svenskt vidkommande, 
målsättningarna med nomadiserande samers utbildning väsensskild från den som 
rörde icke-nomadiska samers utbildning. Patrik Lantto har utifrån en kolonial för-
ståelse analyserat och jämfört utbildningspolitikens målsättning i internatskolor för 
First Nations i Kanada och renskötande samer i Sverige under 1900-talet.42 Lantto 
anser att syftet med politiken i de två länderna var vitt skilda. I Kanada skulle inter-
natskolorna assimilera indianerna och införliva dem i det kanadensiska samhället. 
De renskötande samerna skulle skyddas från den svenska kulturen och förbli no-
mader.  

Annan forskning har påvisat en mer heterogen bild av den kanadensiska utbild-
ningspolitiska hållningen. En stark trend, som jag förstått det, var uppfattningen att 
indianerna klarade sig bäst om de lämnades åt sitt eget öde. Denna forskning visar 
att assimilationspolitiken i Kanada tonades ned efter 1910, och att man därefter 
strävade efter att anpassa indianerna till ett civiliserat liv i deras reservat. Delvis åbe-
ropades ekonomiska skäl som resulterade i en billigare utbildningsverksamhet.  Ut-
bildningsinnehållet tillgodosåg enbart de mest basala färdigheterna som ansågs 
nödvändiga för ett liv i den ursprungliga miljön.43 I exempelvis Yukon, i nordvästra 
delen av Kanada, menade inrikesministern Frank Oliver: ”I will not undertake in a 
general way to educate the Indians i Yukon. In my judgment they can, if left as In-
dians, earn a better living”.44 Istället för assimilering skulle ursprungsbefolkningen i 
Yukon skyddas från det hotande omgivande samhället.45 Varken myndigheterna el-
ler kyrkan önskade omintetgöra det indianska levnadssättet och deras kultur utan 
istället göra dem till ”bättre” indianer: skolade i hygien, renlighet, näringslära, kris-
ten moral och protestantisk arbetsetik; samtidigt som de lärde sig värdefulla färdig-
heter i exempelvis jakt och fiske som tillhörde det näringsfång, som de uppfattades 

                                                 
41 Kelly and Altbach (1978) s. 20–24. 
42 Patrik Lantto, “The Promise and threat of civilisation: Native school policies in Canada and Sweden in the 20th 
century” i Canadian environments: Essays in culture, politics and history (Bryssel 2005) s. 97–119.  
43 Barman, Hébert & McCaskill (1995) s. 8–9; Scott Trevithick, “Native residential schooling in Canada: A review of 
literature”, The Canadian journal of Native studies vol. 18, nr. 1, (1998) s. 50.  
44 Citat från Ken Coates Best Left as Indians: Native-white relations in the Yukon Territory 1840–1973 (Montreal 1991) s. 
138. 
45 Coates (1991) s. 165; Ken Coates, ”A very imperfect means of education: Indian Day Schools in the Yukon Terri-
tory 1890–1955” i Barman, Hébert &  McCaskill (red), (1995) s. 135. För en programförklaring av denna ut-
bildningspolitik se J. F. Woodsworth, “Problems of Indian Education in Canada” i C. T. Loram och T. F. McIlwraith 
(ed), The North American Indian Today: University of Toronto – Yale university seminar conference (Toronto 1943) s. 266–271. 
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vara destinerade till.46 Möjligen bör denna diskrepans, som forskningen om utbild-
ningspolitikens syften i Kanada visat, spegla mer än ett förhållningssätt emot mino-
ritetsgrupper inom samma land. Frågan är hur skilda syften och tillvägagångssätt 
kan förklaras. Exemplet från Yukon där utbildningspolitiken vägleddes av ”Best 
left as Indians” skiljer sig vidare från politiken i USA. Där vägleddes utbildning av 
amerikanska indianer från slutet av 1800-talet fram till indianernas ”New Deal” 
1934 med slagordet ”Kill the Indian, save the man”.47 I USA var målsättningen att 
utradera deras indianska identitet för att amerikanisera dem och förbereda dem för 
ett liv utanför reservaten.  

Den internkoloniala utgångspunkten och internationell forskning, som jag har 
exemplifierat ovan, har betonat likheter och generella drag i utbildningspolitiken. 
Trots vissa likheter har jämförande studier visat att målsättningarna och skolverk-
samheten kunde vara olika vid samma tidpunkt för olika grupper. Studier i Kanada 
och USA har också visat att realiseringen av politiken, själva skolverksamheten, 
många gånger innebar ett fjärmande från de ursprungliga politiska avsikterna. Det 
finns dock en benägenhet att tolka den utbildningspolitiska strategin utifrån en lik-
artad kolonial utgångspunkt. Oavsett om utbildningspolitiken mellan olika länder 
skiljer sig åt eller är identisk så tolkas den politiska strategin vara likartad. Det före-
faller svårförklarat, utifrån utbildningspolitikens intentioner, varför exempelvis vissa 
internatskolor i USA tillät och undervisade i indianernas modersmål medan andra 
skolor förbjöd dem att tala detta språk. Forskning har också visat att olika politiska 
krafter som verkade för skilda målsättningar existerade parallellt.48 Skolverksamhe-
ten var mångfacetterad och fylld av motsägelser.49 

För att analysera utbildningspolitiken gentemot inhemska minoriteter generellt 
behövs ett dynamiskt begrepp, som kan rymma skilda drivkrafter och legitimerings-
baser för utbildning av grupperna. Dessutom förefaller det väsentligt att begreppet 
tillhandahåller ett sätt att förstå undervisningsverksamhetens innehåll och hur un-
dervisningen realiserades i förhållande till intentionerna.   

Utbildning i samhällets tjänst 

Under 1800-talets sista decennier sågs utbildning som ett verktyg för att lösa sociala 
problem i samhället.50 Samhället var hotat av degenerering och moralisk upplös-
ning. Fruktan för den växande underklassen i svällande städer överskuggade mycket 
av den socialpolitiska agendan.51 Det upplevda hotet åtföljdes av en förhoppning 
om att sakernas tillstånd gick att påverka, om tillräckliga resurser sattes in. Veten-

                                                 
46 Coates (1991) s. 150. Det bör noteras att släktskapet mellan utbildningspolitikens målsättning i Yukon och i den 
svenska nomadskolan är påfallande lika. 
47 Ward Churchill, Kill the Indian, save the man: The genocidal impact of American Indian residential schools (San Francisco 
2004) s. 12-16; Reyhner och Eder (2004) s. 107–108. 
48 Adams (1995) s. 12.  
49 Se exempelvis Lomawaima (1994) passim; Lomawaima & McCarter, “To remain an Indian”: Lesson in democracy from a 
century of American native education (New York 2006) passim; Coates (1993) s. 137; Michael Marker, ”Reviw Essay: Eth-
nohistory and indigenous education: a moment of uncertainty”, History of education, vol. 29, nr. 1 (2000) s. 80–81. 
50 Se exempelvis Englund (1986) s. 14, 20. 
51 För uppkomsten av den sociala frågan se vidare Frans Lundgren, Den isolerade medborgaren: Liberalt styre och uppkoms-
ten av det sociala vid 1800–talets mitt (Lund 2003). 
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skap var ett sätt att bringa ordning i samhället, genom att identifiera, systematisera 
och diagnostisera människor och deras sociala och moraliska tillstånd. Den pro-
gressiva pedagogiken syftade till att förändra människor och förbättra deras sociala 
förhållanden. Skolan ansågs nödvändig av sociala, moraliska och ekonomiska skäl. 
Inbäddad i retoriken om skolans funktion fanns en föreställning om hot och rädd-
ning – som var två sidor av samma mynt.  
 Hot, räddning och förändring flätades samman i den socialpolitiska reformism 
som kännetecknade inte bara det svenska samhället decennierna kring sekelskiftet 
1900, utan även andra västeuropeiska länder, USA och Kanada.52 Här finns en lik-
artad problembeskrivning av de faror som hotade samhällena. Gemensamt för 
problembeskrivningen i samtliga länder var att de inhemska minoritetsgrupperna 
förbands med ett hot som måste neutraliseras. Utbildningspolitiska reformer mot 
dessa minoriteter syftade därför till att på olika sätt neutralisera det föreställda hotet 
genom utbildning. Det är möjligt att skilja mellan tre typer av hot. Enligt min upp-
fattning fanns det ett kausalt samband mellan vilken sorts skolinstitution som före-
drogs och hur hoten uppfattades. De skilda hotbilderna är anledningen till att sepa-
rata skolor existerade överhuvudtaget.53 
 Enligt majoritetsbefolkningens uppfattning utgjorde minoritetsgrupper en fara 
för samhället. Gruppernas kultur, moral eller arvsanlag kunde skada samhället på 
liknande sätt som en smitta kan tänkas skada hälsan. Två grupper som var särskilt 
utsatta för uppfattningar i den riktningen var ”tattare” och ”zigenare” under 1900-
talets första årtionden. Lösningen på detta nationella samhällsproblem ansågs vara 
att uppfostra barnen i goda miljöer så att faran på sikt neutraliserades. Vilken ut-
bildningsinstitution som ansågs vara mest ändamålsenlig samvarierade med hur 
graverande hoten uppfattades vara. Vissa aktörer, som uppfattade hoten som akuta, 
föredrog isolerande internat med ytterst sparsam kontakt med omvärlden. Andra 
föredrog viss åtskillnad inom det obligatoriska skolsystemet, eftersom de ansåg att 
kontakt med majoritetskulturen var bästa vaccinet mot kulturella och moraliska 
olikheter. 
 I en annan hotbeskrivning var samhället ett hot mot minoritetsgruppens barn. 
Den västerländska, civiliserade kulturen ansågs oemotståndlig för det uppväxande 
släktet. Vid konfrontation mellan två kulturer skulle den svagare oundvikligen gå 
under och, tillsammans med den, människorna. Individerna skulle svårligen kunna 
anpassa sig, eftersom deras naturliga anlag var anpassade efter andra förhållanden. 
Följderna skulle bli social utslagning, individuell misär och olycka; till och med 
bland de individer som lyckades anpassa sig relativt bra. Räddning kunde enbart er-
bjudas om barnen isolerades från det hotande omgivande samhället och lämnades 
åt långsam, gradvis anpassning till majoritetssamhället. Utbildningslösningar för ur-
sprungsbefolkningen i Yukon, renskötande fjällsamer och ”zigenare” i Sverige un-
der 1940- och 1950-talen var en realisering av detta tänkande. 
                                                 
52 Popkewitz (2008). 
53 I en amerikansk utredning1929 sades det bland annat ”That the whole Indian problem is essentially an educational 
one”. The problem of the Indian administration: Report of a survey made at the request of Honorable Hubert Work, Secretary of the 
Interior, and submitted to him, February 21, 1928, (Merriam Report), (Baltimore 1928) s. 348.    
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 En tredje uppfattning gjorde gällande att minoritetskulturen i sig var ett hot för 
barnen. Minoritetsgruppernas barn betraktades understundom som en tabula rasa, 
till en början oförstörda av sin omgivande miljö, men ju äldre de blev desto mer 
lika blev de sin omgivning. De socialiserades som alla barn in i den kultur där de 
växte upp. Ville man skydda barnet måste det följaktligen skiljas från sina föräldrar 
och det samhälle de levt i under sina tidiga uppväxtår. Barnhem och internat långt 
ifrån hemmen och med få möjligheter till permission eller besök från föräldrar var 
de institutionaliseringsmodeller som förespråkades.54 

Den säkra zonen 

Alla de föreställda hoten var inbäddade i de socialpolitiska reformprogram som dis-
kuterades i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.55 Det var inte möjligt att 
tala om den gode medborgaren och den framtida svenska nationen, utan att samti-
digt peka ut faror och definiera grupper i samhället som utgjorde ett potentiellt hot 
mot det svenska medborgarsamhället. Den överhängande frågan var hur statsmak-
ten och enhetssamhällets värnare skulle balansera säker uniformitet mot hotande, 
farliga kulturella och etniska olikheter. Vilka avvikande föreställningar, kulturella 
yttringar, seder, klädesval, kunskaper kunde bedömas vara säkra, oskyldiga och tole-
rerbara; och vilka var för farliga, för avvikande och för omstörtande för maj-
oritetens värderingar och samhällets välmåga? Hur skulle samhället bemöta och ne-
utralisera de avvikelser eller kulturella influenser som var farliga?56 
 Dessa frågor sammanfattar de problem som dåtidens politiker ställdes inför. Ut-
bildningspolitiska aktörer förefaller ha varit upptagna av tanken att skapa en miljö, 
en utbildningsinstitution, som i första hand avskärmade barnen från oönskad kultu-
rell och social påverkan. Utbildningsinstitutionen betraktades som en miljö där 
oönskade influenser och kulturella yttringar kunde kontrolleras och hållas borta. 
Denna studie kommer att tolka statens utbildningspolitisk mot inhemska minorite-
ter som en strävan att upprätta den säkra zonen för etniska minoritetselever. Inom 
den säkra zonen var eleverna skyddade från de faror som hotade dem, antingen 
från deras ursprungskultur eller från det omgivande samhället. Begreppet den säkra 
zonen är ett sätt att försöka hantera den mångskiftande utbildningspolitiken som 
belysts ovan, eftersom metaforen kan användas för att förstå vitt skilda målsätt-
ningar i utbildningspolitiken.57 

Begreppets användbarhet till att beskriva och analysera skilda målsättningar och 
verksamhetsformer för etniska minoritetsgruppers utbildning bottnar, enligt min 
mening, dock enbart i att metaforen beskriver ett tankemönster – som gav upphov 

                                                 
54 Talande nog kallades en viss typ av barnhem i början av 1900-talet för skyddshem. 
55 Popkewitz (2008) s. 6, 35–39, 55–57. 
56 Utbildningshistorikern David Tyack har pekat på amerikanska utbildningsreformisternas svårigheter att balansera 
säker uniformitet med farlig mångfald. David Tyack, Turning points in American educational history (Lexington 1967). Se 
även Lomawaima & McCarter (2006), s. 4–5. 
57 K. Tsianina Lomawaima och Theresa L. McCarter har med liknande terminologi analyserat hur federala myndighe-
ter i USA drog gränser mellan säkra och farliga trosföreställningar och kulturella praktiker bland amerikanska india-
ner. Se även Lomawaima & McCarter (2006), s. 4–5. Det kan vara värt att påpeka att sållningsarbetet mellan farligt 
och ofarligt undervisningsinnehåll naturligtvis kan betraktas som en strategi för att kontrollera barnens framtid. 
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till olika praktiker. Samtidigt som jag här inledningsvis tecknar konturerna av inne-
börden av den säkra zonen, vill jag med hjälp av en djupgående empirisk undersök-
ning göra en ”tjockare” beskrivning av ett återkommande tankemönster, som man 
enligt min mening återfinner element av i skrifter och dokument om barndom, ut-
bildning och minoritetsundervisning. En komparativ utgångspunkt är därför central 
för att rikta uppmärksamhet mot regelbundenheter och skillnader i argumentens 
form och innehåll i den utbildningspolitiska debatten.58   

Diskussioner och genomförande av internat för ”tattare” och ”zigenare”, no-
madskola för renskötande fjällsamer är exempel på utbildningspolitiska initiativ för 
att skapa en säker zon.59 En analys av dessa illustrerar de problem som uppstod när 
en sådan zon skulle realiseras. Nomadskolans säkra zon innebar ett sätt att skapa en 
institution som skyddade mot den svenskspråkiga kulturen – och omvänt – inrät-
tandet av internat för zigenares barn skulle skydda svenska barn från zigenarna och 
skydda zigenarbarnen från föräldrarnas dåliga inflytande. Den amerikanske histori-
kern David Adams, som har undersökt internat för amerikanska indianer, har be-
skrivit myndigheternas problem och ansträngningar för att skapa en säker miljö, 
skyddad från föräldrarnas dåliga inflytande på följande sätt:  

Relocating school buildings, erecting higher fences, and abolishing vacation would 
never succeed in entirely eliminating the insidious influences of reservation life. Sav-
agery, it seemed, was in the air. Like a mysterious, invisible vapor, it seeped into the 
classrooms and dormitories, clouding and intoxicating the minds of the children 
within.60  

Den säkra utbildningsplatsens geografiska placering var väsentlig. Barnen föreföll 
behöva en väl tilltagen säkerhetsradie till sina föräldrar, för att inte deras hämmande 
inflytande skulle bli för stor.  

Historikern Lars Elenius menar att de främsta motiven bakom upprättandet av 
statsskolor och arbetsstugor i Tornedalen var att motverka den hotande fenno-
manska nationalismen, den finska kulturens och det finska språkets utbredning 
samt att neutralisera laestadianerna.61 En säker miljö upprättades enligt Elenius med 
hjälp av bland annat nya utbildningsinstitutioner. 
 Genom inrättandet av utbildningsinstitutioner för minoritetselever skapades mil-
jöer som uppfattades vara skyddade mot hot. Men detta ansågs inte tillräckligt för 
att rädda eleverna från ett eländigt liv eller för att på sikt skydda samhället. Eleverna 
måste förändras: läras nytt språk, nya seder, klä sig korrekt, läras uppskatta arbete, 
läras god moral och kristna värderingar. Kort sagt, undervisningsinnehållet måste 
göras säkert.    

                                                 
58 När jag talar om den säkra zonen som ett återkommande tankemönster har jag i viss mån inspirerats av Johan Asp-
lund. Johan Asplund, Teorier om framtiden (Stockholm 1979) s. 146–169; Sven-Eric Liedman, ”Tankefigurer mellan be-
ständighet och mångtydighet”, i Bo Isenberg & Frans Oddner (red), Seendets pendel: Festskrift till Johan Asplund (Stock-
holm 1997) s. 49–61. 
59 Härefter kommer jag inte att skriva benämningarna på grupperna inom citattecken. 
60 Adams (1995) s. 35. 
61 Lars Elenius, Både finsk och svensk: Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850–1939 (Umeå 2001) 
exempelvis s. 241. 
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Den säkra zonens gränser 

I utbildningsinstitutioner för minoriteter fanns en slags gräns för vad för slags kun-
skap, vilka seder och kulturella yttringar som uppfattades som säkra vid en viss 
tidsperiod. Dessa gränser debatterades ständigt och varje generation tvangs omför-
handla gränserna för vad som var säker kunskap och vad som var farlig kunskap. I 
nomadskolan införlivades mer undervisningsstoff från den svenska kulturen över 
tid, utan att målsättningen med utbildningspolitiken förändrades. I ett tidigt skede i 
nomadskolans historia var inflytandet från den svenska kulturen minimalt. Inom 
exempelvis skolämnet gymnastik med idrott dominerade fysiska aktiviteter som var 
förknippade med den samiska kulturen. Lassokastning var ett viktigt inslag. Samti-
digt gjordes det tydligt att lekar och idrott som förknippades med den svenska kul-
turen inte hörde hemma i nomadskolan. Under 1930-talets slut påbörjas en föränd-
ring och en omdefinition av undervisningsinnehållet, vilket resulterade i att fysiska 
aktiviteter förknippade med samisk kultur blev mindre framträdande, medan boll-
sporter introducerades. Sådana betraktades inte längre som ett hot mot det samiska. 
Genom att studera ett antal aspekter av samisk undervisning över tid är det möjligt 
att visa hur gränserna för den säkra zonen omdefinierades.  
 Genom att förstå utbildningspolitiken för nationella minoriteter som ett sätt att 
skapa en säker zon, så erbjuds ett sätt att analysera förändring. Övergripande finns 
det två sätt att beskriva utbildningspolitisk förändring. I USA och Kanada är det 
vanligt att betrakta utbildningspolitiken för minoriteter som en pendelrörelse från 
en mer intolerant period, till en mer tolerant; från till exempel the New Deal-
politikens tolerans till kalla krigets xenofobi, till 1960-talets toleranta liberalism. Likt 
en pendel svänger politiken mellan två ytterligheter och kommer med ett slags 
nödvändighet alltid tillbaka till samma utgångspunkt.62 I Sverige är pendelmetaforen 
kanske mindre vanlig och istället används inte sällan en evolutionär beskrivning av 
utbildningspolitikens historia. Enligt en sådan beskrivning karaktäriseras föränd-
ringsprocessen mer eller mindre linjärt, från en rudimentär skola till en mer sofisti-
kerad – låt vara med vissa bakslag i utvecklingen.63 

En poäng med begreppet den säkra zonen är att gränserna för vad som kan be-
traktas som acceptabla avvikelser alltid är under förhandling. Det innebär att varje 
generation måste ta ställning till vilket undervisningsstoff som kan tänkas rymmas 
inom den säkra zonen och vilket stoff som inte är acceptabelt. Det ger också möj-
lighet att analysera de varierande uppfattningar om vad som var säker kunskap som 
kunde existera vid samma tid. Därmed kan det finnas skäl att tala om två krafter 
som verkar inom tankemönstret: en centrifugal kraft och en centripetal. Centrifugala 
krafter verkar för att utvidga innehållet i den säkra zonen, att inkorporera och tillåta 
en större kulturell spännvidd i skolans undervisningsinnehåll, medan de centripetala 
krafterna verkar för motsatsen, det vill säga krympa utrymmet för ett diversifierat 

                                                 
62 Se vidare Wilcomb E. Washburn (ed) The Handbook of North American Indians: Volume 4: History of Indian-white rela-
tions (Washington 1988); Arthur Schlesinger, The cycles in American history (Boston 1986); Lomawaima & McCarty 
(2006), s. 6; Lomawaima och Schlesinger har förhållt sig kritiska till pendelmetaforen. 
63 Se vidare Lars Petterson, ”Pedagogik och historia: En komplicerad förbindelse” i Staffan Selander (red.), Kobran, 
nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning (Stockholm 2003) s. 263–265.  
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undervisningsinnehåll. Samma kraftspel pågick beträffande undervisningens rumsli-
ga lokalisering. Centrifugala krafter verkade för att geografiskt isolera undervisning-
en, medan centripetala krafter verkade för rumslig integrering med folkskolan. Det-
ta skall förstås som att inflytandet för den ena eller andra kraften varierar över tid. 
Dessutom kan det vid samma tid genomföras förändringar, som var centrifugala 
inom vissa områden, samtidigt som andra genomförda förändringar var centripeta-
la. Undervisningsinnehållet i exempelvis geografi kan ha blivit snävare, medan in-
nehållet i historia blev vidare. Likaså är det tänkbart att undervisningsinnehållet 
vidgades, medan utbildningens rumsliga isolering från det omgivande samhället till-
tog.  
 Ytterligare en aspekt av förändring är att den progressiva pedagogikens intåg i 
svensk utbildningshistoria kommer att tolkas som en centrifugal och en centripetal 
kraft på samma gång. Den progressiva pedagogikens dubbla budskap bestod delvis 
av tanken att sätta barnet i centrum för undervisningen. Det innebar bland annat att 
undervisningen skulle ta sin utgångspunkt i barnets vardag. Detta fick naturligtvis 
konsekvenser för innehållet i minoriteternas undervisning, eftersom deras vardags-
erfarenheter skiljde sig från andra barns erfarenheter. Läsundervisningen skulle en-
ligt denna pedagogik börja med ting som var familjära för barnen. Det är inte svårt 
att tänka sig att ting som renskötande samebarn eller zigenarbarn först associerade 
till skiljde sig från folkskolebarnens. Den progressiva pedagogiken borde rimligen 
innebära ett visst accepterande av minoriteternas kultur och vardagsliv och var där-
för ett stödjande av centripetala krafter. Samtidigt innebar den progressiva pedago-
giken en vision om det framtida samhället och dess medlemmar. Betoningen på 
förändring och vikten av att skapa goda framtida samhällsmedlemmar gjorde att 
mindre acceptabla avvikelser utkristalliserades och gjordes till föremål för politiska 
interventioner. Oönskade avvikelser skulle genom utbildningen försvinna. Därmed 
kom den progressiva pedagogiken att bli en legitimitetsbas även för centrifugala 
krafter. 

Benämningar på grupperna 
Det är inte helt oproblematiskt att använda en tillfredsställande och konsekvent 
benämning för de grupper som studeras. Man skulle kunna tänka sig att använda de 
benämningar som används idag, men enligt min uppfattning är det problematiskt 
då benämningarna tattare-resande och zigenare-rom inte refererar till samma grupp 
människor. Enligt min uppfattning är det inte riktigt korrekt att benämna tattare för 
resande under den tidsperiod som undersöks. Särskiljande utbildningspolitik som 
grundade sig på etnisk tillhörighet handlade inte enbart om den grupp som idag kal-
las resande. Stöd för den uppfattningen ger bland andra etnologen Gunborg 
Lindholm. Hon påpekar att resandegruppen, som hon undersökt, är ”en reell grupp 
bestående av släkter med vissa yrken och som själva definierar sig som äkta och 
djupt resande. Tattare däremot är en fiktiv grupp som stämplades utifrån och re-
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sande ingick i denna grupp.”64 Sociologen Adam Heymowski ger uttryck för lik-
nande tankegångar:  

termen ’tattare’ [kan] sparas för tillfällen då man återger den icke-resande omgivning-
ens syn på den ena eller andra släkten. Man upptäcker då att denna etikett mycket väl 
kan ha klistrats inte bara på autentiska resandeättlingar utan även på personer som av 
en eller annan anledning har framstått som ’typiska tattare’ utan att på något sätt 
kunna uppvisa samband med verkligt resande.65  

Det är inte alldeles klart vad Lindholm menar med att tattare är en fiktiv grupp, 
däremot innebär hennes definition att de resande som hon behandlar är en del av 
den fiktiva gruppen tattare. Hon behandlar, om man så vill, enbart en grupp av 
dem som uppfattades som tattare.66 Benämningen tattare inkluderade inte enbart 
resande.67 Både Lindholm och författaren Bo Hazell är överens om att använda be-
nämningen ”tattare”, när man talar om gruppen i historisk tid eller när man talar 
om hur myndigheter benämnde gruppen. Det är dock oklart vart gränsen går tids-
mässigt.  

Ordet tattare som benämning för en särskild etnisk grupp har sedan 1950-talet 
successivt förlorat sin ursprungliga innebörd. Bland forskare och inom minoriteten 
har man sedan länge istället använt benämningen resande. Under 1940- och 1950-
talen var det vanligt att betrakta tattarna som en social eller etnisk grupp med ”zi-
genskt inslag”, det vill säga att tattare var zigenarättlingar.68 I slutet av 1960-talet 
framhöll sociologen Adam Heymowski att tattarna inte skulle betraktas som en et-
nisk befolkningsgrupp utan som en social grupp, bestående av människor i utsatt-
het. Tattarna hade sitt ursprung i den svenska allmogen.69 Heymowski menade att 

                                                 
64 Lindholm, (1995) s. 12.  
65 Adam Heymowski, ”Resande eller ’tattare’: En gammal minoritet på väg att försvinna” i Ingvar Svanberg (red), I 
samhällets utkanter: Om ”tattare”i Sverige (Uppsala 1987) s. 15. Lars Lindgren menade att det är fel att kalla resande för 
tattare eftersom ”tattarbegreppet fått en vidare betydelse än förr”. Lars Lindgren, ”De resande”, Släkthistoriskt forum 
nr. 1 (1984) s. 35. 
66 Författaren Bo Hazell förefaller dock vara av en annan mening. Han berör i sin bok om resandefolket begrepps-
frågan. Hans val av beteckning grundar sig emellertid enbart på den pejorativa klang som ordet ”tattare” har. Hazell 
menar att ”tattare” och ”resande” är begrepp som refererar till samma grupp människor. Bo Hazell, Resandefolket: 
Från tattare till traveller (Stockholm 2002) s. 8–10. Denna uppfattning delas, som jag förstår det, av Ingvar Svanberg. 
Svanberg (1987) s. 9. 
67 Författaren Bo Hazell förfaller dock vara av en annan mening. Han berör i sin bok om resandefolket benämnings-
frågan. Hans val av benämning grundar sig emellertid enbart på den pejorativa klang som ordet ”tattare” har. Hazell 
förefaller mena att ”tattare” och ”resande” är begrepp som refererar till samma grupp människor. Bo Hazell, Resande-
folket: från tattare till traveller (Stockholm 2002) s. 8–10. Denna uppfattning delas, som jag förstår det, av Ingvar Svan-
berg. Svanberg (1987) s. 9. 
68 En central förespråkare för att tattarna härstammade från zigenare var Allan Etzler. Han menade att man i kraft av 
historiska och språkliga studier kan sluta sig till att tattarna hade ett zigenskt ursprung. Allan Etzler, Zigenarna och deras 
avkomlingar i Sverige: Språk och historia (Uppsala 1944) s. 155 ff. Professorn i socialmedicin och rasforskaren Gunnar 
Dahlberg ansåg att tattarna bestod av ett socialt bottenskikt bestående av olika etniska element, varav ett var zigenar-
inslag. Gunnar Dahlberg, ” Anthrometery of ’tattare’ a special group of vagabons in Sweden”, Upsala läkareförenings 
förhandlingar: Acta societatis medicorum Upsaliensis nr. 50 (1945).  Språkforskaren Olof Gjerdman har gjort, på grundval av 
språkliga undersökningar, samma slutsatser som Dahlberg. Olof Gjerdman, ”Tattarna och deras språk”, Svenska 
landsmål och svenskt folkliv: Tidskrift grundad 1878 av J. A. Lundell nr. 68 (1945) s. 1–55. Samma uppfattning har senare 
etnologen Carl-Herman Tillhagen haft i ”Varifrån härstamma tattarna”, Sociala meddelanden nr. 5 (1956); Carl Herman 
Tillhagen, ”Dr Etzlers tattarteori”, Sociala meddelanden nr. 1 (1957); Zigenarfrågan: Betänkande, (SOU 1956:43) s. 91. 
69 Adam Heymowski, Swedish ”travellers” and their ancestry: A social isolate or a ethnic minority? (Uppsala 1969) s. 109–116. 
Denna åsikt fanns emellertid i svang sedan fyrtiotalets mitt, då föreståndaren för Rasbiologiska institutet Gunnar 
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alla samhällen och länder hade sina tattare. Denna uppfattning, som relativt snabbt 
vann spridning, omöjliggjorde en gränsdragning baserad på ursprung och rasegen-
skaper.70 Min undersökning om tattarna behandlar till stor del myndigheternas 
identifierings- och definitionsarbete av tattare i ordets tidigare betydelse.  
 Begreppet romer kan beteckna både resande och olika romska grupper. Romer 
är en egenbenämning och en paraplybeteckning för en minoritetsgrupp med olika 
nationaliteter. Bland forskare och inom minoriteten idag används begreppet romer. 
I praktiken blandas dock dessa begrepp (romer/resande) flitigt beroende på sam-
manhang, vilket många gånger är förvirrande. Hazell skriver: 

Benämningen romer använder jag beroende på sammanhanget. När jag skriver romer 
och resande står romer endast för zigenare. När jag endast skriver romer innefattar 
det både zigenare och resande och följer därmed det uttryck som idag är vedertaget 
av både myndigheter och de flesta resande.71 

Majoriteten av de romerna som studeras här hade invandrat till Sverige under 
slutet av 1800-talet. Dessa kallas ibland svenska zigenare. Sedan slutet av 1950-talet 
har andra romska grupper kommit till Sverige, först finska kaale-romer och sedan 
1970-talet andra romska grupper från Östeuropa.  Dessa grupper behandlas inte i 
denna studie. Benämningen rom som nationell minoritet i Sverige inkluderar dess-
utom vissa grupper resande som anser sig ha romskt ursprung. Detta gäller dock 
inte alla resande. Det finns alltså en risk för förväxling om benämningen rom an-
vänds. Jag har funnit det nödvändigt att använda samma benämningar för denna 
minoritetsgrupp som man gjorde under den undersökta tidsperioden.72 I benäm-
ningarna tattare och zigenare speglas också myndigheternas uppfattningar om dessa 
grupper som inte riktigt fångas i andra ordval. 
 Saken är annorlunda med den samiska minoriteten. Där har jag valt att använda 
mig av den idag vedertagna benämningen same. Huvudanledningarna är att orden 
same och lapp har samma referens och att benämningen same förekommer i käll-
materialet under senare delen av tidsperioden.73 

                                                                                                                                                         
Dahlberg menade att det inte enligt rasbiologiska metoder gick att definiera tattare. Gunnar Dahlberg, Sociala Medde-
landen nr. 5 (1944) s. 378 f. 
70 Etnologen Orvar Löfgren har beskrivit tattarnas levnadssätt som en ”sub-kultur”. Orvar Löfgren, ”Etnisk identitet 
och kulturell särprägel”, Nordnytt (1970). Svanberg (1987) s. 9 karaktäriserar tattarna som ”kulturellt distinkta lågsta-
tusgrupper som exploaterat marginella nischer”. Ett annat sätt att beskriva tattarnas levnadssätt har gjorts av etnolo-
gen Karl-Olov Arnstberg. Han menar att tattarna, vilka beskrivs som socialt utstötta människor, kunde hitta ”inspira-
tion och förebilder till ett fungerande liv hos zigenarna”. Det fanns, i denna något romantiska föreställning, alltså nå-
gonting attraktivt i att förknippas med zigensk kultur. Arnstberg antyder även att det kan finnas ekonomiska och so-
ciala fördelar att av majoritetssamhället bli betraktade som en etnisk grupp Karl-Olov Arnstberg, Svenskarna och zige-
narna: En etnologisk studie över samspelet över en kulturell gräns (Stockholm 1998) s. 46 f., 111. 
71 Hazell (2002) s. 10. 
72 Andra historiska studier har konsekvent använt sig av benämningarna tattare och zigenare. Norma Montesino Par-
ra, Zigenarfrågan: Intervention och romantik (Lund 2002); Birgitta Svensson, Bortom all ära och redlighet: Tattarnas spel med 
rättvisan (Stockholm 1996); Thom Axelsson, Rätt elev i rätt klass: Skola begåvning och styrning 1910-1950 (Linköping 
2007). Pedagogen Christina Rodell Olgaç använder emellertid i sin avhandling benämningen romer för att beteckna 
”samtliga romska grupper inklusive de resande” I referat av äldre texter används benämningarna tattare och zigenare, 
men inte i hennes analys av dessa texter. Kristina Rodell Olgaç, Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: Från 
hot till möjlighet (Stockholm 2005) s. 17. 
73 Nomadskoleutredningen 1957 heter just Samernas skolgång (SOU 1960:41). 
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Nomadskolan var inte till för alla samer. I skolfrågor skilde myndigheterna mel-
lan nomadiserande lappar och icke-nomadiserande lappar. Den senare gruppen var 
uppdelad i fyra undergrupper, nämligen ”skogslappar, jakt- och fiskelappar, nybyg-
gare och arbetare och fattiglappar”. Utbildningspolitiken särskiljde de nomadise-
rande lapparna, även kallade ”flyttlappar” eller de ”egentliga lapparna”, från de öv-
riga grupperna. I regelverket förstods med nomadlapp ”lapp, som själv eller genom 
medlemmar av sitt hushåll driver fjällrenskötsel eller som biträder i sådan rensköt-
sel”74 Den samiska grupp som gick i nomadskolan kommer att benämnas renskö-
tande fjällsamer. 

Avgränsningar 
I denna studie har avgränsningar av olika slag varit nödvändiga. För det första har 
valet av vilka etniska minoritetsgrupper som skall undersökas inte varit på förhand 
givet. Det finns skäl som gör att de undersökta grupperna kan betraktas som ett av-
gränsat forskningsområde, vilket har berörts i inledningen. Deras utbildningsförhål-
landen uppmärksammades i början av 1910-talet eftersom den ansågs eftersatt. Mi-
noritetsgrupperna var förhållandevis små och var inte sällan utan fast bostad, vilket 
gjorde det svårt för dem att följa undervisningen i en och samma skola. Därmed 
kom utbildningspolitiken att kantas med delvis likartad problematik, som rörde hur 
man skulle definiera de grupper som urskiljdes och hur undervisningen skulle an-
passas efter gruppernas förutsättningar. 

I någon mening kan det ifrågasättas varför inte även tornedalingar, judar och 
sverigefinnar, vilka alla är nationella minoriteter i Sverige, har studerats. Valet att 
utesluta de två sistnämnda grupperna har i första hand varit att det inte funnits nå-
gon särskiljande utbildningspolitisk strategi mot dessa grupper. Judarna i Sverige 
har visserligen betraktats som en utmärkande grupp, men utbildningspolitiskt har 
de inte varit föremål för särskild uppmärksamhet.75 Den meänkielitalande befolk-
ningen i Norrbotten har däremot underkastats omfattande utbildningspolitiska ini-
tiativ under 1900-talets början. Initiativen ledde till att skolorna i Tornedalen snabbt 
kom att helt efterlikna folkskolorna i övriga Sverige, utan hänsyn till minoritets-
gruppens behov av exempelvis modersmålsundervisning.76 I Tornedalen gjordes 
det dock ingen skillnad mellan svenskar och tornedalingar i undervisningen. Meän-
kielitalande skiljdes inte ut för att få undervisning anpassad efter deras förhållanden. 
Detta är de huvudsakligaste skälen till att några nationella minoritetsgrupper har 
valts bort.  
 Studiens tidsmässiga avgränsning baseras på att perioden 1913–1962 kan ses som 
en sammanhängande period när det gäller särskiljande utbildningspolitik. Krav på 
särskilda utbildningssatsningar för tattare och romer restes i början av 1910-talet 

                                                 
74 SFS 1913:287 § 15; SFS 1916 463 § 15; SFS 1925:511 § 1 
75 Judarna deltog i det allmänna skolväsendets undervisning, men hade rätt att avstå kristendomsundervisning. Histo-
rikern Per Hammarström menar att judarna inte tilläts annan anpassad undervisning och var tvungna att tona ned 
sina kulturella säruttryck i skolan. Per Hammarström, Nationens styvbarn: Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 
1870–1940 (Stockholm 2007), s. 200–206. 
76 Se vidare Elenius (2001). 
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och var ett fortlöpande diskussionsämne fram till grundskolans införande, då en 
statsfinansierad, organisatoriskt särskild, undervisningsform för enskilda minori-
tetsgrupper inte längre ansågs förenlig med grundskolereformens principer. No-
madskolan, dit enbart en kategori samebarn enligt lag var pliktade att gå, infördes 
1913. Samma pliktlag upphörde 1962, då alla samebarn hade valfrihet att antingen 
välja att gå i grundskolan eller gå i nomadskolan.  

Källor, material och källdiskussion 
Detta är en studie om utbildningspolitik mot inhemska minoriteter som inte be-
handlar minoritetsgrupperna i sig. I källmaterialet finns nästan enbart myndigheters 
åsikter och omdömen. När representanter från minoritetsgrupperna kommer till 
tals så sker det så gott som uteslutande på myndigheternas villkor. Undersökningen 
är till stor del baserad på mer eller mindre omfattande utredningar som tillsatts på 
initiativ av regeringen, Ecklesiastikdepartementet, Skolöverstyrelsen och Socialsty-
relsen. Några utredningar renderade i SOU-betänkanden, men de flesta är otryckta 
och har återfunnits i respektive departements arkiv. En viktig fråga för avhandling-
en är att belysa och förstå de motiv som legat till grund för särskiljande utbildnings-
tankar och utbildningsmiljöer för inhemska minoriteter i Sverige. Emellertid kan 
det betraktas som vanskligt – om än relevant – att uttala sig om andras intentioner 
eller motiv. Till skillnad från sina egna motiv är det svårt att veta andras. Utgångs-
punkten för materialinsamlandet har varit att i möjligaste mån återskapa det sam-
mantagna arbets- och kunskapsunderlag som utredare och berörda beslutsfattare 
inom utbildningsväsendet hade till förfogande. Strävan har varit att granska allt ma-
terial som insamlades under utredningsarbetet och som sparats. Även annat materi-
al, såsom vetenskapliga arbeten och motioner, propositioner och debatter i riksda-
gen, har använts. Det har varit en arbetskrävande uppgift och någon fullständighet 
har inte kunnat uppnås. Men jag har sett det som angeläget för att kunna förstå 
drivkrafterna bakom utbildningspolitiken för inhemska minoritetsgrupper. Ett skäl 
till detta har varit att belysa skilda ståndpunkter om minoritetsgrupperna och deras 
utbildning. Ett annat skäl har varit att se vilka ståndpunkter som beaktades och vil-
ka som inte beaktades. I det avseendet har minoritetsgruppernas egen ståndpunkt i 
viss mån framträtt, men det är viktigt att poängtera att minoritetsgruppernas upp-
fattning så gott som alltid framkommer på myndigheternas eller statens villkor. Ini-
tiativ till problemformulering och lösningsförslag låg inte i minoritetsgruppens 
händer. 
 Det finns stora kvantitativa skillnader i materialtillgång mellan grupperna. När 
det gäller nomadskolan finns det jämförelsevis ett mycket rikt material. Källmaterial 
om tattare och zigenare begränsar sig i stort till några utredningar och material från 
stiftelsen för Svensk zigenarmissions skolverksamhet. Det är i första hand material-
tillgången som gjort att nomadskolan ges ett större utrymme i avhandlingen.    
 För att undersöka nomadskolväsendets förutsättningar och verksamhet har jag i 
huvudsak använt mig av material i Rikets nomadskolors arkiv på Härnösands 
landsarkiv. Där har jag använt mig av statistiska uppgifter, skrivelser och berättelser 
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som gjordes av nomadskolinspektören och nomadlärarna. Viss brevkorrespondens 
mellan nomadskolinspektören och lärarna har också använts. Jag har också använt 
protokoll från nomadskolfullmäktige och nomadskolinspektörens möte med för-
äldrar och lärare. I materialet finns en del värderande omdömen om undervisnings-
verksamheten, framför allt gjorda av nomadskolinspektören. Det är svårt att bedö-
ma vad hans uppfattning om exempelvis god undervisningsstandard eller tillräcklig 
tillgång till undervisningsmaterial i skolorna betyder. Dessa utsagor har dock ansetts 
betydelsefulla. En hel del statistiskt material och förteckningar som upprättats av 
lärare och nomadskolinspektören har använts och bearbetats. 
 För att undersöka verksamheten i den ambulerande zigenarskolan har jag nästan 
uteslutande använt mig av lärarrapporter. Källkritiska aspekter kring användandet 
av detta material behandlas fortlöpande i undersökningen. 

Disposition 
Avhandlingen är uppdelad i nio kapitel. I det första kapitlet behandlas syfte, studien 
problemområden och frågeställning samt en förklaring till begreppet den säkra zo-
nen. Kapitlet innehåller även en redogörelse hur jag valt att benämna minoritets-
grupperna i studien samt en kort redogörelse för det källmaterial som använts och 
avgränsningar. I det andra kapitlet presenteras en forskningsöversikt som tar upp 
några väsentliga forskningsresultat om utbildningspolitik gentemot tattare, zigenare 
och samer i Sverige. I kapitlet görs även en internationell utblick om besläktade ut-
bildningspolitiska frågor för inhemska minoriteter och urbefolkningar i andra län-
der. Den senare framställningen fokuserar främst utbildning av urfolk i Nordameri-
ka och samer i andra nordiska länder. Här berörs också om åtgärder för uppfostran 
av tattares och zigenares barn i några europeiska länder. Den internationella ut-
blicken syftar till att sätta in frågan i ett internationellt sammanhang. 
 Efter det inledande kapitlet följer tre empiriska kapitel som fokuserar nomadsko-
lan och utbildningspolitiken mot renskötande fjällsamer. Tredje kapitlet behandlar 
motiv och drivkrafter bakom införandet av nomadskolan. Det fjärde kapitlet, vilket 
är det mest omfattande, försöker ställa intentionerna till nomadskolans införande i 
kontrast till den realiserade undervisningsverksamheten. Det femte kapitlet behand-
lar några centrala pedagogiska och undervisningsinnehållsliga förändringar i no-
madskolan under genomförandet av grundskolan. 
 I det sjätte kapitlet behandlas identifierings- och urskiljningsarbetet av tattare och 
diskussionerna samt åtgärdsförslag till särskiljande uppfostrings- och utbildningsin-
stitutioner. Det sjunde kapitlet undersöker de prövande initiativen som gjordes för 
att ge zigenarna undervisning och hur utbildningspolitiken var sammanvävd med 
en övergripande politisk ambition mot zigenarna.  
 I det nionde kapitlet förs en sammanfattande diskussion och i nionde kapitlet 
presenteras de källor och litteratur som använts. 
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KAPITEL  2 

FORSKNINGSÖVERSIKT OCH INTERNATIONELL UTBLICK 

De renskötande fjällsamerna och nomadskolan 
Undervisningsverksamheten bland samerna har lång tradition i Sverige.77 Under 
den begynnande kolonialiseringen av Norrland sändes missionärer ut i lappmarken 
för att kristna samerna. År 1632 inrättades den så kallade skytteanska skolan i Lyck-
sele för att utbilda blivande präster. Nära hundra år senare, 1723, utkom en kunglig 
förordning som föreskrev inrättandet av sju skolor i lappmarken. I skolorna skulle 
samerna först undervisas i kristendom på modersmålet och därefter även lära sig 
svenska språket. Några år senare utkom också en ABC-bok och Luthers lilla kate-
kes på samiska. Komplikationer i undervisningen ledde till att vissa lappskolor lades 
ned 1818, varvid vandrande lärare, så kallade kateketer, istället började undervisa. 
Kateketsystemet hade den fördelen att undervisningen nådde ett större antal samer, 
även om undervisningskvaliteten var sämre jämfört med den i fasta skolor.  

Under 1840-talet prioriterades på nytt de fasta skolorna och kateketsystemet av-
skaffades. Nya reglementen föreskrev att undervisningsspråket i barnundervisning-
en skulle vara på det språk som majoriteten av eleverna talade som modersmål. Det 
innebar att antingen samiska, svenska eller finska språket användes som undervis-
ningsspråk i lappmarksförsamlingarna beroende på elevsammansättningen. Under-
visningstiden förlängdes till fem-sex läsår.  

I slutet av 1870-talet öppnades lappfolkskolan för icke renskötande samer och 
även barn till svenska föräldrar fick möjlighet att gå i skolorna. Detta trängde undan 
samiska och finska som undervisningsspråk i barnundervisningen. Kateketskolorna 
återinfördes för barn som hade långt till de fasta skolorna.  

År 1896 fastställdes ett nytt reglemente för lappmarkens undervisningsverksam-
het, varigenom skolväsendet fick större överensstämmelse med folkskolestadgan. 
Lappfolkskolan var indelad i en småskoleavdelning och en folkskolavdelning som 
närmast leddes av skolrådet i församlingen. Undervisningstiden var 36 veckor om 
året i fem år. Läroämnena var desamma som i den allmänna folkskolan. Skolrådets 
ordförande ordnade tillsyn och folkskoleinspektörer och domkapitel övervakade så 
att reglementet följdes.     

År 1913 genomfördes en utbildningsreform som förändrade 1896 års reglemente 
i grunden. Nomadskolreformen 1913 och dess betydelse för samernas utbildning 
har behandlats i några vetenskapliga studier. Denna forskning visar stor överens-
stämmelse i tolkningen av drivkrafterna bakom 1913 års reform.78 I flera studier 
diskuteras socialdarwinistiska motiv som en viktig influens för nomadskolans infö-
                                                 
77 Till nedanstående kondenserade historiska redogörelse av statlig undervisningsverksamhet har följande litteratur 
använts. Samernas skolgång: Betänkande angivet av 1957 års nomadskoleutredning (SOU 1960:41) s. 28–34; Elenius (2006) s. 
119–121; Nils Eriksson, Sameskolor i Åsele lappmark (Umeå 1992) s. 14–18, 195–202; Erik Nordberg, Arjeplogs lappsko-
la (Stockholm 1955) passim; Rolf Sjölin En studie i ickemakt: Samer och samefrågor i svensk politik (Kautokeino 2002) s. 
84–88. 
78 Detta kommer att belysas mer ingående i del II. 
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rande och den segregerande verkan som denna fick.79 Andra studier har tolkat den 
segregerande utbildningspolitiken som ett motiv i sig.80 Flera forskare menar att po-
litiken baserades på en idé om att den renskötande fjällsamiska kulturen höll på att 
gå under. Denna politik har kallats ”lapp skall vara lapp”-politiken. Utbildningsre-
formatorer menade att ett sätt att rädda den fjällsamiska kulturen var att skapa en 
utbildningsmiljö som, så långt det var möjligt, bevarade den i en nomadisk livsfö-
ring. Utbildningspolitiken var alltså direkt kopplad till dåtidens föreställningar om 
samiskhet.81 Den övriga samiska befolkningen omfattades inte av nomadskolrefor-
men, vilket gjorde att reformen bidrog till en kategoriklyvning och splittring bland 
samerna.82 Till skillnad från utbildningspolitiken gentemot ursprungsfolk i många 
andra länder, i Norden och i Nordamerika, syftade utbildningen av renskötande 
fjällsamer inte till assimilering eller försvenskning. Den avsåg att bevara det noma-
diserande levnadssättet. Detta medförde att nomadskolans undervisning fick med 
avsikt sämre kvalitet än den som fanns i folkskolan.83 

   

Utbildningspolitiken för tattare och zigenare i Sverige 
Utbildningspolitiken mot tattare och zigenare fram till 1960-talet har främst berörts 
i två avhandlingar.84 Sociologen Norma Montesino Parra har i sin avhandling be-
skrivit den statliga politiken mot zigenare och tattare från 1500-talet fram till nutid. 
Detta är också den mest omfattande och systematiska genomgången hittills på om-
rådet, vad gäller 1900-talets utveckling. Montesino Parra visar bland annat att skol-
politiken mot utsatta grupper utvidgades i allt större cirklar. Nya samhällsgrupper 
”upptäcktes” av myndigheter och speciella stöd- eller tvångsåtgärder sattes in. Över 
tid ökade antalet grupper och människor som betraktades som problematiska och i 
behov av särskilda åtgärder. Montesino Parra menar att det finns repetitiva drag i 
åtgärder och betraktelsesätt i utbildningspolitiken gentemot olika minoritetsgrup-
per.85 Hennes undersökning visar att skolpolitiken mot tattare och zigenare illustre-

                                                 
79 Patrik Lantto, Tiden börjar på nytt: En analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900–1950 (Umeå 2000) s. 40–
42; Patrik Lantto, Att göra sin stämma hörd: Svenska samernas riksförbund, samerörelsen och svensk samepolitik 1950–1962 
(Umeå 2003) s. 30; Sten Henrysson, Darwin, ras och nomadskola: Motiv till kåtaskolreformen 1913 (Umeå 1993) passim, 
särskilt s. 10, 13, 18. 
80 Elenius (2006) s. 158–159. 
81 Elenius (2006) s. 159; Lantto (2000) s. 42–45. 
82 Andrea Amft, ”Att skapa en ’autentisk’ minoritet” i Historisk tidskrift nr. 4 (1998) s. 585–615; Erik-Oscar Oscarsson 
”En skola för samer: Tiden och synsätts påverkan på ett folk”, i Bo Claesson (red.), Samer och ursprungsbefolkningars 
rättigheter (Göteborg 2003) s. 146–165. 
83 Lantto (2000) s. 42–48, Lennart Lundmark, ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm-”: Svenska statens samepolitik i ra-
sismens tidevarv (Bjurholm 2002); Lennart Lundmark, Stulet land: svensk makt på samisk mark (Stockholm 2008). I jämfö-
relse med andra nordiska länder med samisk befolkning var den svenska utbildningspolitiken ett undantag. I Norge 
tillämpades en påtaglig assimilerings- och förnorskningspolitik från 1870-talet till 1950-talet. Flera forskare har menat 
att förnorskningspolitiken hade säkerhetspolitiska orsaker, vilket medförde att skolinternat inrättades i Finnmarken 
för samer och finskspråkiga minoriteter. Se vidare Eivind Bråstad Jensen, Fra fornorskningspolitikk mot kulturelt mangfold 
(Stonglandseidet 1991); Knut Einar Eriksen & Einar Niemi, Den finske fare: Sikkerhetsproblemer og minoritetspolitikk i nord 
1860–1940 (Oslo 1981); Svein Lund (red.), Samisk skolehistorie 1: Artikler og minner fra skolelivet i Sápmi (Karasjok 2005).    
84 En god forskningsöversikt över svensk litteratur om romer ges i Laura Palosuo, En inventering av forskning om romer i 
Sverige, (Uppsala 2009).  
85 Montesino Parra (2002) s. 152, 191. 
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rar denna relation, då problemformuleringen och åtgärdsförslagen mot tattarna ef-
ter en tid upprepades mot zigenarna. 

Pedagogen Christina Rodell Olgaç har i sin avhandling främst undersökt romska 
elevers skolsituation under det tidiga 2000-talet. Men här finns också en historisk 
ansats då hon beskriver romska barns skolgång fram till 1970. Undersökningen 
grundar sig på tre självbiografiska romaner.86 Olgaç slutsats av denna undersökning 
är att romerna kämpade för sin rätt att gå i skola och att ”[a]ntagligen exkluderades 
romerna helt från skola och utbildning eller så styrde godtycket huruvida de fick 
möjlighet att delta i undervisningen och denna skedde ofta under mycket improvi-
serade former, ända in på 1960-talet”.87 

Svensk minoritetspolitik 
Någonting bör sägas om begreppen assimilering och integrering, då de, vilket har 
framkommit ovan, förekommit i forskning om svensk och internationell invand-
rings- och minoritetspolitik.88 Till att börja med har forskning om invandringspoli-
tikens historia hävdat att Sverige före mitten av 1970-talet saknade en sammanhål-
len minoritets- och invandrarpolitik.89 Med det avses, som jag förstår det, att mino-
ritets- och invandrarfrågor inte behandlats som ett särskilt politiskt område.90 Frå-
gor som rörde samerna behandlades som näringspolitiska frågor, i första hand var 
näringsfrågor underordnad jordbruksdepartementet, arbetskraftsinvandring betrak-
tades som en arbetsmarknadspolitisk fråga och zigenarna och tattarna betraktades 

                                                 
86 Dessa är Katarina Taikon, Zigenerska (Stockholm 1963); Monica Caldaras, Jävla zigenarunge (Lund 1973) och Hans 
Caldaras, I betraktarens ögon (Stockholm 2002). 
87 Olgaç (2005) s. 105. Olgaç återger ett belysande exempel på skolvillkoren för zigenarelever från Katarina Taikons 
bok Zigenare det är vi (s. 67–78). År 1962 mottog lärarinnan Britta Flodin en elev som var zigenare. Hans betygsbok 
visade att han passerat genom 22 olika skolor under sina första tre skolår. 
88 Redogörelsen här avser i första hand svenska förhållanden. 
89 Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring (Stockholm 1999) s. 108; Anders Svens-
son, Ungrare i folkhemmet: Svensk flyktingpolitik i kalla krigets skugga, (Lund 1992) s. 26 f. Jonas Widgren har delvis en an-
nan uppfattning. Han delar in svensk invandrar- och minoritetspolitik i tre faser. Den första från 1930 till 1963 präg-
las av just en avsaknad av sammanhållen politisk linje. Perioden mellan 1964–1975 påbörjades debatten och åtgärder 
för en mer aktiv svensk invandrarpolitik. Den följs av en period från 1975 då Sverige, enligt riksdagen, skulle bli ett 
mångkulturellt samhälle och beslutade om en invandrar- och minoritetspolitik som skulle verka för jämlikhet, valfri-
het och samverka.  Jonas Widgren, Svensk invandrarpolitik: En faktabok (Lund 1982) s. 11–18; se även Henrik Román, 
En invandrarpolitik oppositionell: Debattören David Schwarz syn på svensk invandrarpolitik åren 1964–1993 (Uppsala 1994) s. 
14; Svanberg & Tydén (1992) s. 334, 365, förlägger detta skifte till 1960-talets andra hälft; Kenneth Hyltenstam & 
Veli Tuomela menar i artikeln, ”Hemspråkundervingen” i Kenneth Hyltenstam, Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- 
och minoritetsundervisning i Sverige (Lund 1996) s. 12, att samhällets officiella ideologiska hållning svängde från ett ore-
flekterat assimilationstänkande under perioden fram till 70-talets början, till ett lika oreflekterat pluralistiskt tänkande 
under 70- och 80-talen. Med oreflekterat menas i detta sammanhang att politiken togs för självklar, utan hänsyn till 
praktiska konsekvenser för samhället och enskilda individer. Denna forskning avser i första hand invandrarpolitiken 
och inte politiken gentemot inhemska minoriteter. David Schwartz menar dock att politiken gentemot inhemska mi-
noriteter uppvisar många paralleller med invandrarpolitiken. David Schwartz, Svensk invandrar- och minoritetspolitik 
1945–1968 (Stockholm 1971) s. 34. 
90 Däremot har Sverige haft en invandringspolitik sedan slutet av 1800-talet. Invandringspolitik beaktar mottagnings-
aspekten och invandrarpolitiken bemötandeaspekten. Se exempelvis Mikael Byström, En broder, gäst eller parasit: Upp-
fattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942–1947 (Stockholm 2006) s. 
31. 
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ur ett socialpolitiskt perspektiv. Kanske bör man ifrågasätta bilden av att Sverige 
saknat en officiell minoritets- och invandrarpolitik före 1970-talet.91 

Enligt historikern Lars Elenius kännetecknades politiken mot de inhemska mi-
noriteterna från 1890-talet till 1960-talet av en assimilerings- och segregeringspoli-
tik.92 Denna politik ses som ett uttryck för en monokulturell nationalism som ge-
nomsyrade den politiska ideologin fram till andra världskriget. Nationalismen sägs 
vara en ideologisk aspekt av moderniseringen, som strävade efter kulturell homo-
genisering och standardisering. Detta innebar att majoritetsspråket och majoritets-
kulturen blev normerande.93 

Utvecklingen mot en sammanhållen minoritets- och invandrarpolitik innebar 
också beslut om en generell politik som syftade till att underlätta minoriteters integ-
ration i det svenska samhället.94 Politiken före dess har ofta beskrivits som assimile-
rande eller konformistisk.95 Med detta förstås att den assimilerade gruppen överger 
sin identitet och kultur och övertar eller påtvingas en annan, majoritetens, identitet 
och kultur.96 Majoritetskulturen ansåg sig ha en självklar rätt att värdera kulturella 
uttryck. Sociologen Masoud Kamali beskriver denna politik på ett träffande sätt:  

De [assimilationsförespråkarna] menar dock att majoritetskulturen är det enda legiti-
ma koherenta system som måste bevaras. Alla andra kulturella enheter bör anpassa sig 
till det nya – även om individer från andra kulturer till en början kan uppvisa avvikel-
ser från majoritetskulturen eller värdlandets kultur, måste de efterhand tillägna sig 
majoritetskulturen för att kunna betraktas som fullvärdiga medborgare. Det skall inte 
gå att se någon kulturell skillnad mellan medborgarna.97 

Från mitten av 1960-talet uppmärksammades minoritetgruppernas missnöje med 
den förda politiken och i det offentliga samtalet ställdes ofta integration som mot-
sats och alternativ till assimilation.98 Med integration avses i detta sammanhang att 

                                                 
91 Det kan till exempel hävdas att avsaknaden i sig har varit ett uttryck för en minoritetspolitik. Jämför Sven Nord-
lund, ”Sverige – emigrationslandet som blev invandringsland” i Lena Andersson-Skog & Olle Krantz (red), Omvand-
lingens sekel: Perspektiv på ekonomi och samhälle i 1900-talets Sverige (Lund 2002) s. 322–323. 
92 Elenius (2006) s. 151. 
93 Elenius (2006) s. 149 f.  
94 Svanberg & Tydén (1992) s. 365 f.   
95 Se exempelvis Ingvar Svanberg & Harald Runblom, Det mångkulturella Sverige: En handbok om etniska grupper och mino-
riteter (Stockholm 1989) s. 80; Hyltenstam (1996) s. 12. 
96 Inom sociologin har en inflytelserik assimilationsteori presenterats av Milton Gordon, Assimilation in American life: 
The role of race, religion and national origin (New York 1964) s. 70–71. Gordon skiljer mellan fyra faser av assimilation: 
kulturell assimilation, giftemålsassimilation, strukturell assimilation och civil assimilation. Se annars Svensson (1992) 
s. 25–26; Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and nationalism: Anthropological perspectives (London 2002) s. 123; Carl Hen-
rik Carlsson, Medborgarskap och diskriminering; Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860–1920 (Stockholm 2004) s. 71–
72.  Historiker Lars Elenius utarbetar med hjälp av den kanadensiske sociologen Leo Driedger en modell för assimi-
lering där en av poängerna är att uppmärksamma graden av frivillighet och tvång i en assimileringsprocess i Torneda-
len. Elenius (2001) s. 41–45. 
97 Masoud Kamali, Kulturkompetens i socialt arbete: Om socialarbetarens och klientens kulturella bakgrund, (Stockholm 2002) s. 
33–35. Kamali menar vidare att ett sådant tänkande ingår i ett hierarkiskt tänkande vad gäller kulturer, där majoritets-
samhällets kultur betraktas som överlägsen. Grundläggande är även en föreställning om kulturer som homogena, ko-
herenta system, så kallad kulturessentialism. Där betonas att kulturer skiljer sig från varandra och betraktas som oför-
enliga.  
98 Mer om denna debatt se Román (1994) passim; Schwartz (1971) passim. 
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en minoritetsgrupp inlemmas i majoritetssamhället men behåller vissa språkliga och 
kulturella särdrag.99  

Statsvetaren Ingegerd Municio har utifrån en teoretisk utgångspunkt hävdat att 
svensk skolpolitik gentemot invandrare och minoriteter under 1900-talet bör bely-
sas och förstås utifrån två med varandra konkurrerande diskurser, vilka antas vara 
starkt förankrade i svenskt språk och tänkande. Den ena diskursen kallar hon den 
nationella självförståelsens diskurs och den andra det demokratiska credots. Den 
förra ”bygger på ett skiljande av oss från andra, ett skiljande som ger grund för in-
skränkningar av rättigheter, [medan] den andra [bygger] på ett antagande om allas 
lika rättigheter”.100 Municios poäng är att dessa diskurser inte avlöst varandra utan 
löpt parallellt under stora delar av 1900-talet. Hon menar att demokratin fick en roll 
som överideologi, under mellankrigstiden, för samtliga politiska partier i Sverige. 
Denna överideologi innebar inkluderande liberala medborgerliga fri- och rättigheter 
för alla, samtidigt som demokratin i välfärdsstaten från 1930-talet accepterade ett 
mer långtgående gillande av statlig intervention inom alla samhällsområden.101 Mu-
nicio ser 1975 års invandrar- och minoritetspolitiska beslut som ett exempel på det 
demokratiska credot. Den nationella självförståelsen kännetecknas av en hierarkisk 
gränsdragning ”mellan inre och yttre, mellan oss och andra, mellan det svenska och det 
icke-svenska” som har sin grund i den språkliga och kulturella enhetlighet som efter-
strävades i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.102 Municio menar att det 
demokratiska credot vunnit inträde i den officiella skolpolitiken, men att dess kon-
kurrerande alternativ – den nationella självförståelsen – gör sig kusligt påmind i de 
debatter och politiska beslut som bär upp skolpolitiken mot invandrare och minori-
teter.103 

Avvikelse, skola och samhälle 

Normalt och avvikande 

Begreppen normalt och avvikande är relationella begrepp i två bemärkelser. Dels är de 
relationella i förhållande till varandra, det vill säga det avvikande kan bara betraktas 
som avvikande vid en jämförelse med det normala, det genomsnittliga; dels är de 
relationella begrepp i förhållande till en normerande ordning, en normativitet. Man 
                                                 
99 Masoud Kamali menar att en del förespråkare för mångkulturalism, trots avståndstagande av assimilationssträvan-
den, betraktar kulturer som specifika egenskaper, vilka utgör markörer för skillnader mellan olika kulturer och etniska 
grupper. De tror vidare, enligt Kamali, på den svenska kulturens överlägsenhet över andra kulturer och att ”de 
andra” först måste bli som ”oss” för att därefter integreras. Kamali menar att denna uppfattning har en inbyggd mot-
sägelse, eftersom integration bygger på olikheter mellan människor och inte på likhet. En mångkulturalism, eller in-
tegrationalism, i denna tappning fungerar i praktiken assimilatoriskt, då den inte erkänner och hanterar skillnader 
mellan olika grupper. Kamali (2002), s. 35–37. Etikern Hans Ingvar Roth påpekar att integration kan syfta till att mi-
noritetsgrupper ensidigt skall anpassa sig till rådande värderingar, kulturmönster och verksamheter. I den betydelsen 
är integration förväxlande lik assimilation. Hans Ingvar Roth, Mångfaldens gränser (Stockholm 1996) s. 19 ff. 
100 Ingegerd Municio, ”Svensk skolpolitik under intryck av två diskurser: Nationell självförståelse och demokratiskt 
credo”, i Charles Westin (red), Invandring, forskning och politik: En vänbok till Tomas Hammar (Stockholm 1993) s. 111– 
132. 
101 Municio (1993) s. 115. 
102 Municio (1993) s. 118. 
103 Municio (1993) s. 122, 128–129; Torkel Jansson Rikssprängningen som kom av sig: Finsk-svenska gemenskaper efter 1809 
(Stockholm 2009) passim, särskilt s. 19, 126, 202, 236.   
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kan därför skilja mellan avvikelser av två slag, dels avvikelse från det normala, ge-
nomsnittliga och dels från det önskvärda.104 En företeelse eller ett beteende kan så-
lunda normaliseras, vilket i detta sammanhang betyder enhetliggöra, standardisera 
och uniformera i praktiken. Naturligtvis kan en uppfattad avvikelse sammanfalla till 
att både vara avvikande från det genomsnittliga och från det önskvärda. Teoretiskt 
kan även de som inte avviker från det genomsnittliga uppfattas som avvikande från 
det önskvärda. För historisk forskning är dock denna uppdelning många gånger 
svårhanterlig, eftersom det normala – både i betydelsen genomsnittliga och önsk-
värda – tas för givet. Det går därför i många fall inte att veta om det är det genom-
snittliga eller önskvärda som det avvikande antas avvika ifrån. Dessutom redovisas 
sällan grunderna för att anta att någonting avviker från det genomsnittliga, varför 
man ställer sig frågan om det inte är det önskvärda genomsnittet som avses. 
 De flesta fenomen och beteenden är i själva verket på något sätt avvikande från 
det normala, men trots detta accepterade. Normalitet och avvikelse bör förstås som 
ett antal gränsvärden inom vilka variationer tillåts.105 Det betyder också att vad som 
är normalt och vad som är avvikande är relativt i förhållande till sin kontext. I detta 
sammanhang kan det vara relevant att tala om en rumslig, samtidig kontext och en 
tidskontext. Ett beteende kan – vid samma tidpunkt – vara accepterat i ett sam-
manhang men inte i ett annat. Gränsvärdena kan även omförhandlas och förskjutas 
över tid, vilket kan innebära att det som betraktades som avvikande vid en tidpunkt 
inte nödvändigtvis gjorde det vid en senare tidpunkt.106 
 I historisk och samhällsvetenskaplig forskning har normalitetens gränser ofta fri-
lagts genom att fokusera på det avvikande. Delvis till följd av detta har normaliteten 
getts en negativ definition, det vill säga det icke-avvikande är, om inte normalt så 
accepterat. Även denna avhandling närmar sig gränserna för vad som är accepterat 
enligt denna metod, vilket tillsammans med likartade tillvägagångssätt har flera för-
delar. För det första fokuseras på så sätt verksamheter för normaliseringsåtgärder, 
eller tankar på sådana verksamheter, som avsåg att hantera eller korrigera det avvi-
kande, vilket säger någonting om hur normalitet uppfattades och hur den kunde 
uppnås. För det andra kan normalitetens förändrade gränsvärden analyseras efter-
som viss avvikelse införlivas i det normala. 

Normalitet och avvikelse i välfärdsstaten 

Välfärdsstat är ett begrepp som omfattar en viss typ av samhällelig, social och eko-
nomisk organisering som uppstår i vissa industrialiserade stater under 1900-talet. 
Vanligen menas med välfärdsstat att ett visst minimum av rättigheter och social 
trygghet är garanterade alla medborgare i samhället. Staten är yttersta garant för att 
denna grundtrygghet upprätthålls. Socialpolitik anses i välfärdsstaten vara ett viktigt 
                                                 
104 Bland andra Mats Börjesson menar att man kan förstå normalitet på tre olika sätt. Förutom de två ovan beskrivna 
innebörderna tillkommer även betydelsen normal, frisk, i motsats till det avvikande sjukliga. Mats Börjesson (1997) s. 
43. 
105 Andréaz Wasniowski, Den korrekta avvikelsen: Vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos 
RFSL, 1950–1970 (Umeå 2007) s. 22. 
106 Judith Lind (red), Normalitetens förhandling och förvandling: En antologi om barn, skola och föräldraskap, s. 8–9 (Stockholm 
2006). 
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medel för att organisera och omfördela resurser i samhället. Staten behöver dock 
inte vara den ende aktören som tillhandahåller välfärdspolitiska förmåner eller be-
vakar att välfärdsprogrammet efterlevs, det kan läggas ut på entreprenad. Välfärds-
staten brukar förknippas med tiden efter andra världskriget, även om vissa ansatser 
kan spåras till 1930- och 1940-talen.107    

Sveriges socialpolitiska inriktning under 1900-talet har beskrivits utifrån tre skil-
da ideologiska perioder.108 De första decennierna under 1900-talet präglades svensk 
socialpolitik av ett socialliberalt inflytande. Målet var att avskaffa fattigdomen och 
att säkra en hög grad av enskild självförsörjning. Detta skulle uppnås genom bl.a. 
individinriktad uppfostran till ansvarstagande och självförsörjning, så kallad ”hjälp 
till självhjälp”.109 Under 1930-talet inleddes, i och med socialdemokraternas makt-
övertagande, ett socialpolitiskt reformarbete som innebar ett skifte i den socialpoli-
tiska inriktningen. Den nya politiken föreskrev en aktiv arbetsmarknadspolitik samt 
ökad social omsorg i offentlig regi och en allt mer långtgående omfördelningspoli-
tik. En central grundtanke var att reformerna skulle vara generella och jämlika.110 
De generella bidragssystemen, som t.ex. de allmänna barnbidragen som genomför-
des 1948, betraktades som en rättighet till skillnad från äldre tiders allmoseanda. 
Därmed ville man motverka godtycke i systemen samt få bort äldre tiders moralise-
rande kring bidragen. Under 1930-talet förändrades succesivt socialpolitikens mål-
sättning. Profylaktiska åtgärder på det sociala området skulle så att säga mota Olle i 
grind, det vill säga angripa orsakerna till vissa kranka omständigheter.111   

I makarna Myrdals socialpolitiska vision, vilken inspirerats av den amerikanska 
politiska debatten, fanns en stark tilltro till experters förmåga att identifiera och lösa 
socialpolitiska problem. Historikern Yvonne Hirdman menar att denna socialpoli-
tiska vision handlade om att tillrättalägga den enskilda individens leverne. Hirdman 
framställer kretsen kring makarna Myrdal som bärare av både utopiska och paterna-
listiska ideal om statens förhållande till medborgarna. Den socialpolitiska inrikt-
ningen syftade, enligt Hirdman, till att enligt rationella metoder omdana och styra 
befolkningen för att i förlängningen skapa nya rationella, socialt välanpassade folk-
hemssvenskar.112 Enligt Hirdman ansåg makarna Myrdal att samhället var i behov 
av en ny människotyp, som tillfredsställde ”samhällets krav på den enskilde indivi-
dens förmåga till riktig social inpassning [vilka] äro mera tvingande än någonsin”.113 

                                                 
107 Se vidare Mattias Tydén, Från politik till praktik: De svenska steriliseringslagarna 1935–1975 (Stockholm 2002) s. 76–
83. 
108 Här undantar jag huruvida det sena 80-talet och det tidiga 90-talet innebar en ny välfärdspolitisk inriktning. Detta 
har bland annat diskuterats av Björn Elmbrant, Så föll den svenska modellen (Stockholm 2005); Bo Rothstein, Korporatis-
mens fall och den svenska modellens kris (Stockholm 1999). Se även Staffan Marklund, Paradise Lost? The Nordic welfare states 
and the recession 1975–1985 (Lund 1988).  
109 Mattias Tydén (2002) s. 76; Mikael Sjögren, Fattigvård och folkuppfostran: Liberal fattigvårdspolitik 1903–1918 (Umeå 
1997) s. 158–160; Kajsa Ohlander, I barnens och nationens intresse: Socialliberal reformpolitik 1903–1930 (Stockholm 1992) 
s. 122–125.  
110 Tydén (2002) s. 76–77. 
111 Makarna Myrdal lanserar första gången en genomtänkt reformpaket, gällande en specifik politisk fråga, i profylak-
tisk anda i sin omtalade bok Kris i Befolkningsfrågan.  
112 Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta: Studier i svensk folkhemspolitik (Stockholm 1989) s. 111–117. 
113 Alva Myrdal, Stadsbarn: En bok om deras fostran i storbarnkammare (Stockholm 1935), citerat av Hirdman (1989), s. 
110. 
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Enligt Hirdman påpekade makarna Myrdal att den enskilde inte skulle underordnas 
staten, som förde tanken till fascistiska ideologier, utan ”man skulle underordnas 
[…] ’det sociala’, ’samhället’, eftersom ’samhället’ framställdes som summan av 
’oss’”.114 Därför kunde inte de uppväxande och deras föräldrar lämnas som rö för 
vinden utan en ”utsträckt gemensamhetsfostran för småbarnen är närmast mera 
trängande nu än förr”.115 Hirdman låter förstå att denna socialpolitiska uppfattning 
låg till grund för den socialdemokratiska politik som bedrevs från 1930-talets senare 
del och under en stor del av efterkrigstiden.  

Statsvetaren Bo Rothstein menar att Hirdmans syn på den svenska välfärdspoli-
tiken inte harmoniserar särskilt väl med de lagförslag och reformer som faktisk 
genomfördes. Han menar vidare att de socialpolitiska reformer som makarna Myr-
dal förespråkade inte genomfördes då de konfronterades med det alternativ som 
Gustav Möller förespråkade. Enligt Rothstein gick den möllerska linjen ut på att 
socialreformerna skulle ge medborgarna grundläggande resurser, utan att vara stig-
matiserande eller systematiskt kränkande. De skulle heller inte vara politiskt passi-
verande och auktoritära. Enligt Rothstein kom den möllerska linjen inte att karaktä-
riseras av socialingenjörernas program. Möller var mån om att representanter för 
bidragstagarna själva delvis administrerade och bedömde behovsprövningarna, inte 
byråkrater som socialingenjörerna förespråkade. Möller ville därigenom undvika att 
stärka de statliga ämbetsmännens maktställning gentemot medborgarna, samtidigt 
som han vill göra medborgarna ansvarskännande.116 

Internationell utblick 
Historiskt har det inte enbart varit nya nationer, nybyggarländer, som har varit 
tvungna att hantera socialiseringsprocesser med olika ursprungsfolk som en del av 
nationsbyggandet, utan även äldre demokratiska och industrialiserade länder.117 En 
konsekvens av detta har varit att många länder i världen haft alternativa särskiljande 
skolor för vissa etniska grupper inom landets gränser. Dessa skolor och deras by-
råkratiska system som administrerade dem, har på många håll varit åtskilda från den 
dominerande gruppens skolsystem. Detta innebar att etniska gruppers utbildning 
har sett mycket annorlunda ut inom ett och samma land. Målsättningen med dessa 
olika skolsystem har varit olika för skilda etniska grupper. Det har i sin tur inneburit 
att undervisningsinnehållet, lärarkåren, skollokalerna, skolmaterielen, läroböckerna, 
timplanerna och så vidare skiljt sig kraftigt åt. 

Litteraturen om utbildning för nationella och infödda minoriteter runt om i värl-
den är minst sagt omfattande. Därför är det enbart möjligt att göra vissa nedslag. 
Sådana nedslag är emellertid tillräckliga för att urskönja mönster i den särskiljande 
utbildningspolitiken. Jag har valt att koncentrera mig på vissa västeuropeiska länder 
                                                 
114 Hirdman (1989) s. 111. 
115 Alva Myrdal citerat av Hirdman (1989) s. 110. 
116 Rothstein (2002) s. 208–214. 
117 Frederick Wirt, “The stranger within my gate: Ethnic minorities and school policy in Europe” i  Philip G. Alt-
bach, Robert F. Arnove & Gail P. Kelly (red), Comparative education (New York  1982) s. 119; Roland G. Paulston, 
“Ethnic Revival and Educational Conflict in Swedish Lapland”, Comparative educational review vol. 20, nr. 2, (1976) s. 
179. 
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samt så kallade alternativa skolor i USA och Kanada. I de senare länderna fokuseras 
amerikanska indianer och s.k. First Nations i Kanada. Vidare behandlas några teman 
i de alternativa skolsystemen av relevans i min egen studie av svenska förhållanden. 
Överlag syftar beskrivningen till att ge kronologisk överblick i brytpunkter och ut-
vecklingsskeenden i alternativa skolor i andra länder. 
 Det finns en risk att utsagor om generella mönster eller principer som rör aspek-
ter av utbildningssystemen ges en felaktig förklaring, eftersom de jämförda länder-
nas utbildningssystem lätt abstraheras från sin historiska kontext.118 Denna stånd-
punkt har antagligen mest giltighet vid studier som jämför till exempel hur läskun-
nighet påverkas av utbildningsreformer i olika länder. Läskunnighet kan ju tänkas 
bero på faktorer utanför utbildningssystemet. Men samma problematik aktualiseras 
vid jämförelser mellan staters agerande i utbildningsfrågor gentemot nationella eller 
infödda minoriteter, eftersom länderna i olika grad hade centraliserade eller decent-
raliserade utbildningssystem. Statens handlingsutrymme i t.ex. Sverige och Frankri-
ke, med traditionellt starkt centraliserade skolor, var naturligtvis större än i länder 
med traditionellt svag central styrning, som i exempelvis England, USA och Kana-
da.119 Skillnader och likheter i ländernas utbildningspolitik kan med andra ord bero 
på ländernas administrativa strukturer. 

Det kan skönjas två huvudsakliga inriktningar i den nordamerikanska historie-
skrivningen om utbildningspolitiken gentemot ursprungsbefolkning och inhemska 
minoriteter – en traditionalistisk och en revisionistisk. Eftersom båda inriktningarna 
använder likartade källor ligger skillnaden snarast i hur forskarna väljer att tolka 
källmaterialet. I den traditionella inriktningen från början av 1970-talet, sprungen ur 
en etnohistorisk forskningstradition, betonas att den federala politiken var en assi-
mileringspolitik genom kristen mission och utbildning. Inom denna tradition tolkas 
aktörernas utbildningspolitiska drivkrafter som en mix av cyniska och humanistiska 
motiv. Bland de cyniska motiven överskuggar ambitionen att på sikt komma åt vär-
defulla landområden, som varit i ursprungsbefolkningens ägo, genom att assimilera 
befolkningen och på så sätt få dem att överge sitt traditionella levnadssätt. Här 
finns även ambitionen att föregripa kommande problem med de sociala, ekonomis-
ka och juridiska åtaganden som staten har gentemot medborgare inom landets 
gränser. Bland de humanitära motiven återfinns ambitionen att undvika ursprungs-
befolkningens totala underkastelse under vapenmakt, samt önskan att rädda ur-
sprungsbefolkningen från utrotning, vilket ansågs vara oundvikligt vid kontakt med 
en överlägsen kultur. I regel betonar traditionalister statens altruistiska intentioner i 
större utsträckning. Revisionister ifrågasätter uppriktigheten i de altruistiska inten-
tionerna för assimilering. De tolkar de humanistiska undertonerna som statlig pro-
paganda och retoriskt rättfärdigande av ett cyniskt politiskt program. Vidare tolkar 
revisionisterna det politiska självintresse som de menar varit ledstjärnan i utbild-

                                                 
118 Altbach, Arnove & Kelly (1982) s. 5.  
119 T. Neville Postlethwaite (red), International encyclopedia of national systems of education (Oxford 1995) s. 180, 332, 1025, 
1034; Altbach & Kelly, (1978) s. 11–12; John L. Rury, Education and social change: Themes in the history of American school-
ing (Mahwah 2005) s. 180–181; Wirt (1982) s. 124–125. Altbach, Arnove & Kelly (1982) s. 23, har noterat en global 
utveckling mot mer centraliserad primärutbildning efter andra världskriget.  
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ningspolitiken, som en mekanism för social kontroll eller styrning av ursprungsbe-
folkningen.120 
 De senaste tio-femton årens forskning i Nordamerika har i stigande grad upp-
märksammat indianernas upplevelser av sin skoltid. De upplevelser och minnen 
som både tidigare historieskrivning och utbildningspolitik negligerat har i flera stu-
dier fått sin röst. Denna forskning visar inte bara ett systematiserat förtryck och 
närmast ritualiserat övergrepp som var vardag för tusentals indianska barn under 
1900-talet, utan ett så heterogent mönster att det är svårt att ge en beskrivning av 
utbildningssystemet.121 

Amerikanska indianers utbildning 
Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var en vattendelare i utbildningspoliti-
ken gentemot amerikanska indianer. Den tidigare linjen, från 1820-talet, som inne-
bar förflyttningar av indianstammar till landområden väster om Mississippi, där in-
dianerna kunde leva ostört, medan de successivt civiliserades av missionärer, kunde 
inte bestå efter 1840-talets och 1860-talets intensiva kolonisering västerut.122 Däref-
ter följde nya förflyttningar och ett nära nog trettioårigt krigstillstånd mellan vita 
och indianer, under vilket stam efter stam underkuvades eller förintades. En ny fas 
inleddes i början av 1870-talet med reservatssystemet och att de lagstiftande för-
samlingarna förklarade indianerna för ett kolonialiserat folk. När väl indianerna var 
underkuvade blev den militära, brutalt fientliga linjen mot indianerna ohållbar.123 
 Reformister från flera filantropiska organisationer samlades vid Lake Mohonk-
konferensen 1883 och slöt upp bakom ett reformprogram som innebar indianernas 
assimilering till amerikanska värden: individualism, frihet, privat ägande, likhet inför 
ekonomiska möjligheter och den amerikanska protestantismens överlägsenhet.124 
Medlet för assimilering var huvudsakligen utbildning. Detta kom i huvudsak även 
att bli den federala policyn för indianernas utbildning. Anledningen till att reformis-
terna lyckades genomdriva sin assimilationslinje var att den byggde på en hörnsten i 
den amerikanska ideologin, nämligen en idé om civilisation.125 Denna civilisations-
idé baserades på föreställningen att alla samhällen kunde klassificeras längs en skala 
som graderade människans evolution från vilde till civiliserad. Inflytelserika forska-
re menade sig kunna identifiera både varierande nivåer i den kulturella utveckling-
en, som de faktorer som karaktäriserade dessa nivåer.  

                                                 
120 Trevithick (1998) s. 49–86. 
121 Marker (2000) s. 80–81. 
122 Jon Reyhner & Jeanne Eder (2004) s. 48–51. 
123 Lawrence C. Kelly, The assault on assimilation: John Collier and the origins of Indian policy reform (Albuquerque 1983) s. 
141–149; Adams (1995) s. 6–7; David Wallace Adams, “Fundamental considerations: The deep meaning of Native 
American schooling, 1880–1900”, Harvard educational review, vol. 58, nr. 1 (1988) s. 1–3. 
124 Konferenser kom under 30 år årligen att hållas vid Lake Mohonk för alla intresserade av ”problemet med india-
nerna”. Reformisternas idéer har bland annat diskuterats av Carl F. Kaestle, ”Ideology and American educational his-
tory”, History of education quarterly, vol. 22, nr. 2 (1982) s. 127–128; Christine Bolt, American Indian policy and American 
reform: Case studies of the campaign to assimilate the American Indians (London 1987) s. 93–103. 
125 Adams (1995) s. 12–21. Se även Roy Harvey Pearce, The savages of America: A study of the Indian and the idea of civiliza-
tion (Baltimore 1965); Lomawaima (2006) s. 4–6.  
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 Mot den bakgrunden ställdes, ur reformisternas perspektiv, de amerikanska indi-
anerna inför ett oundvikligt öde: ”[the] only alternative now presented to the Ame-
rican Indian race is speedy entrance into the pale of American civilization, or abso-
lute extinction”.126 Indianernas vilda liv ansågs inte kunna existera sida vid sida med 
civilisationen – ett av dem måste försvinna. Reformisterna var dock övertygade om 
att indianerna gick att rädda, i och för sig inte som indianer utan som människor. 
Utbildning var medlet för civilisering: ”To educate the Indian in the ways of civi-
lized life [...] is to preserve him from extinction, not as a Indian, but as a human be-
ing”.127 Hoppet sattes till barnen och genom deras utbildning skulle tusen år av trög 
evolution övervinnas inom bara en generation. De äldre indianerna var dock redan 
förlorade. Det slags utbildning som indianerna var i behov av var följaktligen de 
vanor och seder som tillhörde ett civiliserat liv. Det innebar i första hand färdighe-
ter i läsandets och skrivandets konst samt rudimentär kunskap om räkning, natur-
vetenskap, historia och konst. Tanken var inte att de senare ämnena skulle behärs-
kas av indianerna men de skulle åtminstone ”catch [at least] a glimpse of the civili-
zed world through books”.128 Indianerna behövde också individualiseras, eftersom 
det framför allt var deras kollektiva mentalitet – tillsammans med deras aversion 
emot privat ägande och arbete som förklarade deras kulturella tillkortakommande. 
Utbildning skulle avhjälpa detta på två sätt: dels genom en läroplan bestående av 
praktiskt arbete och dels genom att inpränta ett individuellt tänkande.129 
 Tre modeller för utbildning, dagskolor på reservaten, internat på reservaten och 
internat utanför reservaten, infördes snabbt efter att riktlinjerna för indianernas ut-
bildning utarbetats. Dagskolor på reservaten var till en början den dominerande 
modellen, där indianernas barn under dagen insöp civilisationen för att på kvällen 
återvända till sina familjer på reservaten. Skolutbildningen var ofta elementär: läsa, 
räkna och skriva samt arbetsträning fyllde skoldagarna.130 Fördelarna med dessa 
skolor var att de var billiga att driva och att barnen tänktes kunna vara civilisatio-
nens budbärare till sina föräldrar, som ett slags omvänt förhållande av traditionellt 
kunskapsutbyte mellan generationerna. Men problem med hög frånvaro och den 
ständiga närvaron av det traditionella levnadssättet runt dessa skolor talade för att 
en annan modell behövdes. Barnen behövde isoleras från det traditionella levnads-
sättet för att kunna civiliseras. Vid början av 1880-talet ansågs internat på reserva-
ten vara den mest lovande modellen för civilisationsprocessen. På dessa inackorde-
rades barnen åtta-nio månader om året och utbildningen bestod till hälften av 
grundläggande teoretiska färdigheter och resterande delen utgjordes av praktiskt 

                                                 
126 Lucius Q. Lamar, Secretary of the Interior, citerat av Adams (1995) s. 15. 
127 William Jones, Commissioner of Indian Affairs, citerat av Adams (1995) s. 21. Ett annat ofta citerat uttryck för att 
karaktärisera politiken är “Kill the Indian, save the man”. Se t.ex. Reyhner & Eder (2004) s. 107–108; Churchill 
(2004) s. 12–16. 
128 Adams (1995) s. 21.  
129 Senator Harry L. Dawes sammanfattade utbildningspolicyn med att ta indianen ”by the hand and set him upon 
his feet, and teach him to stand alone first, then to walk, then to dig, then to plant, then to hoe, then to gather, and 
then to keep”.Senator Harry L. Dawes citerad av Adams (1995) s. 23. Se även Francis Paul Prucha, Americanizing the 
American Indians: Writings by the ”Friends of the Indian” (Cambridge, Mass. 1973) s. 29; Reyhner & Eder (2004) s. 83. 
130 Adams (1995) s. 28. 
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arbete. På internaten kunde klädsel, hygien, matvanor, bordsskick och så vidare 
övervakas och inpräntas enligt västerländska normer.  Men även denna modell bör-
jade efterhand kritiseras på samma grunder som dagskolorna; barnen var inte till-
räckligt långt förflyttade från det degenererande traditionella livet. Många påpekade 
att även kortare vistelser bland föräldrarna väckte indianernas naturliga längtan ef-
ter lägerliv.131 Målsättningen att utrota den indianska kulturen ur barnen – att döda 
indianen i dem – kallade på en annan lösning. 

Den följande utvecklingen ledde därför till inrättandet av internat utanför reser-
vaten som låg nära eller i områden som dominerades av vita. År 1900 undervisades 
c:a 17 700 indianska barn i internat och c:a 4 000 i dagskolor. Från 1890-talet bygg-
de federala myndigheter i allt snabbare takt internat utanför reservaten. Vid sekel-
skiftet gick nära en tredjedel av barnen i sådana internat och 1920 nästan hälften.132 

Efter 1924 års Indian Citizenship Act, vilken gjorde alla indianer födda i USA till 
amerikanska medborgare, blev den huvudsakliga förespråkade skolformen vanliga 
offentliga skolor. Den assimilerande målsättningen var densamma.133   
 Ytterligare några drag i utbildningspolitiken för amerikanska indianer bör upp-
märksammas. Det ena är att federala myndigheter, i allt väsentligt genom Bureau of 
Indian Affaris (BIA), kom att överta och driva utvecklingen för indianernas utbild-
ning från 1890-talets början. Vid sekelskiftet 1900 stödde inte längre BIA missions-
skolor med ekonomiska medel.134 Vidare skedde förändringar i systemet som ska-
pade en centraliserad byråkratisk struktur från mitten av 1890-talet, läroplanerna 
standardiserades, system för att sortera indianerna för de olika skolmodellerna ut-
formades, lärarkåren professionaliserades och ett inspektionssystem infördes.135 
Även om det fanns påtagliga regionala skillnader så hade utbildningspolitiken mot 
indianer i helhet haft centraliserande drag, vilket utgör en kontrast till det ameri-
kanska skolsystemet i allmänhet.  

Från början av 1920-talet började kritiska röster höjas mot internatsystemet. 
Denna kritik kulminerade i de så kallade Merriam-rapporten 1928, som fördömde 
internatens otillräckliga teoretiska undervisning och betungande praktiska arbets-
träning.136 Rapporten efterlyste ett skifte till en mer lokalt anpassad läroplan med 
utbildningsmetoder som ”must be adapted to individual abilities, interests and ne-
eds”.137 En mer diversifierad och lokalt anpassad undervisning utvecklades efter att 

                                                 
131 Adams (1995) s. 30–33, 35–36. 
132 Adams (1995) s. 58–59. 
133 Reyhner & Eder (2004) s. 84. 
134 K. Tsianina Lomawaima ”Educating Native Americans” i Handbook of research on multicultural education (New York 
1995) s. 446. Detta var en följd av att staten och kyrkan separerades. Reyhner och Eder (2004), s. 128. 
135 Adams (1995) s. 60–70. 
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betecknas som trälarbete, med ringa utbildningsvärde. K. Tsianina Lomawaima, They Called it Prairie Light: The Story of 
Chilocco Indian School (Lincon 1994) s. 68–69. 
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work lays stress on upbringing in the natural setting of home and family life. The Indian educational enterprise is pe-



 39

Franklin D. Rooservelt tillträtt som president 1934.138 Förändringarna gav vissa 
ändringar i skolornas lärostoff: indianskolorna inkorporerade material baserat på 
indianstammarnas sociala och kulturellt liv. Vissa skolor anpassade viss undervis-
ning efter elevernas önskemål, vilket kunde inkludera traditionell kultur – och fram-
för allt traditionellt hantverk.139 Policyförändringarna under 1930- och 1940-talen 
präglades av mindre assimilation och mer acceptans; skillnaderna mellan olika in-
ternatskolor var dock påtaglig och minst förändrades dagskolorna på reservaten.140 
 I pedagogiskt hänseende har flera forskare noterat stora förändringar i och med 
indianernas ”New Deal” inom utbildningsområdet. Enligt den progressiva pedago-
giken, vilken enligt John Dewey framställdes som ett alternativ till den traditionella, 
akademiska pedagogiken, var barnens omgivning och erfarenheter grundläggande 
utgångspunkter i läroplan och lärande. När den progressiva pedagogiken applicera-
des på indianska barns utbildning så innebar det att lärostoffet hämtades från bar-
nens erfarenhetsvärld. Sagor, skildringar av indianernas kultur och familjeliv bildade 
därför utgångspunkt för språkinlärning och många skolämnen.141 Makten att avgöra 
vilka erfarenheter som lämpade sig som utgångspunkt för lärande låg dock inte i 
indianernas händer, utan lärarna tillsammans med yrkesverksamma pedagoger och 
politiker avgjorde de pedagogiskt värdefulla erfarenheterna. Indianernas ”New 
Deal” omfattade dock inte självbestämmande i utbildningsfrågor.142 
 Den mer avspända attityden till indiansk kultur i undervisningen ändrade rikt-
ning efter andra världskriget. Utbildningspolitiken under efterkrigstiden fram till 
slutet av 1960-talet baserades på uppfattningen att indianerna var tvingade att an-
passa sig till en urban livsstil och assimileras in i samhället. Denna politik utgick 
från att indianerna ville lämna sina reservat och utbildningen skulle därför förbere-
da dem för ett liv utanför reservaten. Detta stod i skarp kontrast till indianernas 
”New Deal” som medgav möjligheten att indianerna kanske ville fortsätta praktise-
ra en indiansk livsstil. Indianska värderingar och erfarenheter tillförde därför inget 
av värde, enligt den efterkrigstida assimilationspolitiken.143 

First Nations i Kanada 
Den federala kanadensiska utbildningspolitiken för First Nations efter konfederatio-
nens grundande avvek från tidigare ansträngningar. År 1879 publicerades en rap-
port som utvärderade och förordade den amerikanska utbildningspolitiken. Utre-
darna ville, precis som i USA, assimilera barnen till majoritetssamhället genom ut-
bildning och separation från sina hem, föräldrar och kultur. Före dess hade sådan 

                                                                                                                                                         
culiarly in need of the kind of approach that recognizes this principle; that is, less concerned with a conventional 
school system and more with the understanding of human beings”. Merriam Report (1928) s. 346. 
138 Lomawaima (2006) s. 67–72. 
139 Lomawaima (2006) s. 71–75. 
140 Lomawaima (2006) s. 71–114; Reyhner and Eder (2004), 217–218. 
141 Reyhner and Eder (2004) 210–225. Tidskriften Progressive education ägnade ett nummer 1932 åt indianernas utbild-
ning enligt progressiv pedagogik. Progressive education, nr 2, (1932). 
142 Margaret Connell Szasz, Education and the American Indian: The road to self-determination since 1928 (Vancouver 1999) s. 
121, 193. 
143 Szasz (1999) s. 106–122. 
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skolverksamhet varit sällsynt i Kanada. Rapporten ansåg även att kristna missionä-
rer, ekonomiskt stödda av federala myndigheter, var bäst lämpade att tillhandahålla 
och administrera utbildningen. Missionärerna hade erfarenhet av undervisning 
bland folkgrupperna och ansågs drivna av en stark ambition att ”civilisera” urbe-
folkningen. Genom finansiellt stöd kom myndigheterna under slutet av 1800-talet 
att uppmuntra inrättandet av stora internat som var lokaliserade utanför reservaten. 
Utbildningsinnehållet var begränsat till rudimentära ämneskunskaper och språkfär-
digheter kombinerat med lika stor del manuell träning i jordbruksskötsel, hantverk 
eller hushållsarbete (beroende på kön) i syfte att förbereda eleverna för lågavlönade 
arbeten i det kanadensiska samhället. Den huvudsakliga målsättningen med utbild-
ningen var att lösa ”problemet med indianerna”, det vill säga att rädda indianerna 
från barbari och göra dem till självförsörjande och goda medborgare.144  Alla aspek-
ter av elevernas liv, såsom språk, hygien, uppförande och klädsel, reglerades noga i 
internatens föreskrifter. Utbildningssystemet i Kanada skiljde, liksom i USA, mellan 
tre olika skoltyper: dagskolor på reservaten, internat på reservaten och internat 
utanför reservaten.145 
 I början av 1900-talet ifrågasättes dock denna assimilations- och utbildningspoli-
tik. Det hade visat sig att eleverna, efter utbildningen, i stor utsträckning återvände 
till sina familjer och levde som de gjort tidigare. Trots ansträngningarna tog de inte 
avstånd från sitt traditionella levnadssätt, vilket skolledare såg som ett utbildnings-
politiskt misslyckande. Utbildningen ansågs vara för generös eftersom så många 
som hälften av eleverna ändå inte hade nytta av sina skolkunskaper senare i livet. 
Department of Indian Affairs ansåg att myndigheterna inte använde sina resurser 
ändamålsenligt och att det gjordes för stora ansträngningar i utbildningshänseende 
för indianerna. År 1910 ändrades därför inriktningen till att anpassa indianerna till 
ett civiliserat liv i deras reservat. Successivt betonades de dyra internaten allt mind-
re, även om de aldrig helt kom att försvinna. Dagskolor i eller nära reservaten favo-
riserades och den tidigare elementära undervisningen blev än mindre ambitiös i takt 
med att de statliga anslagen minskade. Instruktionerna för det kvarvarande skolsy-
stemet stipulerade ett undervisningsinnehåll som var helt avpassat för ett liv i reser-
vaten; enbart de mest basala färdigheterna ansågs nödvändiga för ett liv i den ur-
sprungliga miljön.146 

I ett föredrag vid en konferens 1939 framhöll rektorn vid ett internat i Edmon-
ton att enbart fem procent av eleverna vid internat runt om i Kanada utbildades så 
att de kunde integreras i det kanadensiska samhället. Problemet, som föredragshål-
laren såg framför sig, var hur utbildningen för de övriga borde vara beskaffad. En-
ligt hans uppfattning borde viss nödvändig teoretisk färdighet finnas tillsammans 
med arbetsträning anpassad och utformad efter indianernas liv och arbetsmöjlighe-
ter i reservaten.147 

                                                 
144 Coates (1991) s. 145. 
145 Barman, Hébert & McCaskill (red), (1995) s. 5–6; Gresko (1995) s. 88. 
146 Jean Barman, Yvonne Hébert & Don McCaskill (1995) s. 8–9; Trevithick (1998) s. 50. 
147 Woodsworth (1943) s. 266–271. 
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Omläggningen ledde till att lokalt anpassade skolsystem etablerades. Istället för 
att utveckla ett nationellt skolsystem för alla ursprungsfolk i Kanada infördes ett sy-
stem där lokala omständigheter tilläts påverka utbildningens utformning. I Kanadas 
norra delar, där en nomadiserande livsstil var dominerande, betydde detta ett mer 
flexibelt system, både vad gällde skoltyper och utbildningsinnehåll. ”[G]reat caution 
[has to be observed] to aviod the danger of unfitting the pupils for the surroun-
dings to which their destiny confines them”.148 
 Ursprungsbefolkningen i Yukon, i nordvästra Kanada, skulle skyddas från det 
hotande omgivande samhället, istället för att assimileras.149 Varken myndigheterna 
eller kyrkan avsåg att omvandla indianerna, utan hellre göra dem till ”bättre” india-
ner: skolade i hygien, renlighet, näringslära, kristen moral och protestantisk arbets-
etik; samtidigt som de lärde sig värdefulla färdigheter i exempelvis jakt och fiske 
som tillhörde deras ödesbestämda näringsfång.150 Vid internatet Carcross, det störs-
ta i Yukon, var utbildningsprogrammet en blandning av undervisning och arbets-
träning. Pojkarna tränades i vedhuggning, fiske, jakt och småskaligt traditionsenligt 
hantverk, medan flickorna lärdes hushållsskötsel, traditionellt kvinnligt hantverk 
och assistera i kök. Värt att notera är att andra indianska kulturella yttringar var 
förbjudna. Eleverna bestraffades exempelvis om de talade sitt modersmål och om 
de höll sig med traditionella seder eller visade ovälkomna religiösa yttringar.151 
  Denna politiska hållning kom att innebära en underfinansierad och ytterst ele-
mentär utbildning av indianerna i Yukon. På grund av det decentraliserade utbild-
ningssystemet och kyrkornas centrala roll som huvudmän för skolorna harmonise-
rade inte den statliga policyn och den genomförda utbildningen. Den anglikanska 
kyrkan i Yukon, till exempel, kämpade – både emot statliga myndigheter och emot 
andra kyrkor – för att behålla de få internat som fanns i territoriet och för att få 
fortsätta bedriva en mer ambitiös utbildning. De olika aktörerna – anglikanska kyr-
kan, katolska kyrkan, baptistkyrkan, federala myndigheter och i viss mån ur-
sprungsbefolkningen – hade olika målsättningar med utbildningen för ursprungsbe-
folkningen och kämpade för att få inflytande över utbildningsprocessen.152 Skolor-
na blev dock i fråga om lokaler, skolmateriel och läroböcker ytterst ofördelaktiga 
för indianernas möjligheter att få tillgodogöra sig den mest grundläggande utbild-
ningen och blev i många fall direkt beroende av allmosor. Undervisningen vid 
dagskolorna på reservaten var säsongsbetonad, på grund av föräldrarnas nomadise-
rande livsföring, och kännetecknades av mycket hög frånvaro. Läsämnena koncen-
trerades till grundläggande färdigheter i att läsa, tala och skriva engelska, räkning 
samt hygien och renlighet samt kristendom.153 

                                                 
148 Coates (1995) s. 135. 
149 Coates (1991), s. 165. 
150 Coates (1991) s. 150. 
151 Paul Nadasdy, Hunters and bureaucrats: Power, knowledge and aboriginal-state relations in the southwest Yukon (Vancouver 
2003) s. 44–46. 
152 Nadasdy (2003) s. 46. 
153 Coates (1991) s. 140–144. 
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Åren efter andra världskriget kom nästa omorientering i utbildningspolitiken mot 
ursprungsbefolkningen i Kanada. Den kom främst att innebära ett kraftigt ökat 
ekonomiskt stöd till utbildningssystemet och en uttalad statlig vilja att integrera in-
dianerna i det allmänna utbildningssystemet, vilket kyrkorna motsatte sig, men som 
fick till följd att allt fler indianer kom att gå i kanadensiska skolor under 1950- och 
1960-talen.154 I de kvarvarande dagskolorna på reservaten och på internaten föränd-
ras undervisningsinnehållet avsevärt. Alla tidigare försök att avpassa undervisningen 
efter indianernas livsstil – så som den uttolkades av statliga myndigheter och kyrkan 
– omintetgjordes till förmån för ett undervisningsinnehåll som inte alls tog hänsyn 
till kulturell bakgrund, utan var mer eller mindre en spegel av den undervisning som 
kanadensiska barn fick i Kanada.155 

Utbildningspolitik gentemot tattare och zigenare i några europeiska länder 

I en sammanställning till ett projekt, School provision for Gypsy and Traveller Children, 
som Commission of the European Communities initierade i mitten av 1980-talet 
gjordes en syntes över monografiska forskningsprojekt relaterade till projektämnet 
från tio västeuropeiska länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Itali-
en, Nederländerna, Luxemburg, Storbritannien och Tyskland. Med begreppet 
”Gypsy” avsågs genomgående flera och diversifierande grupper som alla hade sitt 
huvudsakliga historiska ursprung i Indien. Med begreppet ”Traveller” åsyftades 
däremot alla etniska grupper som hade ursprung inom ett land i Europa och som 
hade utvecklat en egen identitet, social organisation, eget språk som skiljde dem 
från den omgivande befolkningsgruppen. Historiskt hade det skett ett utbyte mel-
lan grupperna, vilket gjort det svårt för både omgivningen och dem själva att skilja 
grupperna åt.156 

I rapporten framhålls att historiskt har europeiska länders myndigheter använt 
tre huvudstrategier gentemot grupperna. Strategierna sammanfaller till viss del 
tidsmässigt men huvudsakligen följer de efter varandra. Från den tid då zigenarna 
kom till Europa, under 1300- och 1400-talen fram till 1900-talet har de bemötts 
med en misstänksam, avvisande och exkluderande attityd. De flesta länder i Europa 
har någon gång i historien juridiskt avvisat zigenare, många har tagit till än kraftiga-
re lagstiftning. Den exkluderande politiken visade sig ha begränsad effekt, varför 
europeiska länder efterhand kom att följa en inkluderande policy. Detta innebar en 
aggressiv politik för att anpassa zigenarna till samhället. Målsättningen var att elimi-
nera zigenarna, betraktade som en distinkt etnisk grupp med särskild kultur.157 

Från mitten av 1900-talet har de flesta västeuropeiska länder strävat efter att as-
similera grupperna. Därmed har kroppsbestraffningar, internering till arbetsläger 

                                                 
154 År 1960 gick en fjärdedel av de indianska eleverna i det offentliga skolsystemet. Barman, Hébert & McCaskill 
(1995) s. 13. 
155 Coates (1991) s. 201–208. 
156 Jean-Pierre Liégeois, School provision for Gypsy and Traveller children: A synthesis report, (Luxemburg 1987) s. 9–10. Se 
vidare Judith Okely ”Non-territorial culture as the rationale for assimilation of Gypsy children”, Childhood, vol. 63, nr. 
4 (1997), s. 63–80. 
157 I till exempel Schweiz fanns det en organisation, Pro Juventute, som från 1923 till 1973 tog barn från tattare och 
zigenare och förde dem till institutioner för uppfostran och adoption. Okely (1997), s. 69–70. 
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och barnhem försvunnit, till förmån för ett annat sätt att hantera minoritetsgrup-
perna. Ett tillvägagångssätt har varit att ignorera alla kulturella och etniska aspekter 
av zigenarnas liv för att istället betrakta deras relation till samhället som ett ”socialt 
problem”.158 
 Sammanställningen över den förda politiken i många kontinentaleuropeiska län-
der visar stor överensstämmelse med nordiska förhållanden. Historikern Panu 
Pulma har jämfört politiken mot romer i nordiska länder under 500 år. I studien 
framhålls att perioden från 1860-talet till 1960-talet präglades av assimilationspoli-
tiska åtgärder i alla nordiska länder.159 Enligt Pulma var det romernas kringflackan-
de liv som föranledde krav på lagstiftningsåtgärder. I Finland blev dock åtgärderna 
inte lika långtgående som i Norge och Sverige. I Finland fanns det varken lagar eller 
åtgärdsförslag som uteslöt eller särskiljde romer. Några integrerande eller anpassan-
de åtgärder fanns inte heller.160 

En konsekvens av att tattarna har betraktats som en social kategori – och inte 
som en etnisk eller kulturell kategori – i europeiska länder, så även i Sverige efter 
andra världskriget, har varit att åtgärder mot dem, som kallats rehabiliterande eller 
reintegrerande till samhället, inte har kunnat betraktas som etniskt diskriminerande. 
Detta har inneburit att barn placerades i klasser med elever i behov av särskilt stöd. 
Sverige är inget undantag i detta avseende, det verkar snarare finnas ett generellt 
samband mellan att betrakta minoritetsgrupper, som avvek från majoritetssamhäl-
let, som en social kategori och att placera minoritetsgruppens barn i hjälpklasser, 
särklasser eller vad sådana institutioner har kallats historiskt. Att betrakta dem som 
ett socialt problem har gjort att de blandats med de elever som betraktats som fy-
siskt och mentalt underutvecklade.161 
    Från början av 1800-talet spreds en trend från England till kontinenten, där mis-
sionärer började utbilda och bedriva missionsverksamhet bland tattare och zigena-
re. I länder, vilkas skolsystem tillät alternativa privata eller religiösa utbildningssy-
stems samexistens med statliga, som i Frankrike, Belgien och Spanien, fanns sär-
skilda missionärsskolor för tattare och zigenare. I Belgien initierades vid sekelskiftet 
även offentligt drivna skolor för nomader. Den belgiska staten upprättade och drev 
fram till andra världskrigets slut specialklasser, särskilda skolor och internat som var 
avsedda för ”persons of no fixed adobe”.162 I början av 1950-talet grundades i Ne-
derländerna särskilda skolor för barn som levde i karavaner och på husbåtar. Sko-
lorna lokaliserades till platser där nomadiserande grupper brukade stanna. I Italien 
startades i slutet av 1950-talet skolor som reste med zigenarnas karavaner och sena-
re öppnades särskilda skolor som enbart tog emot zigenska barn.163 

                                                 
158 Liégeois (1987) s. 15–22. 
159 Panu Pulma, Suljetut ovet: Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan, (Helsingfors 2006) s. 219–223. (un-
gefär: Stängda dörrar: Nordisk politik gentemot romer från 1500-talet till EU-tiden). Pulmas studie är skriven på finska. Min 
beskrivning av forskningsresultaten baseras på den engelska sammanfattningen. Professor Marja Taussi Sjöberg har 
också hjälp mig med översättning av vissa centrala avsnitt. 
160 Pulma (2006) s. 222–223. 
161 Liégeois (1987) s. 68–73. 
162 Liégeois (1987) s. 65. 
163 Liégeois (1987) s. 63–68. 
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 Även i Norge ansvarade ett missionssällskap för omhändertagande och barn-
hemsplacering av tattarbarn under 1900-talets första hälft. Åtgärderna var en sam-
ordning mellan den lokala fattigvården, lösdriverilagstiftningen och Norsk misjon 
blant hjemløse. Staten gav ekonomiskt och ideologiskt stöd till missionens verk-
samhet, som syftade till tattarnas assimilering i det norska samhället.164 Sociologen 
Karen-Sofie Pettersen har på ett trovärdigt sätt visat att missionens arbete förvand-
lade omtanke för barnens uppväxtförhållanden från målsättning till medel. Det blev 
inte barnens bästa som blev huvudsaken i missionens verksamhet. Barnen blev ett 
medel för ett annat mål: att få kontroll över föräldrarnas livsföring, göra dem bofas-
ta och förändra deras kultur.165 

 

                                                 
164 Hviden (red) (2000), s. 15–17. 
165 Karen-Sofie Petersen, ”For barnas skyld? Ideologi og praksis i tiltakene rettet mot taternes barn” i Hviden (red) 
(2000) s. 97. 
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KAPITEL  3 

MOTIV FÖR NOMADSKOLA 

Ett antal vetenskapliga studier har uppmärksammat samernas utbildningsvillkor 
under slutet av 1800-talet och under 1900-talet. Bäst belyst är 1913 och 1916 års 
s.k. kåtaskolreformer och motiven bakom den nya utbildningspolitiken gentemot 
samerna. Målet var att anpassa skolförhållandena till renskötsel och nomadism på 
ett bättre sätt än tidigare. Forskare är överens om att nomadskolan förändrades på 
grund av statens ändrade förhållningssätt till samerna mot slutet av 1800-talet. 
Denna politik har betecknats som en ”lapp skall vara lapp”-politik. Med det avses, i 
korta drag, bevarandet av rennäringen och den fjällsamiska kulturen i sin traditio-
nella utformning, vid sidan av den svenska kulturen.166 Den politiska omorienter-
ingen berodde främst på att samerna ansågs hotade av det omgivande samhället.167 
Det moderna Sverige hade trängt in i fjällvärlden och förändrat människornas lev-
nadssätt – det samiska folkets kultur var på väg att duka under.168 Flera tecken i ti-
den sades visa att det samiska folket snabbt höll på att degenereras: Samerna upp-
fattades ha blivit sämre renskötare och höll sig numera inte så sällan med halvvilda 
renhjordar som lämnades vind för våg på fjället och kringliggande marker, vilket 
var till skada för de bofasta bönderna.169 En annan tendens var att samerna, eller 
enskilda medlemmar av samefamiljer, allt mer lämnade sitt nomadiserande levnads-
sätt och blev bofasta under åtminstone någon del av året. Allt fler nomadiserande 
samer höll sig med tamboskap som en binäring till renskötseln. Den traditionella 
samiska klädedräkten uppblandades med influenser från allmogens folkdräkter. 

Vad som var hönan och vad som var ägget i dessa föreställningar låter sig inte så 
lätt avgöras. Var det till exempel bruket att ha tamboskap som ledde till bofasthet, 
eller var det en mer bofast livsstil som gjorde det möjligt att ha tamboskap? Klart är 
dock att särskild betydelse fästes vid samernas förändrade boendemönster, vilket i 
sin tur antogs vara influerat av den bofasta befolkningen i samernas närområde.170 I 
början av 1900-talet föreföll problemen vara akuta och någonting måste göras för 
att säkra samernas framtid som ett renskötande folk. Utbildningspolitiken sågs som 
ett medel för att leda utvecklingen på rätt spår. 

                                                 
166 Brit Uppman, Samhället och samerna 1870–1925 (Umeå 1978) s. 133; Sten Henrysson & Johnny Flodin, Samernas 
skolgång till 1956 (Umeå 1992) s. 20–24; Sten Henrysson, Darwin, ras och nomadskola: Motiv till kåtaskolreformen 1913 
(Umeå 1993) s. 18; Simone Pusch, Nomadskolinspektörerna och socialdarwinismen 1917–1945 (Umeå 1998) s. 8-9; Ulf 
Mörkenstam, ”Om Lapparnas privilegier”: Föreställningen om samiskhet i svensk samepolitik 1883–1997 (Stockholm 1999) s. 
98–100; Lantto (2000) s. 40–45; Lundmark, (2002) s. 63 ff.; Lantto, (2003) s. 30 ff.  
167 Flera orsaker dryftades men som alla mer eller mindre hängde samman med denna huvudorsak. Henrysson (1993) 
s. 10–11 och Lantto (2000) s. 40–41 beskriver de övriga orsakerna.  
168 Detta var en föreställning som inte bara gällde den samiska kulturen. Samma föreställning gällde även synen på 
zigenarnas levnadssätt. Även traditionell svensk allmogekultur ansågs hotad av industrialiseringen och det moderna 
levnadssättet. Bland traditionsforskare och politiker sågs det därför som viktigt att samla in föremål och nedteckna 
fakta och traditioner inom den svenska allmogen. Fredrik Skott, Folkets minnen: traditionsinsamling i idé och praktik 1919–
1964 (Göteborg 2008) s. 39–68. 
169 Lantto (2000) s. 40–41. 
170 Lundmark (2002) s. 95–109; Lantto (2000) s. 40–41. 
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Flera forskare som har berört utbildningspolitiken gentemot samer menar att tolk-
ningen av samernas livsvillkor och framtidsutsikter resulterade i ett skolsystem som 
byggde på en segregerande skolpolitik. Den var segregerande eftersom barn till 
nomadiserande renskötande fjällsamer var skyldiga att gå i en särskild skola – no-
madskolan. Den samiska befolkningen i övrigt pliktades att gå i den vanliga folk-
skolan. Detta föranledde i sin tur en kategorisering av den samiska befolkningen 
Vilka barn som förpliktades till olika skolformer har det i forskningen rått tämligen 
stor enighet kring. Statsvetaren Brit Uppman menar att det var de nomadiserande 
barnen som avskiljdes till särskild skola, medan de bofasta uteslutande skulle un-
dervisas i missionsskolor eller församlingsskolor.171 Historikern Lennart Lundmark 
anser att ”lapprasen”, det vill säga renskötande fjällsamer som bodde i kåta, diskri-
minerades när de förbjöds att bevista obligatoriska folkskolor, medan bofasta samer 
inte ansågs vara ”riktiga lappar”. Därför fick de senare gå i folkskola.172 När det 
gällde skogssamer fick dock graden av bofasthet avgöra, vilket förefaller vara ett 
undantag från principen att enbart förpliktiga fjällsamer till särskild skolgång.173 
Historikern Patrik Lantto anser dock att skogssamerna och de bofasta samerna ute-
stängdes från undervisning vid nomadskolan, som enbart förbehölls fjällsamer.174 
Statsvetaren Ulf Mörkenstam anser även han att de nomadiserande fjällsamernas 
barn undervisades i särskilda skolor, medan andra samers barn likställdes med den 
övriga befolkningen.175 Dessa forskare har i allmänhet stött sin uppfattning på of-
fentliga utredningstexter, stadgor och lagstiftning. Sorteringsproblematiken kom-
mer nedan att belysas varvid det kommer att framgå att uppdelningen i praktiken 
inte enbart drogs på grundval av boendeformen. 

Enligt nomadskolstadgan från år 1916 läste nomadskolans elever 28 veckor om 
året under tre år i så kallade vandrande skolor. Det ursprungliga namnet för dessa 
skolor var, enligt 1913 års nomadskolstadga, kateketskolor. Under terminen, som 
inföll under sommarmånaderna, åtföljde läraren barnen och deras familjer. Skolan, 
som var inhyst i ett skoltält, skulle på så vis följa renskötarnas vandringsrytm. De 
tre påföljande läsåren stationerades skolan i en så kallad fast nomadskola under vin-
terhalvåret. Undervisningstiden i den fasta nomadskolan var betydligt kortare och 
motsvarade 12 till 16 veckor per läsår. Anledningen till den kortare lästiden var att 
barnen befarades avvänjas från nomadlivet.176 Vid den fasta nomadskolan infördes 
tidigt ett system med kåtahushåll, det vill säga ett slags skolinternat där samebarnen 
bodde i en särskild hushållskåta under skoltiden. Hushållskåtorna väckte mycket 
starkt motstånd bland den samiska befolkningen eftersom de ansågs ohygieniska.177 
Enligt flera forskare blev följden av nomadskolsystemet att vissa samebarn fick en 
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betydligt sämre skolundervisning som präglades av majoritetssamhällets värdering-
ar.178 

Den tidigare forskningen har diskuterat vilka grundläggande motiv som fanns 
bakom ”lapp skall vara lapp”-politiken och nomadskolans införande. Brit Uppman 
hävdar att konkurrens mellan olika etniska grupper, det vill säga mellan samer och 
svenskar, var drivkraften bakom svenska myndigheters samepolitik. Uppman me-
nar, utifrån Fredrik Barths modell över former för konfrontationssituationer mellan 
etniska grupper, att staten försökte skapa en situation där etniska grupper använde 
olika resurser för att undvika att de konkurrerade med varandra trots att de bodde 
inom samma område. Grupperna kom dock att monopolisera olika territorier och 
näringar (jordbruk och renskötsel), vilket gjorde att konflikter uppstod i gränsom-
rådena. Enligt Uppman låg det i statens intresse att, genom politiska initiativ, försö-
ka kontrollera konflikthärdarna och gynna den grupp vars näring var mest rationell 
ur ett ekonomiskt perspektiv. Därför var statens hållning pragmatisk i flera avseen-
den. Staten kunde verka för assimilation bland vissa grupper och inom vissa geo-
grafiska områden, framför allt i södra Sápmi, medan staten verkade för bevarandet 
av nomadism och renskötarkultur inom andra områden. Uppman tolkar statens 
agerande som om den var påverkad av en socialdarwinistisk idéströmning. Enligt 
en sådan idéströmning antogs det att den som var bäst anpassad i en viss miljö 
hade bäst chanser att dominera i konkurrensen med andra folkslag inom miljön.179 

Patrik Lantto och Ulf Mörkenstam har även framhållit att det framför allt fanns 
ett nationalekonomiskt motiv bakom ”lapp skall vara lapp”-politiken och nomad-
skolan.180 Sten Henrysson har också argumenterat för att det fanns socialdarwinis-
tiska motiv bakom införandet av ett nytt skolsystem. Även om Henrysson medger 
att det fanns få direkta hänvisningar till darwinism och rasteorier, menar han att 
den nya nomadskolstadgan från år 1913 och 1916 var ett konkret uttryck för ett so-
cialdarwinistiskt tänkande.181 Simone Pusch har granskat nomadskolinspektörernas 
årsrapporter i syfte att utröna om inspektörerna stod under påverkan av socialdar-
winistiskt tänkande. Pusch finner inte heller direkta hänvisningar till Darwin eller 
andra teoretiker men menar att så ”[s]om ofta är fallet, när det gäller allmänt god-
kända uppfattningar, förklaras de antingen inte alls eller bara antyds [de]”.182 An-
tydningar till socialdarwinism finner Pusch främst hos nomadskolinspektören Erik 
Bergström (1920-1933).183 Patrik Lantto menar i sin avhandling att grundidéerna 
bakom ”lapp skall vara lapp”-politiken ”baserades på ett kulturhierarkiskt synsätt, 
med rötter i rastänkande och socialdarwinistiska idéströmningar, där den svenska 
kulturen betraktades som högre stående än den samiska”.184 Henrysson har skilt 
mellan en raslig form av socialdarwinism och en kulturell form. Den rasliga formen 

                                                 
178 Lantto (2000) s. 45; Henning Johansson, Samerna och sameundervisningen i Sverige (Umeå 1977) s. 24. 
179 Uppman (1978) s. 164–168. 
180 Lantto (2000) s. 42. 
181 Henrysson (1993) passim särskilt. s. 10, 13, 18; Henrysson & Flodin (1992) s. 41. 
182 Pusch (1998) s. 28. 
183 Pusch (1998) s. 28. 
184 Lantto (2003) s. 30. Lantto har i senare texter tonat ned den socialdarwinistiska påverkan. 



48 

”innebär att människoraserna utvecklats olika på grund av skilda yttre betingel-
se”.185 Den kulturella varianten innebär ”att en viss kultur utvecklats under beting-
elser, som gör dess bärare särskilt lämpade och livskraftiga för en tillvaro i denna 
kultur”.186 Socialdarwinismen i sig gör dock inga anspråk på att värdera olika raser, 
enligt Henrysson. Politiker har dragit olika slutsatser av socialdarwinistiska idéer: 
allt från en understödjande politik för att bevara samerna i fjällvärlden eftersom de 
ansågs bäst anpassade i den miljön, till att genom understödjande politik se till att 
samernas näring och kultur dukade under eftersom de ansågs tillhöra en underläg-
sen ras.187 Simone Pusch använder begreppet socialdarwinism i betydelse av att 
”vissa faktorer gör, att somliga raser och kulturer anses stå högre i utvecklingspy-
ramiden än andra”.188 

Simone Pusch har i en senare studie påpekat att inflytande från socialdarwinis-
tism är otillräcklig för att förklara de segregerande aspekter av samepolitiken kring 
sekelskiftet 1900, det vill säga framväxten av en skolform enbart avsedd för fjällsa-
mers barn. Pusch betraktar motiven bakom nomadskolan som en kombination av 
socialdarwinism och nationalism. Pusch menar, med hänvisning till Ernest Gellner, 
Benedict Anderson och Thomas Hylland Eriksen, att nationalismen frammanar en 
föreställd känsla av gemenskap, som bland annat upprätthålls genom dikotomise-
ring av etniska grupper. De grupper som avviker från majoritetssamhällets kultur 
underkastas olika enhetliggörande processer, som staten sätter i verket för att inför-
liva alla individer i storsamhället. Det centralstyrda utbildningssystemet betraktas 
som ett verktyg för att uppnå kulturell homogenitet inom landets gränser. De 
grupper som utgör s.k. etniska anomalier, det vill säga de som befinner sig i gräns-
landet mellan majoritetskulturen och minoritetskulturen, utsätts för ett särskilt 
starkt assimileringstryck.189 Enligt Puschs resonemang betraktades mer eller mindre 
de bofasta samerna som en etnisk anomali. 

Lennart Lundmark har däremot framhållit att den svenska statens politik gent-
emot samerna inte var socialdarwinistisk. Lundmark har dock, vilket han är noga 
med att påpeka, en relativt snäv definition av socialdarwinism. Lundmark anser att 
begreppet har använts så lösligt att det fått beteckna idéer som är varandra helt 
motstridiga.190 Lundmark reserverar begreppet socialdarwinism för dem som häv-
dar, att den underlägsna kulturen skall tillåtas gå under utan åtgärder för att hjälpa 
kulturens medlemmar som icke är i stånd att ta sig upp till en högre nivå.191 Lund-
mark är även frågande till påståendet att svensk samepolitik var ett uttryck för 
1800-talets stora systembyggande teorier med upphovsmännen Charles Darwin, 
                                                 
185 Henrysson (1993) s. 4. 
186 Henrysson (1993) s. 4. 
187 Henrysson (1993) s. 5. 
188 Pusch (1998) s. 2. 
189 Simone Pusch, ”Nationalism och kåtaskolan: Remissvaren till O. Bergqvists ’Förslag till kåtaskolreformen’ 1909–
1912” i Peter Sköld & Kristina Kram (red), Kulturkonfrontation i Lappmarken: Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar 
(Umeå 1998) s. 95-102.  
190 Lundmark urskiljer, i enlighet med den norske historikern Harald Dag Jølle, minst tre varianter. Lundmark (2002) 
s. 17. Jmf. Gunnar Eriksson, “Darwinism and Sami Legislation” i Birgitta Jahreskog (red), The Sami national minority in 
Sweden (Uppsala 1982) s. 89–101. 
191 Lundmark (2002) s. 17. 
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Herbert Spencer och Ernst Haeckel, eftersom man inte finner några direkta hän-
visningar till dem i den samepolitiska debatten. Lundmark anser därför att det be-
hövs mer forskning för att förstå ”lapp skall vara lapp”-politikens rötter.192 

Vidare kan det ifrågasättas om myndigheterna ansåg att den samiska kulturen el-
ler rasen var underlägsen den svenska per se, vilket, bland flera forskare, är en 
grundläggande tolkning av den förda politiken mot samerna. Det verkar finnas få 
belägg för en sådan hierarkirangordning av kulturer. Däremot förefaller det finnas 
gott om belägg för uppfattningen att samerna var överlägsna andra i sin miljö, me-
dan svenskar var överlägsna i sin. 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning tydligt framhållit betydelsen av ”lapp 
skall vara lapp”-politiken för drivkrafterna bakom nomadskolreformen. Några har 
framhållit att den i sin tur var inspirerad av socialdarwinism. Andra har framhållit 
nationalekonomiska eller nationalistiska motiv. Forskningen har alltså visat att skol-
reformerna överensstämde med en övergripande politik mot samerna.  

I följande avsnitt skall jag undersöka hur nomadskolan kunde motiveras med 
pedagogiska argument och förenas med reformpedagogiska strömningar. I debatten 
inför nomadskolreformen uttrycks tydligt tre motiv till varför nomadskolan bör in-
föras: ett nationalekonomiskt, ett humanitärt och ett funktionalistiskt.193 Min ambi-
tion är att se hur dessa motiv vävdes samman med reformpedagogiskt tänkande. 
Vidare kommer även det som i litteraturen kallats för socialdarwinistiska influenser 
att beröras. 

Särskiljandets grunder – en naturenlig uppfostran 
Nomadskolstadgan från år 1913 har i huvudsak tolkats utifrån hur två starka före-
trädare i samefrågor agerade, nämligen biskopen i Luleå, Olof Bergqvist, och kyr-
koherden i Karesuando, Vitalis Karnell.194 Deras agerande har använts som ut-
gångspunkt vid analysen av nomadskolväsendet. Ingen av dessa företrädare har 
dock efterlämnat något skriftligt material av teoretisk natur som hade kunnat klar-
lägga orsakerna till deras strävan att skilja de renskötande fjällsamernas undervis-
ning från den övriga befolkningens. Det har dock, enligt min mening, ecklesiastik-
ministern Fridtjuv Berg gjort. Genom Berg framträder ett tämligen sammansatt 
motiv för att skilja fjällsamer från folkskolans undervisning. Berg var från slutet av 
1800-talet och fram till sin död 1916 en av Sveriges mest inflytelserika politiker på 
det utbildningspolitiska området. Bland sina många skolpolitiska engagemang var 
han ecklesiastikminister då nomadskolan infördes och drivande i frågan. Inte minst 
kom Berg att legitimera nomadskolväsendets organisation i och med att han deltog 
i en snabbutredning av nomadskolan 1915–1916. Denna utredning låg till grund för 
1916 års nomadskolstadga samt inrättandet av en nomadskolinspektör, som skulle 
                                                 
192 Lundmark (2002) s. 70–72. 
193 Det funktionalistiska motivet är mitt samlingsbegrepp på en rad argument som ville göra gällande att den tidigare 
skolformen var bristfällig, det vill säga inte fyllde den funktion som önskades. Ordet användes inte i debatten. 
194 Olof Bergqvist (f. 1862–1940) var biskop i Luleå 1904–1937. Ledamot i riksdagens första kammare 1912–1938. 
Han tillhörde Nationella partiet (från 1935 Högerparitet). Vitalis Karnell (f. 1962–1921). Kapellpredikant och folk-
skollärare i Muonionalusta 1899–1901, kyrkoherde i Karesuando 1901–1915 och även folkskolinspektör 1904–1915. 
Han var den första nomadskolinspektören 1916–1919.    
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leda arbetet i nomadskolan. Bergs betydelse har inte uppmärksammats i den tidiga-
re forskningen om nomadskolan. 
 I sitt utlåtande över 1913 års proposition, om en ny inriktning för samernas ut-
bildning, anförde Berg att problemet med fjällsamernas skolgång hängde samman 
med svårigheten att förena två motstridiga intressen: 

å ena sidan att genom ordnad skolundervisning göra även lappbefolkningens barn i 
någon mån delaktiga av den odling, som vår nutida svenska stat anser sig böra bereda 
alla sina medlemmar, å andra sidan att icke försätta denna befolkning i levnadsförhål-
landen, som kunna bidraga att föra densamma närmare […] undergång.195 

Berg ansåg att den tidigare skolundervisningen (lappskolväsendet) för samebarn 
inte hade varit tillfredsställande i dessa båda avseenden. Det hittillsvarande skolvä-
sendet hade verkat i motsatt riktning, det vill säga inte givit samer erforderlig un-
dervisning samt fjärmat dem från nomadlivet.196 Denna uppfattning grundade sig 
närmast på Olof Bergqvists Förslag till omorganisation av lappskolväsendet197 år 1909, 
som hävdade att lappfolkskolorna blott dragit till sig ett mindre antal barn från de 
”verkliga flyttlapparna”.198 Där redovisades elevunderlaget i lappfolkskolorna peri-
oden 1900–1909 i fyra skoldistrikt inom Luleå domkapitel. Siffrorna visade att en-
dast ett fåtal nomadsamer gått i dessa skolor. År 1908 var det till exempel endast 
åtta nomadsamer som gått i statliga lappfolkskolor i samtliga fyra skoldistrikt. I Ar-
jeplogs skoldistrikt hade endast ett nomadbarn gått, men 15 bofasta samebarn samt 
19 svenska barn.199 Vid samma tidpunkt visade annan statistik, som grundade sig på 
likartat källmaterial, att det fanns 43 skolpliktiga nomadiserande samebarn i Arje-
plog och 231 skolpliktiga nomadiserande samebarn i samtliga fyra distrikt.200 En 
överväldigande majoritet av nomadiserande samebarn som inte gick i lappfolksko-
lor fick alltså undervisning i vanliga fasta skolor, i vinterkursskolor eller i av staten 
underhållna flyttande kateketskolor.201 Ytterligare några barn gick i Svenska missions-
sällskapets skola i Arjeplog och Lapska missionens vänners missionsskola inom Jukka-
sjärvi församling.202 Bergqvist betonade dock att ett stort antal nomadiserande sa-
miska barn blivit utan undervisning, vilket exemplifieras med att enbart 36 av 100 
skolpliktiga barn fått undervisning i Karesuando; ett missförhållande som även på-
pekats Berg.203 Vid en granskning av de olika statistiska uppgifterna som presente-
rades är dock Bergqvists ståndpunkt inte lika övertygande. I utredningen presente-
                                                 
195 Proposition nr. 97, 1913, s. 58. 
196 Proposition nr. 97, 1913, s. 58. 
197 I 1908 års utredning ingick, förutom biskopen i Luleå Olof Bergqvist, folkskolinspektörerna Lorentz Österberg 
och Vitalis Karnell. 
198 Vad som menas med verkliga flyttlappar är lite oklart. Troligtvis detsamma som ”fjällappar” vilka är renskötare 
året om. Jämför Handlingar rörande prästmötet i Luleå 30 juni-2 juli 1908 (Luleå 1908) s. 94. 
199 Olof Bergqvist, Förslag till omorganisation af lappskoleväsendet (Luleå 1909) s. 18–19. 
200 Handlingar rörande prästmötet i Luleå 30 juni-2 juli 1908 (1908) s. 94. 
201 Sammantaget 211 av 231. 
202 Handlingar rörande prästmötet i Luleå 30 juni-2 juli 1908 (1908) s. 73. 
203 Bergqvist (1909) s. 20; proposition nr. 97, 1913, s. 58; Vitalis Karnell i ”Berättelse rörande nomadeväsendets till-
stånd och utveckling 1917”, s. 2, Rikets nomadskolors arkiv (RNA), D IV:1, Härnösands landsarkiv (HLA). Tidigare 
forskning har poängterat att nomadskolstadgan avsevärt bidrog till förbättrad skolplikt bland den samiska befolk-
ningen. Patrik Lantto menar att ”[t]idigare hade stora grupper [de renskötande fjällsamernas barn] stått helt utanför 
de äldre formerna av skolundervisning som stod öppen för samerna.” Lantto (2000) s. 45. 
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rades inte antalet samiska barn som gick i skolor drivna av fristående föreningar, 
vilka, enligt uppgifter från föreningarna, undervisade 197 samiska barn i Luleå stift. 
Sammantaget uppgav Bergqvist att 282 av 406 nomadiserande samiska barn gick i 
stiftets skolor; samtidigt nämnde han inte antalet samiska barn som undervisades av 
missionssällskapen.204 Om man antar att hälften av de samiska barnen som undervi-
sades i missionssällskapens skolor var nomadiserande, vilket verkar rimligt med 
hänsyn tagen till den övriga demografiska sammansättningen som redovisades, så 
förefaller antalet barn som blivit utan undervisning blott vara omkring sex procent. 

Naturligtvis är det för en nutida betraktare vanskligt att utifrån detta källmaterial 
fastslå hur många barn av den ena eller andra kategorin som fick eller inte fick un-
dervisning. Källmaterialet kan ge oss en bild av de uppgifter som beslutsfattare i det 
förflutna hade framför sig och hjälpa oss att förstå hur de argumenterade. Jag vill i 
första hand inte hävda att Bergqvist medvetet tenderade att överdriva antalet barn 
som blivit utan undervisning, för att ställa det dittillsvarande lappskolväsendet i då-
lig dager; ett sådant påstående vore i och för sig inte orimligt men det saknar empi-
riskt stöd. Det förefaller däremot rimligare att tänka sig att Bergqvist valde att inte 
nämna antalet samiska barn i undervisning vid missionsskolorna, eftersom dessa 
inte kategoriserade samebarnen som nomadiserande eller bofasta.205 Uppgifterna 
från de fristående skolorna följde inte de kategoriseringar av den samiska befolk-
ningen som Bergqvists argumentation byggde på, därför var uppgifterna utifrån 
Bergqvists ståndpunkt meningslösa. 

Intressantare är dock att Bergqvists utredning användes av dem som hävdat att 
nomadskolan hade positiva effekter för samebarnens deltagande i undervisningen. 
Den bild som har traderats är, inte enbart av nomadskolans förespråkare och led-
ning, utan även i senare utredningar samt i vetenskapliga arbeten, att nomadskolan 
tillhandahöll undervisning till stora grupper som tidigare stått utan undervisning.206 
Denna bild kan nog ifrågasättas, eftersom den tillhör en beskrivning av undervis-
ningsvillkoren som gjordes av nomadskolans förespråkare och som det låg i deras 
intresse att förmedla. Dåliga undervisningsvillkor tillhandahöll i sig ett motiv till 
särskilda åtgärder för de nomadiserande samebarnens skolgång. 

Enligt Fridtjuv Bergs uppfattning var förbättrad skolgång ett huvudmotiv för att 
omorganisera samernas skolgång. Nomadskolan skulle på ett bättre sätt än tidigare 
möta de renskötande fjällsamebarnens och samhällets behov. Det andra huvudmo-
tivet var att utveckla en skolform som var anpassad till samernas levnadsbetingel-
ser. Berg sammanfattade dessa båda motiv på följande sätt: 

Vi önska, att den ras, vilken ensam är i stånd att utnyttja våra öde fjällvidder, skall bi-
behållas vid det levnadssätt, som den ärvt av sina fäder och för vilket den till sin själ-
va natur är avpassad, men vi önska tillika, att den ej härigenom skall avstängas från 

                                                 
204 I utredningen förekommer det ett räknefel. Bergqvist beräknar där antalet skolpliktiga nomadiserande samiska 
barn till 387 istället för 406 som förekommer på andra ställen. Troligtvis räknade han inte med 19 barn från Arvids-
jaur. Jämför Bergqvist (1909) s. 21 och Handlingar rörande prästmötet i Luleå 30 juni-2 juli 1908 (1908) s. 94. 
205 Handlingar rörande prästmötet i Luleå 30 juni-2 juli 1908 (1909) s. 73. 
206 SOU 1960:41 s. 38, Nordberg (1955) s. 384–387; Henrysson & Flodin (1992) s. 14–19, 40; Lantto (2000) s. 45. 
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den grundläggande undervisning, som man vill låta varje medborgare i vårt land få 
åtnjuta.207 

Därför, fortsatte Berg, skulle skolan ordnas så att ”den icke drager dem bort ifrån 
det för dem naturliga och för deras fortvaro såsom ras nödvändiga nomadlivet”.208 
Även denna uppfattning var präglad av Bergqvists utredning. Bergqvist ansåg att 
dåvarande skolväsende fjärmade barnen från nomadlivet. 

Det säger sig själft, att de skola vara mindre väl skickade för det hårda lifvet i skog 
och fjäll med de långa ansträngande vandringarna och de tunna tältkåtorna som bo-
städer vinter som sommar, sedan de tillbragt en så lång tid, som fem år, stundom 
kanske utan något afbrott, i timrade hus med väl ombonade rum och varma bäd-
dar.209 

Berg redogör för sin uppfattning angående en naturenlig uppfostran i andra kam-
marens riksdagsdebatt 1913. Kritik hade nämligen riktats mot nomadskolförslaget. 
Kritikerna menade att förslaget inte var människovärdigt, eftersom det predestine-
rade samebarnen till ett renskötande liv i ödemarken, utan framtida möjligheter att 
välja andra yrken eller levnadssätt, och utan kännedom om de kulturella landvin-
ningar som den övriga befolkningen kunde ta del av genom sin utbildning. Nomad-
skolan ansågs stå i skarp kontrast till det övriga skolväsendets strävan att göra skol-
barnen ”bättre rustade för livet och de olika värv de gå att fylla”.210 Försök som syf-
tade till att bevara samerna vid nomadlivet, för vilket naturen danat dem, ansågs be-
lastad med en inhuman nationalekonomisk kalkyl. Berg ansåg att förslaget inte en-
bart såg till nationalekonomisk nytta, utan främst baserades på humanitära motiv, 
eftersom förslaget syftade till att ”förhållandena för denna befolkning […] ordnas 
så, att den komma att föra ett så människovärdigt liv som möjligt”.211 Vad betyder 
detta? Är det att betrakta som ett stycke retorik för att dölja ett dunklare, mer krasst 
nationalekonomiskt nyttomotiv, eftersom Berg och andra befarade att samerna 
skulle slås ut och därmed bli föremål för ekonomiskt understöd; eller är det att be-
trakta som ett kulturhierarkiskt synsätt präglat av socialdarwinism. Eller kan det 
tolkas som ett uttryck för att underkasta avvikande grupper majoritetssamhällets 
kultur, för att, genom olika förenhetligande processer, införliva alla individer i stor-
samhället. Nutida bedömare som har gjort sig till tolk för motiven bakom nomad-
skolans införande har, vilket beskrivits ovan, fört fram flera av dessa förklaringar.212 
Jag vill inte avfärda någon av dem som ovidkommande, men det förefaller rimligt 
att undersöka vad det skulle innebära om man, så att säga, tog Berg på orden. Ned-
an skall jag försöka visa hur motiven bakom nomadskolan var sammanflätade av 
utvecklingslära och utilitarism, enligt ett mönster som jag vill kalla en naturenlig 
uppfostran. Berg benämnde det själv som en humanitärt motiverad uppfostran. 

                                                 
207 Proposition nr. 97, 1913, s. 58. 
208 Proposition nr. 97, 1913, s. 58. 
209 Bergqvist (1909) s. 17. 
210 Andra kammarens protokoll, nr. 31, 1913, s. 52.  
211 Andra kammarens protokoll, nr. 31, 1913, s. 50–53.  
212 Uppman (1978) s. 164-168; Henrysson (1993) s. 10, 13, 18; Henrysson & Flodin (1992) s. 41; Pusch (1998) s. 95–
102; Lantto (2003) s. 30. 
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Enligt Berg hade samer som ras vissa naturliga egenskaper som de fått nedärvda 
genom anpassning efter naturförhållandena och de lämpade sig därför inte för den 
bofasta svenska befolkningens levnadssätt. ”De äro skapade att vara vandrande 
renskötare, icke att vara bofasta jordbrukare”, skrev han.213 Så långt var hans tanke-
gång influerad av den sociala utvecklingslära som fanns i hans samtid. Berg beskrev 
i programskriften från 1883 Folkskolan såsom bottenskola: Ett inlägg i en vigtig samtidsde-
batt hur naturens och människornas värld på ett lagbundet sätt utvecklats från ett 
mer likartat tillstånd till ett mer olikartat. Specialisering och differentiering hade ägt 
rum inte bara bland djurarterna, utan även genom samhällslivets differentiering: en 
allt rikare mångfald av folk, tungomål, arbetsfördelning inom olika yrken och när-
ingsverksamheter och mångsidigheten bland offentliga inrättningar. Inspirationen 
till ett sådant synsätt kom uttryckligen från Herbert Spencer. Den spencerska peda-
gogiken sade dock inte att utbildningssystemet skulle vara differentierat efter kultu-
rer eller raser. Det går inte att finna stöd i Spencers pedagogik för tolkningen att 
nomadskolan var inrättad efter motiv sprungna ur socialdarwinistiskt tänkande som 
rangordnade raser eller kulturer. Inte heller var det förenligt med Spencers tänkan-
de att ge samerna en sämre undervisning på grund av att de förmodades stå lägre på 
utvecklingsstegen. Tvärtom var Spencer en kraftfull och mycket inflytelserik före-
språkare för en gemensam bottenskola, där alla hade möjlighet att förverkliga sina 
anlag.214 I Folkskolan såsom bottenskola pläderade även liberalen Berg för en gemen-
sam skola för alla barn, där klassklyftorna skulle överbryggas och där varje elev 
skulle finna sin egen egenart. Berg såg folkbildningen som det viktigaste medlet för 
lösningen av den sociala frågan.215 Hans engagemang för en särskiljande nomadsko-
la måste i det sammanhanget betraktas som ett märkligt undantag från det program 
som hela hans utbildningspolitiska gärning är förknippad med. Då Berg försvarade 
nomadskolpropositionen i riksdagen hävdade han: 

Vad som för den bofasta svenska befolkningen är ett eländigt liv, är för lapparna ett 
naturenligt och på grund därav jämförelsevis lyckligt liv, och vad som för den bofasta 
svenska befolkningen är ett naturenligt och lyckligt liv, är för lapparna tvärtom ett 
eländigt och bedrövligt liv.216 

Människor som lever ett naturenligt liv – lever ett lyckligt liv. Det allmänna utbild-
ningsväsendets uppgift borde ordnas så att den rättade sig efter ”lärjungarnas” liv 
och deras naturliga förhållanden. Berg ansåg sig tillhöra en lång och stark tradition 
inom pedagogikens historia. Han räknade upp ett stort antal filosofer och pedago-

                                                 
213 Om detta förhållande vittnar, enligt Berg, en samstämmig expertkår som känner till samernas förhållanden. Andra 
kammarens protokoll, nr. 31, 1913, s. 54. 
214 Till exempel byggde Ellen Key idémässigt mycket av sin pedagogik på Darwin och Spencer. Ellen Key, Barnets 
århundrade: I (Stockholm 1900a) s. 15; Ellen Key, Barnets århundrade: II (Stockholm 1900b) s. 12 f. Se även Wilhelm 
Sjöstrand, Pedagogikens historia II: Från antiken till första världskriget (Lund 1964) s. 288. 
215 Klas Bröms, Fridtjuv Bergs pedagogik: Med tyngdpunkt på tiden före hans första statsrådsperiod (Stockholm 1964) s. 148– 
154. På denna punkt skiljde sig Berg från Spencer. Spencer menade aldrig att utbildningsväsendet kunde förändra 
eller ens påskynda naturens utveckling. Skolan kunde inte användas som ett medel för social förändring. Kenneth D. 
Benne ”The Educational Outlook of Herbert Spencer” i John Offer (ed), Herbert Spencer: Critical assessments, ingår i 
serien Critical assessments of leading sociologists, 7 vol., (London 2000) s. 306. 
216 Andra kammarens protokoll, nr. 31, s. 54, 1913. 
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ger som hade anslutit sig till idén om uppfostrans naturenlighet.217 Hos Pestalozzi – 
och framför allt Herbert Spencer – hämtade Berg särskild inspiration. Den grund-
läggande problemställningen hos Spencer var ”hur varje människa [skulle] utnyttja 
sina möjligheter på bästa sätt till största fördel för sig själv och andra”.218 Detta kal-
lade Spencer för förberedelser för ett fullkomligt liv. För Spencer var utbildningens 
syfte inbäddat i lycka. 

Pestalozzi menade, såsom Berg tolkade honom, att ”grundlagen och rättesnöret för all 
uppfostran och undervisning måste sökas i människonaturen själv”, 219 och att pedagogikens 
uppgift var att finna dess naturlagar och ur dem ”härleda den enda sanna d.ä. den 
enda naturliga uppfostrings- och undervisningsmetoden”.220 Spencer ansåg att det 
gemensamma för alla pedagogiska framsteg stod att finna i, ”en allt mer tilltagande 
öfverensstämmelse med naturens förfaringssätt, vilket innebar att man inte längre 
drev barnet mot deras natur”.221 

Undervisningens syfte borde anpassas efter de naturliga anlag, eller den individu-
alitet, som olika människor besatt.222 Om undervisningen stred mot individualiteten 
kommer människan gå under. Berg skrev: 

Där motsatsställningen mellan vår individualitet och vår lefnadsställning är för stor, 
där finna vi oss i besittning af sådana förmögenheter, som icke passa till våra vilkor 
och icke under dem kunna finna någon användning, under det vi däremot sakna så-
dana, som vi under de gifna omständigheterna nödvändigt behöfva, och i detta fall 
går vår natur under eller blir missriktad och vanskapt.223 

Berg menade också att samma korrelation gällde för det omvända förhållandet: 

Äger däremot i det hufvudsakliga en överensstämmelse rum mellan vår individualitet 
och våra förhållanden, så utvecklas vår natur efter sin egen inneboende lag, och den 
harmoni, som då genomklingar vårt lif, är vad vi kalla lycka.224 

I det senare citatet är sambanden mellan samernas lycka, från den citerade riks-
dagsdebatten, och alla människors lycka påtaglig.225 Berg ansåg att ett uppfostrings-
system som avsåg att uppfostra vem som helst till vad som helst, utan hänsyn tagen 
till elevernas individualitet var det mest olycksbringande och människofientliga som 

                                                 
217 ”Redan hos Montaigne heter det: Barnet måste uppfostras naturenligt, d.v.s. man måste utforska dess naturliga 
anlag och böjelser samt i enlighet därmed ordna dess behandling. […] Comenius säger: Konsten mäktar intet utan att 
följa naturen; uppfostraren är, liksom läkaren, blott naturens hjälpare, icke dess herre. Locke betonar framför allt, att man 
måste utforska lärjungens egendomliga natur och lämpa uppfostran och undervisningen efter hans särskilda anlag. 
Rousseau sätter barnets naturliga utveckling enligt dess medfödda anlag såsom uppfostrans mål.”. Berg (1992) s. 16–17. 
218 Sjöstrand (1964) s. 253. 
219 Berg (1992) s. 17. 
220 Berg (1992) s. 18. Pedagoghistorikern Klas Bröms har i sin avhandling om Fridtjuv Bergs pedagogik ansett att 
Berg hyste en beundrarn för Pestalozzi. Bröms (1964) s. 151, 169. 
221 Berg (1992) s. 19. 
222 Jämför Bröms (1964) s. 179–180, 373–374; se även Vitalis Karnell ”Berättelse rörande nomadskolväsendet till-
stånd och utveckling 1917”, s. 1, RNA, D IV:1, HLA. Härefter omnämns nomadskolinspektörens årliga ”Berättelse 
rörande nomadskolväsendet tillstånd och utveckling” för inspektörsberättelse. 
223 Berg (1992) s. 24. 
224 Berg (1992) s. 24. 
225 Vitalis Karnell som var inflytelserik vad gällde samernas utbildningsfrågor, använde slagordet ”man får inte ta lap-
pen ur lappen”, som motto för motivering av en omorganisation av samerna skolväsen. Mottot, som Karnell formu-
lerade först 1917, kan förstås som ett annat sätt att uttrycka samma uppfattning. Lundmark (2002) s. 70.  
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kunde tänkas.226 Barndomen var enligt Bergs uppfattning ett preludium för vuxen-
livet. Därför kunde ingenting ha betydelse för en vuxen människas liv, utan att det 
först hade haft betydelse för dennes liv som barn. Annorlunda uttryckt: det som 
hade betydelse för den vuxne var en spegel av det som hade haft betydelse under 
barndomen.227 Om barnundervisningen varit onaturlig och inte tagit hänsyn till de 
anlag som barnen hade, blev resultatet svagt.228 

Det bör även framhållas att innebörden av en naturenlig uppfostran också har en 
annan betydelse, vilken i sig är skild från vad jag försöker argumentera för här, det 
vill säga att tanken på en naturenlig uppfostran är betydelsefull för att förstå infö-
randet av en särskild skola för fjällsamer. Naturenligheten i Folkskolan såsom botten-
skola beskrivs kanske främst som att rätta undervisningen efter barnens naturliga 
utvecklingsskeden, vilket innebär att undervisningen stegras från konkretion under 
de första skolåren till abstraktion under de senare.229 Detta kan kallas för en natur-
enlig undervisningsmetod. Uppfostraren skall inte stöpa om lärjungarnas natur, 
utan följa den ordningsföljd, i fråga om kunskaper och pedagogik, som naturen satt 
upp.230  
 Den utilitarism som kan urskiljas i Bergs utbildningstänkande hade inte enbart 
individens lycka som sin målsättning – utan även vad som var till nytta för samhäl-
let. Nomadbarnens utbildning borde inte skilja sig från den som erbjöds den övriga 
befolkningen utifrån den grundläggande principen: ”vi lär för livet, inte för skolan”; 
”[l]appbarnens undervisning måste rätta sig efter deras liv likaväl som övriga barns 
undervisning bör rätta sig efter deras liv”.231 Att lära för livet innebar för progressi-
va krafter, bland liberaler och socialdemokrater, att göra skolans undervisningsin-
nehåll mer användbart i elevernas framtida liv och yrke.232 Realämnen såsom med-
borgarkunskap, geografi och hembygdskunskap infördes successivt på skolschemat 
på bekostnad av framför allt kristendomskunskap. Ambitionen var att förändra un-
dervisningsinnehållet och undervisningsmetoderna till att vara mer erfarenhetsbase-
rade och konkreta.233 

[B]arnundervisningens inre omskapning [pedagogiken och innehållet] måste även få 
tvenne andra följder: dels att de genom självverksamhet och erfarenhet vunna insik-
terna och färdigheterna erhålla en säkerhet, som ej på annat sätt kan förvärvas och 
som gör dem ägnade att bilda en fast grundval för den på yrkesliv och samhällsliv 
syftade undervisningen […] dels att lärjungen genom de på självverksamhet grundade 
skolstudierna säkrast kan komma till full klarhet om sina förmögenheters rätta art 
och riktning samt bli i stånd att med ledning av dem finna en plats i yrkeslivet och i 

                                                 
226 Berg (1992) s. 24. 
227 Fridtjuv Berg, ”Praktisk undervisning”, Svensk läraretidning, 1908, s. 833. 
228 Berg (1908) s. 833. 
229 Någon fördjupning i detta ämne finns det inte utrymme för här, men det bör tolkas som en kritik mot samtidens 
utbildningsväsen. 
230 Berg, (1992) s. 20. Idén om en naturenlig uppfostringsmetod fick, i och för sig, betydelse för pedagogiken i 
nomadskolan som kommer att beröras i nästa kapitel.  
231 Andra kammarens protokoll nr. 31, 1913, s. 55. Liknande uppfattning återfinns hos Albin Neander, folkskolin-
spektör i Norrbottens norra inspektionsdistrikt (NNS), ”Utdrag av de yttranden rörande nomadskoleväsendet, som 
de sakkunniga inhämtat”, s. 102, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr 22, RA. 
232 Även Ellen Key talar om att skolan skall lära för livet. Key (1900b) s. 149. 
233 Se vidare Fridtjuv Berg: Några minnesblad (Stockholm 1916) s. 63–68. 
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samhällslivet, för vilken han av naturen är danad och […] göra sig och andra till 
största gagn.234  

Även nomadskolans tillkomst bör betraktas som en del av ett skifte från en klas-
sisk, moralisk utbildningstradition till en där läroplanen i allt väsentligt var anpassad 
till samhällets produktionsförhållanden. Utbildning under 1900-talet kom mer än 
tidigare att direkt kopplas till färdigheter och kunskaper som antogs krävas i det 
framtida arbetslivet. I motiveringen till nomadskolreformen betonades den natio-
nalekonomiska nyttan det innebar att låta rennäringen utnyttja fjällvärlden.235 

Även i ett större samhälleligt perspektiv vore det olycksbådande med ett utbild-
ningssystem som inte såg till individens förutsättningar, enligt Berg. Tillförde sam-
hället arbetskraft genom konstlade medel, det vill säga genom att individer tvinga-
des till yrken och uppgifter som de inte hade naturliga anlag för, ”inträda sjukdoms-
företeelser inom samhällskroppen”.236 Det offentliga uppfostringsväsendet borde, 
för att förhindra sjukdomsföreteelser, ”inrättas [...], så att om möjligt hvarje nytill-
trädande medlem af staten kan hitta vägen just till den samfundsväfnad, som han efter sin 
art egentligen tillhör”.237 
 Efter det att nomadskolan startats 1913 tillstötte stora svårigheter med den nya 
skolordningen. Därför tillsattes inom kort en ny utredning, bestående av Fridtjuv 
Berg, Olof Bergqvist och Erik Konrad Marcks von Würtemberg. Här gavs en mer 
utvecklad motivering till omorganisationen än den som Bergqvist lämnat i sin ut-
redning 1909. Motiveringen överensstämde med Bergs naturenliga uppfostringsidé 
som skisserats ovan. Här gjordes emellertid en tydligare förbindelse mellan det rent 
individuella intresset och det samhälleliga. Utredningen ansåg att ett fördomsfritt 
betraktande av frågan ledde till slutsatsen att det var i nomadlivet som samerna ut-
vecklade sina bästa egenskaper.238 Emellertid ansågs den fara som hotade nomadli-
vet, på grund av att ”lapparna under sin beröring med de bofasta fatta smak för 
dessas levnadssätt”, göra att de ”förlora[de] lust och förmåga att på ett tillfredsstäl-
lande sätt sköta sina renar”.239 Erfarenheten hade visat att förlorad lust till rensköt-
sel följdes av ”slapphet och liknöjdhet”.240 Staten måste därför försöka ”förebygga 
nomadlapparnas urartande eller, där detta redan inträtt, [söka] återföra lapparna till 
tidigare generations för dem mera passande levnadsvanor”.241 

Nomadskolinspektören Vitalis Karnell ansåg att en särskild skolform fordrades 
för att en sådan garanterade att samernas goda egenskaper förblev obefläckade; om 
barnen blandades med bofasta barn antogs samebarnen lägga sig till med misstänk-

                                                 
234 Praktisk undervisning i fortsättningsskola och folkskola, föredrag hållet av Berg 1909. Återgivet i Fridtjuv Berg: Några min-
nesblad (1916) s. 67. 
235 Bergqvist (1909) s. 18; proposition nr. 97, 1913, s. 10, 58; Andra kammarens protokoll nr. 31 1913, s. 52–53. 
236 Berg (1992) s. 35. 
237 Berg (1992) s. 35. 
238 ”Nomadskoleväsendet”, vol. E 9728, Fridtjuv Bergs arkiv, Bergs från Fellingbro släktarkiv, RA. 
239 ”De sakkunnigas förslag till ändringar i reglementet för lappmarks Ecklesiastikverk”, s. 52, Ecklesiastikdeparte-
mentet, konseljakt 23/9 1916, nr 22, RA. 
240 ”De sakkunnigas förslag till ändringar i reglementet för lappmarks ecklesiastikverk”, s. 52, Ecklesiastikdeparte-
mentet, konseljakt 23/9 1916, nr 22, RA. 
241 ”Nomadskoleväsendet”, vol. E 9728, Fridtjuv Bergs arkiv, Bergs från Fellingbro släktarkiv, RA. Jämför Bröms 
(1964) s. 373. 
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samhet, grälsjuka och bli retliga, det vill säga karaktärsdrag som inte var naturliga 
för samer.242 Barnen ansågs vara utsatta för ett dubbelt hot eftersom deras målsmän 
på flera håll visade motstånd mot den nya nomadskolan. Föräldrar som hade fått 
inrotade icke-samiska vanor, enligt Karnells uppfattning, motsatte sig kraftigt att 
deras barn skulle uppfostras enligt värderingar som var i konflikt med deras eget 
levnadssätt. Föräldrarna anklagades för att inte förstå barnens bästa när de hindrade 
en naturenlig uppfostran.243 I sista hand kunde staten tvingas att avveckla rensköt-
seln och ”vidta åtgärder för lapparnas införlivande med den bofasta befolkning-
en”.244 En sådan politik ansågs medföra sociala svårigheter för den samiska befolk-
ningen och ta mycket lång tid. 
 Idén om en naturenlig uppfostran närde Berg under hela sitt yrkesliv, men den 
fick, så vitt jag kan bedöma, en särpräglad innebörd när det gällde samernas skol-
gång. Uppenbarligen gällde skolreformen enbart de nomadiserande fjällsamerna. 
Berg berörde inte huruvida den övriga samiska befolkningen skulle få en naturenlig 
undervisning, som svarade mot dess naturliga, nedärvda egenskaper. Berg kan 
knappast ha ansett att skillnaderna mellan t.ex. skogssamers och fjällsamers nedärv-
da egenskaper var så stora att det skulle föranleda skilda undervisningssystem. No-
madskolfrågan speglar kanske tydligast motsättning mellan determinism och frihet, 
eller individualitet, som inrymdes i Bergs pedagogik. 

Å ena sidan pläderade Berg för vikten av att låta individuella anlag och utveck-
ling ligga till grund för undervisning och uppfostran, vilket enligt Berg tydligast 
hade åskådliggjorts av Pestalozzi och Spencer.245 Med detta avsågs att undervis-
ningen inte fick tvinga människor till yrken som inte var naturliga för dem. Ett så-
dant utbildningssystem skapade olycka och elände för individerna och i förläng-
ningen stor skada för samhället. Full frihet för Spencer var en förutsättning för all 
utveckling inom naturen och samhällslivet. Ett utbildningssystem som rättades efter 
individualiteten och de naturliga anlag som individerna hade, skapade lycka för 
människorna och i förlängningen ett harmoniskt samhälle. Det finns en överens-
stämmelse mellan Bergs uppfattning om hur utbildningssystemet borde vara ordnat 
och principen att ingen skulle drivas in i en uppfostran som inte var förenlig med 
individernas naturliga anlag. Därför talade Berg om att samerna skulle komma att 
leva ett eländigt och olyckligt liv om de lämnade sitt traditionella levnadssätt. Att 
tvinga dem till den obligatoriska folkskolan, till moderna skollokaler och undervisa 
dem utan att ta hänsyn till deras naturliga anlag vore att göra dem ofria. 

Å andra sidan betraktas människan som determinerad på grund av sina naturliga 
anlag; genom att hon även var en del av samhällsorganismen var hennes ställning 
inom samhället också ytterst bestämd av hennes naturliga egenskaper. Mot bak-
grund av Bergs försvar för nomadskolreformen förefaller samernas individuella an-

                                                 
242 Inspektörsberättelse 1917, s. 19, RNA, D IV:1, HLA. 
243 ”Nomadskoleväsendet”, s. 4, vol. E 9728, Fridtjuv Bergs arkiv, Bergs från Fellingbro släktarkiv, RA; ”Protokoll 
förda vid Lappkommitténs skolavdelnings sammanträden”, den 9/12, 1920, Lappkommittén 1919 (YK 193), vol. 2, 
RA. Här skriver man: ”Föräldrarna duga i de flesta fall ej till uppfostrare”. 
244 ”Nomadskoleväsendet”, s. 3, vol. E 9728, Fridtjuv Bergs arkiv, Bergs från Fellingbro släktarkiv, RA. 
245 Jmf. Bröms (1964) s. 373. 
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lag påfallande förutbestämda. De nomadiserande samerna utgjorde snarare en kol-
lektiv individualitet, det vill säga att alla nomadiserande samer hade likartade anlag, 
som gjorde dem skickade till renskötsel och nomadism. Att låta olika anlag komma 
till sin rätt genom en differentierad undervisning, tycks inte ha föresvävat reforma-
torerna. En sådan frihet var inte nödvändig eftersom samerna inte föreställdes ha 
skillnader i sina naturliga anlag. 
 Även i senare utredningar framfördes en med den naturenliga uppfostran närlig-
gande argument. I 1919 års Lappkommittés avdelning för skolärenden diskuterades 
principer för ett särskiljande skolväsen för nomadiserande samebarn. Ledamöterna 
i avdelningen, varav två samer, Gustav Park och Torkel Tomasson, fastslog att 
nomadskolan vilade på antagandet att samerna hade ett avsevärt försprång i sin 
förmåga att sköta renar framför svenskar. Därför var det angeläget att bibehålla 
samerna vid renskötseln. Nomadskolans uppgift var att ge samebarnen ”högsta 
möjliga kunskap och fullkomlighet i renskötseln, [och] meddelas en efter deras sär-
egna förhållande avpassad, yrkesbetonad undervisning”.246 Denna mer passiva for-
mulering döljer med stor sannolikhet uppfattningen att sameungdomen endast i 
särskilda skolor garanterades få utlopp för sina naturliga anlag. Vidare föreslås det i 
Lappkommitténs utredning att nomadskolans karaktär borde vara mer flexibel än 
vad som tidigare varit fallet. Den då gällande författningen, 1916 års nomadskol-
stadga, hade inte tagit hänsyn till de ytterst skilda förhållanden som renskötarna 
levde under, menade kommittén. Därför ville man ha en smidigare författning där 
undervisningstidens längd, barnens inkvartering och skollokalernas beskaffenhet 
tilläts variera beroende på målsmännens önskemål.247 Skolreformatorerna tillmötes-
gick – i teorin – en skolverksamhet som var avpassad efter individuella naturliga an-
lag. 

Bekvämlighetens betydelse för nomadlivets försvinnande 
I Bergqvists utredning 1909 liksom i utredningen 1915–1916 togs det för givet att 
moderna bekvämligheter var till skada för samebarnens naturenliga uppfostran.248 
Erfarenheter från de första årens nomadskola hade visat att samerna i mycket stor 
utsträckning fortsatte att skicka sina barn till missionsskolor, vanliga skolor eller 
helt enkelt skolstrejkade. Det visade sig också att många samebarn inackorderades i 
bofasta bönders hem under terminerna. Dessa omständigheter ansågs motverka 
motivet med nomadskolan och den naturenliga uppfostran. Inackordering hos all-
mogen och hos lärarna borde därför undvikas, likaså inackordering hos samer vars 
hem liknade allmogens. Istället borde särskilda ”lappska hushåll” inrättas i närheten 
av skolan.249 

                                                 
246 ”Protokoll förda vid Lappkommitténs skolavdelnings sammanträden”, den 8/12 1920, YK 193, vol. 2, RA. 
247 Förslag till stadga angående nomadundervisningen i riket samt till instruktion för nomadskolinspektören (SOU 1923:52) s. 32–
33. 
248 Se även Bergqvist (1909) s. 17; ”De sakkunnigas förslag till ändringar i reglementet för lappmarks ecklesiastik-
verk”, s. 55, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr 22, RA. 
249 ”Utdrag av de yttranden rörande nomadskoleväsendet, som av de sakkunniga inhämtat”; ”Redogörelse för be-
handling av frågan om nomadskoleväsendet från och med år 1915”, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 
1916, nr. 22, RA. 
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Frågan om bekvämlighetens betydelse var emellertid omtvistad bland folkskolin-
spektörer och de lokala skolråden, vilka fram till och med 1916 övervakade och 
ledde det lokala skolväsendet, inklusive nomadskolan. De nordligaste skolråden, 
däribland Karesuandos, Jukkasjärvis, Gällivares och Jokkmokks skolråd, delade 
uppfattningen att skolmiljöer som liknade folkskolans var olämpliga. Några undan-
tag var dock skolråden i Arjeplog, Lycksele och Vilhelmina. Inget av dessa skolråd 
ansåg att den dåvarande skolorganisationen dragit samebarnen från renskötseln. 
Skolrådets ordförande i Arjeplog framhöll att dennes 20-åriga erfarenhet talade för 
att skolans bekvämlighet i obetydlig utsträckning påverkat samebarnen i deras yr-
kesval.250 Vilhelmina skolråd ansåg att de fasta folkskolorna inte hade minskat sa-
mernas håg för nomadlivet och att vandrande nomadskolor inte var lämpliga inom 
Västerbottens län. De ansåg att nomadskolan inte var anpassad till förhållanden i 
Västerbotten, där samerna rörde sig över ett större område än vad samerna i Norr-
botten gjorde.251 Även de tre skolråden inom Härnösands stift ansåg att kontakten 
med den bofasta befolkningens skolväsen inte var till skada för de nomadiserande 
samerna.252 De kritiska skolråden åberopade också att samerna själva inte ansåg att 
fasta skolor hade någon negativ inverkan på den samiska befolkningen. 

I denna fråga fanns det en skiljelinje mellan de sydligare skolråden och de nordli-
gare och mellan de lokala skolråden och de högre övervakande och ledande myn-
digheterna. Den geografiska skiljelinjen verkar ha gått mellan Arjeplog och Jokk-
mokks skolområde, medan den byråkratiska gick mellan skolråden och folkskolin-
spektörerna. Orsaken till denna skiljelinje skall jag återkomma till nedan.  

Domkapitlet i Luleå ansåg å sin sida att skolrådens erfarenheter var begränsade, 
eftersom de nomadiserande barn som gått i vanliga skolor eller i lappfolkskolor 
hade varit alltför få. De kritiska skolråden kunde därför inte dra några säkra gene-
rella slutsatser, enligt domkapitlet.253 Nomadskolans förespråkare mötte samma 
svårigheter som dess motståndare när de hävdade att nomadismen hotades av ett 
alltför bekvämligt liv i unga år. Bergqvist och Berg kunde ju knappast hävda mot-
satsen om exemplen var så få. Verkligheten visade att båda sidor kunde finna en-
staka fall som bekräftade deras uppfattning. Utifrån erfarenheterna av de första 
årens nomadskola, som hade lämnat mycket övrigt att önska, sammanfattade folk-
skolinspektören Johannes Sunneman problemet på följande sätt: 

[Ä]nda från min tidiga ungdom har jag från olika håll, där man ömsesidigt tillhöll sig 
äga nödig sakkunskap, hört den med lika ifver drifvas och gendrifvas – den satsen 
nämligen, att fjällappars barn, hvilka få åtnjuta en längre tids hemvistelse och under-
visning i vanliga, timrade rum och icke i lappkåta, slutligen eller snart nog mista sinne 
och håg för nomadiserande lappars lefnadssätt och därigenom gå förlorade för ren-
skötseln. Och att ett dylikt påstående i sig innesluter en god del af, men dock inte 
hela sanningen härutinnan det kan man förstå däraf, att såväl påståendets förfäktare 

                                                 
250 Proposition nr. 97, 1913, s. 22–25; Pusch (1998) s. 105–106. 
251 Proposition nr. 97, 1913, s. 23; Yttrande från Vilhelmina skolråd den 27/5 1915, ”Uppgifter från skolrådsordfö-
rande och lappfogdar m.fl.”, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA.  
252 Proposition nr. 97, 1913, s. 33–34; Pusch (1998) s. 109. 
253 Proposition nr. 97, 1913, s. 24. 
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som ock dess vedersakare gång efter annan blifvit av erfarenheten hvar i sin tur ved-
erlagda. Man kan alltså icke tillerkänna påståendet någon allmän giltighet.254 

Sunneman redogjorde för flera fall där bofasta samebarn efter skolgången, vilken 
de tillbringat i vanliga skolor, tagit arbete bland renskötare.255 Sunneman ansåg sig 
därför ”icke utan skäl kunna fråga efter den nya ordningens rasion d’être”.256 Han 
menade att den utlöst ett bittert motstånd bland samerna, att undervisningen hade 
försämrats och att grundvalen för denna s.k. nödvändiga förändring härrörde från 
uppfattningar som inte stod i överensstämmelse med ”historiens vittnesbörd”.257 
Även inspektören i Västerbotten, John Almkvist, ifrågasatte skolformens ända-
målsenlighet när det gällde att föra de nomadiserande samerna tillbaka till ett tradi-
tionellt leverne. Almkvists kritiska uppfattning till nomadskolreformen är intressant 
i ett längre tidsperspektiv.258 Almkvist blev nämligen ecklesiastikminister i Carl 
Gustaf Ekmans ministär 1926–1928 och 1930 utnämnd till undervisningsråd i Skol-
överstyrelsens folkskoleavdelning, en befattning som han hade till sin pensionering 
1940.259 Han kom därmed att inneha en betydelsefull post inom svenskt undervis-
ningsväsen. Almkvist menade att benägenheten att: 

övergå från nomadlivet till de bofastas mera bekväma och ordnade tillvaro […] skall 
säkerligen också växa i samma mån, som näringslivet ändrar karaktär. […] De vand-
rande skolorna inom Västerbottens län äga därför – synes det mig – mycket små ut-
sikter till att kunna fylla den med dem avsedda uppgiften: att motverka lappbefolk-
ningens övergång till bofasthet. Den naturliga utvecklingsgången, som här säkerligen 
icke låter sig hämmas eller i väsentlig grad förändras, är dessa skolors lika bestämda 
som kraftige motståndare.260 

Almkvist ansåg att det inte var skolornas verksamhet eller samernas vistelse hos bo-
fasta som var den viktigaste anledningen till samernas förändrade levnadssätt, utan 
att nybyggarna trängt allt längre in i fjällvärlden och fört med sig sin kultur.261 

                                                 
254 Yttrande från Johannes Sunneman, folkskolinspektör i Norrbottens södra inspektionsdistrikt, (NBS) den 26/7 
1915, s. 2, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA. 
255 Yttrande från Johannes Sunneman (NBS) den 26/7 1915, s. 3, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, 
nr. 22, RA. 
256 Yttrande från Johannes Sunneman folkskolinspektör (NBS) 7/6 1915, s. 2, ”Uppgifter från skolrådsordförande 
och lappfogdar m.fl.”, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA. 
257 Yttrande från Johannes Sunneman (NBS) 26/7 1915, s. 4–5; yttrande från Johannes Sunneman folkskolinspektör 
(NBS) 7/6 1915, s. 2, ”Uppgifter från skolrådsordförande och lappfogdar m.fl.”, Ecklesiastikdepartementet, kon-
seljakt 23/9 1916, nr. 22, RA. 
258 Nils Johan Fredrik Almkvist (f. 1875), folkskollärarexamen 1897 och folkskollärare i Härnösand 1897–1915. Där-
efter var Almkvist folkskolinspektör i norra Västerbotten 1915–1929 och ledamot av riksdagens första kammare 
1919–30 först tillhörande liberala partiet, men efter 1923 de folksinnade. Almkvist genomdrev som Ecklesiastikmi-
nister under den C. G. Ekmans regering 1927 års skolreform. Almkvist var undervisningsråd från 1930 fram till sin 
pensionering 1940. 
259 Viktor Fredriksson (red), Svenska folkskolans historia: Femte delen: Det svenska folkundervisningsväsendet 1920–1942 
(Stockholm 1950) s. 7, 16. 
260 Yttrande från Johan Almkvist, folkskolinspektör i Västerbottens norra inspektionsdistrikt (VBN), 5/6 1915, s. 4; 
”Uppgifter från skolrådsordförande och lappfogdar m.fl.”, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, 
RA. 
261 Yttrande från Johan Almkvist (VBN), den 25/7 1915, s. 2, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 
22, RA. 
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 Inspektören i Västerbottens södra inspektionsområde, Frans Svedberg, intog en 
mer ambivalent hållning. Strävan att bevara samernas liv var, enligt Svedberg, ett 
nära nog olösligt problem: 

Kultur och nomadliv äro tvänne oförenliga motsatser. Den förra kommer alltid att 
förr eller senare undergräva det andra. Att bygga järnvägar, upprätta skolor, att sprida 
kultur och civilisation i trakter där ett naturfolk lever, och samtidigt vänta att kulturen 
skall lämna detta naturfolk oberört, torde vara lika orimligt som att fordra, att en flod 
icke skall väta de stränder, mellan vilka den flyter.262 

Trots dessa yttranden ifrågasattes inte, vid tiden för nomadskolans införande och 
uppbyggnad, föreställningen om bekvämlighetens betydelse för nomadlivets för-
svinnande av länsstyrelserna, lappfogdarna, domkapitlen eller Folkskoleöverstyrel-
sen. Först i och med 1919 års Lappkommittés arbete och dess förslag till ny stadga 
för nomadskolan ifrågasattes föreställningen om bekvämlighetens betydelse för 
renskötselns framtid. Kommittén ansåg att det låg en viss överdrift i åsikten att sa-
mebarnen blev odugliga för nomadlivet om de vistades i vanliga skolor.263 I Lapp-
kommitténs skolavdelnings arbete framfördes en direkt motsatt ståndpunkt än den 
som varit rådande bland de sakkunniga i tidigare undersökningar, nämligen att  

lapparna [bör] ledas till en högre och med övriga befolkningen jämställd kulturstånd-
punkt, ej genom att utestänga dem från den allmänna kulturen. Denna högre kultur 
är ingalunda för lapparnas framtid farlig, utan […] den förnämsta förutsättningen 
[…] för deras speciella yrke renskötseln.264  

Denna omsvängning föranledde bland annat folkskolinspektören i Västerbottens 
norra inspektionsområde, John Almqvist, att än en gång ifrågasätta nomadskolans 
existensberättigande. Lappkommitténs nyorientering i frågan om bofastas levnads-
sätt var till skada för barnen, talade tydligt för att samebarnen borde undervisas i 
vanliga skolor, ansåg denne skolinspektör. Dessutom hävdade han att nomadskolan 
i sig varit en drivfjäder för samer i Västerbotten att lämna renskötseln, varigenom 
nomadskolan motverkade sitt syfte.265 

Samernas respons på nomadskolreformen och deras alternativa utbildnings-
politiska grunduppfattning 
På samernas landsmöte 1918 kritiserades nomadskolan kraftfullt av samen och teo-
logie kandidaten Gustav Park.266 Nomadskolan hade vid mötets tidpunkt varit 
verksam under några år och kritiken rörde lärarinnornas ringa kunskaper och den 
skrala ambitionsnivå som han ansåg vara kännetecknade för deras utbildning. Park 
ifrågasatte om lärarinnorna i någon större utsträckning skulle lyckas förmedla ett 
undervisningsstoff som liknade det som förmedlades i folkskolans småskola. Ut-
                                                 
262 Yttrande från Frans Svedberg (VBS), den 27/7 1915, s. 2, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 
22, RA. 
263 SOU 1923:52, s. 32. 
264 ”Protokoll förda vid Lappkommitténs skolavdelnings sammanträden”, 8/12 1920; sammanträde 9/12 1920, YK 
193, vol. 2, RA. 
265 Från Johan Almkvist (VBN) den 26/12 1923 till Lappkommittén angående förslag till stadga för nomadundervis-
ningen s. 3–4, Ecklesiastikdepartementets konseljakt 31/12, 1925, nr. 106, RA. 
266 För en närmare redogörelse för landsmötets tillkomsthistoria och innehåll se Lantto (2000) s. 75–86.   
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bildningstiden i nomadskolan var ju inte bara kortare, utan lärarinnorna var sämre 
förberedda, utrustningen torftigare och eleverna skulle dessutom ofta undervisas i 
ett språk de inte hade som sitt modersmål.267  
 Park formulerade vid sidan av sin kritik mot nomadskolväsendet en alternativ 
syn på samernas undervisning och vad som skulle vara syftet med den. Han vände 
sig främst mot uppfattningen att okunskap skulle vara en välsignelse för den samis-
ka befolkningen, och att utbildningsreformatorerna målmedvetet strävat efter att 
sänka samernas utbildningsnivå i syfte att bevara deras traditionella levnadssätt.268 
Park delade dock till stor del utbildningsreformatorernas strävan att ge samerna 
möjligheter att bevara sin kultur och sitt levnadssätt. Häri verkar det inte ha funnits 
någon konflikt. Park ansåg å andra sidan att samerna skulle ges jämlika möjligheter 
att leva med det omgivande samhället, medan han ansåg att myndigheterna verkade 
för att den samiska kulturen skulle fortleva vid sidan av den svenska kulturen. Park 
såg liksom nomadskolförespråkarna mörkt på samernas framtid om de lämnades åt 
sitt eget öde. Den hotbild som fanns hos myndigheter och politiker var också reell 
för Park: 

Jag för min del ser ganska pessimistiskt på samefolkets framtid, därest okunnighetens 
och mörkrets slöja i den kommande tiden alltfort skall vara utbredd över lappfolket i 
stort. Den andliga och ekonomiska faran, som kanske skall sluta med samefolkets 
undergång, växer och blir större för varje år, som går.269 

Men faran förkroppsligades, enligt Park, inte av civilisationens intåg i lappmarken, 
utan av dess baksidor: ”den moderna tidsandan med all dess materialism, mam-
monskult och vinningslystnad” och okunskapens seger över det upplysta.270 Park 
fann också, liksom nomadskolförespråkarna, att utbildning var en möjlighet att 
rädda samerna. Parks syn på utbildning var i ett avseende annorlunda. Han betrak-
tade snarare kunskap som en väsentlig förutsättning för den samiska kulturens fort-
levnad. Han trodde även att ökad kunskap skulle bidra till att ge samerna större in-
tresse för renskötsel. 

Genom upplysning och ökade kunskaper lär man sig nämligen värdesätta och älska 
sitt speciella arbete. Den upplyste och kunnige har nämligen förutsättning och möj-
lighet att inse det stora och intima sammanhanget i mänskligheten och att varje na-
tion och individ såsom led i det hela har sin särskilda uppgift att fylla i världen. Jag 
kan ej förstå, varför inte ett verkligt upplyst och kunnigt nomadsläkte skulle kunna 
inse sin speciella kallelse och uppgift att göra fjällvidderna produktiva och därmed 
gagna fosterlandet.271 

Den avgörande skillnaden mellan landsmötets resolution i skolfrågan, som i sitt vä-
sentligaste innehåll följde Parks idéer, och nomadskolförespråkarnas uppfattning 
var utbildningens innehåll och de medel som skulle användas för att realisera mål-
sättningarna. Landsmötet ifrågasatte inte en särskild, avskiljd, skolform för samiska 

                                                 
267 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918 (Uppsala 1918) s. 133–138. Se även Lantto (2000) s. 82. 
268 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, (1918) särsk. s. 146–147, 152. 
269 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, (1918) s. 148. 
270 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918, (1918) s. 148. 
271 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5–9 februari 1918, (1918) s. 149. 
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barn som var anpassad till deras förhållanden.272 De ifrågasatte inte heller att en vik-
tig målsättning med skolan var att bevara det samiska levnadssättet. Bevara betydde 
dock inte att konservera den samiska kulturen, utan snarare värnandet av det sa-
miska levnadssättet, vilket kunde inbegripa förändring. Frågan gällde alltså hur man 
bäst skapade en skola anpassad till samiska förhållanden som samtidigt understöd-
de samekulturens fortlevnad. Här kom landsmötet fram till en annan slutsats än 
vad nomadskolföreträdarna gjort; det minimala undervisningsinnehåll som före-
språkats i utredningarna och stadgorna för nomadskolan tryggade inte nomadernas 
framtid, utan innebar tvärtom ett hot. Undervisningen var inte säker för de noma-
diserande barnen. De gränser som satts upp för undervisningens innehåll och för 
lärarnas utbildning fann man för snäva – lärostoffet måste vidgas, undervisningsti-
den förlängas och lärarna göras mer allmänbildade. Därför förespråkades längre 
undervisningstid i den fasta skolan samt att den vandrande skolan avskaffades. För 
det ändamålet borde missionsskolorna och barnhemmen som stängts efter 1913 års 
nomadskolreform på nytt öppnas och de fasta skolorna i Norrbotten omvandlas till 
internatskolor.273 Dessa borde drivas av samiska lärare och vara belägna längre upp 
i fjällvärlden än vad de fasta skolorna var. 
 Det är svårt att utifrån landsmötets diskussioner uttala sig om den allmänna sa-
miska uppfattningen i skolfrågan. Den är inte säkert representativ för vad alla samer 
ansåg i frågan, men den är illustrativ för vad en inflytelserik grupp inom den samiska 
befolkningen ansåg.274 I två skrivelser från samer, som inlämnades 1919, upprepa-
des i stort vad som anförts på landsmötet.275 

Sammanfattande diskussion 
Nomadskolreformen 1913 innebar att undervisningssystemet för samer förändra-
des. De nomadiserande renskötande fjällsamerna fick en särskild utbildnings-
organisation. Den övriga samiska befolkningen fick gå i folkskola. I meningsutbytet 
om nomadskolans förverkligande framfördes motstridiga argument, men som alla 
bottnade i ett gemensamt sätt att tänka. Aktörerna, i såväl det lokala myndighets-
samhället som i riksdagsdebatten, diskuterade möjligheter att förverkliga en zon 
som skyddade samebarnen från den omgivande svenska kulturens negativa infly-
tande. Den säkra zonen handlade om vilka vanor och kulturella intryck som kunde 
anses acceptabla eller säkra om man utgick från att samerna skulle förbli renskötare. 
De faror som hotade samebarnens existens som framtida nomader måste utestäng-
as från undervisningsmiljön.  

                                                 
272 Det fanns dock sådana inlägg i debatten, t.ex. Hans Magnus Nilsson i Vilhelmina, Svenska lapparnas landsmöte i Ös-
tersund den 5–9 februari 1918, (1918) s. 28. 
273 Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5–9 februari 1918 (1918) s. 33, 150. 
274 Även Lantto anser att Parks ställningstagande ”i stor utsträckning [avspeglade] samiska åsikter om nomadskolan”. 
Lantto (2000) s. 83. 
275 Skrivelse från J. N. Renberg med flera från Jämtland, Härjedalen och Idre lappby till regeringen, den 10/12 1919, 
Ecklesiastikdepartementet, konseljakter 31/12 1925, nr. 106, RA; skrivelse från Per Gustavsson Nutti med flera sa-
mer från Karesuando och Jukkasjärvi socknar, 28/3 och 14/4 1919, Ecklesiastikdepartementet, konseljakter, 31/12 
1925, nr. 106, RA. 
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Enligt Fridtjuv Berg kunde en säker zon enbart skapas om den tog stor hänsyn 
till samebarnens naturliga anlag. I det avseendet hade han inspirerats av Herbert 
Spencer. All annan undervisning hotade deras välbefinnande. De renskötande fjäll-
samernas barn fick, så som det argumenterades, en individuellt anpassad undervis-
ning för att utveckla sina inneboende anlag och som var till nytta för deras framtid. 
Det är tänkbart, vilket tidigare forskning hävdat, att socialdarwinistiska idéer och 
kultursegregerande åsikter var betydelsefulla för vissa aktörer. Men åtgärderna kun-
de också legitimeras från en reformpedagogisk ståndpunkt. Sådana argument var 
nog betydelsefulla för att reformen skulle kunna genomföras. Pedagogiska och psy-
kologiska idéer kunde användas för att motivera en särskiljande skolreformen. 

Olof Bergqvist och Fridtjuv Berg var representanter för en snäv förståelse av vad 
undervisningen fick innehålla. Undervisningen fick inte uppmuntra till icke-samiskt 
levnadssätt, vanor eller till för mycket världsliga kunskaper. Missionsskolornas un-
dervisning, där samerna undervisats tidigare, var inte säker. Likadant förhöll det sig 
med inackordering i skolbyggnader eller att gå till den vanliga folkskolan. Faran var 
överhängande att de samiska barnen skulle lägga sig till med vanor som hotade de-
ras framtid som renskötare. Kunskapsisolering, det vill säga att enbart erbjuda den 
mest grundläggande utbildningen, var huvudprincipen för att skapa den säkra zo-
nen.  

Det fanns dock aktörer som tolkade den säkra zonen lite vidare. En del av dessa 
fanns i skolorganisationens lägre instanser. Det var personer med praktisk erfaren-
het i undervisning av samer. En del skolinspektörer ansåg att samebarnen inte tog 
skada av inackordering och att en sådan form av skolvistelse, enligt deras menande, 
kunde uppfattas som säker. En folkskolinspektör, Frans Svedberg, ansåg att det 
gällde ”att rädda lappbarnens sunda naturintelligens, som ännu dess bättre icke rönt 
nämnvärd inverkan av skolans negativa inflytande”.276 Svedberg ifrågasatte dock 
om det ens vore möjligt att upprätta en säker zon för samebarnen. Enligt hans upp-
fattning skulle inte kulturen och skolan lämna samernas liv oförändrad.277  

Samerna själva förkastade den låga ambitionsnivån i undervisningsstandard som 
nomadskolföreträdarna hade. De menade att kunskap inte var ett hot mot samernas 
framtid. Tvärtom sågs det som deras räddning. 

Vid tiden för nomadskolans införande var dock den säkra zonens minimerande 
krafter de mest inflytelserika. Men redan 1919 års lappkommitté innebar en viss 
förändring till en vidare definition av den säkra zonen, det vill säga, att även det 
som tolkades som icke-samiska levnadssätt kunde accepteras inom nomadskolvä-
sendet. Kommittén ansåg inte att det bofasta levnadssättet och den svenska kultu-
ren var farliga, utan kunde måttfullt införlivas i den säkra zonen. Enligt folkskolin-
spektören i Västerbottens norra inspektionsområde talade kommitténs omorienter-
ing för nomadskolans avskaffande. Gränserna för vad som ansågs vara ett säkert 
levnadssätt och säker kunskap för de samiska barnen var under omförhandling. 
                                                 
276 Yttrande från folkskolinspektören Frans Svedberg (VBS) den 27/7 1915, s. 3, Ecklesiastikdepartementet, kon-
seljakt 23/9 1916, nr. 22, RA.  
277 Svedbergs uppfattning aktualiserar den mångbottnade betydelsen av begreppet kultur. Han förefaller åsyfta 
agrarnäring när han talar om kultur, medan lappkommittén förefaller tala om bildning. 



 65

KAPITEL  4  

DEN SÄKRA ZONENS GRÄNSER: NOMADSKOLANS TEORI OCH 
PRAKTIK 

Inledning 
Forskningen har i stor utsträckning, vilket framgått i förra kapitlet, uppehållit sig 
vid motiv och intentioner i nomadskolreformen, men har i relativt liten utsträck-
ning behandlat om och hur intentionerna realiserades. Nomadskolreformen prägla-
des, enligt flera forskare, av en strävan att i möjligaste mån begränsa samernas kon-
takt med den svenska kulturen. Denna uppfattning har, som redan nämnts, kallats 
”lapp skall vara lapp”-politiken.278 Den övergripande tanken var att samerna borde 
isoleras från det omgivande samhället och att man skulle få dem mentalt återförda 
till sin rätta livsföring.279 Enligt Patrik Lantto var nomadskolan ”’lapp skall vara 
lapp’-politiken i praktiken”.280 Men Lanttos syfte har inte varit att undersöka no-
madskolans verksamhet, utan snarare att visa på hur idéerna enligt ”lapp skall vara 
lapp”-politiken inspirerade utformningen av nomadskolans stadgar och dess förar-
beten. Hur idéerna realiserades har bara mycket översiktligt behandlats.  

Lars Elenius menar att det inom skolväsendet fördes en ”kultursegregerande po-
litik”, vars målsättningen var att bevara de renskötande samerna som en kulturellt 
isolerad grupp i samhället.281 Elenius anser vidare att ”skolpolitiken blev en experi-
mentplats för pedagogiska idéer som var ovetenskapliga och fyllda med fördo-
mar”.282 På vilket sätt samerna isolerades från den svenska kulturen i skolverksam-
heten är inte närmare undersökt, inte heller vilka pedagogiska idéer som präglade i 
undervisningen. Det är därför motiverat att närmare studera nomadskolans verk-
samhet. 

En studie av nomadskolans verksamhet kan också motiveras teoretiskt. I interna-
tionell läroplansteoretisk forskning har det framhållits att styrdokumentens genom-
slag i lärarnas undervisning varierar.283 David Tyack och William Tobin har utifrån 
empiriska fallstudier hävdat att skolreformer förändras när de omtolkas och bearbe-

                                                 
278 Lantto (2000) s. 40–45; Elenius (2006) s. 158–162; Lundmark (2008) s. 172–174.  
279 Det finns en skiljelinje i forskningen huruvida segregation var en målsättning för skolpolitiken eller om det var en 
effekt av målsättningen att återföra samerna till deras rätta livsföring. Lars Elenius menar att total segregation var en 
målsättning i sig. Elenius (2006) s. 161. Patrik Lantto lutar mer åt att segregationen var en effekt av en annan över-
gripande målsättning. Lantto (2000) s. 45. 
280 Lantto (2000) s. 42–45. 
281 Elenius (2006) s. 161. 
282 Elenius (2006) s. 159–160. Det är oklart vad Elenius menar med ordet (o)vetenskaplig. Det kan inte vara så att 
han menar att skolpolitiken stod i strid med vetenskapliga ståndpunkter som fanns vid samtiden. Oavsett om man 
godtar ett socialdarwinistiskt motiv till nomadskolreformerna eller ett motiv sprunget ur en pedagogisk tradition, vil-
ket jag förespråkat, så måste man säga att båda motiven var vetenskapligt förankrade, i den meningen att de fram-
hölls som giltiga av vetenskapssamhället. Nomadskolan och dess förespråkare förefaller ha haft starkt stöd av dåti-
dens vetenskapssamhälle. Vad gäller själva metodiken i undervisningen stod den inte heller i strid med dåtidens pe-
dagogiska vetenskap, vilket jag framgent kommer visa. 
283 Se exempelvis Ian Westbury ”Making curricula: Why do states make curricula, and how?” i F. Michael Connelly 
(red), The SAGE handbook of curriculum and instruction (Los Angeles 2008) s. 45–65. En liknande uppfattning framförs 
av Michael W. Apple, “The text and cultural politics”, Educational researcher, vol. 21, nr. 7, (1992) s. 4–19. 
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tas för att verkställas i skolorna.284 Utifrån en sådan, tämligen allmänt accepterad 
ståndpunkt, har svenska läroplansteoretiker betonat vikten av att undersöka både 
formuleringsarenan och realiseringsarenan.285 På den förra arenan återfinns styrdo-
kumenten för skolan, dess stadgor, kursplaner, reglementen och dess förarbeten. 
Studier av vad som sker på den senare arenan fokuserar hur den formella läropla-
nen uppfattats, verkställts och upplevts. Det är alltså viktigt att granska hur styrdo-
kumenten omförhandlas och förändrats från formuleringsarenan till realiserings-
arenan.286 

När det gäller nomadskolan bör det sägas något allmänt om förutsättningarna 
för att realisera intentionerna i undervisningen. I nomadskolan kan man räkna med 
tre steg i realiseringsprocessen: 1) styrdokumentens utformning, 2) nomadskolin-
spektörens instruktioner för lärarnas undervisning och hans utarbetade kursplaner 
för de olika skoldistrikten, 3) undervisningens innehåll och form.287 Dessutom kan, 
ur ett mottagarperspektiv, elevernas upplevelser och vad de fick med sig av under-
visningen sägas vara en del av realiseringen av utbildningens målsättning. I detta 
kapitel kommer det andra och tredje steget i implementeringsprocessen att under-
sökas i förhållande till det första.288  

I sammanhanget är det viktigt att återigen påminna sig om nomadskolinspektö-
rens särskilda befogenheter. Nomadskolinspektören skulle se till att ”nomadskolvä-
sendet var ändamålsenligt anordnat”, vilket bland annat innebar att han utformade 
kursplaner och reglementen för skoldistrikten, köpte in läromedel och inventarier, 
anskaffade undervisningslokaler och bostäder åt lärarna och elever, anställde och 
avskedade lärare, utbildade flera av dem, sörjde för deras vidareutbildning, inspek-
terade skolorna, rapporterade om skolorna till Skolöverstyrelsen (SÖ), förutsattes 
driva nomadskolans förändringsarbete och hade den formella kontakten med bar-
nens målsmän.289 I de viktigare frågorna, såsom utformande av kursplaner och reg-
lementen samt anställning av lärare, lämnade nomadskolinspektören förslag till 
domkapitlen i Härnösand respektive Luleå, vilka fattade beslut i ärendena. Mycket 
tyder på att domkapitlen så gott som uteslutande godkände nomadskolinspektörens 
förslag. Detta kan ha berott på domkapitlens ringa kännedom om nomadskolvä-
sendet.290 Han hade med andra ord större möjlighet att implementera styrdokumen-
tens intentioner i nomadskolans undervisning, än någon myndighet eller tjänsteman 

                                                 
284 David Tyack & William Tobin, ”The ’grammar’ of schooling: Why has it been so hard to change?, American Educa-
tional Research Journal, vol. 31, nr. 3, (1994) s. 453–479. 
285 Lindensjö & Lundgren (2000), s. 171–179. 
286 Ett viktigt bidrag för detta resonemang är John Goodlad (red), Curriculum inquiry: The study of curriculum practice 
(New York 1979) s. 23, 348–349. 
287 De två första stegen räknar jag till formuleringsarenan och den efterföljande till realiseringsarenan. 
288 Mottagarperspektivet, som inte behandlas här, har undersökts av Ellacarin Blind. Hon har gjort intervjuer med 
idag vuxna samer som gick i nomadskolan på 1950- och 1960-talen. Ellacarin Blind ”Samiskt internatboende i Sveri-
ge: En informants berättelse”, i Per Axelsson & Peter Sköld (red), Ett folk, ett land: Sápmi i historia och nutid, (Umeå 
2005), s. 247–257; SOU 2006:19, Att återta mitt språk: Åtgärder för att återta det samiska språket: Slutbetänkande, s. 547–
563. 
289 Citat från SFS 1916:464, § 2; SFS 1925:512, § 2; SFS 1938:479.  
290 Domkapitlet i Härnösand påpekar i en skrivelse till regeringen att deras ringa kännedom om nomadskolväsendet 
påverkade deras förmåga att fatta viktiga beslut om skolornas organisering och verksamhet. Skrivelse till Kungl. Maj:t 
från Härnösands domkapitel den 28/11 1934, övriga handlingar, RNA, Ö I:2, HLA.  
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hade inom det allmänna skolväsendet. Han hade genom sin ställning även befogen-
het att tolka och omförhandla intentionerna när han verkställde instruktioner för 
undervisningen, skrev kursplaner, ordnade inkvartering åt eleverna eller ordnade lä-
rarnas fortbildning. Det är därför rimligt att betrakta nomadskolinspektörens ställ-
ning som en position i både formuleringsarenan och realiseringsarenan, det vill säga 
att i den mån intentionerna realiserades, så gjordes det i stor utsträckning genom 
nomadskolinspektörens försorg.  

Genom att skilja mellan olika steg i implementeringsprocessen visas att påver-
kanskraften mellan formuleringsarena och realiseringsarena inte enbart verkade i en 
riktning, att styrdokumenten påverkade undervisningen, utan även att styrdoku-
mentens genomförande påverkar styrdokumentens utformning i ett senare skede. 
1913 års nomadskolreform var bland annat ett resultat av de brister och förtjänster, 
som reformatorerna funnit i den undervisning som dittills hade bedrivits. Likaså 
förändrades stadgan 1916 efter de erfarenheter som man fått av undervisningen 
från att nomadskolans infördes 1913 till 1916. Den realiserade läroplanen kan där-
för, i viss mån, sägas förebåda kommande styrdokument.  

Detta kapitel skall behandla några aspekter av nomadskolans verksamhet mot 
bakgrund av de motiv till nomadskolreformen som behandlats i förra kapitlet. Det 
tema som står i centrum här är hur en anpassad skolform, exklusiv för renskötande 
fjällsamiska barn, gestaltades i undervisningslokaler, läroplaner och läraranvisningar. 
I samtliga stadgor som behandlade undervisningen inriktning stipulerades att ”un-
dervisningen skall, i den mån sådant kan ske, anknyta sig till den natur och de för-
hållanden i övrigt, under vilka flyttlapparna leva”.291 På vilket sätt anknöts under-
visningen till den natur som samernas levde i? I vad mån anpassades skolan efter 
samernas levnadssätt? Hur upprätthölls gränserna mellan den svenska kulturen och 
det samiska levnadssättet? Vad inbegreps i en naturenlig uppfostran, det vill säga en 
uppfostran som satte barnets naturliga egenskaper i centrum? Vad i den svenska 
skolkulturen tilläts i nomadskolan och vad accepterades inte? 

Organisation 

Nomadskolinspektörens skola 

Inrättandet av en nomadskolinspektör 1916 var ett uttryck för de homogeniserings-
strävanden som var i rörelse i skolsverige under början av 1900-talet. Utifrån ett or-
ganisatoriskt perspektiv var den eftersträvade enhetligheten i nomadskolsystemet 
den väsentligaste organisatoriska skillnaden från tidigare lappskoleväsen. Samtidigt 
innebar reformerna en förskjutning i huvudmannaskap över skolorna. Tidigare 
hade flertalet privata eller fristående skolor, drivna av missionssällskap, berett stora 
grupper av den samiska befolkningen undervisning. Successivt kom dessa skolor att 
försvinna och ersättas av statliga skolor – vilket omgående fick betydelse för fjäll-
samernas barn– och i ett senare skede även för den övriga samiska befolkningen. 

                                                 
291 SFS 1913:287, § 16, mom. 2; SFS 1916:463, § 17, mom. 2; SFS 1925:511, § 7, mom. 3; SFS 1938:479, § 7, mom. 1.  
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Detta var ingen isolerad företeelse, utan en våg av nedläggningar av privatdrivna el-
ler fristående skolor sköljde över Sverige under 1910-talet.292  

Inrättandet av en statlig nomadskolinspektör, som lydde direkt under Skolöver-
styrelsen, var direkt motiverad av behovet att likrikta undervisningen bland de ren-
skötande fjällsamerna. Den närmaste tillsynen och ledningen över nomadskolvä-
sendet hade före 1916 vilat på de lokala skolråden samt på folkskolinspektörerna, 
vilka var fem till antalet, två i Norrbotten, två i Västerbotten och en i Jämtlands län. 
Erfarenheterna av de första åren efter nomadskolreformen 1913 hade visat att skol-
råden i varierande utsträckning hade tillämpat de nya bestämmelserna och att flera 
skolråd var motståndare till reformerna. Det ansågs viktigt att befria skolråden från 
sitt ansvar när det gällde nomadskolans målgrupp så att ”hela nomadskolväsendet 
[kom] under enhetlig, insiktsfull och kraftig ledning”.293 
 Inrättandet av en särskild inspektör för nomadskolan sammanfaller med en för-
ändring av hela skolinspektionsväsendet i Sverige. Efter förslag från Folkundervis-
ningskommittén, tillsatt 1906 och från 1909–1911 ledd av Fridtjuv Berg, genom-
fördes en ny instruktion och en utvidgning av antalet inspektörer 1914.294 Inspektö-
rerna ställdes i nära förbindelse med den nyinrättade Folkskolöverstyrelsen, som 
ledde och samordnade inspektörernas arbete. Inspektörerna skulle verka för att 
skolorna levde upp till de krav som ställdes på dem. Fridtjuv Berg förklarade i 
Svensk Läraretidning att den nya inspektörsinstruktionen satte punkt för det första 
skedet i de svenska folkskolereformernas historia.295 Inspektörskårens sammansätt-
ning förändrades. Kåren hade tidigare dominerats av präster, som skötte sina syss-
lor vid sidan av annat arbete. Blott ett fåtal innehade sin tjänst på heltid.296 Efter 
1914 blev samtliga inspektörer heltidsanställda och andelen präster bland nya till-
förordnanden minskade kraftigt.297 På grund av det allt mer betungande arbetet 
som den nya instruktionen innebar, föreslog Folkskolöverstyrelsen 1918 att antalet 
inspektörer och inspektionsområden borde öka från 34 till 52 stycken heltidsbe-
fattningar. När förslaget genomfördes 1919 fanns bara en präst bland de 20 nytill-
förordnade tjänsterna.298 Folkskolinspektörerna bör från 1915 betraktas som en 
egen yrkeskår med en klar uppfattning om sin betydelse.  

Från och med 1915 kallade Folkskolöverstyrelsen årligen till överläggningar mel-
lan folkskolinspektörerna och överstyrelsen. Gottfrid Björkman, som själv var folk-
skolinspektör, kallade till det första mötet mellan folkskolans nya ledning och den 
nya inspektionens män för en nydaningsperiod för inspektionsverksamheten, vilket 
innebar en samordning av lösningar till aktuella skolfrågor i samtiden.299 Samma år 
bildades Statens Folkskolinspektörers förbund, med egen styrelse, årsmöten och 

                                                 
292 David Sjögren, ”Separatistiska skolor i Älvsby församling 1900-1930” s. 24, opublicerad uppsats. 
293 ”Redogörelse för behandling av frågan om nomadskoleväsendet från och med år 1915”, Ecklesiastikdepartemen-
tet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22; SFS 1916:464.                                                                                                                                        
294 Fredriksson (red) vol. 4, (1940) s. 77.  
295 Fredriksson (red) vol. 4, (1940) s. 77. 
296 Av de 47 inspektörer som tillförordnades åren 1899–1904 var 22 präster. Fredriksson (red) vol. 4, (1940) s. 72.   
297 Av de 22 befattningar som tillförordnades 1914 var fem präster. Fredriksson (red) vol. 4, (1940) s. 78. 
298 Fredriksson, (red) vol. 4, (1940) s. 81. 
299 Gottfrid Björkman, Statens folkskolinspektörers förbund 1915–1940: En återblick (Hudiksvall 1942) s. 3–4. 
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medlemstidning. Medlemmar i detta exklusiva förbund var så gott som samtliga in-
spektörer, undervisningsråd eller byråchefer och överdirektören för Folkskolöver-
styrelsen (efter 1919 generaldirektör i Skolöverstyrelsen).300 Bland medlemmarna i 
förbundet fanns bland annat nomadskolinspektörerna, Johannes Sunneman och 
undervisningsrådet John Almkvist. Vid förbundets jubileumsmöte 1940 var John 
Almkvist den ende i den dåvarande skolöverstyrelsen som hade varit medlem sedan 
1915.301 
 Nomadskolinspektörsbefattningen var en del av den förändrade skolinspektio-
nen i skolsverige. Nomadskolinspektören genomdrev förslag till skolhusbyggnader, 
upprättade läroplaner, lade senare förslag till reformering av nomadskolväsendet 
och kontrollerade att lärarna i nomadskolan hade erforderlig kompetens. Liknande 
uppgifter fanns med i alla inspektörers arbetsbeskrivning. Men nomadskolinspek-
törsbefattningen kom att skilja sig från andra inspektörers arbetsuppgifter, vilket i 
sin tur var en följd av att nomadskolan i sig var en anomali inom skolväsendet. En 
skillnad var att nomadskolinspektören enbart hade 35–40 skolor att bevaka och un-
gefär lika många lärare. Elevantalet översteg aldrig 450. Det geografiska området att 
övervaka var naturligtvis föga avundsvärt, men inte ens inspektörerna på det gles-
befolkade Gotland kunde drömma om att ha personkännedom om samtliga lärare 
och så gott som alla elever. Den viktligaste skillnaden var dock nomadskolinspektö-
rens långtgående befogenheter jämfört med de övriga inspektörerna. Detta berodde 
i sin tur på organisatoriska skillnader mellan det allmänna skolsystemet och nomad-
skolväsendet. Skillnaden bestod i att skolråden i lappmarksförsamlingarna från och 
med 1916 inte hade till uppgift att sörja för de nomadiserande samebarnens under-
visning. Däremot var det alltjämt deras uppgift att handha undervisningen för den 
övriga samiska befolkningen. Häri låg den väsentligaste skillnaden mellan olika sa-
miska gruppers utbildningsmöjligheter. Nedan kommer jag att beröra hur den övri-
ga samiska befolkningen – i och med denna organisatoriska skillnad – fick ta del av 
en kraftig expansion av folkskolan inom lappmarken, medan den renskötande fjäll-
samiska befolkningen stod kvar med ett allt mer föråldrat utbildningsväsende. 
 Skolrådens uppgifter flyttades till nomadskolinspektören, vilket innebar att den-
ne inte enbart skulle inspektera skolorna och rapportera om skolornas tillstånd och 
utveckling till SÖ, utan också utarbeta lokala läroplaner, upprätta timplaner, anställa 
lärare, övervaka och leda det pedagogiska arbetet och utarbeta ritningar till nya 
skollokaler och skolhemsbyggnader. Dessutom tillkom vissa arbetsuppgifter som 
var direkt bundna till nomadskolans särart, till exempel bestämma var de vandrande 
skolorna skulle finnas. Inrättandet av en nomadskolinspektör innebar att maktbe-
fogenheter knöts till en person på ett sätt som saknade motstycke i dåtidens skols-
verige.302  

                                                 
300 Bengt Thelin, ”Plock bland papper och pärmar i inspektörsföreningens arkiv” i Skolinspektörer minns (ÅSU vol. 
174), (Stockholm 1994), s. 34–35. 
301 Björkman (1942) s. 4. 
302 Centralisering av detta slag var inte unikt för samernas utbildning utan vissa forskare har menat att en stark cent-
ralisering är ett mönster som finns i alla skolsystem som upprättar alternativa skolor för inhemska minoriteter.  
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De första åren efter nomadskolreformens genomförande och fram till nomad-
skolinspektörsbefattningen inrättande, fastställde domkapitlen i Luleå och Härnö-
sand kursplaner och läroplaner efter skolrådens och folkskolinspektörernas höran-
de.303 Efter 1916 års stadga skulle istället domkapitlet fastställa kursplaner och läro-
planer efter nomadskolinspektörens förslag.304 Skolrådens inflytande försvann helt 
ifråga om undervisningens utformning och tillsyn. I 1925 års nomadskolstadga 
gjordes en viss harmonisering med det allmänna skolväsendet vad gällde åtminsto-
ne tre aspekter av organisatorisk karaktär. Två av dessa aspekter kommer att be-
handlas utförligare nedan och rör dels förnyat lokalt självbestämmande och dels 
hur nomadskolans undervisningsinnehåll anpassades till 1919 års undervisningsplan 
för det allmänna skolväsendet. Den tredje aspekten rör hur reglementet fastställdes 
och skall kort behandlas här.  

I revideringen av nomadundervisningen efter 1919 års lappkommittés förslag 
skulle nomadskolinspektören, liksom i stadgan 1916, föreslå ett reglemente för var-
je nomadskoldistrikt: innehållande lärotider, läroplan samt andra väsentliga delar av 
skolornas verksamhet. Dessa förslag fastställdes därefter av domkapitlet.305 Om 
domkapitlet fann att det inte kunde stödja nomadskolinspektörens förslag skulle 
frågan hänskjutas till Skolöverstyrelsen, som skulle fatta det avgörande beslutet. 
Den högsta skolmyndigheten fick nu alltså en avgörande auktoritet.306 En liknande 
förändring skedde även inom det allmänna skolväsendet. Före 1919 hade inte Skol-
överstyrelsen utövat något nämnvärt inflytande över folkskolornas lokala organisa-
tion och skolreglementen. Det skedde alltså en väsentlig förändring här genom för-
ändringar i skolstadgan 1919. Om inte domkapitlen kunde styrka ändringar till nya 
reglementen, som utarbetats av skoldistrikten, eller inte kunde godkänna folkskol-
inspektörs yrkanden, hänsköts frågan till Skolöverstyrelsen, vilken hade att besluta 
om reglementet i sin helhet.307 Skolväsendets högsta myndighet fick på så sätt större 
inflytande över den lokala skolordningen, både vad gällde den allmänna folkskolan 
och nomadskolan. En väsentlig skillnad mellan de två skolformerna kom dock att 
delvis bestå – reglementena för nomadskolan kom även fortsättningsvis att utarbe-
tas av nomadskolinspektören. 

Bakom införandet av en nomadskolinspektör med långt större befogenheter än 
andra skolinspektörer låg en misstanke om att skolråden inte gjorde sitt yttersta för 
att tillgodose skolbehoven hos de renskötande fjällsamerna.308 I yttrande förklarade 
de flesta folkskolinspektörer i Norrbotten och Västerbotten att de var positiva till 
den nya befattningen. En ”lappskoledirektör”, som en folkskolinspektör kallade 
ämbetet, borde kunna lösa flera av de svårigheter som hade uppstått de första 

                                                 
303 SFS 1913:287 § 16, § 33. Reglementet skulle sedan meddelas SÖ. 
304 SFS 1916:463 § 17. Reglementet skulle sedan meddelas SÖ. 
305 SOU 1923:52 s. 9. 
306 SOU 1923:52 s. 9. 
307 Fredriksson (red.) (1940) s. 71, 82. 
308 ”De sakkunnigas förslag till ändringar i reglementet för lappmarks ecklesiastikverk”, s. 55–57, Ecklesiastikdepar-
tementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA. 
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åren.309 Folkskolinspektören Sunneman pekade dock på flera farhågor med att göra 
en administrativ boskillnad mellan fjällsamebarnens skola och folkskolan. Först och 
främst var Sunneman kritisk till de stora maktbefogenheter som nomadskolinspek-
tören skulle få i sitt ”imperium”. En allvarligare och måhända mer historiskt intres-
sant kritik riktades mot det faktum att samrådet mellan skolinspektören och skolrå-
den skulle försvinna: ”[s]kolrådet är [...] suspenderat från sin förutvarande befogen-
het till förmån för den nya befattningshavaren”.310 Enligt Sunneman låg problemet 
främst i att skolråden skulle förlora sin ansvarkänsla för samebarnens skolgång och 
kyrkoherden skulle förlora sitt grepp över församlingen och samernas liv.311 Sun-
neman hade tidigare varit kritisk till omorganisationen, eftersom den tvingat in 
skolväsendet för renskötande fjällsamer i en ”omfattande likformighet”, som inte 
tog hänsyn till de ”reellt olika och egendomliga ortsbehofven”.312 Därmed hade 
möjligheterna för att utveckla en relativt fri och självständig utbildning för samerna 
gått om intet, eftersom ”skolrådsordförandens hurtiga och behjärtade initiativlust 
och förmåga blifvit klovbunden och aftrubbade”. Sunneman delade inte heller upp-
fattningen att skolråden, genom oförmåga och bristande intresse, indirekt förhalade 
nomadskolväsendets genomförande.313 Denna kritik framfördes även av Folkskol-
överstyrelsen, som ansåg att befattningen var en ”avvikelse från [...] folkskolevä-
sendets lokala ledning eljest tillämpade kommunala självstyrelsen” och som nu skul-
le ersättas med en statlig ämbetsman.314 Överstyrelsen ifrågasatte ”om man icke 
möjligtvis gått för långt, då man velat ställa nomadskolväsendet helt och hållet 
utanför de lokala skolmyndigheternas intressen och inflytanden”.315 Nomadskolan 
hamnade, av vad som framgått ovan, helt i händerna på administrativa myndighe-
ter. 

Problemet med skolråden, ur nomadskolföreträdarnas ögon, var att de represen-
terade intressen som låg utanför samernas kultur och näringsfång. De var antingen 
okunniga om samiska förhållanden eller visade ignorans gentemot samernas sär-
skilda skolbehov. En av dem som hade denna uppfattning var Albin Neander, folk-
skolinspektören i Norrbottens norra inspektionsområde: 

Nu är lappskoleväsendets ordnande i första hand överlämnat åt skolråden, men flera 
av dessa skolråd äga ytterst ringa förutsättningar för att verkligen fullfölja detta upp-
drag. [...] [D]et kan icke tänkas, att skolråden i Juckasjärvi socken, som har att sköta 
skolväsendet för sjuhundra lappar, och i Gellivare, som har att sörja för fyrahundra 

                                                 
309 Se exempelvis yttrande från folkskolinspektören i Albin Neander (NNB), s. 4, ”Uppgifter från skolrådsordförande 
och lappfogdar m.fl.”, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA.  
310 Yttrande från folkskolinspektör Johannes Sunneman (NBS) den 26/6 1916, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 
23/9 1916, nr. 22, RA. 
311 Yttrande från folkskolinspektör Johannes Sunneman (NBS) den 26/6 1916, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 
23/9 1916, nr. 22, RA. 
312 Yttrande från folkskolinspektör Johannes Sunneman (NBS) den 26/6 s. 4, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 
23/9 1916, nr. 22, RA.   
313 Yttrande från folkskolinspektör Johannes Sunneman (NBS) den 7/6 1915, s. 4, ”Uppgifter från skolrådsordfö-
rande och lappfogdar m.fl.”, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA. 
314 Utlåtande från Kungl. Folkskolöverstyrelsen den 5/10 1915, s. 3, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 
1916, nr. 22, RA.   
315 Utlåtande från Kungl. Folkskolöverstyrelsen den 5/10 1915, s. 3, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 
1916, nr. 22, RA. Statskontoret delade i sitt utlåtande Folkskolöverstyrelsens kritik.  
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lappars skolbehov, skola äga behövliga insikter, då skolråden så gott som uteslutande 
bestå av arbetare, födda långt bort från lappmarken, och vilkas kännedom om lap-
parna och deras liv i regeln ej är större än vilken annan som helst svensk arbetares.316 

Även nomadskolinspektörer längre söderut bekräftade misstanken om skolrådens 
bristande insikter. I Västerbottens norra inspektionsområde påtalades en ”motvilja 
och misstänksamhet” mot de fasta nomadskolorna bland den bofasta befolkning-
en.317 Skolrådets ordförande i Jukkasjärvi församling anförde att ”lappundervis-
ningen [...] väsentligen fått nöja sig med att [...] så mycket som möjligt anpassa sig 
efter folkskoleväsendet för de bofasta”.318 Jukkasjärvi skolråd vittnar om ett annat 
problem som de ställdes inför och som är talande för skolrådens dilemma. Flertalet 
barn hade nämligen inte kommit till skolundervisningen under den anvisade tiden. 
Skolrådet hade dock inte brukat sina befogenheter att anmäla barnens målsmän hos 
Kungens befallningshavande för laga påföljder, utan nöjde sig med att uppdra åt en 
folkskollärare att övertala samerna att i fortsättningen sända sina barn till skolan. 
Skolrådets motivering var fruktan att åstadkomma allmän ovilja mot skolväsen-
det.319 Med en sådan ledning var inte fjällsamebarnens utbildning och framtid i säk-
ra händer, menade de som ville centralisera ledningen. I själva verket utgjorde skol-
råden och deras representationssystem ett hot mot upprättandet av en säker zon 
för det nomadiserande samiska barnen. 

Nytt lokalt inflytande 

Efter Folkskolöverstyrelsens och Statskontorets kritik mot att nomadskolan 
frångick principen om skolans lokala ledning och inflytande, så kunde inte nomad-
skolväsendet ignorera någon form av lokalt inflytande. Frågan var bara vilka repre-
sentanter som hade de rätta insikterna om samiska förhållanden. Två alternativ stod 
mot varandra: det ena var att låta utbildade fasta nomadskollärare biträda nomad-
skolinspektören med nomadskolans lokala ledning.320 Det andra var att låta föräld-
rar eller målsmän till eleverna få visst inflytande över undervisningen. Skolöversty-
relsen förespråkade den senare formen av lokalt inflytande i sitt utlåtande över fö-
rarbetet till 1925 års nomadskolstadga.321 Folkskolinspektören i Västerbottens södra 
inspektionsområde, Frans Svedberg, påpekade i sitt yttrande att nomadskolan stod 
utan föräldrainflytande, vilket var ett avsteg från folkundervisningen där föräldrain-
tresset var starkt representerat genom skolråd och kyrkostämma. ”’Allt för lappar-

                                                 
316 Yttrande från folkskolinspektör Albin Neander (NBN) den 3/6 1915, s. 8, ”Uppgifter från skolrådsordförande 
och lappfogdar m.fl.”, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA. Se även Luleå Domkapitels utlå-
tande angående förslag till en nomadskolinspektör, den 5/8 1915, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, 
nr. 22, RA. 
317 Yttrande från folkskolinspektör Johan Almkvist (VBN) den 5/6 1915, s. 4, ”Uppgifter från skolrådsordförande 
och lappfogdar m.fl.”, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA. 
318 Yttrande från skolrådet i Jukkasjärvi församling den 28/5 1915, ”Uppgifter från skolrådsordförande och lappfog-
dar m.fl.”, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA. 
319 ”Utdrag av de yttrande rörande nomadskoleväsendet, som av de sakkunniga inhämtats: från skolrådens ordföran-
de”, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA. 
320 Yttrande av folkskolinspektör Albin Neander (NBN) den 3/6 1915, s. 9, ”Uppgifter från skolrådsordförande och 
lappfogdar m.fl.”, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA. 
321 ”Skolöverstyrelsen angående 1919 års lappkommittés förslag till stadga för nomadundervisningen i riket m.m”, 
Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA.  
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na, intet med och genom lapparna’ är ingen lycklig tanke i lagstiftningen”, menade 
Svedberg.322 Enligt hans förslag skulle tre föräldrarepresentanter utgöra ett nomad-
skolråd i varje nomadskoldistrikt: 

Givetvis kunde det icke bliva tal om att utrusta nomadskolrådet med ens tillnärmel-
sevis samma eller liknande befogenhet som de kommunala skolråden, men nomad-
skolrådet skulle i varje fall utgöra en samlad representation för föräldraintresset och 
bereda lapparna en smula medinflytande på anordningarna för deras barns undervis-
ning.323 

Föräldrainflytandet lagfästes i 1925 års nomadskolstadga, i och med att nomadskol-
fullmäktige inrättades. Nomadskolfullmäktige bestod av föräldrarepresentanter och 
nomadskollärare och hade en rådgörande funktion, vilket inte innebar lokalt själv-
styre.324 Men till skillnad från de lokala skolråden var samiska representanter be-
trodda med mer insikter i nomadskolans behov och särskilda förutsättningar. 

Lästider i fasta och vandrande skolor 
Flera forskare har framhållit nomadskolans negativa konsekvenser för samebarnens 
utbildningsmöjligheter. Nomadskolan beskrivs inte sällan som enkel och torftig.325 
Patrik Lantto menar exempelvis att de samiska barnen fick en sämre undervisning 
än de svenska barnen och att skolans lokaler på vissa platser innebar en hälsorisk 
för de samiska barnen.326 Nedan skall jag undersöka några aspekter av nomadsko-
lans undervisningsverksamhet och jämföra den med folkskolorna i Västerbottens 
och Norrbottens inlandskommuner. 

När nomadskolan infördes och organisatoriskt separerades från folkskolan så var 
den allvarligaste konsekvensen, ur ett längre tidsperspektiv, att nomadskolan inte 
fick ta del av de kvalitativa och kvantitativa förbättringar som samtidigt genomför-
des i skolväsendet i Norrbottens och Västerbottens inland. År 1915 – året innan en 
absolut administrativ och personell boskillnad gjordes mellan nomadskolan och de 
lokala skoldistrikten – färdigställdes en utredning om skolväsendets förhållanden 
inom 14 inlandsförsamlingar i Norrbotten och Västerbotten.327 Utredningen visade 
att skolväsendet i dessa församlingar var underutvecklad i förhållande till riksge-
nomsnittet och att de fattiga inlandskommunerna hade mycket stora utgifter för 
skolväsendet. I tabellerna nedan redovisas några data avseende det allmänna skol-
väsendets tillstånd år 1912 i fem inlandsförsamlingar i Norrbotten och Västerbot-
ten som hade renskötande fjällsamer bland församlingens population.328 Detta var 

                                                 
322 Yttrande från folkskolinspektör Frans Svedberg (VBS) den 26/1 1924; yttrande från Länsstyrelsen i Norrbottens 
län den 14/2 1924; yttrande från lappfogden i Norrbottens norra distrikt den 10/12 1923, Ecklesiastikdepartemen-
tets konseljakt 31/12, 1925, nr. 106, RA. 
323 Yttrande av folkskolinspektör Frans Svedberg (VBS) den 26/1 1924, Ecklesiastikdepartementets konseljakt 31/12 
1925, nr. 106, RA. 
324 SFS 1925:511–514. 
325 Se t.ex. Henrysson och Flodin (1992) s. 40; Lundmark (2008) s. 166–174. 
326 Lantto (2000) s. 45. Samma påpekande gör Elenius (2006) s. 161. 
327 Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 1/11 1912, nr. 61; Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 3/11 1919 nr. 23, 
RA  
328 Uppgifter om vilka församlingar som hade nomadiserande fjällsamer bland populationen är hämtade från Hand-
lingar rörande prästmötet i Luleå 14-16 juli 1915, (Luleå 1915). 
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tillståndet för det allmänna skolväsendet i en stor del av det geografiska område där 
nomadiserande samer bodde vid tiden för nomadskolans införande. 

Tabell 1. Antal skolpliktiga barn i några lappmarksförsamlingar i Västerbottens och 
Norrbottens län 1912. 

Församling Antal skolpliktiga barn 
(7-14) 

Antal ej i under-
visning 

Andel ej i un-
dervisning (%) 

Vilhelmina 1422 226 16 

Tärna 275 25 9 

Sorsele 672 267 40 

Arjeplog 584 81 14 

Jokkmokk 1155 181 16 
Källa: Uppgifterna är hämtade från Harald Wallin Utredning och förslag angående ordnandet av folkskoleväsendet i lappmarks-
församlingar med icke finsktalande befolkning (1915) tab. 2a, 2b,  i Ecklesiastikdepartementets konseljakt den 3/11 1919 nr. 
23, RA. 

Av tabellen ovan framgår att andelen barn utan undervisning var mycket hög i be-
rörda församlingar. I mitten av 1910-talet var exempelvis 17 procent utan under-
visning eller undervisning i hemmen i Västerbottens lappmarksförsamlingar.329 Det-
ta kan jämföras med omkring 2 procent i Sveriges landsbygdsförsamlingar som 
helhet.330 Siffrorna bör dock tolkas med försiktighet, eftersom det inte fanns någon 
standardiserat sätt att räkna skolpliktiga barn (barn i skolåldern). Vissa barn som 
avgått enligt § 48 i folkskolestadgan, utan fullt kunskapsmått på grund av fattigdom, 
räknades som skolpliktiga utan undervisning. Ett annat problem var att barn som 
inte ens genomgått folkskolans minimikurs upphörde att vara skolpliktigt – vid 
konfirmationen eller vid 18 års ålder. Det är inte omöjligt att det fanns lokala skill-
nader som försvårar exakta jämförelser mellan distrikten. 

Även för de barn som gick i skolorna var lästiden i många fall kort. I tabellen 
nedan redovisas hur många barn som gick i olika skolformer år 1912. Den högsta 
skoltypen, litteria A-skolan, med fyra årsklasser och en lärare eller lärarinna i varje 
klass, fanns bara med få undantag i Västerbotten, nämligen en skola i Lycksele och 
en i Åsele. I den mindre folkskolan, vilken var den vanligaste skoltypen, sköttes all 
undervisningen av en lärarinna med småskolelärarinneutbildning. Här undervisades 
i regel småskoleavdelningens och folkskoleavdelningens klasser samtidigt. I genom-
snitt gick det 32 elever per lärare. Inom lappmarksförsamlingarna var 84 procent av 
alla skolor sådana skolor, vilket kan jämföras med 28 procent i hela landet. Vidare 
var de flesta, 88 procent, av de mindre folkskolorna flyttande, vilket innebar att de 
flyttade undervisningen mellan två eller tre stationer.331 Då en skola flyttade mellan 
tre stationer pågick undervisningen i en del fall i elva veckor per kalenderår på varje 
station, i andra fall lästes en termin – eller omkring 16 veckor – på en station under 

                                                 
329 Wallin (1915) s. 34. 
330 Sveriges officiella statistik: Folkskolorna och högre folkskolorna: Redovisningsåret 1911, s. 75–76. 
331 Flyttande skolor användes i glesbygd eftersom elevunderlaget var litet och avstånden till byskolorna stora. De flyt-
tande skolorna var billigare att driva samtidigt som fler elever fick undervisning. 
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två terminer och under den tredje förekom ingen undervisning vid denna skolsta-
tion. De mindre folkskolor som flyttade mellan två stationer hade naturligtvis mer 
undervisning, men lästiden varierade mellan 60 till 100 dagar per läsår oavsett litte-
ria.332 

Tabell 2. Antal skolor och deras fördelning i några lappmarksdistrikt i Västerbottens och 
Norrbottens län 1912. 

Församling Antal folkskolor Antal mindre folkskolor Antal småskolor Summa 

skolor 

 Fasta Flyttande Fasta Flyttande

(2 platser)

Flyttande 

(3 platser)

Fasta Flyttande 

Vilhelmina 3 - 1 24 5 2 - 38

Tärna 1 - - - 6 - - 7

Sorsele 2 - - 7 6 - - 15

Arjeplog 3 3 - 13 6 2 - 27

Jokkmokk 9 1 5 21 4 9 - 49

Källa: Uppgifterna är hämtade från Harald Wallin, Utredning och förslag angående ordnandet av folkskoleväsendet i lappmarks-
församlingar med icke finsktalande befolkning (1915) tab. 4, Ecklesiastikdepartementets konselj den 11/3 1919, nr. 23 1919. 

Tabell 3. Antal barn och skolform år 1912. 

Församling Antal elever I folkskolor I mindre folkskolor I småskolor

  Fasta Flyttande Fasta Flyttande  

Vilhelmina 1389 80 - 36 996 51 

Tärna 266 34 - 204 - 

Sorsele 634 81 - - 307 - 

Arjeplog 558 78 100 295 25 

Jokkmokk 1103 278 30 87 384 155 

Källa: Wallin, Utredning och förslag angående ordnandet av folkskoleväsendet i lappmarksförsamlingar med icke finsktalande befolk-
ning (1915) tab. 7, Ecklesiastikdepartementets konselj den 11/3 1919, nr. 23, RA. 

Vid prästmötet i Luleå 1921 kunde biskop Bergqvist konstatera att elva fasta folk-
skolor tillkommit sedan 1915 – bara i Vilhelmina skoldistrikt.333 År 1912 fanns där 
bara tre. Utvecklingen var snarlik i hela stiftet. Antalet fasta folkskolor ökade, anta-
let flyttande mindre folkskolor minskade kraftigt, skolorna drevs av fler lärare och 
                                                 
332 Wallin (1915) s. 19–22; se även folkskolinspektör Johan Almkvist (VBN) yttrande den 26/12 1923 till 1919 års 
Lappkommittés förslag till stadga för nomadundervisningen s. 2, i Ecklesiastikdepartementets konseljakt 31/12, 1925 
nr. 106. 
333 Handlingar rörande prästmötet i Luleå 16-18 augusti 1921 (Luleå 1921) s. 59. 1915 års utredning om skolväsendets ru-
dimentära tillstånd i inlandet hade påkallat statsmaktens finansiella stöd för skolhusbyggnader och reparationer från 
och med år 1919.  
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lästiderna för eleverna ökade markant. Nomadskolan omfattades dock inte av den-
na utveckling. 

En ytlig granskning av skolväsendet i fem inlandsförsamlingar i Västerbotten och 
Norrbotten 1912 indikerar att många skolor i inlandet var bristfälliga. Johan Alm-
qvist, folkskolinspektör i Västerbotten, beskrev 1916 skolornas tillstånd på följande 
sätt: 

De bristfälliga och osunda skollokalerna och bostäderna äro givetvis därtill även häl-
sovådliga, och det torde utan överdrift kunna påstås, att en hel del skolbarns och lä-
rarinnors sjukdom uteslutande är beroende på de usla lokalerna. […] Tillkomsten av 
ordentliga skolhus och lärarinnebostäder även av den enklaste beskaffenhet – skulle 
på grund därav ha en icke ringa missionerande betydelse […] för spridande av en 
allmännare hygienisk kunskap.334 

Det finns lite som tyder på att det allmänna skolväsendet i övriga Norrbottensför-
samlingar, Gällivare, Jukkasjärvi, Vittangi och Karesuando, orter som hade stor po-
pulation av fjällsamer, hade ett bättre utbyggt skolväsen än de redovisade försam-
lingarna i Västerbotten och Norrbotten. Jämfört med många skolor i folkskolor i 
inlandet var nomadskolan inledningsvis säkert jämbördig på många punkter.  

Nomadskolväsendet var 1920 uppdelat i 12 nomadskoldistrikt, sju i Norrbotten, 
två i Västerbotten och tre i Jämtland/Härjedalen. Lästiden i den så kallade vand-
rande nomadskolan, omfattande de tre första skolåren, var enligt 1913 års nomad-
skolstadga 28 veckor, eller 168 läsdagar per år.335 I vissa fall tilläts en lästid omfat-
tande 26 veckor, eller 156 läsdagar per år. Lästiden för den vandrande skolan regle-
rades inte i 1916 års stadga, vilket gjorde att det inte fanns några gränser för hur 
länge eleverna var tvungna att gå i skolan.336 Vid den fasta nomadskolan, som om-
fattade de tre efterföljande åren, var lästiden tre månader, men kunde lokalt ut-
sträckas till fyra och en halv månad.337 Medellästiden i folkskolan 1915 var i Väster-
bottens län 190–194,9 dagar per år och 185–189,9 dagar per år i Norrbotten län.338 
Den vandrande nomadskolan föreskrev alltså ungefär 20 dagars kortare lästid än 
vad som var medeltal i Norrbotten och Västerbottens allmänna folkskoleväsen. 
Däremot var lästiden i den fasta skolan betydligt kortare. Antal elever per lärare var 
påfallande låg i nomadskolan i förhållande till de förhållanden som rådde i inlands-
församlingarna. I 1920 års fasta nomadskolor gick det tolv elever per lärare och i 
vandrande skolor åtta elever.339 Klasserna i nomadskolans avdelningar var blandade 
så att förstaklassare gick tillsammans med tredjeklassare, men det var sällsynt att 
försteklassare gick tillsammans med sjätteklassare, vilket var mer regel än undantag 

                                                 
334 Yttrande från Johan Almqvist den 26/4 1916 till Kungl. Folkskolöverstyrelsen, Ecklesiastikdepartementets kon-
seljakter den 11/3 1919, nr. 23, RA.  
335 Efter 1925 bytte den vandrande skolan namn till visteskola. Den fasta skolan bytte namn till byskola. Jag  kommer 
dock enbart använda benämningarna vandrande och fast skola. 
336 SOU 1923:52; Inspektörsberättelser, 1922, RNA, D IV, HLA. 
337 SFS 1913:287, § 16, § 34. 
338 Ecklesiastikdepartementet Folkskolorna: Redovisningsåret 1915 s. 49. Elever i en del andra län hade genomsnittligt 
färre läsdagar. Dessa uppgifter beräknades och publicerades för första och enda gången detta år. Primäruppgifter 
finns dock från 1882–1914 och även efter 1915.    
339 Inspektörsberättelser, 1920, RNA, D IV:1, HLA. I Västerbottens landsförsamlingar var genomsnittet över 30 ele-
ver per lärare. Se vidare sidan 115. 
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i den mindre folkskolan. Klasserna i nomadskolan var även små i förhållande till 
folkskolans klasser.  

I 1925 års nomadskolstadga gjordes lästiderna mer flexibla för att passa lokala 
variationer. Lästiden för varje avdelning gjordes om till minst 17 veckor och två da-
gar men kunde utsträckas till 34 veckor och fyra dagar.340 Från 1918 finns det till-
gänglig statistik över hur de egentliga lästiderna var i nomadskolan. Tiderna varie-
rade påtagligt. En del skolor hade enbart undervisning under våren, andra under 
hösten och en del under sommaren. Lästiderna i de fasta nomadskolorna var i regel 
omkring tre månader, med två och en halv månad som minsta lästid och tre och 
halv månad som längsta lästid. Lästiderna för den vandrande nomadskolan var i 
vanligen fyra månader, dock med kraftiga variationer.341  

Men medan det omgivande skolväsendet förbättrades på alla punkter så tog det 
lång tid innan nomadskolan lyckades uppnå ens den lästid som stipulerades 1913. I 
figuren nedan illustreras utvecklingen av elevernas genomsnittliga lästid i nomad-
skolan från 1920 till 1930. 

Figur 1. Nomadskolelevernas genomsnittliga lästid 1920-1930 i antal dagar per läsår i 
Norrbottens Västerbottens och Jämtlands län. 

 
Källa: Beräkningen baserad på uppgifter från inspektörsberättelser 1920, 1924, 1927 och 1930, RNA, D IV:1 HLA. 

Från och med 1924 kan det första skedet i lästidens utveckling sägas vara avslutad. 
Då nådde nämligen så gott som alla vandrande skolor upp till en lästid omfattande 
28 veckor som stadgats 1913. Det hade då gått elva år sedan nomadskolan reforme-
rades. Det fanns lika många fasta skolor, elva stycken, 1924 som det fanns år 1918. 
De vandrande skolorna hade dock blivit fem fler, en ökning från 30 till 35 stycken. 

Undervisningens tyngdpunkt enligt 1913 och 1916 års nomadskolreformer var 
avsiktligt lagd vid den vandrande skolan. Den vandrande nomadskolan var förbere-

                                                 
340 SFS 1925:511, § 10. 
341 Inspektörsberättelser, 1918, s. 15–16, RNA, D IV:1 HLA. 
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dande och den fasta skolan, med kortare lästid, var en påbyggnad av de grundläg-
gande kunskaper som eleverna fick de första tre åren.342 I och med 1925 års no-
madskolstadga kunde undervisningen utökas till 34 veckor, motsvarande 204 dagar 
i båda skolformerna. I figur 1 visas att en stor del av undervisningen under hela 
tidsperioden i Norrbottens län, var förlagd till vandrande skolor, före fasta skolor. 
Tendensen i detta län var att lästiden ökade kraftigt under hela perioden, undanta-
get 1927, medan lästiden i de fasta skolorna ökade mer måttligt mellan 1920 och 
1924 för att sedan ligga kvar på samma nivå. Skillnaden i lästid mellan vandrande 
och fasta skolor var störst 1930. I Västerbotten och Jämtland ökade lästiden både i 
de vandrande och fasta skolorna under hela perioden. Tyngdpunkten i undervis-
ningen var fram till 1920 jämnt fördelad mellan vandrande och fasta skolor i dessa 
län. Därefter skedde en viss förskjutning till vandrande skolor, även om skillnader-
na inte är lika påtagliga i Jämtland.   
 År 1922 påbörjades försök med att införa både sommar- och vinterkurser i de 
vandrande skolorna. Tidigare hade det varit svårt att nå upp till en lästid om 28 
veckor, motsvarande 168 dagar, vilket framgår av figur 2. Framför allt gällde detta 
skolorna i Norrbotten och Västerbotten.343 1919 års Lappkommitté hade framfört 
kritik mot de korta lästiderna och föreslagit att både vandrande och fasta skolor 
kunde tillåtas utvidga sina lästider till 34 veckor och fyra dagar, vilket motsvarade 
den normala lästiden vid heltidsläsande folkskolor, om det fanns en sådan vilja 
bland samerna. Kommittén ansåg det angeläget att den samiska befolkningen inte 
hamnade på en ”lägre bildningsståndpunkt än den kringboende befolkningen”.344  

Att döma av figur 1 fick förslaget från 1919 års Lappkommitté 1923 – och fram-
för allt stadgan från 1925 – om utökad undervisningstid och en jämn fördelning av 
lästiden mellan vandrande och fasta skolor, inte stort genomslag i Norrbottens sko-
lor och i de vandrande skolorna i Västerbotten. Lappkommittén ville också tillåta 
avsevärda lokala variationer i lästid, vilket skulle avspegla samernas önskemål. Dock 
förefaller det som om lokala variationer var kraftigast fram till 1920-talets första år. 
Därefter kom lästiderna mer eller mindre att standardiseras, med undantag från de 
för de fasta skolorna i Norrbotten i förhållande till de övriga länen. 

Den geografiska lokaliseringen av skolorna 
Skolornas lokalisering var en viktig aspekt vid nomadskolans införande. Skolorna 
skulle placeras i miljöer som var bekanta för de samiska barnen, gärna isolerade och 
nära föräldrarna. Detta var för övrigt en uppfattning som inte bara fanns hos no-
madskolans förespråkare, utan även hos samerna själva. Den vandrande skolan 
(skolor med klass 1–3) var i sig en tillrättalagd skolform för att uppfylla kraven om 
att eleverna borde vistas i vad som uppfattades vara en genuin miljö. De fasta sko-
lorna (klass 4–6) förlades däremot av praktiska skäl till huvudorterna i inlandet. 
Därför skulle undervisningstiden i den vandrande skolan vara längre än i den fasta 

                                                 
342 Proposition nr. 97 1913, s. 60. 
343 Inspektörsberättelser, 1923, RNA, D IV:1, HSL. 
344 SOU 1923:52, s. 34. 



 79

skolan, eftersom de fasta skolorna inte kunde lokaliseras lika fördelaktigt. Enligt 
nomadskolförespråkarna innebar nämligen skolor i närheten av svensk kultur att de 
samiska eleverna utsattes för ett riskabelt kulturinflytande.  

En genomgång av skoltiderna visar emellertid att de genomsnittliga lästiderna 
var ungefär desamma i den vandrande som i den fasta skolan år 1920 i Norrbot-
tens, Västerbottens och Jämtlands län. Eleverna tillbringade ungefär lika mycket tid 
i de fasta skolorna som i de vandrande. Under 1920-talet ökade successivt antalet 
läsdagar i både den vandrande och fasta skolan och i Västerbottens och Jämtlands 
län ungefär proportionerligt. Detta innebar att det genomsnittliga antalet dagar 
1930 i den vandrande och i den fasta skolan var ungefärligen desamma. I Norrbot-
tens län skedde dock en förskjutning på så sätt att lästiden i den vandrande skolan 
ökade mer än lästiden i den fasta skolan. 
 Antalet vandrande skolor var relativt konstant under 1920- och 1930-talen. År 
1918 fanns det 27 vandrande skolor och 1938 26. Antalet fasta skolor minskade 
från elva 1918 till åtta 1938.345 I början av 1920-talet skedde en förändring av no-
madskolan som gjorde att skoldagarnas fördelning mellan stationär undervisning i 
centralorter och kyrkbyar och undervisning i kåtor i fjällen märkbart förändrades. 
Nomadskolinspektören införde 1923 vinterkurser i den vandrande skolan som var 
stationära och förlagda intill eller i samma lokaler som den fasta skolan. Den vand-
rande skolan (klass 1–3) fick därmed två terminer, en sommartermin och en vinter-
termin, varvid vinterterminen var något längre än sommarterminen.346 Andelen 
skoltid i fjällmiljö minskade ganska kraftigt i och med denna förändring. För att il-
lustrera vad förändringen innebar har jag valt ut en vandrande skola och en fast 
skola i Jukkasjärvi nomadskoldistrikt. Tabell 4 visar antal skoldagar för elever som 
började första klass i den vandrande skolan år 1920 i Jukkasjärvi nomadskoldistrikt 
och först gick i Rensjöns vandrande nomadskola de första tre åren och sedan i Juk-
kasjärvi fasta skola de efterföljande tre åren.347 

Tabell 4. Lästider i Jukkasjärvi nomadskoldistrikt: antal dagar och år. 

 1920 
1:a klass

1921 
2:a klass 

1922 
3:e klass

1923 
4:e klass

1924 
5:e klass

1925 
6:e klass 

Summa 

Vandrande 
skola  

87 93 94 - - - 274 

Fast skola  - - - 117 117 117 351 
Källa: inspektörsberättelser 1920–1925, RNA, D IV:1, HLA. 

 
 
 

                                                 
345 Inspektörsberättelser 1918, 1938, RNA, D IV:1, HLA. 
346 Källmaterialet talar uteslutande om vinter- och sommarkurser, men jag kommer använda ordet vinter- och som-
martermin. 
347 I Jukkasjärvi nomadskoldistrikt fanns det fem vandrande skolor, men bara en vinterkurs. Jukkasjärvis nomadskol-
elever (som gick klass 1–3) spreds ut på fem skolor under sommaren och gick under vintern i samma skola.   
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Antalet skoldagar för en elev som började första klass i samma skoldistrikt fyra år 
senare, 1924, framgår av tabell 5: 

Tabell 5. Lästider i Jukkasjärvi nomadskoldistrikt: antal dagar och år. 

 1924 
1:a klass 

1925 
2:a klass

1926 
3:e klass

1927 
4:e klass

1928 
5:e klass 

1929 
6: klass 

Sum-
ma 

Sommartermin  79 79 79 - - - 237 
Vintertermin 117 90 117 - - - 324 
Summa klass 1–3       561 
Fast skola - - - 117 117 117 351 
  Källa: inspektörsberättelser 1925–1929/1930, RNA, D IV:1, HLA. 

Av tabellerna fyra och fem framgår att undervisningstiden förlängdes kraftigt för 
elever som började första klass 1924 jämfört med dem som började 1920. Det 
framgår också att antalet dagar under sommarterminen, då eleverna tillbringade 
skoltiden i kåtor, minskade med några veckor varje år (94 dagar 1922 och 79 dagar 
1924). Istället infördes vinterterminen, som i tid räknat blev den viktigaste, och som 
var förlagd till Jukkasjärvi kyrkplats. Det innebar att eleverna delade undervisnings-
lokaler med nomadskoldistriktets högre årskurser i den gamla lappfolkskolan i Juk-
kasjärvi. Samma utveckling skedde inom hela nomadskolväsendet. Fördelningen av 
lästider som visats i tabell 5 förblev desamma fram till 1940-talets början. 
 Undervisningstiden i fjällen i närheten eller med barnens familjer minskade alltså 
med några veckor varje år i början av 1920-talet. Elever i Jukkasjärvi nomadskoldi-
strikt, som började skolan från och med 1924 kom av sin totala undervisningstid att 
tillbringa enbart 237 skoldagar i fjällen, där de undervisades i kåtor, och 675 skolda-
gar i Jukkasjärvi kyrkby. 

Kvarsittare 

Lästiden i den vandrande skolan blev för en del barn dock längre. Detta berodde på 
en uttalade ambition att hålla kvar eleverna i den vandrande skolan tills de var 
mogna för den fasta skolan. Stränghet tillämpades för att ”icke släppa upp lärjung-
arna till den fasta nomadskolan förrän de kunnat nödtorftigt läsa, skriva och räkna, 
något som i talrika fall ej kunnat medhinnas på den vandrande skolans normala tre 
år”.348 Därför var andelen elever som fick gå om minst ett år, kvarsittare, påfallande 
stort. Trots utökade lästider under 1920-talet minskade inte antalet kvarsittare, det 
vill säga elever som gick om ett år – snarare tvärtom. I figuren nedan illustreras an-
talet kvarsittare i den vandrande skolan i Norrbottens län 1923 till 1929. 

 

 

 

 

 

                                                 
348 Inspektörsberättelser, 1924, RNA, D IV:1, HLA. 
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Figur 2. Antalet elever och kvarsittare i Norrbottens vandrande nomadskola 1923–1929. 

  
Källa: inspektörsberättelse åren 1920–1925, 1926–1927, 1927–1928, 1928–1929, 1929–1930, RNA, D IV:1, HLA. 
Kommentar: Uppgifterna om antalet kvarsittare är osäkra. Det som presenteras här har räknats fram med hjälp av 
uppgifter om antalet elever i vandrande och fasta skolor över en längre tidsperiod. Jag har utgått ifrån att antalet ele-
ver i klass 4 ett år borde överensstämma med antalet elever i klass 3 föregående år.   

I takt med att lästiderna i den vandrande skolan blev längre (se fig. 1) i Norrbotten, 
så ökade också antalet kvarsittare. Andelen kvarsittare 1923 var 32 procent, medan 
andelen läsåret 1929–1930 var 41 procent. Under hela perioden fick minst en tred-
jedel av eleverna gå om en läskurs. Detta gjorde att barnen i genomsnitt tenderade 
att stanna längre i den vandrande skolan och närmare sina föräldrar. 

Undervisningslokaler 
Skolornas geografiska lokalisering var viktig när den säkra skolmiljön skulle mate-
rialiseras. Det var också undervisningslokalerna. I takt med att undervisningen i 
större utsträckning flyttades från fjällen så ökade kraven på undervisningslokaler 
som var anpassade till nomadskolans syfte. Skollokaler som hyrdes på, eller i närhe-
ten av, exempelvis en bondgård gav en fysisk inramning som inte motsvarade un-
dervisningens syfte. Därför skedde en successiv förskjutning till skolhus som drevs 
och förvaltades av nomadskolväsendet under 1920-talets första hälft (se figur 3 
nedan). 

Det förvånar knappast att en utökad undervisningstid i den fasta skolan åtföljdes 
av byte till andra, bättre utrustade undervisningslokaler och mer organiserade bo-
endeformer. Dessa förändringar kan betraktas som åtgärder för att underlätta över-
gången till längre skolgång. Längre skoltid innebar dock större risker för påverkan. 
Egna undervisningslokaler kunde lättare anpassas efter undervisningens syften. 
Omlokalisering av skolverksamheter bort från bondgårdar var en åtgärd för att ge 
skolan en samisk inramning. Utökad undervisningstid gick hand i hand med mer 
planerade former för boende och undervisningens inramning. 
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Figur 3. Undervisningslokaler 1920–1925 i hela nomadskolan i procent av elevantalet 

  
Källa: Inspektörsberättelser 1920, 1921, 1922, 1923, 1924 och 1925, RNA, D IV:1, HLA. 

Inkvartering 

Nomadskolförespråkarna ansåg i början av 1910-talet att om samebarnen tillbring-
ade sin tid med föräldrarna så var utsikterna goda att de bevarade det fjällsamiska 
levnadssättet. Tanken var därför att skolorna skulle placeras så att eleverna kunde 
bo hemma. Men även andra boendeformer kunde av praktiska skäl bli aktuella: in-
ackordering hos samer i närheten av skolan, inackordering i särskilt anordnade sa-
miska hushåll eller, där dessa alternativ inte stod till buds, inackordering i ”goda” 
allmogehem eller hos läraren.349 Ordalydelsen i 1913 års nomadskolstadga gav tyd-
ligt besked om att de två första boendeformerna var att föredra. Under utredningen 
1915-1916 framkom att flera myndigheter ansåg att även en kortare tids vistelse i 
allmogehem eller i hem som inte var ”tillräckligt” samiska kunde göra barnen odug-
liga för nomadlivet; enbart samiska hem som ”avsevärt skilde sig från dem i allmo-
gehem” kunde komma ifråga.350 Enligt de sakkunniga gällde det lika mycket att inte 
fjärma barnen från nomadlivet som att vänja dem till traditionellt levnadssätt. Där-
för borde särskilda kåtabostäder eller kåtahushåll komma till användning i de fasta 
nomadskolorna, vilka skulle skötas av en samisk husmor. Vissa geografiska områ-
den borde prioriteras: 

Rent av oundgänglig är en sådan form av inackordering just i de trakter, där faran för 
renskötselns förfall är mest hotande, således där föräldrarna delvis redan blivit bofas-
ta och börjat vänja sig vid de bofastas bekvämligare bostadsförhållanden.351 

Nomadskolinspektören skulle sörja för byggandet av hushållskåtor. Under flera år 
experimenterades det med konstruktion och byggnadsmaterial. Konstruktionen be-
stod av en murad grund och lutande kåtaliknande väggar av trä, som utvändigt 
täcktes av torv. De första som byggdes användes bara något år och fick sedan rivas 
                                                 
349 SFS 1913:287 § 36.  
350 ”De sakkunnigas förslag till ändringar i reglementet för lappmarks ecklesiastikverk”, s. 68, Ecklesiastikdeparte-
mentets konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA. 
351 ”De sakkunnigas förslag till ändringar i reglementet för lappmarks ecklesiastikverk”, s. 68, Ecklesiastikdeparte-
mentets konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA. 
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för att de var felkonstruerade. I praktiken inrättades det bara hushållskåtor, med 
varaktigt boende, i en nomadskola fram till 1921. Men kåtorna fick mycket kritik på 
samernas landsmöte 1918, eftersom de uppfattades som hälsovådliga och otjänliga 
som bostad.352 Även under Lappkommitténs möten med samebyar framfördes en 
del kritik mot hushållskåtorna. Flera samebyar ansåg att barnen lika väl kunde bo 
inackorderade hos bofasta eller bo i vanliga hus. Detta ansågs inte innebära en fara 
för barnen.353 Kommittén ansåg i sitt förslag att inkvarteringsfrågan kunde få en 
smidigare lösning än vad som formulerats i tidigare stadgar. Det innebar att typen 
av inkvartering kunde förhandlas utifrån lokala samiska önskemål.354 Men kommit-
tén var inte riktigt beredd att ompröva den tidigare uppfattningen att inkvartering i 
vanliga bostäder kunde vara till skada för barnen och framtidens renskötsel: 

Kommittén [kan icke undlåta] att framhålla betydelsen av, att nomadbarnen under 
skoltiden uppfostras till en rätt uppfattning av de säregna bostadsförhållanden, som 
åtfölja nomadlivet. Särskilt angeläget är att lappbarnens såväl praktiskt som teoretiskt 
bibringas förståelse för de alltför ofta förbisedda hygieniska krav, vilka böra iakttagas 
av den, som måste framleva sitt liv i en bostad av lappkåtans art.355 

Den ökade ”lyhördheten” vad det gällde lokala önskemål innebar efterhand att in-
kvarteringen kom att bli mer enhetlig i den fasta nomadskolan och att antalet bo-
endeformer reducerades. 

Av figur 4 nedan framgår att det var små skillnader i boendeform från 1920–
1921.356 Inackordering hos finska och svenska bönder var 1921 den näst vanligaste 
boendeformen i den fasta nomadskolan. Efter 1921 skedde en förändring, då inac-
kordering hos samiska familjer eller bönder minskade och inkvartering i skolhus-
håll, där barnen bodde i vanliga byggnader intill skolan, eller hushållskåtor ökade.357 
Efter 1923 skedde nästa förändring då enbart två alternativa inkvarteringssätt åter-
stod, skolhushåll (inkvarterade i vanliga byggnader) eller kåtahushåll (inkvarterade i 
kåtaliknande byggnader). Den senare boendeformen blev också efterhand den do-
minerande. Skolhushållen och hushållskåtorna sköttes vid samtliga skolor, med un-
dantag av Karlsgårds fasta nomadskola i Västerbotten, av en samisk hushållerska.358 
 

 

 

                                                 
352 Lantto (2000) s. 82; Henrysson och Flodin (1992) s. 31; SOU 1923:52, s. 39–40. 
353 Lappkommitténs möte med samer från Grans, Umebyns, Vapstens och Malå samebyar den 12-13/1 1920; möte 
med Rautasvuoma samebay den 31/7 1920; möte med Talma sameby den 2/8 1920; möte med Kalasvuoma sameby 
den 4/8 1920, ”Lappkommitténs förhörsprotokoll 1920-1921”, vol. 1, Lappkommittén 1919, RA.   
354 SOU 1923:52, s. 40; Pm angående författningar rörande nomadundervisningen i riket, s. 5, Ecklesiastikdeparte-
mentet konseljakt 31/12 1925, nr. 106, RA. 
355 SOU 1923:52, s. 40–41. 
356 Uppgifter om boendeformer före 1920 är mycket osäkra. 
357 Det är viktigt att skilja mellan skolhushåll och hushållskåtor. I skolhushåll bodde barnen i vanliga hus eller i lägen-
heter som sköttes av en eller flera hushållerskor. Hushållskåtor var efter 1923 specialbyggda av enbart trä och sten, 
men exteriören påminde annars om en kåta.    
358 Inspektörsberättelser 1920, 1921, 1922, 1923, 1924 och 1925, RNA, D IV:1, HLA. 
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Figur 4. Boendeform i fast nomadskola 1920–1925 i procent av hela antalet nomadskolele-
ver. 

 
Källa: Uppgifterna baseras på inspektörsberättelser 1920, 1921, 1922, 1923, 1924 och 1925, RNA, D IV:1, HLA. 
Kommentar: samtliga elever ingår i beräkningen utom åtta elever i Glens fasta nomadskola år 1920 i Jämtland, där 
uppgifter saknas. 

Den fasta skolan (klass 4–6) tenderade alltså i början av 1920-talet att bli en form 
av internatskola. Från 1922–1923 stabiliserades en praxis som innebar att barn i 
nomadskoldistrikt norr om Arjeplog bodde i hushållskåtor och att Arjeplogs no-
madskoldistrikt samt distrikt söder därom inkvarterade barnen i lägenheter eller 
hus. Detta system bestod till början av 1940-talet. 
 Den vandrande skolan (klass 1–3) var enligt de första nomadskolförslagen tänkt 
att följa med föräldrarnas flyttningar för att ge undervisningen en genuin fjällsamisk 
inramning. Barnen skulle i möjligaste mån sova och äta med sina föräldrar. När den 
vandrande skolans vintertermin infördes 1923 blev de mer internatbetonad. Så 
länge vinterterminen pågick bodde barnen i hushållskåtor eller skolhushåll i samma 
utsträckning som eleverna i den fasta skolan gjorde det.  

Även boendeformen under sommarterminen ändrade snabbt karaktär i början av 
1920-talet. Fram till och med 1921 förefaller samtliga barn i Norrbottens län ha 
bott hos sina föräldrar eller ha varit inackorderade hos andra samer, eller i undan-
tagsfall hos svenska eller finska bönder. Både i Västerbotten och Jämt-
land/Härjedalen upprättades skolhushåll i kåtor av samisk typ där eleverna bodde, 
men flertalet bodde hos sina föräldrar eller hos andra samer.  

Under åren som följde skedde en kraftig förändring även i den vandrande sko-
lan. Erfarenheter av inackorderingsförfarandet visade att barnen inte fick den om-
vårdnad som skolorna fordrade. Vare sig barnen inackorderats i samiska eller 
svenska hem fanns ”brister […] i den uppfostran till ordning, renlighet och arbet-
samhet, som är nödvändig för att undervisningen i skolan skall bära god frukt, och 
icke heller blir barnens läxläsning övervakad på ett sätt, som är tillfredsställande”.359 
För detta ändamål infördes fristående hushållskåtor – helt byggda i trä med murad 
                                                 
359 Inspektörsberättelse 1922, RNA, D IV:1, HLA. 
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spis – och som skulle ledas av ”dugliga lapska husmödrar”.360 År 1923 bodde drygt 
hälften av barnen i Norrbottens län hos sina föräldrar eller hos andra samer, medan 
de övriga bodde i skolhushåll. I Västerbotten bodde barnen enbart i skolhushåll ef-
ter 1922 och i Jämtland/Härjedalen bodde enstaka barn hos sina föräldrar efter 
1925. I Norrbottens län fanns det fortfarande möjligheter för barnen i den vand-
rande skolan att bo hos sina föräldrar eller i andra samiska hem; det skedde med 
längre kontinuitet i Dödsskogens sommarkurs i Lannavaara nomadskoldistrikt samt 
några sommarskolor i Jukkasjärvi nomadskoldistrikt, resterande elever i den vand-
rande skolan bodde i skolhushåll.361 Även den vandrande skolans sommarkurser 
blev alltså mellan 1923 och 1927 kraftigt internatbetonad. Nomadskolinspektören 
konstaterar inte utan viss förnöjsamhet att 

[d]en insats, som genom skolinternaten kunnat göras för nomadbarnens fostran till 
renlighet, ordning och arbetsamhet, har varit betydande, och det torde icke vara för 
mycket sagt, att den lapska ungdomens hela habitus just tack vare internatens verk-
samhet på åtskilliga trakter väsentligen förändrats till det bättre.362 

Skolinternaten var enligt nomadskolinspektören inte bara till gagn för undervis-
ningen, genom övervakning av läxläsning och liknande, utan inverkade också posi-
tivt på elevernas karaktär. Denna åsikt kan tolkas som om nomadskolväsendet an-
sågs vara i bättre stånd att dana den uppväxande samiska generationen än vad för-
äldrarna och samerna själva var. I så fall innebar det ett tämligen stort avsteg från 
den tidigare uppfattningen då föräldrarnas närvaro under uppväxt- och utbildnings-
åren hade betraktats som den bästa garantin för ett genuint samiskt levnadssätt. 

Inventarier 
Då nomadskolorna skiljdes från kommunernas skolväsen, kunde man inte använda 
de inventarier som funnits i folkskolorna i lappmarken. Det förefaller dock troligt 
att nomadskolväsendet tog över eller köpte överbliven skolutrustning från kom-
munerna eller från missionsskolorna.363 Skolornas utrustning var inte ett prioriterat 
område under de första åren. Under nomadskolinspektören Vitalis Karnells ledning 
var huvudfrågan att få ett fungerande skolväsen, vilket innebar att se till att det 
överhuvudtaget fanns skolor med elever och lärare i, samt bestämma var dessa 
skulle vara belägna.  

Utrustningen i nomadskolorna var dock inte fullt så skral som några forskare 
har hävdat. Lennart Lundmark låter till exempel genom en anekdot förstå, att Kar-
nell hyste åsikten att nomadbarnen skulle undervisas sittande på golvet, utan stolar 
och bänkar, även om skolan fanns i ett vanligt hus med tillbörlig skolutrustning.364 
Anekdoten är inte oväsentlig eftersom den enligt Lundmark karaktäriserade Kar-
nells syn på undervisningen. Inventarielistor och berättelser över nomadskolornas 
tillstånd visar dock att Karnell köpte in ”nya, praktiska skolmöbler” i Jämtland och 

                                                 
360 Inspektörsberättelse 1922, RNA, D IV:1, HLA. 
361 Inspektörsberättelse 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926–1927, RNA, D IV:1, HLA. 
362 Inspektörsberättelse  1927–1928, RNA, D IV:1, HLA. 
363 K. V. Karnells efterlämnade papper 1917–1919, RNA, Ö I:1, HLA. 
364 Lundmark (2002) s. 84; Lundmark (2008) s. 173.  
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Västerbotten under sitt första tjänsteår och nya bänkar och skolmöbler till den fasta 
skolan i Norrbotten.365 Det verkar inte troligt att Karnell först köpte in nya skol-
möbler och sedan förbjöd eleverna att använda dem. 
 Fram till 1920 var skolornas inventarier av enklare slag; så långt förefaller utred-
ningstexternas betoning av bekvämlighetens betydelse för nomadlivets förfall ha 
realiserats i nomadskolorna. Anskaffningen av inventarier kom under de följande 
åren dock i allt mindre utsträckning att påminna om ett skolväsen isolerat från 
svensk kultur och där bekvämligheter var portade. Skolbänkar och stolar som var 
av samma modell som folkskolans (Göteborgsmodellen) blev standard inte bara i 
den fasta skolan, utan även under vinterterminerna i nomadskolans lägre klasser.366 
Några fasta skolor i de större centralorterna elektrifierades efter 1923. Orglar och 
väggur köptes in till alla fasta skolor. Till slöjdundervisning införskaffades ett stort 
antal hyvelbänkar, verktyg och ett antal symaskiner.367 Läsåret 1927–1928 inköptes 
ett trettiotal sängar, inklusive fullständiga sängkläder, bestående av madrasser, la-
kan, kuddar och örngott.368 I takt med att även sommarkurserna blev mer stationära 
införskaffades även där en del möbler, skåp och bokhyllor.369 Bland inventarierna 
kan även noteras prydnadstavlor med samiska motiv samt porträtt över framträ-
dande personer, antagligen myndighetspersoner, som samerna troligen skulle 
komma i kontakt med.370 
 En förändring av betydelse var anskaffandet av badstugor eller andra badinrätt-
ningar för eleverna, de första åren på 1920-talet. I de flesta fall rörde det sig om 
bastubad under vinterkurserna och i de fasta skolorna, men på en del håll i de södra 
nomadskoldistrikten fanns det karbad, och senare under 1930-talet dusch. Badens 
betydelse betonades på grund av den personliga hygienen, som ansågs vara efter-
satt; likaså kamning och ombyte av underkläder.371 När det gällde hygien infördes 
även övervakad tandborstning samt tandläkarundersökningar i Karesuando nomad-
skoldistrikt år 1924 och regelbundna hälsovårdsundersökningar av alla nomadskol-
elever från och med 1933. 
 Skolornas läkarundersökningar, den förebyggande tandvården och skolbaden var 
tre, sammanvävda konkreta åtgärder för att förbättra den allmänna folkhälsan, som 
under 1900-talets första decennier betraktades som en ödesfråga för nationen.372 
Åtgärder för att förbättra hygienen bland nomadskoleleverna bör nog ses i ljuset av 

                                                 
365 Inspektörsberättelse 1918, RNA, D IV:1, HLA. 
366 Inventarieförteckningar, RNA, D III a:1, 2, HLA. 
367 Symaskinerna är intressanta eftersom Vitalis Karnell i en intervju i Svenska Dagbladet 4 mars 1917 såg symaskiner 
som ett tecken på att samerna ”hunnit bra långt utför åt civilisationens håll”. Artikeln i dess helhet (och citatet) finns 
återgiven i Henrysson & Flodin, 1992, citatet s. 80.    
368 Inspektörsberättelse, 1927–1928, RNA, D IV:1, HLA. Det framkom krav vid nomadskolfullmäktiges sammanträ-
den att hushållskåtorna borde vara riktligare utrustade med sängkläder. Protokoll vid nomadskolfullmäktige i Sarivu-
oma lappby den 20/9 1926; protokoll vid nomadskolfullmäktige i Atostugan den 2/9 1926. RNA, A:1, HLA. Det 
kan värt att återigen påpeka att just dessa bekvämligheter sades förstöra den samiska ungdomen under skoltiden i 
missionsskolorna, innan dessa lades ned.  
369 Inspektörsberättelse 1926–1927, RNA, D IV:1, HLA. 
370 Inspektörsberättelse 1923, RNA, D IV:1, HLA.                                                                                                                                   
371 Inspektörsberättelse 1921, RNA, D IV:1, HLA.  
372 Karin Johannisson, ”Folkhälsa: Det svenska projektet från 1900 till 2:a världskriget” i Lychnos, årsbok, (1991) s. 
139–195. 
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olika ohälsoförebyggande åtgärder i hela skolsverige. Riksdagen motionerade 1913 
om statsbidrag för läkarundersökningar för skolbarn och 1920 års förebilder för 
skolreglementen, som utgavs av skolöverstyrelsen, innehöll instruktioner för skollä-
kare. Riksdagen begärde 1913 även en utredning om effektiv tandvård särskilt vid 
landsbygdens folkskolor. Den officiella statistiken visar att endast 1,8 procent av 
landbygdens skoldistrikt hade en skolläkare år 1915–1916.373 Läkarundersökning av 
skolbarn var under hela 1920-talet en ovanlig företeelse. En utredning gjord av 
Skolöverstyrelsen 1928 visade att ungefär 10 procent av skoldistrikten i landet 
genomförde regelbundna läkarundersökningar. I en liknande undersökning 1942 
hade andelen undersökta barn stigit till 40 procent.374 Förebyggande tandvård i 
folkskolorna förefaller ha haft en liknande utveckling, det vill säga enbart i sällsynta 
fall förekommande fram till mitten av 1920-talet vilket därefter expanderade till att 
1935–1936 omfatta knappt 44 procent av skoldistrikten.375 Införandet av skolbad i 
folkskolorna visar i det väsentligaste samma proportioner som regelbunden läkar-
undersökning samt förebyggande tandvård. 

Trots att folkohälsan sedd ur olika aspekter kraftigt betonades av politiker, medi-
cinsk expertis och inom folkrörelserna, så realiserades förebyggande åtgärder endast 
i långsam takt i landsbygdens folkskolor.376 I nomadskolorna var införandet av 
skolbad mindre betungande. De mindre barnen kunde bada i det fria under som-
rarna och man behövde blott införskaffa 12 badkar för att ge samtliga elever chan-
ser till varmvattenbad. Regelbundna besök hos tandläkare infördes i vissa södra 
nomadskoldistrikt under slutet av 1930-talet och i början av 1940-talet i de större 
nomadskoldistrikten i Norrbotten.377 Behovet av tandläkarvård var antagligen stort. 
I Karesuando undersöktes på försök tandhälsan hos 14 nomadskolelever 1924, 
varvid 73 tänder plomberades och 17 drogs ut.378 I nomadskolorna införde regel-
bunden läkarundersökning för samtliga skolbarn först 1933, då Röda Korsets sjuk-
vårdsplan i Boden kunde användas. Nomadskolinspektören flög tillsammans med 
en läkare till alla vandrande skolor och gjorde hälsoundersökningar samt inspekte-
rade de hygieniska förhållandena vid skolorna.379 

Den preventiva skolhälsovården vid nomadskolornas internat påvisar folkhälso-
arbetets dubbla perspektiv. Upplysning och mediciniska kontroller syftade till att 
göra barnen friskare samt att dokumentera deras hälsotillstånd. Men samtidigt blev 
barnens beteenden föremål för korrigeringar och övervakning. I internatboendena 
kunde barnens personliga hygien svårligen undkomma lärarnas, husmödrarnas och 
föreståndarinnornas värderande blickar. Hygieniska föreskrifter vid internaten var 

                                                 
373 Fredriksson (red), del IV (1940) s. 473. 
374 Viktor Fredriksson (red), del V (1950) s. 529. 
375 Fredriksson (red), del IV (1940), s. 474–476; Fredriksson (red), del V (1950) s. 536–537. 
376 Skälet till detta var antagligen ekonomiska. 
377 Inspektörsberättelse 1936–1937; inspektörsberättelse 1944–1945, RNA, D IV:1, HLA. 
378 Inspektörsberättelse 1924, RNA, D IV:1, HLA. 
379 Inspektörsberättelse 1933–1934, RNA, D IV:1, HLA; Skrivelse till Överstyrelsen för Svenska Röda-Korset den 
1/11 1933 från nomadskolinspektören; brev till Herr Sjuktransportflygaren Sergeant Knut Gunnerfelt den 28/10 
1933 från nomadskolinspektören; brev till Herr provinsialläkaren D:r E. Wallqvist den 28/7 1933 från nomadskolin-
spektören, RNA, Ö I:2, HLA. 
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också rigorösa; och att lära barnen vikten av korrekt beteende inom dess väggar 
syftade inte i första hand till att göra internaten trivsamma. De var en fostran för li-
vet. Internaten skulle i högre grad än de samiska barnens hemmiljö borga för ett 
sunt leverne. I den första generationens internat (hushållskåtorna) fokuserades häl-
sosamt beteende i, vad som ansågs vara, samernas traditionella miljö. Detta var i sig 
en motivering till att ha barnen boende i kåtor – där kunde hälsoarbetet tillämpas 
praktiskt i det dagliga livet. 

Hjälpmedel i undervisningen 
Hjälpmedel i undervisningen, vid sidan av läromedel, förefaller så gott som helt ha 
saknats fram till de första åren av 1920-talet. Under de kommande åren införskaf-
fades kartor, jordglober, bibliska planscher med motiv ur nya och gamla testamen-
tet, planscher över människokroppen, väggtavlor föreställande djur- och växtliv 
samt andra geografiska och etnografiska bilder.380 Undervisningshjälpmedlen i no-
madskolan var antagligen lik folkskolans. För skolämnet geografi var kartor över 
världsdelarna och delar av Sverige ett särskilt främjat område. Det kan noteras att 
kartor över närmiljön prioriterades och att kartor över andra länder införskaffades 
först senare.381 Kartor över samernas områden saknades dock i stor utsträckning 
och frambringades därför av nomadskolinspektören. Dessa kartor, över rensköt-
selns utbredning i Sverige och de områden där renbete i Norge tilläts enligt 1919 
års renbeteskonvention, blev tillsammans med fotografier över renskötsel de vä-
sentligaste hjälpmedlen i ämnena nomadkunskap och hembygdskunskap.382 
 Utöver dessa hjälpmedel, som till stor del även fanns i vanliga folkskolor, priori-
terades andra hjälpmedel i undervisningen. Filmer började användas relativt tidigt i 
undervisningen. År 1923 premiärvisades i Stockholm en film om nomadliv som 
nomadskolinspektören regisserat. Filmen sades vilja ”sprida kännedom om och för-
ståelse för de svenska nomadernas sommarliv” och hade producerats av Svensk 
Filmindustris skolfilmsavdelning.383 Filmen, I fjällfolkets land, var en skildring av sa-
mernas liv under sommarhalvåret och var inspelad bland fjällsamer i Jokkmokks 
socken. Filmen var tänkt att användas i anslutning till skolämnena nomadkunskap 
och hembygdskunskap eftersom den sades ge en ”ingående bild av lapparnas som-
marrenskötsel”.384 En uppföljare, Med ackja och ren, gjordes några år senare över sa-
mernas liv under vintern. Filmen, I fjällfolkets land, användes också i nomadskolorna 
första gången 1925 i Jukkasjärvi. I en recension i Samefolkets egen tidning ges en odelat 
positiv bild av filmerna och man rapporterar med tillfredsställelse att detta ”moder-
na undervisningsmedel nu tagits i nomadskolornas tjänst”.385 Troligtvis kom dock 
filmerna till liten användning i undervisningen uti nomadskolorna under 1920-talet, 

                                                 
380 Inventarieförteckningar, RNA, D III a:1, HLA. 
381 Under läsåret 1927–1928 införskaffades de första kartorna över världsdelarna till Jukkasjärvis nomadskola. In-
spektörsberättelse 1927–1928, RNA, D IV:1, HLA. 
382 Inspektörsberättelser 1920, 1923, RNA, D IV:1, HLA.  
383 Gustaf Berg, Svensk bildningsfilms årsbok 1924 (Stockholm 1924) s. 46. En beskrivning av filmens innehåll finns på 
s. 79–81. 
384 Inspektörsberättelse 1923, RNA, D IV:1, HLA. 
385 Citatet från Samefolkets egen tidning, nr. 4, (1926) s. 32; Samefolkets egen tidning, nr. 4, (1923) s. 31.  
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eftersom nödvändiga tekniska hjälpmedel saknades vid denna tid. Först läsåret 
1938–1939 inköptes den första filmapparaten, samma år en radio och läsåret efter 
ännu en filmapparat och ett skioptikon (en föregångare till diaprojektorn).386 
 I slutet av 1920-talet anskaffades undervisningshjälpmedel som tyder på en mer 
avancerad undervisning i hembygdskunskap, naturkunnighet och geografi. Till alla 
nomadskoldistrikt införskaffades då instrument och material för insamling, prepa-
rering och konservering av djur, växter och bergarter. Av inköpen att döma antogs 
exkursioner och utflykter resultera i ett mer systematiskt studium av naturen, varvid 
herbarier, fjärils- och insektssamlingar samt samlingar av konserverade djur iord-
ningställdes av eleverna i alla nomadskoldistrikten. Inköpen talar även för att dessa 
djur- och växtsamlingar skulle klassificeras och ordnas på ett vetenskapligt sätt.387 
Denna experimentella sida av undervisningen innebar inte enbart ett elevaktivt och 
åskådligt arbetssätt för att kartlägga fjällsamernas hemmiljö. Även djur- och växtliv 
samt artefakter av kulturellt värde utanför, vad som antogs vara, samernas före-
ställningsvärld samlades in.  

I de nordligaste nomadskoldistrikten följde skolan som regel eleverna in i Norge 
under sommarterminen. Ett år fick ett par lärare i uppdrag att samla in havsdjur 
som fanns i Nordsjön. Nomadskolinspektören gav lärarna ingående instruktioner 
om hur insamlingen skulle gå till.388 Något år senare donerades av Naturhistoriska 
Riksmuseet en ”instruktiv samling av snäckor och musslor” till ett nyupprättat ut-
ställningsrum i Jukkasjärvi nomadskola.389 Även en serie fornsaker inköptes till no-
madskolorna i början av 1930-talet.390 Föräldrarna ombads också att skänka ”gamla 
vackra lappsaker, fornfynd och dylikt” till nomadskolan i Änges museum. Enligt 
nomadskolinspektören var det  

av största vikt, att den lapska ungdomen finge ett levande intresse för sin hemtrakts 
historiska minnen, den gamla vackra lapska hemslöjden med mera […], så att intres-
set för det lapska folket och den lapska kulturen hölls levande. Föräldrarna å ena si-
dan, nomadskolan å den andra vore rätta att väcka och förkovra detta intresse.391 

Lärarkåren 
Lärarens kvalifikationer tillskrevs avgörande betydelse vid nomadskolans införande. 
Biskop Olof Bergqvists utredning 1909 var kritisk till delar av den dåvarande lärar-
kåren inom lappskolväsendet. Vandrande lärare, s.k. kateketer, som erbjöd kortare 
kurser för mindre barn, ”hafva, ock i flera fall saknat utbildning för sitt kall [...] Det 
finns flere exempel på kateketer som icke ens kunnat stafva till sitt namn.”392 Brist 
på lämpliga lärare ansågs bero på att relativt få fjällsamer sökt sig till statens små-

                                                 
386 Inspektörsberättelser 1938–1939, 1939–1940, 1940–1941, RNA, D IV:1, HLA. 
387 Inventarieförteckningar 1922–1933, RNA, D III a:2, HLA; Inspektörsberättelse 1928–1929, RNA, D IV:1, HLA. 
388 Brev till nomadlärarinnorna Alma Holmgren och Magda Skott i Kitdalen från Erik Bergström den 14/7 1929, 
Erik Bergströms efterlämnade papper 1929, RNA, Ö I:1, HLA.  
389 Inspektörsberättelse 1929–1930, RNA, D IV:1, HLA. 
390 Inventarieförteckningar 1922-1933, RNA, D III a:1, HLA.; Inspektörsberättelse 1928–1929, RNA D IV:1, HLA.  
391 Protokoll fört vid sammanträde med nomadskolfullmäktiges i Handöladalens lappby den 17/12 1931, RNA, A:1, 
HLA.  
392 Bergqvist (1909) s. 19; Se även Henrysson (1993) s. 11.  
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skoleseminarium i Murjek (som före 1903 var beläget i Mattisudden utanför Jokk-
mokk). Bergqvists kritiska uppfattning om lärarnas kompetens bör ifrågasättas. 
Bergqvists utredning bör betraktas som en partsinlaga där hans huvudsyfte var att 
föreslå en reformering av skolväsendet för samerna. I det nya reformpaketet ingick 
tillsättandet av en pålitlig lärarkår som hade rätt sorts utbildning, tillbörligt kall, 
språkliga förutsättningar, erfarenheter av samisk kultur och ”rätt” etnisk tillhörig-
het. Därför är det motiverat att närmare studera lärarna och lärarutbildningen, före 
och efter nomadskolans införande. 

Sammanlagt fanns det 14 kateketer inom Luleå stift 1908.393 Av dessa var fem 
anställda inom Arjeplogs skoldistrikt. Samtliga 14 kateketer var 1908 seminarieut-
bildade vid småskoleseminariet i Murjek.394 Samtliga kateketer som tjänstgjorde ef-
ter 1904 var seminarieutbildade; dessförinnan fanns det enstaka kateketer som var 
oexaminerade inom Arjeplogs skoldistrikt.395 Alla tjänstgörande kateketer i Arjeplog 
1908 hade genom födsel eller giftermål anknytning till det samiska samhället, det 
vill säga att de var födda i en sameby, renägare, gifta med eller barn till renägare. 
Efter 1908 tjänstgjorde två kateketer i Arjeplog som var svenskar.396 Den bild av 
kateketernas härstamning och utbildning som Bergqvist gav i sin utredning 1909 
kan därför heller inte sägas vara representativ för lärarkåren i Arjeplog eller Jukka-
sjärvi, där nästan hälften av stiftets samtliga kateketer tjänstgjorde. Lärarna i statens 
fasta lappfolkskolor i Arjeplog, Gällivare, Jukkasjärvi, Jokkmokk och Skytteanska 
skolan i Tärna, var alla, från slutet av 1800-talet och fram till de ordinarie tjänsterna 
försvann i början av 1910-talet, examinerade folkskollärare.397  
 Det förefaller som om kateketerna efter nomadskolreformen först formellt sades 
upp, för att sedan återanställas som vandrande nomadskollärare i den nya nomad-
skolan. I Arjeplog, vet vi i alla fall, gick samtliga över till den vandrande skolan.398 
Det bör också ha gått till så på andra håll, eftersom de enskilda skoldistrikten inled-
ningsvis var arbetsgivare åt lärarna i den nya skolformen. Kateketerna hade en gång 
anställts av skolråden och de fann troligtvis inga skäl att anställa ny personal för att 
göra, vad de uppfattade, samma syssla. Men den nya nomadskolan innebar att anta-
let vandrande skolor blev fler jämfört med tidigare kateketskolor. Dessutom blev 
undervisningsinnehållet något annorlunda efter reformen, eftersom den huvudsak-
liga undervisningen förlades till de tidiga skolåren. Undervisningen skulle ju också 
anknyta till samernas levnadssätt, vilket den tidigare undervisningen inte haft som 

                                                 
393 Bergqvist (1909) s. 21. Det har visat sig svårt att finna namn och utbildningsbakgrund på samtliga kateketer varför 
i huvudsak kateketer i Arjeplog undersökts. Även i Jukkasjärvi var den enda kateketen examinerad småskollärare. 
Wilhelm Tawe, Jukkasjärvi kyrka och bygd 350 år: 1607/8–1958, (Luleå 1958) s. 166. 
394 Nordberg (1955) s. 349–359; Statens småskoleseminarium i Murjek arkiv 1875–1934, A II:1 (examenskataloger), 
HLA. 
395 Nordberg (1955) s. 349–359; Statens småskoleseminariums i Murjek arkiv 1875–1934, A II:1 (examenskataloger), 
HLA. 
396 Nordberg (1955) s. 349–359. 
397 Vissa biografiska data över lärarna i dessa skolor redovisas i följande: Nordberg (1955) s. 322; Jöran Garpenson, 
Anteckningar till Gellivare sockens tidigare historia: Till 200-årsminnet 1742–1942 (Göteborg 1942) s. 106–107; Tawe, (1958) 
s. 79–81, 166; Harald Grundström, Barnundervisningen i en Lappmarsförsamling: Minnesskrift till folkskolans 100-årsjubileum i 
Jokkmokk 1942 (Uppsala 1942) s. 64; Abraham Winka, Skytteanska skolans historia (Varberg 1997) s. 8, 12. 
398 Nordberg (1955) s. 349–359. Det finns inga förteckningar över lärare i nomadskolans arkiv före 1920. 



 91

uttryckligt mål. Nomadskolans företrädare förefaller ha ansett att den gamla lärar-
kårens utbildning inte levde upp till de krav som den nya skolformen ställde. De 
första åren efter reformen hade också tydligt visat att det fanns ett stort behov av 
examinerade lärare. Inom Luleå stift hade 1915 blott 13 av 23 lärartjänster innehafts 
av examinerade lärare. I den vandrande skolan var sju av 16 lärare seminarieutbil-
dade.399 Mycket talar alltså för att lärarkåren under nomadskolans första år var säm-
re utbildad än lappfolkskolans lärarkår. Dessutom var enbart tre av samtliga lärare, 
Härnösands stift medräknad, av samiskt ursprung, enligt uppgifter från skolrå-
den.400  

I utredningen 1915–1916 diskuterades hur problemet med lärarkåren bäst skulle 
lösas. Först ansåg man att nomadskolläraryrkets attraktionskraft måste höjas, ge-
nom att lönerna ökades så att de översteg ordinarie lärarlöner i små- och folksko-
lan. Det skulle emellertid sannolikt innebära att fler lärare sökte de utlysta tjänster-
na, men det garanterade inte att nomadskolan fick den lärarkompetens som önska-
des. För att tjänstgöra som lärare i den vandrande nomadskolan var lärarutbildning 
i och för sig nödvändig – men inte tillräcklig – resonerade man. 

På läraren måste även och kanske i främsta rummet ställas det kravet, att han äger 
förmåga att följa lapparna på deras flyttningar och att år efter år uthärda därmed. […] 
[I]ngen annan än den, som från barndomen uppfostrats till nomadlivet, äger förmåga 
att någon längre tid leva lapparnas liv.401 

Även landshövdingsämbetet i Norrbottens län påpekade att man antagligen inte 
kunde räkna med seminarieutbildade lärarkrafter till den vandrande nomadskolan, 
ett förhållande som i sig inte betraktades som problematiskt, eftersom ”vandrande 
nomadlärare böra vara kåtafödda lappar, vana vid nomadlivet med blick för vad 
enklast och bäst tarvas i kunskapsväg”.402 

Uppfattningen att samer själva borde bedriva undervisningen i den vandrande 
nomadskolan grundade sig främst på att de antogs ha en särskild förmåga att klara 
de rent fysiska och mentala påfrestningarna som lärararbetet förde med sig. I andra 
hand framhölls också att samerna själva bäst förstod vilka kunskaper som var vikti-
gast för renskötande fjällsamer.403 
 Enligt 1916 års bestämmelser över nomadskolan skulle Luleå domkapitel anord-
na en utbildningskurs för blivande nomadskollärare i den vandrande skolan, i den 
mån lärare inte kunde erhållas från statliga småskoleseminarier. Utbildningen skulle 
sträcka sig över minst tretton månader, fördelade på en grundkurs under ett år och 
därefter en månads fortsättningskurs under vart och ett av två följande år. Läroplan 

                                                 
399 ”Redogörelse för behandling av frågan om nomadskoleväsendet från och med år 1915”, Ecklesiastikdepartemen-
tets konseljakt, 23/9 1916, nr. 22, RA. 
400 ”Redogörelse för behandling av frågan om nomadskoleväsendet från och med år 1915”, Ecklesiastikdepartemen-
tets konseljakt, 23/9 1916, nr. 22, RA. 
401 ” ”De sakkunnigas förslag till ändringar i reglementet för lappmarks ecklesiastikverk”, Ecklesiastikdepartementets 
konseljakt, 23/9 1916, nr. 22, RA. Denna uppfattning hade för övrigt även skolrådet i Jukkasjärvi och folkskolin-
spektören i Norrbottens norra inspektionsområde. 
402 Yttrande från Landshövdinge-Ämbetet i Norrbottens län den 13/8 1915, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 
23/9 1916, nr. 22, RA. 
403 Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 23/9 1916, nr. 22, RA. 
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för utbildningskursen fastställdes av skolöverstyrelsen på förslag av nomadskolin-
spektören.404 En sådan utbildningskurs anordnades också i Vittangi år 1917. Kurs-
planen utarbetades av nomadskolinspektören Vitalis Karnell och professorn i finsk-
ugriska språk Karl Bernhard Wiklund. Huvudlärare för utbildningen var komminis-
ter George Bergfors. Lärarkandidaterna till lärarkursen handplockades av lappfog-
darna och målsättningen var att dessa skulle vara samer. 

Dylika lärare [från den nomadiserande befolkningen] måste således anskaffas. Den 
väg, som därvid bör beträdas, synes då vara den […] att man först bland nomadfol-
ket uppsöker lämpliga personer och sedan sörjer för att dessa erhålla den för no-
madskoleverksamheten behövliga utbildningen [understrykning i original].405 

Till den vandrande nomadskolan rekryterades så gott som enbart unga kvinnor. Av 
sammanlagt 17 elever som genomgick kursen, var en man. Elevsammansättningen 
avspeglade ambitionen att få alla samiska dialekter representerade inom lärarkåren. 
De kom alltså från olika delar av Sápmi.406 Övriga krav på lärarkandidaternas för-
kunskaper var däremot mer måttfulla: 

Såsom inträdesfordringar har jag [Karnell] icke kunnat sätta mera än följande: Ren 
och klar färdighet i innanläsning jämte förmåga att redogöra för innehållet av det läs-
ta (vad de nordligaste lappeleverna angår, jämväl nöjaktig kunskap i svenska språket); 
kunskap i de huvudsakligaste kristendomsstyckena i enlighet med Luthers katekes 
jämte kunskap i bibliska historiens viktigaste berättelser; någon färdighet i huvudräk-
ning och hela tal; skrivning: något så när god rättskrivning och läsbar handstil. 407 

När det gällde kursplaner, läroplan och planering av lärarutbildningen blev arbetet 
tämligen forcerat. Under hösten 1916 utkom de nya bestämmelserna över nomad-
skolans reglemente som bland annat behandlade lärarrekryteringen och lärarutbild-
ningen. Den 23 november samma år uppdrogs det åt samtliga lappfogdar att in-
formera lämpliga personer att anmäla sig till lärarutbildningen; sista anmälningsdag 
var den 24 december. Efter en hemställan från domkapitlet i Luleå, den 13 decem-
ber, till skolöverstyrelsen om att få tillstånd att anordna lärarutbildningen, meddela-
de departementschefen per telegram den 6 januari 1917 att inga hinder förelåg att 
påbörja utbildningen redan den 10 januari samma år.408 Utformningen av kurspla-
nen är också ganska skissartad, vilket uttryckligen motiverades med att kursinnehål-
let skulle utformas efterhand, då det blev klarlagt vilka förkunskaper lärareleverna 
hade. 
                                                 
404 SFS 1916:463, § 25–27. Enligt förslaget till nya bestämmelser skulle domkapitlet – och inte skolöverstyrelsen – 
fastställa lärokurser och läroplan. ”Förslag till kungörelse angående ändrad lydelse av vissa delar av reglementet för 
lappmarks ecklesiastikverk den 31 januari 1896”, § 27 Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 23/9 1916, nr. 22, RA. 
405 ”De sakkunnigas förslag till ändringar i reglementet för lappmarks ecklesiastikverk”. Ecklesiastikdepartementets 
konseljakt, 23/9 1916, nr. 22, RA. Nomadlärarinnan Sigrid Rutfjäll redogör i ABC bland fjällen: nomadlärarinnan Sigrid 
Rutfjäll berättar, (Köping 1990) s. 32–33, hur hon personligen tillfrågades av lappfogden att genomgå lärarutbildningen 
i Vittangi. I ett yttrande från Luleå domkapitel till Kungl. Folkskolöverstyrelsen angående lärarutbildningens kursin-
nehåll påpekas också att samtliga elever var ”nästan uteslutande lapsk ungdom”. Luleå domkapitel till Kungl. Folk-
skolöverstyrelsen den 17/1 1917, Kungl. Folkskolöverstyrelsen, inkomna skrivelser, E II a:19, RA.   
406 Georg Bergfors ”Kursen för utbildning av vandrande nomadlärare i Vittangi” i Från Bygd och vildmark i Lappland 
och Västerbotten (Stockholm 1917) s. 71; Lundmark (1990) s. 36. 
407 Vitalis Karnell till Luleå domkapitel den 7/12 1916, Kungl. Folkskolöverstyrelsen, handlingar till huvuddiariet, 
inkommet den 6/3 1917, E II a:19, RA. 
408 Kungl. Folkskolöverstyrelsen, handlingar till huvuddiariet, E II a:19, RA. 
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 I en beskrivning över lärarutbildningskursen, i tidskriften Från bygd och vildmark: i 
Lappland och Västerbotten, meddelade kursledaren George Bergfors att någon omfat-
tande allmänbildning, vare sig i bredd eller djup, var omöjlig att ge eleverna under 
den korta utbildningstiden. Först repeterades en del allmänna skolkunskaper, som 
eleverna förutsattes ha lärt sig tidigare. Därefter gavs: 

något närmare kännedom om deras land [Sápmi],409 dess olika regioner och djurvärld, 
något om lapparnas stamförvanter, deras utbredning och historia, inclusive missions-
historien, läsning om andra nomadfolk i världen, speciellt renskötande; så en god 
kännedom om lappens husdjur, i främsta rummet renen, dess vanor, föda, fiender 
etc.410 

Bergfors betonade att lärostoffet, i överensstämelse med kursplanen, satte samernas 
levnadsförhållanden och historia i centrum för undervisning. Ämnesindelningen 
såg dock ut som den som fanns i det vanliga skolväsendet. Undervisningstiden var 
varje vecka 31 timmar, fördelade på: kristendomskunskap 3 timmar, svenska språ-
ket med skrivning 10 timmar, räkning 4 timmar, naturkunnighet 3 timmar, geografi 
2 timmar, historia 2 timmar, sång 1 timme och metodik 6 timmar.411 Skillnaden 
jämfört med den vanliga folkskolelärarutbildningen var att det inom varje ämne 
fanns en anknytning till samiska levnadsförhållanden och historia. 
 
Kristendomskunskap: Undervisningen i kristendomskunskap följde en särskild läsord-
ning och de riktlinjer som gällde första och andra året i småskolan. Huvuddragen i 
bibeltexternas teman var först något om Jesu födelse och barndom, därefter texter 
ur Gamla Testamentet (huvudsakligen från Moseböckerna). Sedan följde på nytt 
texter från Nya Testamentet.412 Till bibelundervisning gavs också en översikt över 
bibelböckernas huvudsakliga innehåll.413 Kristendomskunskapen innehöll även en 
repetition av Luthers lilla katekes och kyrkohistoria, som skulle ge de huvudsakliga 
dragen av den kristna kyrkans grundläggning och utbredning, samt ”lapparnas 
kristnande”.414 

                                                 
409 Det är lite oklart om ordalydelsen ”deras land” syftar på Sverige eller Sápmi, vilket har viss betydelse. Jag tror att 
det syftar på det senare, eftersom en elev vid utbildningskursen, Sigrid Rutfjäll, så gott som ordagrant återger under-
visningsinnehållet på samma sätt som Bergfors. Men hon skriver (s. 37): ”[n]ärmare känndom om Same-Ätnam, dess 
olika regioner och djurvärld”. Det hade dock förflutit mer än 50 år då Rutfjäll berättade om sina hågkomster om 
nomadskollärarutbildning och eftersom hennes ordalydelse i övrigt är så lik Bergfors beskrivning, så får man anta, att 
hon läst hans beskrivning av kursinnehållet till stöd för sina hågkomster. Men att hon trots allt minns rätt får stöd av 
inventarieförteckningen över lärarutbildningen 1917. Kartmaterialet som redovisas där är till övervägande del över 
Norrland och dess regioner.     
410 Georg Bergfors ”Kursen för utbildning av vandrande nomadlärare i Vittangi” i Från Bygd och vildmark i Lappland 
och Västerbotten, (Stockholm 1917) s. 73. 
411 Kungl. Folkskolöverstyrelsen, handlingar till huvuddiariet, E II a:19, RA. 
412 Kungl. Folkskolöverstyrelsen, handlingar till huvuddiariet, E II a:19, RA. Valet av bibeltexter skall följde kurspla-
nen i Folkundervisningskommitténs betänkande: 4: angående folkskolan (Stockholm 1914) s. 244–245. 
413 De läromedel som användes var naturligtvis i första hand bibeln, men även Jonas Bäckman, Lärobok i bibliska histo-
rien, innehållande 35 berättelser ur Gamla och 60 berättelser ur Nya testamentet: För folkskolor, (Stockholm 1879).  
414 Läromedel till detta kursinslag: Paul Nilsson, Doktor Martin Luthers Lilla katekes med kort utveckling: Av K. M. antagen 
d. 11 oktober 1878; August Hedman, Hednisk tro och kult: samt kristlig mission i svenska lappmarkerna: En populär framställ-
ning, (Stockholm 1888); Nordisk familjebok; Olof Bergqvist och Fredrik Svenonius, Lappland: Det stora svenska framtids-
landet: En skildring i ord och bild af dess natur och folk (Stockholm 1908). Det finns anledning att tro att Edmans Hednisk 
tro och kult ... ströks ur litteraturen efter att domkapitlet ansett den i ”väsentliga delar föråldrad”.  
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Svenska språket: Svenska språket var huvudämne i nomadskollärarkandidaternas lä-
rarutbildning. En tredjedel av utbildningstiden ägnades åt svenska, uppdelad i in-
nanläsning och rättskrivning. Under innanläsningen övades de blivande lärarna i att 
läsa rent innantill samt ”övning i att uppfatta och muntligen återgiva innehållet av 
det lästa samt att redogöra för egna iakttagelser”.415 Stoffet skulle uttryckligen häm-
tas från lapska sagor och sägner. Svenska innehöll även rättskrivning och uppsats-
skrivning företrädesvis ”över ämnen inom lapparnas värld”.416 Det ingick även att 
lära sig skriva enklare brev, skrivelser och ifyllandet av postblanketter samt lära sig 
huvuddragen i den allmänna form- och satsläran.417 
 
Metodik: I detta ämne behandlades stadgor som reglerade samernas undervisning. 
Här får man anta att undervisningen främst rörde skillnader mellan undervisning i 
nomadskolor och undervisning i folkskolor samt vad som särskilt utmärkte samer-
nas utbildning. När det gällde undervisning i det svenska språket användes den me-
todanvisning som Wiklund givit i sin Handledning vid den första undervisningen i svenska. 
Inga andra läromedel användes i detta ämne. Lärarutbildningskursen i Vittangi hade 
också en övningsskola till sitt förfogande där de blivande lärarna fick göra praktiska 
övningar. Barnen i övningsskolan var nomadiserande samer.418 
 
Historia: Ämnet omfattade en kort översikt av de olika skedena i Sveriges historia 
och sedan en kort framställning av samernas egen historia, deras invandring, ut-
bredning och förhållande till grannfolken. Dessutom behandlads de viktigaste trak-
taterna rörande samerna och deras näring samt de då gällande lagar som berörde 
samer och deras byordningar. 
 
Geografi: Ämnet bestod av en genomgång av lappmarkernas olika terrängförhållan-
den, växtliv, flyttningsvägar och om de norska gränstrakterna. Den innehöll även en 
kort översikt av Nordens geografi samt Europas och Asiens. Läromedel till kursen 
verkar enbart ha varit kartmateriel, såsom jordglob och kartor över andra nomad-
folks hemområden. 
 
Naturkunnighet: Eleverna fick lära sig de vanligaste djurtyperna, särskilt renen och 
hunden och deras plats i djurlivet. I övrigt även djur och växter som ansågs vara 
nyttiga eller skadliga för samerna. 
 

                                                 
415 Kungl. Folkskolöverstyrelsen, handlingar till huvuddiariet, E II a:19, RA. 
416 Kungl. Folkskolöverstyrelsen, handlingar till huvuddiariet, E II a:19, RA. 
417 Texter för svenskämnet skulle väljas ur lämplig litteratur rörande samernas värld: Karl Bernhard Wiklund Nomad-
skolans läsebok del 1 (Uppsala, 1917); Läsebok för folkskolan: Särskild parallellupplaga till tionde upplagan ordnad i avdelningar 
med var för sig enhetligt innehåll (Stockholm, 1913–1915); Emelie Demant, Med lapparna i högfjället (okända uppgifter); Es-
ter Blenda Nordström, Kåtornas folk (Stockholm 1916). Sigrid Rutfjäll berättar att hon under en resa till Kiruna fick 
träffa författaren Emelie Demant-Hatt. Rutfjäll & Lundmark (1990) s. 38. 
418 Rutfjäll & Lundmark (1990) s. 37. 
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Lärarutbildningskursen omfattade det lärostoff som en folkskoleelev mötte under 
de tre första åren i skolan. Den samiska inriktningen i alla ämnen är naturligtvis ett 
undantag, liksom undervisningen i metodik. Det enda ämne som väckte diskussio-
ner i utarbetandet av kursplanen var ämnet historia. Domkapitlet i Luleå menade 
att den svenska historien borde vara ett av skolans viktigaste ämnen, såväl för sa-
mer som för svenska barn. Det ansågs vara väl kort tid som avsatts för detta 
ämne.419 Kursplanen ändrades sedan så att ämnet historia lästes två timmar i veckan 
istället för en timme, som föreslagits från början. Ämnet svenska språket avkorta-
des istället med en timme, från elva till tio. Kursledaren George Bergfors samman-
fattar utbildning med att säga: 

Ehuru elevmaterialet i stort sett synes vara det allra bästa […] förefanns och förefin-
nes ännu en stor ojämnhet i kunskaper hos dem. Men att på så kort tid medhinna att 
fylla dessa luckor och dessutom bygga på med något nytt, så att eleverna vid sitt in-
träde i skolarbetet skulle fylla några uppdrivna anspråk på en teoretisk och praktisk 
välutrustad barnalärare, är ju mera en from önskan än en möjlighet. Jag får nöja mig, 
om jag lyckas sporra troheten och ambitionen hos dem i deras blivande kall.420 

Lärarutbildningen i Vittangi 1917 betydde mycket för nomadskolan. I ett slag var 
det inte längre problem att få lärarkrafter till den vandrande skolan. Den tid då sko-
lor ställdes in på grund av lärarbrist var nu över. De kursutbildade lärarna kom ock-
så att sätta prägel på nomadskolan. År 1920 arbetade 16 fast anställda vandrande 
nomadlärare i nomadskolan, av dessa var 14 examinerade från Vittangi, en var små-
skollärarinna och ytterligare en var inte examinerad.421 Hela den gamla vandrande 
lärarkåren från tiden före nomadskolreformen var utmönstrad och ersatt av en ny 
lärarkår, som var utvald och utbildad enbart för detta syfte. Den nya lärarkåren 
hade inte heller möjligheter att undervisa i andra skolor, eftersom de saknade for-
mell behörighet.422 Många av dem stannade av detta eller andra skäl som lärarinnor 
i nomadskolan under lång tid. År 1940 fanns det till exempel fortfarande fem lära-
rinnor som var kursutbildade 1917 och ett antal andra som efter kursutbildningen 
vidareutbildat sig till småskollärarinnor.423 Lärarinnorna satte därför, åtminstone 
under de första åren efter 1917 års lärarutbildningskurs, standarden för undervis-
ningsinnehållet i nomadskolan. Ambitionerna och kunskapskraven i den vandrande 
nomadskolan kunde inte gärna sättas högre än vad lärarna var utbildade till. 

Lärostoff och läromedel 
I följande genomgång skall jag behandla i vad mån lärostoffet och läromedlen an-
passades till samiska förhållanden. När det gäller lärostoffet kommer analysen inte 
                                                 
419 ”Utdrag ur domkapitlets protokoll den 17/1 1917”, Kungl. Folkskolöverstyrelsen, handlingar till huvuddiariet, E 
II a:19, RA. 
420 Bergfors, 1917, s. 75–76. 
421 Inspektörsberättelse 1920, RNA, D IV:1, HLA. 
422 Åtminstone hade de kursutbildade nomadlärarna stora svårigheter att få tjänster inom det allmänna skolväsendet. 
Reglerna för behörighet för ordinarie små- och folkskollärartjänster blev mer anspråksfulla med tiden. Efter 1933 var 
det i princip omöjligt för en kursutbildad nomadskollärare att få en ordinarie tjänst i små- eller folkskolan, utan dis-
pens från regeringen. SFS 1933:507. Några lärarinnor försökte dock lämna nomadskolan på grund av den krävande 
undervisningssituationen. Brev från Rut Lindblad till nomadskolinspektören den 17/ 11 1933, RNA, Ö I:2, HLA.   
423 Inspektörsberättelse 1940–1941, RNA, D IV:1, HLA. 
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att göras ämnesvis. I stället har tre kategorier konstruerats för att visa de väsentli-
gaste dragen i anpassningen. Inom varje kategori ges exempel från olika läroämnen, 
så att läroämnenas huvudsakliga inriktning framgår. Vad gäller läromedel kommer 
de viktigaste dragen ur läromedelsbeståndet och dess innehåll att endast presenteras 
då läromedlen är särskilt framtagna för nomadskolans bruk. Först skall jag dock 
säga någonting allmänt om kurs- och läroplanernas förändring från 1913 till början 
av 1940-talet. 

Ett tunnare lärostoff 

Under nomadskolans första år förefaller det ha funnits mycket enkla anvisningar 
om hur undervisningen skulle bedrivas och vad som skulle undervisas. Den enda 
kurs- och läroplan som fanns för den vandrande skolan var fastställd av Luleå 
domkapitel den 31 december 1914. Planen tog emellertid enbart upp fyra läsämnen: 
svenska språket, kristendomskunskap, räkning och sång. Föreskrifterna var mycket 
kortfattade och den enda egentliga anpassade undervisningen var i svenska språket. 
I kursplanen angavs att läraren skulle visa särskilt stor uppmärksamhet och tillämpa 
metodiken i Handledning vid den första undervisningen i svenska i nomadskolorna. Den bo-
ken kom dock inte ut förrän 1917. Som läromedel i svenska skulle Nomadskolans lä-
sebok användas. Även denna kom ut först 1917. Huvudämne i de vandrande sko-
lorna var enligt läroplanen kristendomskunskap, där det gavs detaljerade uppgifter 
om vilka bibeltexter och katekesställen som var viktiga. Kristendomsundervisning-
ens innehåll var dock mindre omfattande än i små- och folkskolan.424 I övrigt hän-
visades i stort sett till 1900 års normalplan.425  
 Kursplanen för den fasta skolan var något mer detaljerad, vilket på ett sätt är 
märkligt eftersom den vandrande skolan var mer omfattande i tid räknat. Den enda 
form av undervisning som enligt kursplanen förefaller ha varit särskilt anpassad för 
samerna var ämnena geografi och lagkunskap. I geografi skulle läraren uppmärk-
samma det egna länet och därefter ge en kortfattad översikt över Sverige, världsde-
larna och världshaven. I ämnet lagkunskap skulle eleverna få kännedom om de vik-
tigaste föreskrifterna som angick samernas renskötsel.426 
 Kurs- och läroplaner i de första årens nomadskola, fram till 1918–1919, lämnade 
stort utrymme för lärarna och skolråden i lappmarksdistrikten att utforma under-
visningen efter eget huvud. På ett sätt var det märkligt att undervisningen inte styr-
des uttryckligare, eftersom den särskiljande undervisningen skulle vara avpassad ef-
ter samernas levnadssätt och erfarenhetsvärld. Trots det förefaller undervisningsin-
nehållet i stor utsträckning ha varit detsamma som i folkskolorna. Den väsentligaste 

                                                 
424 Pedagogen Margareta Mellberg har i Pedagogen och det skrivna ordet: Skrivkonst och folkskollärare i Sverige 1870–1920 
(Göteborg 1996) s. 58, räknat antalet bibliska berättelser som togs upp i normalplanerna från 1878 till 1900. I små-
skolan rörde det sig 34–36 bibliska berättelser och i folkskolan från 99–134. Antalet bibliska berättelser som förekom 
i nomadskolans två första år, enligt läroplan som fastställdes av Luleå domkapitel 1914, var 19 stycken. Den fasta 
skolan skulle enligt anvisningarna följa normalplanen. ”Lärokurs och läroplan m.m. för nomadskolan i Arjeploug”, 
RNA, F II:1, HLA. 
425 ”Lärokurs och läroplan vid vandrande nomadskolan”, RNA, F II:1, HLA; ”Lärokurser och läroplan m.m. för 
nomadskolorna i Arjeploug”, RNA, F II:1, HLA. 
426 ”Lärokurser och läroplan m.m. för nomadskolorna i Arjeploug”, RNA, F II:1, HLA. 
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avvägningen för ett avpassat undervisningsinnehåll gällde stoffets omfattning, var-
vid nomadskolorna fick ett klart begränsat undervisningsinnehåll i förhållande till 
folkskolorna. Värt att notera är att kursplanerna föreskrev att nomadskolans elever 
inte skulle få någon undervisning i samhällsorienterande ämnen, eller i ämnen med 
influenser från svenskt samhälls- och kulturliv. Endast i geografi, vilket berörts 
ovan, och historia fick eleverna i den fasta skolan sådan undervisning. Historieun-
dervisningen skulle innehålla de väsentligaste styckena om den ”historiska utveck-
lingsgången”, inklusive epoker som forntiden, medeltiden, storhetstiden samt Sve-
riges regenter.427 
 I början av 1920-talet upprättades nya timplaner som blev gemensamma för hela 
nomadskolväsendet. Timplanerna stod väl i överensstämmelse med den förändring 
i undervisningen som 1919 års undervisningsplan för folkskolorna stipulerat. Kris-
tendomsundervisning fick minskat utrymme samtidigt som modersmålet och hem-
bygdskunskap fick ett ökat utrymme.428 Timplanen i nomadskolan liknade till sin 
struktur andra B-formen (B2) i folkskolorna.429 Kristendomskunskap fick färre 
timmar till sitt förfogande i nomadskolorna än ämnena hembygdsundervisning och 
räkning. Kristendomsundervisningen i sig förändrades också efter det att Luthers 
lilla kateket togs bort som undervisningsmedel 1923 och efter samma år fanns inte 
längre katekesundervisning kvar i nomadskolorna.430 De väsentligaste skillnaderna 
mellan folkskolornas timplaner och nomadskolans var att nomadskolan fick något 
fler timmar undervisning i hembygdsundervisning, geografi och naturkunnighet 
och något färre timmar i skrivning av svenska språket. I övrigt var överensstämmel-
sen med folkskolans timplan god. Det bör poängteras att ämnena hembygdskun-
skap med arbetsövningar och gymnastik inte var ämnen som fastställts i de stadgor 
som gällde i den vandrande nomadskolan.431 Likväl upptog dessa ämnen drygt sex 
timmar i veckan, eller en fjärdedel av undervisningstiden.432 Timplanen tillsammans 
med en läroplan för nomadskolan som fastställdes år 1923 kom, dock med mindre 
modifikationer, att gälla till början av 1940-talet. 

Åskådningspedagogisk anpassning 

Till de karaktäristiska dragen i nomadskolans undervisning hör – i allt väsentligt – 
en anpassning till en åskådningspedagogisk grundsyn. Skol- och hushållskåtorna ut-
gjorde i sig åskådningsmateriel för undervisningen. Något liknande fanns inte i 
andra folkskolor. När eleverna skulle lära sig de svenska orden för vardagliga sa-
miska ord och uttryck var tanken att dessa enkelt kunde åskådliggöras i undervis-
ningssituationen. Miljön underlättade inlärningen. Inte enbart inlärningen av enkla 
ord och namn och beskrivning av verksamheter som var förknippade med samiskt 

                                                 
427 ”Lärokurser och läroplan m.m. för nomadskolorna i Arjeploug”, s. 4–5, RNA, F II:1, HLA. 
428 Undervisningsplan för rikets folkskolor (Stockholm 1919) s. 7–14. 
429 Jämför Undervisningsplan för rikets folkskolor (Stockholm 1919) s. 12 och inspektörsberättelse 1922, RNA, D IV:1, 
HLA. 
430 Inspektörsberättelse, 1923, RNA, D IV:1, HLA; ”Läroplan för nomadskolorna i Sverige”, s. 1–7, RNA, F II:1, 
HLA.  
431 SFS 1913:287, § 16 mom. 2; SFS 1916:463 § 17 mom. 2. Dessa upptogs dock senare i SFS 1925:511 § 7 mom. 1. 
432 Inspektörsberättelse 1922, 1923, RNA, D IV:1, HLA. 
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leverne, underlättades på grund av skolkåtornas exteriör; även mer komplexa för-
hållanden tänktes kunna åskådliggöras genom nomadskolans betingelser. 

Den åskådningspedagogiska anpassningen i nomadskolorna är inget isolerat fe-
nomen. Åskådningspedagogiken hade vid sekelskiftet 1900 ett stort genomslag i 
svensk undervisning.433 Den ingick också i en större utbildningspolitisk omvälv-
ning, där nyttokunskaper ersatte ett mer klassiskt bildningsideal. Läroplanstexter 
från 1900-talets början poängterar åskådlighet, livfullhet och nytta i folkskolans un-
dervisning i så gott som samtliga ämnen. Åskådningspedagogiken materialiserades i 
1919 års undervisningsplan i och med det reformpedagogiska ämnet hembygdskun-
skap.434 Pedagogen Theodor Hellman beskrev på 1920-talet hembygdsundervis-
ningen som en direkt arvtagare till åskådningsundervisning.435 Det finns ändå skäl 
att tro att detta var särskilt utpräglat i nomadskolorna.436  

Åskådningspedagogiken, som hade utvecklats och inspirerats av Comenius, 
Rousseau och Pestalozzi stod i nära samband med en vidare reformpedagogisk 
strömning under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet.437 Åskådningsunder-
visningen började med de direkta sinnesintrycken, som barnen fick från skolan och 
hemmet. Därifrån vidgades världen och det åskådade till allt större sammanhang: 
närmiljön, familjen, hembygden och så vidare. En viktig princip var att träna bar-
nens sinnesförmågor, lära dem skilja ut väsentliga intryck, bilda dem till ett sam-
manhang och redogöra för dem. Detta kunde ske genom lämpligt åskådningsmate-
riel eller naturliga föremål. Barnens intryck ersatte också på sätt och vis traditionella 
läromedel och lärarens kunskaper. Undervisningen stod emellertid under lärarens 
kontroll, varvid både lämpligt åskådningsmateriel och en bedömning av lämpliga in-
tryck gjordes av läraren.438 Åskådningsbegreppet kan ses som en integrerad del av 
aktivitetspedagogiska förhållningssätt, som blev centrala för reformpedagoger i bör-
jan av 1900-talet. En viktig hållning inom detta synsätt var, som Fridtjuv Berg ut-
tryckte det, att ”lära genom att göra”.439 Eleverna skulle inte enbart använda ögo-
nen vid inlärningen, utan känna, göra och utföra aktiviteter. För Berg handlade det 
inte enbart om yttre upplevelse av saker, utan även inre upplevelser, där aktiviteten, 
åskådningsmateriel och skolmiljön tillsammans bildade en grund för en djupare för-
ståelse och verklig kunskap. Skolhistorikern Åke Isling, som har studerat det peda-
gogiska innehållet i läroplaner runt år 1900, menar att åskådningspedagogikens ge-
nomslag i svensk undervisningshistoria innebar en utveckling av läromedel, plan-

                                                 
433 En bra översikt över åskådningspedagogikens innehåll och genomslag ger Petra Rantatalo, Den resande eleven: folk-
skolans reserörelse 1890–1940 (Umeå 2002) s. 47–78. Se även Åke Isling ”Arbetsformer och arbetssätt” i Gunnar Ri-
chardsson (red), Ett folk börjar skolan (Uddevalla 1992) s. 123; Ester Hermansson, Vårt arbetssätt: Aktivitetspedagogik i 
praktisk utformning (Stockholm 1947) s. 18.   
434 Julia Nordlund, ”Konsten att skapa svenskar i klassrummen: Åskådningsundervisning i nationen utkant” i Forsk-
ning om Europafrågor, nr. 22, (2009). 
435 Theodor Hellman Hembygdsundervisningen i folkskolan: Ett försök till ämnets metodiska planläggning (Härnösand 1922) s. 
5. 
436 Ordet åskådlighet och liknande förekommer till exempel på följande ställen i Undervisningsplan för rikets folkskolor 
(Stockholm 1919) s. 27, 67, 70, 73, 75, 97.  
437 Nedanstående beskrivning över åskådningspedagogiken är hämtad från Rantatalo (2002) s. 66–69. 
438 Nordlund (2009). 
439 Fridtjuv Berg, Att lära genom att göra (Växjö 1913) s. 8. 
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scher och annat åskådliggörande material som band undervisningen till klassrum-
men.440 Agneta Linné, som studerat lärarutbildningen vid folkskolseminarierna, har 
dock uppmärksammat en annan tendens i åskådningspedagogiken, nämligen det 
som kan betecknas som ”att åskåda världen”.441 Nedan skall jag, genom några ex-
empel, visa hur åskådningspedagogiska principer konkretiserades i nomadskolans 
undervisning både i klassrumsbunden form och genom att ”åskåda” världen utan-
för. 
 
”Åskådande” undervisning i skolrummet 
Ett ämne där åskådningen var särskilt central var hembygdskunskap med arbetsöv-
ningar. Syftet med hembygdsundervisningen var att ”utveckla deras [elevernas] iakt-
tagelseförmåga, ordna och vidga deras föreställningskrets […] samt på samma gång 
främja deras kännedom om hembygden, framför allt dess natur och arbetsliv”.442 
Ämnet, som även fanns i folkskolorna, lämpade sig väl för nomadskolan eftersom 
hembygdskunskap i sig var tänkt att anpassas efter elevernas närmiljö och hemför-
hållanden. Slutmålet med hembygdskunskap i den vandrande nomadskolan var att 
”barnen skola hava bibringats en översiktlig och systematisk kännedom om fjällen 
och lapparnas liv där”.443  

Undervisningen i hembygdskunskap började med ord och företeelser som fanns 
i skolan: ”Tältstänger, tältduk, eldstad, golvris, längd och bredd, omkrets metermått 
och cirkel. Övriga föremål i skolan”.444 Därefter behandlades saker som fanns di-
rekt utanför skolan: ”Flaggstången, flaggan och dess betydelse. De fyra väder-
sträcken. Träd, buskar och örter på ’skolgården’. Fåglar och andra djur i närheten 
av skolan”.445 Denna undervisning om skolan och dess omgivning kompletterades 
med övningar där barnen själva aktiverades: 

Skolkåtan sticklägges, klippes, ritas. Olika slag av kåtastänger ritas. Tältdukarna klip-
pas i sina olika vådor och hopklistras sedan till en helhet. Planritning av kåtans golv 
med eldstad etc. utföres. ”Rakman” och ”Krokman” tecknas. Bokmärken vikas. Oli-
ka föremål i skolan tecknas.446 

Åskådning och aktivitet sammanflätades även i samtalsövningar i svenska språket, 
vilka fanns i K. B. Wiklunds Handledning vid den första undervisningen i Svenska i nomad-
skolorna. I anvisningarna till talövningar för barn som inte hade svenska som mo-
dersmål poängterades att inlärandet av ord och uttryck, så gott det gick, åtföljdes av 
förevisande och åskådande av det föremål eller den handling som orden avsåg: 
”[d]å ordet yxa skall inläras, bör alltså en yxa förevisas, och då ordet såga inläres, bör 

                                                 
440 Åke Isling, Det pedagogiska arvet: Kampen för och mot en demokratisk skola, del II (Stockholm 1988) s. 188. 
441 Agneta Linné, Barnet, moralen och vetenskapen: En studie av tradition och förändring i lärarutbildningen (Stockholm 1996) s. 
129. 
442 ”Läroplan för nomadskolorna i Sverige”, s. 10, RNA, F II:1, HLA. Syfteformuleringar och anvisningarna var di-
rekt hämtade ur undervisningsplanen för folkskolorna.  
443 ”Läroplan för nomadskolorna i Sverige”, s. 42, RNA, F II:1, HLA. 
444 ”Läroplan för nomadskolorna i Sverige”, s. 27, RNA, F II:1, RNA. 
445 ”Läroplan för nomadskolorna i Sverige”, s. 27, RNA, F II:1, RNA. 
446 ”Läroplan för nomadskolorna i Sverige”, s. 27, RNA, F II:1, HLA. 
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det ske i samband med verklig sågning”.447 Talövningarna var ofta förbundna med 
arbetsövningar eller lekar av olika slag. Enligt Wiklund var leken av betydelse för 
inlärningen: 

Man får därvid alldeles icke frukta för att lärarinnans eller skolans värdighet på något 
sätt skulle lida av att skolarbetet förbinds med lek. Leken på svenska är ett utmärkt 
medel för att lära barnen tala språket och att övervinna deras blyghet vid talandet448 

Många talövningar utformades också med utgångspunkt i samiska verksamheter. 
Om läraren beskrev för barnen vad de skulle göra på det främmande, svenska, 
språket förväntades de snart lära sig de ord som var förbundna med just den verk-
samheten. Enligt läraranvisningarna var det av största vikt att barnen själva utförde 
arbetet eller verksamheten och inte bara såg på när det utfördes av läraren eller 
kamraten.449 Flera andra övningar var utformade så att de svårligen kunde utföras i 
en vanlig folkskola: spinna sentråd, skjuta med båge, kasta med kast-töm, lappa 
skor, baka kakor, städa kåtan, göra upp eld, övning med kökskärl och matvaror, 
laga mat, släde och seldon.450 Även innehållet i de första läsövningarna skulle häm-
tas från områden som barnen var väl förtrogna med, det vill säga ämnen som 
anknöt till hem och skola.451 I handledningen till lärarna betonades också att under-
visningen i svenska under de första åren inte fick ha för stora ambitioner. Det vikti-
gaste var att bli bekant med de svenska ljuden.452 
 Den lekfulla attityden till den första inlärningen fortsatte av allt att döma även 
senare. Nomadskollärarinnan Elina Pesonen återger vid ett Nordiskt sameskolmöte 
1965 hur eleverna, enligt anvisningar av nomadskolinspektör Erik Bergström, 
”bland annat [skulle] rita, klippa eller modellera en mygga”.453   

Internationella åskådningspedagogiska strömningar 

I Nordamerika har forskare noterat att pedagogiken i undervisningen av indianer i 
USA i början av 1900-talet stod under stort inflytande av den schweiziske pedago-
gen och författaren Johann Heinrich Pestalozzi (1747–1827). Han förkastade en 
klassisk mekanisk undervisningsmetod, vilken underströk memoreringsfärdighet 
och disciplin, och förespråkade istället den naturliga omgivningen som källa till un-
dervisningsmöjligheter och användandet av barnens sinnen i undervisningen.454 
Pestalozzi betonade att undervisningen skulle börja med det som var bekant för 
barnet. I USA fick Pestalozzi inte bara genomslag bland utbildningsreformatorer 
och skolgrundare för allmänna skolor utan även inom det utbildningssystem som 

                                                 
447 Wiklund (1917a), s. 7. 
448 Wiklund (1917a), s. 7.  
449 Exempelvis var en övning av mer allmänt slag kapplöpning. Läraren sade vid denna övning var barnen skulle stå 
uppställda, vart barnen skulle springa och började räkna ner till start. Läraren korade därefter segraren. Efter ett par 
sådana övningstillfällen antogs det att barnen skulle förstå orden som ingick i just denna verksamhet. Wiklund 
(1917a) s. 22. 
450 Wiklund (1917a) s. 22–31. 
451 ”Läroplan för nomadskolorna i Sverige”, s. 18, RNA, F II:1, HLA. Det är diskutabelt om alla samebarn verkligen 
var väl förtrogna med att exempelvis spinna sentråd och skjuta med pilbåge.  
452 Wiklund (1917) s. 11. 
453 ”Nordiskt samelärarmöte i masi 12–14/8 1965” s. 57, RNA, A:3, HLA. 
454 En kort beskrivning av Pestalozzi finns i Sjöstrand (1964) s. 277–283.   
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under 1800-talets sista decennier skapats åt amerikanska indianer.455 En förgrunds-
gestalt inom den amerikanska utbildningspolitiken gentemot indianer, Henry Mor-
gan, ansåg att undervisning med föremål (object lessons) måste föregå mer formell 
undervisning genom traditionella läromedel. Genom att iaktta, använda, väga och 
mäta föremål tränade eleverna också sina sinnen.456 Föremål användes också i stor 
utsträckning i andraspråksinlärning. En inspektör vid Navajo Indian School ansåg 
att: 

The natural method of giving a child English lies in a representation of objects and 
the English names to represent them. This should be done in a manner to command 
his interest and attention. The names of the objects and the simple sentences given by 
the child should be repeatedly written on the board, until a correct mental picture of 
the written word or sentence is formed.457 

Indianer som själva gått i internatskolor har vittnat om att åskådningsmetoden (ob-
ject method) användes i undervisningen.458 Namn på föremål som demonstrerades 
fysiskt eller genom planscher, upprepades gång på gång av läraren eller så uppma-
nades eleverna att själva säga orden. Övningarna och exemplen som används i indi-
anernas undervisning visar stor överensstämmelse med metodiken i nomadskolor-
na, så som anvisningarna löd i lärarnas handledningsbok. I en räkneövning i no-
madskolan anvisades läraren ta fram fem stickor och räkna, det här är en sticka (lä-
raren håller fram en sticka), det här är två stickor och så vidare.459 John Fire minns 
från undervisningen i Rosebud Reservation 1903 hur hans lärare ”hold up one stick 
and say ’One’ then she hold up two sticks and say, ’Two,’ over and over again”.460  
Det kan också nämnas att John Deweys reformpedagogik tidigt inspirerade vissa 
rektorer inom utbildningssystemet för indianer. I det sammanhanget betonades 
skolmiljöns betydelse för undervisningen.461 
 Lars Elenius, som bland annat har studerat den svenska språkundervisningen för 
meänkielitalande i Tornedalen, har påpekat att när svenska infördes som undervis-
ningsspråk så byggde lektionerna till mycket stor del på muntlig undervisning och 
åskådningsövningar. Läraren demonstrerade föremål, sade föremålets namn på det 
främmande språket om och om igen. Barnen skulle också så långt som möjligt akti-
veras under lektionerna.462 Elenius ser dock metoden, här kallas den för direktme-
toden eller Berlitzka metoden, i ett annat sammanhang eftersom den innebar att 
finskan inte längre användes i undervisningen. Elenius tycks anse, även om han inte 
är klar på den punkten, att metoden infördes för att den lämpade sig för svensk na-
tionalistisk språkpolitik i Tornedalen.463 När det gäller språkinlärningsmetoden ifrå-
ga i nomadskolan bör den förmodligen ses i ett vidare sammanhang. Den var en del 

                                                 
455 Reyhner & Eder, (2004) s. 101–102. 
456 Jämför Fridtjuv Berg: Några minnesblad (1916) s. 65. 
457 Citerat från Reyhner & Eder (2004) s. 103. 
458 Reyhner & Eder (2004) s. 103–104. 
459 Wiklund (1917a) s. 19–20. 
460 Citerat från Reyhner & Eder (2004) s. 104. 
461 Reyhner & Eder (2004) s. 103. 
462 Elenius (2000) s. 272. 
463 Det är åtminstone i ett sådant sammanhang som metodens beskrivs. Elenius (2000) s. 272–275, 302–303. 
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av en internationell pedagogisk strömning, där åskådandet av objekt eller direkt er-
farenhet av mer komplexa företeelser var centrala och att språkinlärningen inte 
borde undantagas från de övergripande pedagogiska principerna. 
 
Att åskåda världen 
Elevernas undervisning innehöll också moment där de skulle åskåda världen. Ut-
flykter, exkursioner och vandringar skulle regelbundet företas i hembygdskunskap, 
geografi och naturkunnighet för att betrakta omgivningens växt- och djurliv, geolo-
giska förhållanden och arbetslivet i skoltrakten. Under utflykterna avritades djur 
och växter, man gjorde kartskisser över närområdet och blommor pressades och 
systematiserades i herbarier. Vidare insamlades bergarter och eleverna skulle utföra 
kläckningsförsök med fjärilslarver.464  

Nästa område att få kännedom om var renskötseln och andra yrkesområden. 
Denna undervisning gavs i första hand i ämnet nomadkunskap som uppdelades i 
två undervisningsområden – en teoretisk del och en praktisk. En stor del av under-
visningen förefaller ha ägnats åt särskilda administrativa förhållanden som påverka-
de samernas levnadssätt.465 Den bestod exempelvis av en genomgång av samebyar-
nas antal, dess gränser, vinterbetesmarkens utbredning, bebyggelsen ovanför od-
lingsgränsen, renskötselns nationalekonomiska värde, de lagar, författningar och in-
stitutioner som fastställts och som påverkade samernas liv samt att lära sig namnen 
”å länets och traktens viktigare överhetspersoner”.466 Eleverna skulle också känna 
till de principer som varit ledande vid utarbetningen av författningar rörande lapp-
väsendet. I undervisningen skulle eleverna även få kännedom om andra nomadfolk, 
deras förhållanden och den lagstiftning som i andra länder reglerade nomadiserande 
gruppers förhållanden. Denna del av undervisningen förefaller ha varit samhällsori-
enterande – det vill säga den behandlade renskötselns villkor ur ett samhällsper-
spektiv – men den var samtidigt påfallande snäv då den fokuserade regelverk och 
skyldigheter som rörde samernas levnadsförhållanden. Läroplanerna saknade över-
gripande samhällsorienterande undervisning om medborgarnas skyldigheter och 
rättigheter, parlamentarism, medbestämmande och rösträtt. Hjälpmedel för den te-
oretiska delen av ämnet nomadkunskap var i första hand kartor och författnings-
texter som sammanställts och tryckts av nomadskolinspektören för detta ändamål. 
Utflykt till lappmarkens centralorter skulle dock företas och där skulle institutioner 
och dess företrädare förevisas.467 
 Undervisningen hade också en praktisk del, som var inriktad mot renskötsel i sig. 
Där behandlades grundläggande kunskaper om renen och om hur renskötsel be-
drevs. Till denna undervisning hörde också att eleverna lärde sig vikten av ”rätt” 
renskötsel: hur renar skyddades från varg, var det fanns bäst bete under olika tider 
på året, hur de skulle se till att renarna inte skadade de bofastas grödor.468 I under-

                                                 
464 ”Läroplan för nomadskolan i Sverige”, s. 28–42, RNA, F II:1, HLA. 
465 Simone Pusch har särskilt poängterat undervisningens slagsida mot regelverk, Pusch (1998) s. 17. 
466 ”Läroplan för fasta nomadskolan i Sverige”, RNA, F II:1, HLA. 
467 ”Läroplan för fasta nomadskolan i Sverige”, RNA, F II:1, HLA. 
468 ”Läroplan för nomadskolan i Sverige” s. 38, RNA, F II:1, HLA. 
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visningen fanns även inslag av att fostra eleverna till vissa dygder, så som vikten av 
att vara tjänstvillig, ärlig och förstå vikten av arbetsamhet, noggrannhet och att visa 
en god vilja i allt man gjorde samt att den som skötte sina renar på ett bra sätt blev 
välbärgad.469  

Undervisning i renskötselns praktik medförde en del svårigheter. Dessa bottnade 
i ambitionen att lära ut rätt sorts renskötsel. Problemet var att det inte fanns läro-
medel tillgängliga för en sådan undervisning. Inte heller lärarna i den fasta nomad-
skolan kunde garantera tillfredsställande utbildning i kraft av egna kunskaper. Vems 
kunskaper var mest tillförlitliga ur skoladministratörernas perspektiv? Mot bak-
grund av de läromedel och undervisningshjälpmedel som fanns i ämnet, så var det i 
första hand nomadskolinspektören och andra experter som ansågs vara mest tillför-
litliga. Wiklunds bok Lapparna i Sverige användes från och med 1922 som undervis-
ningsbok.470 Från 1923 användes också Handbok rörande bestämmelserna i renbeteskon-
ventionen den 5 februari 1919 och efter 1928 en sammanställning över nya lagar som 
tillkommit om renskötsel; därtill ett antal kartor och kompendier framtagna av So-
cialdepartementet och nomadskolinspektör Erik Bergström samt undervisningsfil-
merna I fjällfolkets land och Med ackja och ren.471 I undervisningen skulle det göras ut-
flykter till samebyar och till renhjordar, så att barnen inte tappade kontakten med 
renskötseln. Under utflykterna skulle praktiska moment i renskötsel förevisas och 
”samtal hållas rörande renen, renskötseln och lapparnas liv i allmänhet”.472 
 Skolutflykter för att se andra förhållanden än de som förknippades med det sa-
miska levnadssättet fanns också anvisade. Dit hörde i första hand marknadsresor 
och kyrkbesök, men även besök i nybyggargårdar, där jordbruk åskådliggjordes. 
Även andra näringsgrenar, såsom gruvnäring och skogsavverkning berördes. Mo-
derna kommunikationssätt (tåg, ångbåtar, motorbåtar och flygmaskiner) förevisades 
i den mån sådana fanns i närheten av skolan.473 
 

En vidare anknytning till elevernas erfarenhetsvärld 
Ur en annan aspekt åskådliggjordes också vad som skulle läras ut genom nomad-
skolans ambulerande karaktär. Den vandrande skolan tänktes ge eleverna känne-
dom om fjällen och samernas liv under vår, sommar och höst, eftersom skolan då 
var belägen i fjällområdet. Erik Bergström betonade skolformens pedagogiska 
aspekt: 

Från pedagogisk synpunkt är dessutom denna skola [den vandrande] av det allra 
största värde, i det att den, bland annat för hembygdsundervisningen, erbjuder det 
yppersta åskådningsmateriell just i de avseenden, som för nomadundervisningen är 
bärande, nämligen renskötseln i dess mest intressanta faser, fjällens växtvärld och 
djurvärld i dess högsta flor m.m. Den står också i fullständig samklang med den 

                                                 
469 Dessa dygder uttalades främst i nomadskolans lägre klasser. ”Läroplan för nomadskolan i Sverige”, s. 38–39, 
RNA, F II:1, HLA.  
470 Inspektörsberättelse, 1922, RNA, D IV:1, HLA. 
471 Inspektörsberättelser, 1923, 1928–1929, RNA, D IV:1, HLA. 
472 ”Läroplan för de fasta nomadskolorna i Sverige”, RNA, F II:1, HLA. 
473 ”Läroplan för nomadskolorna i Sverige”, s. 38–39, RNA, F II:1, HLA. 
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grundläggande idé, som varit vägledande för nomadskolorganisationen, nämligen 
tanken att samtidigt med inlärandet av vanliga skolkunskaper hos barnen ingjuta ett 
speciellt lapskt kunskapsstoff och tymedelst hos dem väcka intresse för och kärlek till 
det egna folket och dess fäderneärvda yrke, renskötseln.474 

Under de följande tre åren, i den fasta skolan, var skolan däremot förlagd till ”den 
andra polen i deras hembygd, nämligen skogslandet och lapparnas vinterliv”.475 
Därmed antogs barnen få en sammanhängande helhetsbild av samernas levnads-
förhållanden. Genom denna skolordning åskådliggjordes att hembygdsbegreppet 
för dem hade en annan betydelse än för bönder eller för bofasta samer: bondens 
hembygd var den egna byn eller socknen, medan samens hembygd var hela flytt-
ningsområdet från fjällen (eller norska ishavskusten) till Bottenviken. Läroplanen 
inskärpte också att motsatsen mellan de olika levnadssätten och näringarna inte in-
nebar en hierarkisk skillnad. Så ofta det lät sig göras skulle läraren påpeka att när-
ingarna renskötsel och jordbruk ”komplettera varandra och stå likvärdiga vid var-
andras sida”.476 

Inom flera ämnen anknöt undervisningen till elevernas förhållanden genom ex-
emplifieringar hämtade ur samernas erfarenhetsvärld. Ämnet räkning med geometri 
skulle exempelvis bedrivas så att barnen fick största möjliga praktiska nytta av sina 
kunskaper. De skulle också inse nyttan med att vara kunnig i räkning. Av det skälet 
skulle räkneövningar i största möjliga utsträckning hämtas från områden där barnen 
hade erfarenheter. Någon exempelsamling anpassad för nomadskolan fanns dock 
inte, så lärarna uppmanades att vara kreativa och systematiskt ombilda de exempel 
som fanns i läroboken på ett för samiska behov lämpligt sätt: 

([H]ästar utbytes mot renar, hus mot kåtor etc.) Såsom exempel på områden, från 
vilka tillämpningsövningarna kunna hämtas, må nämnas: försäljning av renar (med 
olika pris på olika slag); försäljning av hudar, bällingar [samiska vinterskor, min anm.], 
härnor, lappskor etc.; vikt av olika slag av renkött; renhjordens sammansättning av 
tjurar, vajor, oxar och kalvar; inköp i handelsboden av mjöl, socker och kaffe etc. Vid 
exempel på pris, vikt och dylikt böra de använda siffrorna i möjligaste mån överens-
stämma med verkligheten, så att räkneövningarna, förutom insikten i själva räknan-
det, ge barnen en inblick i det faktiska läget på handelsmarknaden och skärper deras 
omdömesförmåga beträffande affärer m.m.477 

I början av 1930-talet infördes skriftliga avgångsprov i nomadskolan i räkning med 
geometri och rättskrivning (i svenska språket). Av de prov som finns bevarade 
framgår det att folkskolans provuppgifter i räkning även användes i nomadsko-
lan.478 Under några år användes inträdesproven till första klassen i den 4-åriga real-

                                                 
474 Skrivelse till domkapitlet i Luleå från Erik Bergström den 19/8 1932, Erik Bergströms efterlämnade papper 1920–
1932, RNA, Ö I:1, HLA.  
475 ”Läroplan för de fasta nomadskolorna i Sverige”, RNA, F II:1, HLA. 
476 ”Läroplan för de fasta nomadskolorna i Sverige”, RNA, F II:1, HLA. 
477 ”Läroplan för de fasta nomadskolorna i Sverige”, RNA, F II:1, HLA. 
478 Avgångsprov i Jukkasjärvi skoldistrikts skolor år 1937, 1938, 1943, odaterat, Ämnesordnade handlingar, skriftliga 
prov år 1935, 1937–1938, 1943–1949, 1951–1954, RNA, FV:1, HLA.   
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skolan.479 Provuppgifterna var alltså inte anpassade till elevernas erfarenhetsvärld, 
vilket läraranvisningarna angav. Problemlösningsexemplen handlade inte om renar 
eller kåtor, utan om till exempel bankräntor och inköp av trästaket.480 En anledning 
till att proven inte anpassats kan ha varit att nomadskolledningen ville jämföra un-
dervisningsresultaten i nomadskolan med folkskolan. I slutet av 1940-talet fanns 
däremot prov som visar att räkneexemplen anpassats till elevernas åskådningsvärld. 
Räkneexemplen handlade till exempel om ”hur många längdmeter stängsel måste 
man bygga, om man vill uppföra ett cirkelrunt skiljningsgärde i tre avdelningar”, en-
ligt en angiven ritning.481 Dessa prov hade alltså utformats enkom för nomadsko-
lan.    

I kristendomsundervisningens bibelläsning betonades betydelsen av att presente-
ra det ”historiska sammanhanget eller den religiösa personligheten åskådligt och le-
vande inför barnen”.482 Undervisande bibelstycken skulle föregås av en samman-
fattning av innehållet, som var ägnad att ”sätta barnens fantasi i rörelse […] och 
leva sig in i texten”.483 För att åstadkomma en livfull kristendomsundervisning för-
utsattes att läraren hämtade exempel ur samernas eget liv.484 I skrivövningar i 
svenska språket i nomadskolans femte och sjätte klass var ett kursmoment att prak-
tisera olika stilarter efter givna mönster, ”särskilt brev, kvitton, fullmakter m.m. 
med innehåll hämtat från renaffärer, inköp i handelsboden, ansökningar om regi-
strering av renmärken etc”.485 Provuppgifter i rättskrivning efter diktamen, från 
mitten av 1930-talet och framåt, handlade om ämnen som skulle vara kända för 
barnen. En sådan övning från 1935 var en kortare berättelse om vårens ankomst 
vid en fjällsluttning.486 Friare skrivövningar som introducerades i och med tredje 
klass skulle baseras på muntliga redogörelser och berättelser som barnen gjort un-
der tidigare lektioner. På så sätt stimulerades även kortare uppsatser och mindre 
skriftliga berättelser, som barnen själva gjort, till att innehålla teman hämtade ur 
barnens erfarenhetsvärld.487     

Anpassade tilläggskunskaper 

I flera ämnen var undervisningsinnehållet, som vi sett ovan, anpassat efter, vad som 
förväntades vara, samernas erfarenhetsvärld. Vad som kunde tänkas åskådat i sko-
                                                 
479 Inspektörsberättelser 1939–1940, RNA, D IV:1, HLA. I och med 1927 års skolreform var realskolan antingen 4-
årig och byggde på en 6-årig folkskola eller 5-årig och byggde på folkskolans fjärde klass. Fredriksson (red), del V 
(1950) s. 152–157.  
480 Avgångsprov i Jukkasjärvi skoldistrikts skolor år 1937, Ämnesordnade handlingar, skriftliga prov år 1935, 1937– 
1938, 1943–1949, 1951–1954, RNA, F V:1, HLA.   
481 Avgångsprov i räkning vid nomadskolorna 1948, Ämnesordnade handlingar, skriftliga prov år 1935, 1937–1938, 
1943–1949, 1951–1954, RNA, F V:1, HLA. 
482 ”Läroplan för de fasta nomadskolorna i Sverige”, RNA, F II:1, HLA. 
483 ”Läroplan för de fasta nomadskolorna i Sverige”, RNA, F II:1, HLA. 
484 ”Läroplan för de fasta nomadskolorna i Sverige”, RNA, F II:1, HLA. 
485 ”Läroplan för de fasta nomadskolorna i Sverige”, RNA, F II:1, HLA. 
486 Avgångsprov i räkning vid nomadskolorna 1948, Ämnesordnade handlingar, skriftliga prov år 1935, RNA, F V:1, 
HLA. 
487 Pedagogen Inger Andersson har noterat att den fria skrivning fick sitt officiella genomslag i folkskolan i och med 
1919 års undervisningsplan. Skrivövningarna i folkskolorna och i nomadskolan visar annars stor överensstämmelse. 
Inger Andersson, Läsning och skrivning: En analys av texter för den allmänna läs- och skrivundervisningen 1842–1982, (Umeå 
1986) s. 149–159.                                                                                                                                                                                       
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lan, runt om skolan och i närmiljön var inte bara grundläggande för hur saker lärdes 
ut, utan också viktigt för vad som lärdes ut. I ämnen som historia och i viss mån 
geografi var det samiska däremot sekundära kunskaper eller tilläggskunskaper, vid 
sidan av en kunskapsstomme som var fastlagd utan hänsyn till samernas särskilda 
förhållanden. Ämnet historia hade exempelvis ett innehåll som i stort motsvarade 
folkskolans, baserat på historiska epoker och regenter. Dessutom fick eleverna viss 
kännedom om Lappland och samernas historia. Samisk historia skulle dock bara 
”inflikas på lämpliga ställen” i den svenska historien.488 Historieämnet hade sam-
mantaget en underordnad betydelse för att betona samernas särskilda förhållanden. 
 Geografiundervisningen om länder utanför Sverige anpassades också i viss mån 
efter eleverna. I första hand behandlades geografiska förhållanden och näringslivet i 
de nordligaste delarna av Norge, Finland och delar av Kolahalvön. Det nordliga 
Ryssland, dess tundror, renskötsel och ”med lapparna besläktade folk”, betonades 
när det övriga Europa behandlades. Likaså fokuserades främst Sibirien, dess folk 
och näringsliv mer ingående och det övriga Asien mer summariskt. När det gällde 
den Nordamerikanska kontinenten var prioriteringen densamma: Grönland, den 
arktiska delen av Kanada och Alaska behandlades mer ingående medan den övriga 
Nordamerikanska geografin behandlades kortfattat.489 Undervisningen om de övri-
ga kontinenterna (Afrika, Sydamerika, Antarktis och Australien) hade dock ingen 
prioriteringsordning, utan där var innehållet likvärdigt den som fanns i folkskolan. 
Andra inhemska minoriteter och ursprungsfolk var alltså inget prioriterat område i 
nomadskolorna. 
 I undervisningen skulle Wiklunds Nomadskolans läsebok del I-III, som utkom mellan 
1917 och 1929, användas. Den var skriven på svenska och delarna var tämligen omfattan-
de. I ett meningsutbyte med disponenten i Kiruna Hjalmar Lundbohm, med anledningen 
av läroböckernas innehåll, så uppehåller sig Wiklund och Lundbohm vid vilket kunskaps-
stoff som var lämpligt att ha med i böckerna.490 Wiklunds och Lundbohms diskussion 
var illustrativ för två uppfattningar om nomadskolundervisningens innehåll. Det 
principiella problemet, formulerat av Wilund själv, var: ”Huru långt […] böra [lapparna] 
känna den svenska och allmänmänskliga kulturen.”491 Frågeställningen gällde alltså läro-
stoffets gränser. Wiklund menade att flera moment av exotiskt slag var nödvändigt.  

Man torde mot dess punkter [en uppräkning av läsebokskapitlens innehåll] vilja an-
märka, att tiger och kamel o. dyl. icke komma lappbarnen mycket vid och att man ej 
bör belasta deras hjärnor med sådana främmande och onyttiga ting, särskilt då 
skoltiden icke ens räcker till för ett ordentligt inhämtande av det inhemska vetande-
förrådet. Härpå svarar först och främst, att det nationella och hemvana icke är nog 
för människan. Hon behöver också det obekantas spänning och det främmandes my-
stik för att hålla sin vakenhet, sitt intresse och sin andliga spänstighet vid makt. Det 

                                                 
488 ”Läroplan för de fasta nomadskolorna i Sverige”, RNA, F II:1, HLA. 
489 ”Läroplan för de fasta nomadskolorna i Sverige”, RNA, F II:1, HLA. 
490 Se även Christer Karlsson, Vetenskap som politik: K. B. Wiklund, staten och samerna under 1900-talets första hälft (Umeå 
2000), s. 65–72.   
491 ”Preliminärt program för nomadskolans läsebok: Andra delen: Motivering”, s. 4 författat av K. B. Wiklund den 
1/5 1917, YK 193, vol. 16, RA. 
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vore ett svårt och ödesdigert missgrepp att låta lappbarnen läsa endast om renar och 
renar.492 

Enligt Wiklund var det inte farligt att låta barnen at del av kunskapsstoff om främ-
mande länder. Tvärtom tyckte han att det var bättre att barnen fick sådana lärdo-
mar i skolan, än från tidningar och andra informationskanaler. 
 Hjalmar Lundbohm hade en snävare syn på nomadskolans undervisnings-
innehåll. Han ansåg att undervisningen borde undvika ”mångläseri”, som splittrade 
barnens andliga kraft och grumlade deras fantasi. 

Man måste ge dem en levande kunskap och inte en död. Därför bör man undvika de 
s.k. allmänt bildande ämnen så mycket som möjligt. Man bör exempelvis helt och 
hållet avstå från försöken att ge dem kunskaper om Sveriges industri […] Men det är 
önskvärt att de få någon kännedom om andra nomadiserande folks liv. Detta kom-
mer icke blott att stärka deras, låt mig säga nationalkänsla, det kan också komma att 
verka befruktande på deras verksamhet.493 

Gymnastik med lek och idrott samt slöjdundervisning 

Gymnastik och slöjd var ämnen som förändrades påtagligt i början av 1920-talet. 
Regelbunden gymnastikundervisning fanns inte i nomadskolorna före 1920. No-
madskolinspektören Vitalis Karnell hade en klar uppfattning om att gymnastikun-
dervisning inte borde förekomma i nomadskolorna: 

Lärarna ha lett lekar och lapsk idrott i det fria, men ingen gymnastik. Jag tror det vara 
bäst så. En lapps liv från ungdomen till sena åldern nödgar honom att alltid hålla sin 
kropp i form. Ju mera lappbarnen sköta sig vid skolan såsom vid kåtan och hos för-
äldrarna, ju bättre må de.494 

För Karnell innebar ”lapsk idrott” skidåkning och att kasta med kasttöm.495 Vad 
gäller bastubad ansåg han inte heller att det borde förekomma i nomadskolorna. 
Han menade att ”det är väl sällan att en lapp över ett års ålder badar. Han svettas i 
stället och synes på det sättet hålla porerna öppna”.496 Av detta skäl behövdes inte 
heller bad i skolorna. Uppfattningen om skolbaden blev det omvända efter 1920, 
vilket har beskrivits ovan (avsnittet om inventarier). Även gymnastikundervisningen 
förändrades efter 1920. Samiska lekar och skidåkning fortsatte att vara viktiga inslag 
under hela 1920-talet. Men sammantaget blev dock gymnastiken allt mer lik folk-
skolans. I första hand rörde det sig om klassrumsgymnastik med enklare övningar. 
Men vid några skolor, där skollokalerna var väl tilltagna, införskaffades gymnastik-
redskap. I Lannavaara fasta nomadskola användes ett särskilt rum till gymnastiksal 
från och med 1926 och i Jukkasjärvi användes bakre delen av klassrummet för 
gymnastikövningar från och med samma år. Bland redskapen märktes gymnastik-

                                                 
492 ”Preliminärt program för nomadskolans läsebok: Andra delen: Motivering”, s. 5 författat av K. B. Wiklund den 
1/5 1917, YK 193, vol. 16, RA. 
493 ”P.M. om programmet till Nomadskolans läsebok”, s. 1–2 författat av Hjalmar Lundbohm den 20/1 1917, YK 
193, vol. 16, RA. 
494 Inspektörsberättelse 1918, RNA, D IV:1, HLA. 
495 Inspektörsberättelse 1917, RNA, D IV:1, HLA. 
496 Inspektörsberättelse 1917, RNA, D IV:1, HLA. 
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skor, bänkar, bockar, bommar, ribbstolar, linor, korgbollsringar.497 Det var alltså ett 
ganska stort antal barn som fick redskapsgymnastik, eftersom Lannavaara och Juk-
kasjärvis nomadskoldistrikt tillhörde de större. Under senare delen av 1930-talet 
uppfördes också en gymnastiksal i Änge fasta nomadskola.498 Lekövningar var un-
der 1920- och 1930-talen ett väsentligt inslag i gymnastikundervisningen. Lämpliga 
lekar för samebarn var sådana som var anpassade till deras förhållanden och lärarna 
uppmanades att själva komponera lekar, som exempelvis ”anordnades med ut-
gångspunkt från skiljningen och fasttagningen av renar i renhagen”.499 
 Slöjdundervisning var inte ett obligatoriskt ämne i nomadskolan, utan fanns bara 
i de skolor där kompetenta lärare kunde undervisa. Undervisningen förefaller ha 
haft två målsättningar, den ena att fostra eleverna att följa vissa dygder genom prak-
tisk handling och den andra att revitalisera samisk slöjd. Den första målsättningen 
innebar att eleverna undervisades i den praktiska nyttan av slöjd, att vårda och 
handha verktyg på rätt sätt samt förstå vikten av sparsamhet och noggrannhet. Den 
andra målsättningen realiserades i första hand genom tillverkning av traditionella 
samiska dräkter under elevernas slöjdundervisning. Beträffande dräkterna har Si-
mone Pusch tolkat dräktframställningen som ett uttryck för segregationstanken i 
skolpolitiken, då hon menar att samebarnen tvingades bära kläder som var markö-
rer för etnisk tillhörighet.500 Det är nog riktigt att samebarnen tvingades använda de 
kläder de tillverkat under slöjdlektionerna, men möjligen av ett annat skäl än vad 
Pusch menar. Enligt nomadskolinspektören kom många elever från fattiga förhål-
landen där föräldrarna inte hade råd att ge barnen de kläder som de ansågs behöva. 
Kläder bekostades inte, vilket det gjort under missionsskolornas tid, av skolan. 
Nomadskolinspektören sökte sig därför till frivilliga organisationer för att äska om 
tyg till kläder åt fattiga barn i nomadskolorna.501 Det framgår av beställningen, så 
vitt jag kan bedöma, att det var kläder för inomhusbruk i skolorna som avsågs. Det 
framgår också att tyg till kläder bara beställdes åt vissa, namngiva, barn, som var i 
särskilt stort behov.502 Barnen tvingades alltså ha dräkterna för att de hade brist på 
andra kläder. Nomadskolinspektören påpekade att fabrikstillverkade kläder från 
södra Sverige inte kunde anses som lämpliga, eftersom ”de färdiga kläderna kunna 
[…] lätt bidraga till att avvänja lapparna från deras fäderne-ärvda dräkt, något vartill 
tendenser tyvärr i hög grad börjat visa sig”.503  

Inspektören såg i klädfrågan ett tillfälle att ge slöjdundervisningen ett menings-
fullt innehåll, genom att barnen tillverkade kläder för eget bruk, och samtidigt revi-
talisera den samiska klädesdräktstraditionen: 

                                                 
497 Inspektörsberättelse 1926–1927, RNA, D IV:1, HLA. 
498 Inspektörsberättelse 1938–1939, RNA, D IV:1, HLA. 
499 Läroplan för de fasta nomadskolorna, RNA, F II:1, HLA;  
500 Pusch (1998) s. 16. 
501 Brev till Kyrkoherden V. Montell från Erik Bergström den 7/6 1922, Erik Bergströms efterlämnade papper 1920–
1932, RNA, Ö I:1, HLA. 
502 Sammanlagt tyg för klädtillverkning åt 66 barn, företrädelsevis från Norrbottens län. Promemoria rörande kläder 
till fattiga nomadbarn den 23/10 1923, Erik Bergströms efterlämnade papper 1920–1932, RNA, Ö I:1, HLA. 
503 Brev till Kyrkoherden V. Montell från Erik Bergström den 7/6 1922, Erik Bergströms efterlämnade papper 1920–
1932, RNA, Ö I:1, HLA. 
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Det måste vara nomadlärarnas och våra nomadskolors stora och ansvarsfulla uppgift 
att överallt åter kalla till liv den gamla äkta lapska dräkten. De måste med kraft och kär-
lek verka därhän, att ungdomen kommer att älska sina fäders gamla dräkt och förstå 
det omistliga kulturella värde för hela samefolket det har, att sambandet med gångna 
generationer på detta sätt upprätthålles och vördas. Här är nu ett stort tillfälle att ver-
ka för det gamlas och äktas kallande till liv och jag ber Eder var i sin stod icke spara 
någon möda för att få ett gott resultat.504 

Samtidigt som det ”gamla” och ”äkta” kallades till liv, närdes förhoppningen om att 
dräkterna skulle dra svenska influenser ur det samiska klädmodet.505 De var som 
Puch menar markörer för etnisk tillhörighet. Inspektörens uppmaning till lärarin-
norna, som skulle färdigställa dräkterna i slöjdundervisningen, blev en programför-
klaring mot svenska och främmande influenser i det samiska klädmodet: bort med 
köpta skärmmössor, svenskmössorna, blå toppmössor, den svarta skogslappsmös-
san och den jämtländska med uppstående brätten bland fjällsamerna i Arjeplog. 
Istället skulle man verka för att fjällappdräkten bars under veckans alla dagar, befria 
den från inflytande av skogslappdräkter och återgå till den gamla enkla mössan med 
röda och blå ränder för kvinnorna och blå och röda för männen.506 

Enbart ”egentliga lappar” i nomadskolan? 
Till skolrådens befogenheter hörde från år 1913 att välja ut de samer som skulle gå i 
nomadskolan. Sorteringen grundade sig principiellt på en kategorisering mellan 
nomadiserande samer, och icke-nomadiserande. Till den senare gruppen räknades 
skogssamer, fiskesamer, nybyggare och arbetare samt ”fattiglappar”.507 Men saken 
var i praktiken mer komplicerad än så. Gränsdragningar var ofta svåra att göra ef-
tersom kategoriseringen var baserad på en idealbild av samiska levnadsförhållanden. 
1913 års nomadskolstadga medgav att även barn till samer som övergått från no-
madliv till bofast levnadssätt kunde intagas i nomadskolan.508 Avgörandet i denna 
fråga lämnades till de lokala skolråden. Skolrådens ekonomiska situation var på 
många håll prekär och deras ekonomi hade före 1913 års nomadskolreform inte be-
lastats av samers undervisning, då denna bekostats av staten eller frivilliga organisa-
tioner. På grund av lappmarksdistriktens svaga finanser var nomadskolreformen att 
lägga sten på börda. De nomadiserande samernas undervisning bekostades även 
fortsättningsvis av staten, men de bofasta samerna hamnade under de lokala skol-
rådens ansvarsområde – med tillhörande utgifter. Det fanns sålunda ett ekonomiskt 
incitament till att bokföra samer som i stadgans mening inte tillhörde den nomadi-
serande kategorin till nomadskolan. 

Andra faktorer gjorde också att skolråden gjorde undantag från principen om 
boendeform. I Arjeplog sorterades samer, som övergått från nomadliv till bofast 
                                                 
504 Cirkulärskrivelse av Erik Bergström till nomadskollärarinnorna 1923, Erik Bergströms efterlämnade papper 1920–
1932, RNA, Ö I:1; protokoll med nomadskolfullmäktige i Arjeplogs lappby den 24/8 1930, RNA, A:1, HLA.  
505 Även i pojkslöjd var han drivande för att få rikt illustrerad litteratur och modellserier. Se exempelvis Inspektörsbe-
rättelser 1922, RNA, D IV:1, HLA. 
506 Redogörelsen är ett sammandrag från Bergströms cirkulär vari jag plockat vissa uttryck. Cirkulärskrivelse från Erik 
Bergström till nomadskollärarinnorna 1923, Erik Bergströms efterlämnade papper 1920–1932, RNA, Ö I:1, HLA.  
507 Se exempelvis Handlingar rörande prästmötet i Luleå 14–16 juli 1915, s. 102–103. 
508 SFS 1913:287. 
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levnadssätt men som, enligt skolrådet i Arjeplog, behållit samiskt språk och samiska 
seder, till förteckningen över ”flyttlappar”, medan sådana som blivit så försvenska-
de att de betraktades som bofasta uteslöts.509 I Jukkasjärvi församling förefaller 
skolrådet ha kallat vissa barn till nomadskolan, i första hand efter principen ”fallen-
het och uppfostran” för renskötsel. En bedömning av fallenhet och erfarenhet gick 
före ”formell rasbeteckning” när skolrådet i Jukkasjärvi sorterade de samiska bar-
nen. Folkskolinspektören i detta distrikt ansåg att avgörande måste prövas från fall 
till fall.510    
 Efter år 1916 flyttades uppgiften att avgöra samebarns skolform till nomadskol-
inspektören, vilket bör betraktas som ytterligare en aspekt av kritiken emot skolrå-
den. Fel kategori samebarn i nomadskolan ansågs äventyra målsättningen att skydda 
barnen från den omgivande kulturen. Blotta misstanken om slapphänthet i denna 
fråga var en riskfaktor för den säkra zonen. Från 1916 räknades barn till samer som 
själva, direkt eller indirekt, arbetade med skötsel av fjällrenar till kategorin nomad-
skolelever. Det kunde alltså även röra sig om personer som i övrigt betraktades 
som bofasta.511 I Arjeplogs nomadskoldistrikt kom dock skogssamerna att räknas 
till de nomadiserande när det gällde skolfrågor.512 Anledningen till detta undantag 
hade att göra med flera skrivelser från Arjeplogs skolrådsordförande, kyrkoherden 
Carl Axel Calleberg, till domkapitlet i Luleå och ecklesiastikdepartementet under 
slutet av 1910-talet. I dessa skrivelser önskades bland annat att bofasta lappars barn 
skulle få plats i nomadskolan.513 Skolrådet framhöll att sameundervisningens omor-
ganisation hade lett till försämrade undervisningsmöjligheter för de icke-
nomadiserande samerna i skoldistriktet. Undervisningsutrymme kunde utan pro-
blem frigöras i det väl tilltagna skolhuset som var avsedd för fjällsamebarn. Fram-
ställningen vann gehör och intagning beviljades för kategorin bofasta samers barn 
under förutsättning att platserna inte var upptagna av fjällsamebarn. Även om un-
dervisningsverksamheten i Arjeplog blev gemensam för olika samiska grupper, så 
upprättades andra sätt att skilja olika samiska grupper åt. I skolhushållen ville man 
separera Arjeplogsamer från inflyttande Karesuandosamer.514    

Det förefaller som om gränserna mellan bofasta barn och renskötande fjällsa-
miska barn var svåra att dra även för nomadskolinspektören. Det är tänkbart att 
om urvalsprinciperna enbart sköttes av en person, så skulle godtycke och olikartade 
tillvägagångssätt mellan olika skoldistrikt försvinna. Så förefaller det dock inte ha 
varit. Snarare möjliggjordes en flexiblare sorteringstolkning i och med att enbart en 
person skötte urvalet, eftersom mycket tyder på att nomadskolinspektören hade 
                                                 
509 ”Utdrag av de yttranden rörande nomadskolväsendet, som av de sakkunniga inhämtats: Från skolrådens ordfö-
rande” Ecklesiastikdepartementet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA; Se även Nordberg (1955) s. 389–390. 
510 Yttrande av folkskolinspektören i Norrbottens norra inspektionsområden den 25/7 1915, Ecklesiastikdeparte-
mentet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22, RA. 
511”De sakkunnigas förslag till ändringar i reglementet för lappmarks Ecklesiastikverk”, s. 71, Ecklesiastikdeparte-
mentet, konseljakt 23/9 1916, nr. 22; SFS 1916:463. 
512 Handlingar rörande prästmötet i Luleå 16–18 augusti 1921, (Luleå 1921) s. 96–97. 
513 Skrivelse till regeringen från Gustaf Calleberg den 30/4 1916, Ecklesiastikdepartementet konseljakt, 8/12 1916, 
nr. 54, RA. 
514 Protokoll vid nomadskolfullmäktige i Njarg-Samesjaure den 11/8 1926; protokoll vid nomadskolfullmäktige i Al-
dajokk den 7/8 1926, RNA, A:1, HLA. 
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personlig kännedom om alla elever i nomadskolan.515 Han kände även till familje-
förhållandena. Detta framträder tydligt mot slutet av 1930-talet och början av 1940-
talet. Nedanstående figur visar antalet barn i nomadskolan som var icke-nomader, 
men som hade samiska föräldrar. 

Tabell 6. Antal barn i nomadskola av icke-nomader, men vilkas föräldrar var samer 1938–
1946. 

 1938 1940 1942 1944 1946 

Antal barn totalt 413 435 434 425 427 
Antal icke-nomader 61 66 83 88 141 
Andelen icke-nomader (%) 14,8 15,2 19,1 20,7 33 

Källa: nomadskolinspektörens årsberättelser, åren 1938–1939, 1940–1941, 1942–1943, 1944–1945 och 1945–1946, 
RNA, D IV:1, HSL. 

Tabellen visar en tämligen kraftig ökning av andelen icke-nomader i nomadskolan 
från slutet av 1930-talet. Förändringen kan inte förklaras med att reglerna för intag-
ning till nomadskolan hade förändrats. Den reviderade stadgan från 1938 hade ex-
akt samma ordalydelse (vad gäller vilka elever som skall gå i nomadskola) som 1916 
års stadga. Nomadskolinspektören förklarade den höga andelen icke-
nomadiserande elever i vissa skoldistrikt: 

I lappboplatserna i Jämtland är det så, att där bor nomader och icke nomader i sam-
ma boplats och alla leva så gott som alla under samma livsbetingelser i övrigt. De 
känna sig höra ihop och det skulle vara orätt om barnen ifrån dessa lappläger ej skulle 
få gå i samma skola.516 

Den successiva ökningen av andelen icke-nomader kan dock inte förklaras genom 
nomadskolinspektörens ställningstagande vad gällde samerna i Jämtland. Det är 
snarare i andra skoldistrikt än det jämtländska som ökningen var som kraftigast. 
Man bör dock notera att nomadskolinspektörens påstående tyder på ett visst hän-
synstagande till den samiska befolkningen. Ökningen av antalet icke-nomadiserade 
barn i nomadskolan kan möjligen förklaras med förändrade levnadsförhållanden 
bland den samiska befolkningen, vilket gjorde att kravet på en nomadiserande livs-
föring i praktiken övergavs. 

Nya krav på lärarna 
Den lärarkår som utbildades och anställdes i nomadskolan efter den första lärarut-
bildningskursen i Vittangi 1917 hade överlag kvalifikationer som levde upp till de 
krav som fanns i de första årens nomadskola. Men när kraven på skolan skärptes i 
början av 1920-talet förändrades även kraven på den vandrande lärarkåren. De 
hade inte blivit utbildade att sköta undervisningen i exempelvis hembygdskunskap 
med arbetsövningar och gymnastik, så som de nya anvisningarna stipulerade. 

                                                 
515 I själva verket var det Länsstyrelsen som beslutade om ett barn skulle gå i folkskola eller nomadskola. Men Läns-
styrelsen följde så gott som uteslutande nomadskolinspektörens rekommendation i frågan. 
516 Inspektörsberättelser 1938–1939, RNA, D IV:1, HSL. 
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 Lärarkåren utbildningsbakgrund kom därför successivt att förändras under de 
kommande årtiondena. 

Tabell 7. Fast anställda lärares utbildning i fasta nomadskolan 1920–1945.517 

 1920 1925 1929–1930 1934–1935 1939–1940 1944–1945
Folkskollärare 0 0 2 2 4 6 
Småskollärare 10 11 7 7 8 6 
Kursutbildade 1 0 0 0 0 0 
Saknade exa-
men 

0 2 2 2 1 1 

Summa 11 13 11 11 13 13 
Källa: Inspektörsberättelser, 1920, 1921, 1924, 1925, 1929–1939, 1934–1935, 1939–1940, 1944–1945, RNA, D IV:1, 
HLA. 

Tabell 8. Fast anställda lärares utbildning i vandrande nomadskolan 1920–1945.518 

 1920 1925 1929–1930 1934–1935 1939–1940 1944–1945
Folkskollärare 0 0 2 2 2 2 
Småskollärare 1 12 14 14 16 13 
Kursutbildade 14 14 10 7 5 5 
Saknade exa-
men 

1 2 1 1 0 0 

Summa 16 28 27 24 23 20 
Källa: Inspektörsberättelser 1920, 1921, 1924, 1925, 1929–1939, 1934–1935, 1939–1940, 1944–1945, RNA, D IV:1, 
HLA. 

Av tabellerna framgår att det skedde en viss förändring av lärarkårens utbildnings-
bakgrund under tidsperioden. Bland de fasta nomadskollärarna minskade antalet 
personer med småskollärarexamen under tidsperioden samtidigt som antalet perso-
ner med folkskollärarexamen ökade. Några år in på 1940-talet var det lika många 
folkskollärare som småskollärare. Bland de vandrande lärarna märks främst att an-
talet enbart kursutbildade lärare minskade medan antalet småskollärare från 1925 
och framåt var ungefär detsamma. Den stora förändringen var främst att andelen 
enbart kursutbildade lärare minskade i samma takt som det totala antalet lärare. Alla 
folkskollärare i den vandrande skolan och de flesta småskollärare undervisade också 
i den fasta skolan. 

Efter 1919 års undervisningsplan accentuerades behovet av fortbildning för no-
madskolans lärarkår. Inspektören uppfattade lärarkårens kompetens kraftigt efter-
satt i förhållande till de nya krav på metodik och ämneskunskaper som undervis-
ningsplanen ställde. En fortbildningskurs anordnades därför 1922 för samtliga no-
madlärare under tre veckor vid folkskollärarseminariet i Luleå. Lärarnas kunskaper 

                                                 
517 Jag har enbart tagit med ordinarie lärare och lärare som fyllt ut en vakant tjänst under en hel kurs. De oexamine-
rade lärarna som genom dispens innehaft lärartjänster men som inte varit examinerade från statens små- eller folk-
skollärarseminarium, har inte medtagits.  
518 Jag har enbart tagit med ordinarie lärare och lärare som fyllt ut en vakant tjänst under en hel kurs. De oexamine-
rade lärarna som genom dispens innehaft lärartjänster men som inte varit examinerade från statens små- eller folk-
skollärarseminarium, har inte medtagits. 
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om samiskt liv och renskötsel var enligt inspektören också eftersatta. Detta var än 
mer betänkligt, eftersom sådana kunskaper i viss mån gav existensberättigande åt 
nomadskolan. Av det skälet anordnades en fortbildningskurs vid samebyn i Laimo-
lahti. Fortbildningen bestod främst av fördjupningar i hembygdskunskap, nomad-
kunskap och kristendomskunskap.519 

Även andra sätt att höja lärarnas utbildning och undervisningsfärdigheter pröva-
des. Ett var att inspektören under sina inspektionsbesök företog undervisande ut-
flykter med lärarna och eleverna.520 Under ett läsår, hösten 1928 och våren 1929 au-
skulterade tre fasta nomadlärare vid folkskoleseminariet i Luleå i ämnena geografi, 
biologi, fysik, teckning och gymnastik. Motiveringen för fortbildningen, som god-
kändes av Skolöverstyrelsen, var att nomadlärarna inte ”förmått att fullt ut följa 
med i den pedagogiska utvecklingen och i skälig omfattning tillgodogöra sig de 
många nya uppslag, som under de senaste åren tillkommit på undervisningens om-
råde”.521 Med den pedagogiska utvecklingen förefaller Bergström mena ”användan-
det av åskådningsmateriell och utförandet av laborationer och experiment”.522 

En central fråga när det gällde lärarsammansättningen var lärarnas ursprung. I 
förarbetet till 1916 års nomadskolförfattning påtalades vikten av att ha samiska lä-
rare i undervisningen. Den principen var också vägledande för kursutbildningen i 
Vittangi. Det kan därför finnas anledning att uppmärksamma lärarnas ursprung och 
huruvida lärarsammansättningen förändrades över tid. Figuren nedan illustrerar lä-
rarnas ursprung från 1929–1945.523  

Figur 5. Nomadskollärarnas ursprung 1929–1945. 
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Källa: Inspektörsberättelser 1929–1945, RNA, D IV:1, HLA. 

                                                 
519 Inspektörsberättelse 1922, RNA, D IV:1, HLA. 
520 Se t.ex. inspektörsberättelse 1928–1929, RNA, D IV:1, HLA. 
521 Inspektörsberättelse 1927–1928, D IV:1, RNA, HLA. 
522 Inspektörsberättelse 1927–1928, D IV:1, RNA, HLA. 
523 Varifrån nomadskolinspektören hämtat uppgifterna är okänt. 
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Det bör påpekas att det var nomadskolinspektören som angett lärarnas ursprung 
med början 1929 i sina berättelser. Av figur 5 framgår att lärare med samiskt ur-
sprung minskade successivt 1929–1945. Det var inga stora förändringar, men det 
mest påfallande är dock att lärare med annat ursprung, det vill säga antingen svens-
kar eller finsktalande lärare, var i det närmaste konstant från 1933 till 1945. När lä-
rartjänster drogs in, till följd av organisatoriska förändringar, var det i första hand 
lärare med samiskt ursprung som lämnade sin tjänst.524 Detta gällde i första hand 
perioden fram till 1936. Möjligen har lärarnas ursprung även med lärarkårens för-
bättrade utbildningsbakgrund att göra; när kraven för lärarbehörighet ökade fanns 
det få formellt kompetenta lärare med samiskt ursprung. Nomadskolans ledning 
verkar ha prioriterat anställandet av formellt kompetenta, svenska lärare än lärare 
med samiskt ursprung som hade mindre formell kompetens. 
 En sådan tolkning får – när det gäller språkfärdigheter – även stöd av nomad-
skolinspektörerna Bergström och hans efterföljare Carl Axel Calleberg (1933–
1945). De verkar båda ha föredragit lärare som hade svenska som modersmål. 
Bergström som dock såg både för- och nackdelar med lärare med samiska som sitt 
modersmål, betonade att en svensk lärare inte hade svårare att lära barn svenska 
som andra språk. Det kunde emellertid vara en praktisk fördel om vederbörande 
kunde förklara vissa ord och uttryck på samiska. Däremot ansågs en samisk lärare 
som inte talade klanderfri svenska avgjort vara en sämre lärare än en svensk.525 Cal-
leberg var än tydligare på den punkten: ”Jag är av den absoluta uppfattningen, att 
det är bättre med lärare, som ej kunna lapska än med lapsktalande lärare, som ej 
fullt ut behärska det svenska språket”.526 Samiskan kunde dock användas som 
hjälpspråk i undervisningen och framför allt gällde detta kristendomskunskap i de 
lägre klasserna. Calleberg menade att samiskan i stor utsträckning blivit undervis-
ningsspråket i kristendomskunskap i de två första åldersklasserna.527 Från slutet av 
1920-talet infördes också regelbunden läsning av samiska texter i skolorna.528 

Lärarnas och elevernas undervisningssituation påverkades inte bara av lärarnas 
utbildning, vilken ambitionsnivå undervisningen hade eller hur undervisningsloka-
lerna var beskaffade. Elevgruppernas storlek hade också stor betydelse. Elevgrup-
perna i nomadskolorna var påfallande små under hela tidsperioden. Det var inte 
ovanligt att det bara var 4–5 elever i den åldersblandade vandrande sommarskolan 
(klass 1–3). Elevgrupperna under vinterterminerna (i klass 1–3) och i den fasta sko-
lan (klass 4–6) var dock större. Men där delades ofta eleverna in i flera klasser med 
en lärare i varje klass (egentligen kallat läraravdelning). Det var dock ovanligt med 
tre lärare under vinterterminerna eller i den fasta skolan. Vanligen undervisades för-
sta och andra klass tillsammans av en lärare och tredje klass för sig av en annan lä-
rare. I den fasta skolan undervisades i regel femte och sjätte klass tillsammans av en 

                                                 
524 Det kan även tänkas bero på pensionsavgångar. 
525 Inspektörsberättelse 1929–1930, RNA, D IV:1, HLA.  
526 Inspektörsberättelse 1938–1939, RNA, D IV:1, HLA. 
527 Inspektörsberättelse 1938–1939, RNA, D IV:1, HLA. 
528 Dock i den mån det fanns språkkunniga lärare och tillbörliga texter att tillgå. Inspektörsberättelse 1929–1930, 
RNA, D IV:1, HLA. 



 115

lärare och fjärde klass för sig av en annan lärare. Det finns en del som tyder på en 
ambition att reducera klasstorleken längst i norr, eftersom förkunskaperna i svenska 
språket var sämre där än på andra håll. Andraspråksinlärningen påverkades negativt 
av stora elevgrupper, resonerade man.529  

Figurerna nedan illustrerar antalet elever per lärare i den vandrande och fasta 
nomadskolan 1918–1943 respektive i små- och folkskolan i Västerbottens och 
Norrbottens län (nomadskolan undantagen). 

Figur 6. Antal elever per lärare i vandrande och fast nomadskola 1918–1943. 
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Källa: Inspektörsberättelse 1918–1943, RNA, D IV:1, HLA. 

Figur 7. Antalet elever per lärare i små- och folkskolan (exklusive nomadskolan) i Väster-
bottens och Norrbottens län. 
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Källa: Statistisk årsbok för Sverige: År 1918, 1923, 1928, 1933, 1938, 1943; Folkskolorna: Redovisningsåret 1918–1919; 
Skolöverstyrelsen, statistiska kontoret, H IIIc vol. 2, 5, 7, 9. 

                                                 
529 Brev från nomadläraren Carl Johansson till nomadskolinspektören den 6/10 1933, RNA, Ö I:2, HLA. 
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Figurerna visar att nomadskolan hade jämförelsevis mycket små elevgrupper i bör-
jan av tidsperioden, särskilt gällde detta den vandrande skolan. Successivt kom 
emellertid lärartätheten att minska i nomadskolan, och i snabbare takt i den vand-
rande skolan än i den fasta. Mot slutet av tidsperioden var elevgrupperna i den fasta 
skolan fullt jämförbara med elevgrupperna i små- och folkskolan i Västerbottens 
och Norrbottens län. Däremot var fortfarande elevgrupperna jämförelsevis något 
mindre i den vandrande nomadskolan. 

Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel har jag undersökt hur nomadskolvisionerna realiserades i utform-
ningen av nomadskolans verksamhet under 1920- och 1930-talen. Jag har inled-
ningsvis betraktat ambitionen att särskilja nomadiserande samers barn och upprätta 
en anpassad undervisning, som en strävan att etablera en säker zon för dessa barn. 
Zonen skulle verka isolerande och utestänga hotande faror från det omgivande 
samhället. Hotet, så som det formulerades av nomadskolförespråkarna, bestod av 
kunskaper om det som var främmande för det samiska sinnet, det vill säga kunska-
per som inte var nödvändiga för att leva ett traditionellt samiskt liv. Det var även 
andra kulturella influenser, svensk livsstil, hur man bodde, sov och åt samt svenska 
sedvänjor. Den säkra zonen antogs vid sidan av sin skyddande egenskap även aktivt 
tillgodose samebarnens behov av undervisning och fostran av det de behövde i sitt 
vuxna liv som renskötande nomader. Kunskaper, färdigheter och värderingar, atti-
tyder som tänktes vara anpassade efter den samiska befolkningen skulle uppta ele-
vernas och lärarnas uppmärksamhet. 

Nomadskolans undervisning riktades mot en elevkategori som allt mer kom att 
avvika från vad nomadskolreformen föreskrivit. Man kan fråga sig varför. Ett skäl 
var sannolikt de praktiska problem som infann sig när urvalet skulle genomföras i 
praktiken, eftersom många barn befann sig i gränszonen mellan bofast liv och no-
madiserande. Viktigare är nog ändå att motiven till nomadskolan påverkade urvalet 
och definitionen av vilka elever som borde gå i en särskild skolform. Elever med 
bäst förutsättningar att bevara det traditionella samiska livsföringen valdes ut från 
den sammantagna samiska populationen. 

På många sätt kom både den säkra zonens rumsliga aspekt och den undervis-
ningsinnehållsliga aspekten att omförhandlas i nomadskolans praktik i förhållande 
till visionerna. Skyddet mot faror förändrades. Undervisningsplatsens miljö föränd-
rades påtagligt i början av 1920-talet då de vandrande skolorna i allt större utsträck-
ning blev stationära och förlades i lappmarkens centralorter, nära den bofasta kul-
turen. Skoltiden i fjällen, i närheten av eller med föräldrarna, blev därför allt korta-
re. Närhet till föräldrarna hade poängterats som ytterst viktigt i nomadskolväsen-
dets formuleringsstadium. Nya former av skydd etablerades istället när internatsko-
lorna, eller hushållsskolorna byggdes. Det dittillsvarande inackorderingssystemet 
hos bönder eller hos samer var ett uppseglande hot mot elevernas fostran. Inte hel-
ler elevernas föräldrar ansågs vara i stånd att tillgodose omvårdnad och läxläsning. 
Internaten blev därför under 1920-talet den helt dominerande boendeformen. Även 
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undervisningslokalerna förändrades så att förhyrda bondgårdar eller lägenheter blev 
mer sällsynta. Istället byggde eller köpte nomadskolväsendet egna lokaler som var 
ändamålsenliga. Det som bestod var dock att skolorna fortfarande till utseendet såg 
samiska ut. 
 Undervisningsverksamhetens innehåll förändrades också. Bland annat på grund 
av att skolornas inventarier ändrades, från att till en början varit medvetet rudimen-
tära till att likna den som fanns i vilken folkskola som helst. Nomadbarnen skulle 
enligt de tidiga nomadskolförespråkarna skyddas från bekvämligheter och moderna 
bostäder. Inventariebeståndet i nomadskolorna visar dock att man tidigt införskaf-
fade bänkar och stolar, urtavlor, orglar och senare sängar och symaskiner. Men den 
skyddande gränsen avseende kulturella influenser förflyttades nog påtagligast ge-
nom ett förändrat undervisningsinnehåll. I de första årens nomadskola hade kun-
skapsstoffet varit basalt. Grundläggande kunskaper i läsning, räkning, kristendoms-
kunskap och lite allmänkunskaper var det enda som fordrades. Ambitionerna för-
ändrades påtagligt i början av 1920-talet, delvis på grund av en samisk opinion mot 
nomadskolorna. Efter en offentlig utredning framhölls det att breda kunskaper inte 
längre skulle betraktas som en fara för det samiska levnadssättet, utan tvärtom som 
en tillgång. Undervisningen sträckte sig därefter allt längre bort från hembygden 
och dess kultur, näringsliv samt djur- och växtliv. Studieresor till inlandets central-
orter, besök på bondgårdar och bruksmiljöer talade för att den kunskapsisolerande 
retoriken delvis byttes ut mot en mer tillåtande praktik. Det bör dock framhållas att 
iakttagelser av andra näringsgrenar och kulturuttryck stod under kontroll. Det var 
skolan som arrangerade besöken och nomadskolans ledning bestämde vad som var 
lämpliga studieobjekt. Dessutom ville man framhålla skillnaderna mellan det no-
madsamiska levnadssättet och omgivningens.  

Samtidigt blev undervisningsinnehållet mer påtagligt präglat av samiskt levnads-
sätt och den samiska närmiljön. Under nomadskolans första år hade undervisning-
en i och för sig anpassats till samerna genom ett medvetet magert innehåll, men den 
hade varit påfallande lik undervisningsinnehållet i små- och folkskolorna. I början 
av 1920-talet påbörjades undervisning i hembygdskunskap, där fjällmiljön var det 
centrala studieobjektet. Nomadkunskap introducerades, där eleverna fick känne-
dom om regelverket som kringgärdade renskötseln och yrkets mer praktiska sida. 
Undervisningen blev också mer uttryckligen åskådningspedagogisk till sin karaktär. 
Nomadskolväsendet i sig självt var en åskådningspedagogisk miljö. Undervisningen 
i kåtan erbjöd ett rikt åskådningsmateriel, från det att första orden på det främman-
de svenska språket introducerades för eleverna med hjälp av synliga, väl bekanta, 
föremål som gjorde att de förstod de främmande orden, till nomadskolans indel-
ning i sommarkurser i fjällen och vinterkurser i skogslandet, vilket illustrerade sa-
mernas flyttningar under året. Även lärarnas etniska tillhörighet, som av de tidiga 
nomadskolförespråkarna betraktas som en garanti för en tillförlitlig undervisning, 
gjordes till föremål för omförhandling. I slutet av 1920-talet ansågs inte längre sa-
miska lärare ha fördelar ur ett undervisningsperspektiv i kraft av sin etniska tillhö-
righet eller ens språkliga kunskaper. Pedagogiskt genomsnittliga svenska lärare sågs 
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som bättre än samiska kollegor om de inte fullt ut behärskade det svenska språket. 
Över tid skedde därför en viss minskning av andelen samiska lärare i lärarkåren. 
 Det fanns dock kulturella influenser som inte gärna kunde tillåtas. Det etablera-
des nya undervisningsinnehållsliga gränser för vad som borde läras ut. Undervis-
ningen om främmande länder och kulturer begränsades i första hand till andra no-
madiserande folk på den norra hemisfären. I skolgymnastiken introducerades vis-
serligen redskapsgymnastik och enklare bollövningar, men det var ändå lassokast-
ning, skidåkning samt övningar och lekar, vilka ansågs främja elevernas färdigheter 
som renskötare som premierades.  

Samtidigt som undervisningsinnehållet vidgades till att omfatta stoff från om-
världens kultur, natur och geografi, så vidmakthölls en samisk prägel inom andra 
områden av skolverksamheten. Trots att lärarkårens etniska sammansättning över 
tid förändrades till att allt mer bestå av en lägre andel samiska lärare, betonades 
framgent betydelsen av att ha samiska kvinnor i hushållskåtorna och i skolhushål-
len. Blott få undantag bekräftade denna regel. Hushållerskorna och deras biträden 
var från slutet av 1920-talet också fler än antalet lärare i nomadskolan. Följaktligen 
kan man betrakta den privata sfären som en gräns som ogärna fick överträdas av 
etniska svenskar eller av alltför påtagliga influenser från svenskt levnadssätt. Hus-
hållskunskaper och göromål i kåtorna skulle i möjligaste mån läras ut av samer. 
Hantverk och slöjd var också ett område där nya influenser inte kunde tillåtas. 
Nomadskolinspektören Erik Bergström hade en mycket konservativ syn på det sa-
miska hantverket, framför allt klädmodet, och var inte ens beredd att godta att en 
sameby lånade influenser från en annan; än mindre inslag av skogssamiska eller 
svenska influenser i klädstilen. Klädfrågan var dock inte representativ för att ele-
verna skulle hållas isolerade från främmande kulturella influenser. Inom flera andra 
områden tilläts främmande influenser, men samiskt hantverk var som en sista ut-
post för det äkta samiska. 

Denna tanke leder tillbaka till den åskådningspedagogiska princip som jag anser 
var central för nomadskolväsendet under 1920- och 1930-talen: det som kunde 
åskådas – det visuella – var av största vikt för nomadskolväsendet även i ett annat 
avseende. Det skulle åtminstone se äkta samiskt ut. Därför bodde barnen i skol- och 
hushållskåtor, därför undervisades de i kåtor, därför gjorde de utflykter för att skå-
da djur- och växtlivet, därför skulle de göra och gå klädda i traditionellt samiska 
kläder. Men lyfter man undan förlåten upptäcker man att eleverna i allt mindre ut-
sträckning undervisades i kåtor, att vanliga skolinventarier fanns i undervisningssa-
larna, att nordsjöfiskar fanns bland skolornas djursamlingar och att de traditionella 
dräkterna tillverkats med hjälp av symaskiner. Det såg bara ”äkta” samiskt ut på 
håll. 
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KAPITEL  5  

NOMADSKOLAN OCH ENHETSSKOLAN 

Det sena 1930-talets nomadskola skiljde sig på flera punkter från folkskolan. Hel-
tidsläsning fullt jämförbar med folkskolans var sedan länge införd i Västerbottens 
och Jämtlands nomadskoldistrikt samt i Arjeplog i Norrbotten, men var inte införd 
i Norrbottens övriga distrikt. Det innebar att mer än hälften av nomadskolans ele-
ver fortfarande var halvtidsläsande i klasserna 4–6. I den vandrande skolan, klasser-
na 1–3, hade sedan länge heltidsläsning införts men undervisningen bedrevs i kåtor, 
vilket säkert påverkade undervisnings kvalitet. Trots att den sexåriga folkskolan se-
dan slutet av 1910-talet påbyggts med fortsättningsskolor och sedan slutet av 1930-
talets byggts ut med ytterligare ett obligatoriskt läsår, vilket gjort folkskolan sjuårig, 
så var nomadskolan fortfarande sexårig, utan fortsättningsskola. Eleverna bodde 
under stor del av sin skoltid i trånga och inte alltför bekvämliga hushållskåtor, vilket 
inte motsvarade standarden i de skolhem som byggts på flera håll i Norrland. No-
madskolans yttre standard var alltså påfallande olik folkskolans. 
 Mot den bakgrunden påbörjades ett omfattande förändringsarbete av den yttre 
organisationen av nomadskolorna i slutet av 1930-talet; ett förändringsarbete som 
egentligen inte var avslutat förrän 1962. Forskningen om nomadskolan har, vad 
gäller perioden 1940–1962, uppehållit sig vid denna yttre förändring som skolorna 
genomgick. Undervisning i kåtor under sommarterminen försvann successivt under 
1940- och början av 1950-talet och nya skolhem byggdes under samma period i alla 
nomadskoldistrikt. Därmed försvann de hårt kritiserade hushållskåtorna.530  

Detta förändringsarbete bör ses som en omprioritering av nomadskolans dubbla 
målsättning som varit utgångspunkt och drivkraft i nomadskolväsendet under 
1900-talet. Den ena målsättningen hade varit att ge eleverna en etniskt-kulturellt 
anpassad undervisning och den andra att ge dem en god undervisningskvalitet. 
Dessa målsättningar stod, så som de tolkats, inte sällan i konflikt med varandra. 
Fram till 1930-talets slut hade målsättningen att genomföra en anpassad skola do-
minerats av två, i tid delvis parallella tankemönster. Den första var isoleringstanken 
– att skolan skulle bidra till att inte dra eleverna bort från renskötseln. Enligt denna 
skulle nomadskolan vara fysiskt och mentalt isolerande från det omgivande samhäl-
let. Den andra var specialiseringstanken – att skolan genom organisatorisk, pedago-
gisk och undervisningsinnehållslig specialisering skulle ge barnen möjligheter att 
stanna inom renskötseln. Av dessa två tankemönster menar jag att specialiserings-
tanken på intentionsnivå och genomförandenivå överskuggade isoleringstanken – 
vilket dock inte hindrar att specialiseringstanken kunde få isolerande effekter.  

Fram till slutet av 1930-talet dagtingades god undervisningskvalitet med anpas-
sad, specialiserad undervisning. Från mitten av 1940-talet och fram till grundskolre-
formen, som undersöks i detta kapitel, var förhandlingsläget mellan nomadskolans 
dubbla målsättningar på många sätt det omvända. God undervisningskvalitet sattes 

                                                 
530 Henrysson & Flodin (1992) s. 38–41; Lantto (2000) s. 242–243; Elenius (2006) s. 290–294. 



120 

i främsta rummet. I en riksdagsskrivelse 1939, som blev vägledande för 1940- och 
1950-talens utbildningspolitik för nomadskolan, gjordes det gällande att nomadsko-
lan skulle sträva efter att utvecklas mot att bli en fullt likvärdig skola.531 Nomadsko-
lans andra målsättning – att vara ändamålsenlig och specialiserad – förändrades 
dock inte. Hur dessa målsättningar skulle balanseras var inte givet, eftersom likvär-
digheten kunde tänkas få stå tillbaka mot vad som ansågs vara ändamålsenligt. 
Nomadskolans existensberättigande motiverade ett undervisningsinnehåll som i 
vissa avseenden skiljde sig från folkskolans. Var undervisningen helt lik folkskolans 
fanns det ju knappast någon anledning att ha en skiljd skolform. Mot bakgrund av 
detta kan man fråga sig hur nomadskolan motiverades i och med förändringsarbe-
tet och hur en specialiserad undervisning gjordes fullt likvärdig.  

I den tidigare forskningen har Lars Elenius ansett att nomadskolväsendet till sitt 
innehåll allt mer kom att likna det allmänna skolväsendet efter andra världskriget.532 
Patrik Lantto menar att parallellt med förändringen av nomadskolans yttre förut-
sättningar, vilket berörts ovan, skedde även en förändring av skolan inre arbete.533 
Båda sakerna verkar rimliga, men det har inte klargjorts vilka förändringar som 
skedde. 

I detta kapitel undersöks hur nomadskolans dubbla målsättningar genomfördes i 
och med förändringsarbetet under 1940- och 1950-talen. Först uppmärksammas 
den yttre organisationen, vilken till stor del behandlar utbildningstidens längd, un-
dervisningseffektivitet och inackorderingssätt. Det var i första hand genom föränd-
ring av dessa aspekter av undervisningen, som kravet på en fullt likvärdig undervis-
ning skulle tillgodoses. Därefter behandlas nomadskoleutredningens legitimerings-
arbete för att bibehålla nomadskolan i och med grundskolans införande. Slutligen 
behandlas skolornas inre arbete, i första hand kursplanernas innehåll, lärostoff och 
pedagogiska aspekter. Den fråga som behandlas här är hur ett specialiserat samiskt 
undervisningsinnehåll balanserades mot krav på en likvärdig skola. Vilka kunskaper 
om samisk kultur och levnadssätt prioriterades och vilka allmänna skolkunskaper 
fick mindre utrymme?  

Yttre och organisatoriska förändringar 
I slutet av 1930-talet väcktes en rad frågor om omorganisation i nomadskolan som 
gjorde att dess ideologiska och pedagogiska fundament ifrågasattes. Mot bakgrund 
av de pedagogiska idéer som beskrivits i föregående kapitel kom ifrågasättandet att 
leda till en legitimitetskris för nomadskolans verksamhet. De väsentligaste känne-
tecknen för nomadskolorna kritiserades och, ansågs det från många håll, borde ges 
en ny utformning. I första hand var det nomadskolinspektören, Carl Axel Calleberg 
(1933–1945), med stöd av representanter från de sydsamiska skoldistriken, som var 

                                                 
531 Proposition nr. 102 1939; Andra kammarens motion nr. 365 1939; Statsutskottets utlåtande nr. 108 1939; Riksda-
gens skrivelse nr. 206 1939, s. 2. Det kan vara värt att påpeka att formuleringar om en likvärdig skola i olika grad 
hade förts på tal i riksdagen sedan nomadskolreformen 1913.  
532 Elenius (2006) s. 291. 
533 Lantto (2000) s. 242–243. 
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drivande i förändringsarbetet.534 De övergripande frågorna rörde skoltidens längd, 
den vandrande skolans fortsatta existens och hushållskåtorna. Den första frågan, 
skoltidens längd, handlade om att utöka lästiden i den fasta skolan (klass 4–6) inom 
hela nomadskolväsendet så att den blev lika lång som folkskolans, införandet av 
obligatoriska fortsättningsskolor och ett sjunde läsår. De två andra övergripande 
frågorna rörde undervisning i stort och inkvartering i kåtor under skoltiden. 
 Ett gemensamt krav bakom dessa förändringssträvanden var uppfattningen att 
samerna borde ha en utbildning som var fullt likvärdig med den övriga befolkning-
en och intressant nog förespråkades denna linje ungefär samstämmigt av alla in-
blandade aktörer. Även lappfogdarna, länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbot-
ten samt domkapitlet i Luleå, som tidigare ifrågasatt samernas verkliga behov av 
fullvärdig utbildning, delade nu denna uppfattning. Ingen föreföll längre betrakta 
kunskap, i vid mening, som ett hot mot renskötselns och den renskötande fjällsa-
miska befolkningens överlevnad. En anledning till denna omorientering var upp-
fattningen att renskötseln i framtiden inte skulle kunna försörja alla fjällsamer.535 
1930 års lapputredning hade visat att det varje år skulle bli ett överskott av renskö-
tande samer som skulle bli tvungna att söka sin försörjning inom andra näringar.536 
De renskötande fjällsamerna förväntades bli mer rörliga på arbetsmarknaden. 
Lappfogdarna i Norrbotten påpekade därtill att den renskötande samiska folkgrup-
pen under alla tider hade varit öppen för nya sätt att försörja sig och var benägen 
att flytta om det så behövdes.537 Denna historiska beskrivning tillsammans med den 
samiska befolkningens framtidsutsikter ansågs öka behovet av en mer allsidig ut-
bildning. Nomadskolinspektören anslöt sig även till denna uppfattning om samer-
nas framtidsutsikter då han ansåg sig behöva reformera nomadskolväsendet.538 Ar-
gumentens princip sammanfattades av Luleå domkapitel: ”[d]et är uppenbarligen av 
vikt, att dessa nomader [som kommer att bli övertaliga inom renskötseln] icke äro 
sämre rustade i fråga om skolunderbyggnad än den bofasta befolkningen då det 
gäller att börja det bofasta livet”.539 
 De föreslagna förändringarna av det nomadiska skolväsendet fick till följd att 
hela nomadskolväsendet ifrågasattes. Om nu inte nomadskolan skulle ha en, jäm-
fört med folkskolan, begränsad undervisningstid, en särskild sommartermin då bar-
nen undervisades i fjällen och bodde i särskilda hushållskåtor, varför kunde då inte 
eleverna få gå i vanliga folkskolor? Frågan förefaller motiverad eftersom det väsent-

                                                 
534 Carl Axel Calleberg (f. 1891) tidigare kyrkoherde i Sorsele.  
535 Yttrande från lappfogdarna i Norrbottens norra och Norrbottens södra distrikt den 5/8 1937 till Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA; gemensamt yttrande från Luleå dom-
kapitel och Länsstyrelsen i Norrbotten den 23/2 1938 till Ecklesiastikdepartementet, Ecklesiastikdepartementets 
konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA. 
536 En utförlig beskrivning av lapputredningen finns i Lantto (2000) s. 161–175. Lapputredningens slutsats om ren-
skötselns framtid behandlas i samma verk på s. 165–169. 
537 Yttrande från lappfogdarna i Norrbottens norra och Norrbottens södra distrikt den 5/8 1937 till Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA. 
538 Nomadskolinspektörens skrivelse angående fortsättningsundervisning m.m. den 5/1 1937 till Ecklesiastikdepar-
tementet, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA. 
539 Gemensamt yttrande från Luleå domkapitel och Länsstyrelsen i Norrbotten den 23/2 1938 till Ecklesiastikdepar-
tementet, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA. 
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ligaste av nomadskolverksamhetens berättigande hade vilat på pedagogiska, under-
visningsinnehållsliga och organisatoriska lösningar som skiljde den från den vanliga 
folkskolan. Nu var samtliga dessa lösningar ifrågasatta. Nomadskolans fortsatta exi-
stens krävde en ny motivering. 
 Det var praktiska orsaker som främst talade emot nomadskolans upplösning, be-
tonade skolöverstyrelsen och domkapitlet i Luleå. Skolrådet i Arjeplog hade till ex-
empel framhållit att skolväsendet i distriktet var starkt centraliserat på grund av de 
små byarnas otillräckliga elevunderlag. Byskolorna som fanns kvar var därför fyllda 
till bristningsgränsen, samtidigt som alla inackorderingsmöjligheter för eleverna re-
dan tagits i anspråk av folkskolans barn. En betydande nybyggnation skulle därför 
krävas i Arjeplog innan nomadskolans elever skulle kunna beredas plats i folksko-
lan.540 På andra håll i Norrbotten, i exempelvis Jokkmokks skoldistrikt, mötte man 
inte organisatoriska svårigheter att bereda nomadskolelever plats i folkskolorna.541 
Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå domkapitel framhöll även de praktiska svå-
righeter som var förenade med samernas flyttningar. 
 Skolråden i Norrbottens folkskoldistrikt och Norrbottens folkskolinspektörer 
ansåg att fjällsamernas undervisning i folkskolorna var olämplig också av andra skäl, 
skäl vilka jag anser är belysande för nomadskolans försvar. Skolrådet i Arjeplog an-
såg att barn som gick i nomadskolan kunde ”lättare bibehålla sina intryck av och 
sitt intresse för renskötseln och livet i fjällen – något som troligen snart skulle för-
svinna, om de placerades ut i olika skolor i distriktet”.542 Vidare ansåg man att no-
madbarnens undervisning måste ta hänsyn till deras kulturella och språkliga egenart: 
”[d]eras förutsättningar för att tillgodogöra sig undervisningen äro helt andra än 
svenskbarnens, varför kunskapsmeddelandet i nomadskolan måste ske med delvis 
andra metoder än i vanliga folkskolor”.543 Skolrådet belyser sammanfattande försva-
ret av nomadskolan: 

Den nya tiden kräver, att även nomadernas barn få en så gedigen skolutbildning som 
överhuvudtaget är möjlig. Men samtidigt bör man väl akta sig för att göra något som 
kan draga dem ifrån en så viktig näringsgren som renskötseln. Ett led i strävandet att 
bibehålla så många som möjligt vid denna näring är väl att giva nomadernas barn en 
undervisning, som står i så nära samband med deras näring som möjligt. Och den 
undervisningen erhålla de lämpligast i nomadskolan.544 

Det sena 1930-talets argument för att behålla nomadskolan var inte längre att hålla 
barnen borta från folkskolorna och den svenska kulturen. I samband med diskus-
sionerna om omorganiseringen stödde samtliga aktörer tanken att låta samunder-
visning i exempelvis ämnet gymnastik med lek och idrott ske med folkskolans ele-
                                                 
540 Yttrande från ordföranden i Arjeplogs folkskolestyrelse den 22/12 1937 till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Eck-
lesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA. 
541 Yttrande från folkskoleinspektören i Norrbottens mellersta inspektionsområde den 29/12 1937 till Länsstyrelsen i 
Norrbottens län, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA.  
542 Yttrande från ordföranden i Arjeplogs folkskolestyrelse den 22/12 1937 till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Eck-
lesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA. 
543 Yttrande från ordföranden i Arjeplogs folkskolestyrelse den 22/12 1937 till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Eck-
lesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA. 
544 Yttrande från ordföranden i Arjeplogs folkskolestyrelse den 22/12 1937 till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Eck-
lesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA. 
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ver och att dela undervisningslokaler med folkskolorna.545 Nomadskolan motivera-
des snarare genom sin specialisering mot renskötseln, samtidigt som det stod klart 
att inte alla nomadskolans elever hade en framtid inom detta yrke. 

Fortsättningsskolor 

Införandet av fortsättningsskolor var ett led i att göra nomadskolan likvärdig med 
folkskolan. Folkskolans fortsättningsskolor, som infördes 1918, omfattade alla som 
gått ut folkskolan med fullständiga betyg. Den omfattade minst 360 timmar förde-
lade på två år och skulle antingen ha en allmän eller yrkesbestämd inriktning.546 Den 
förlängda skoltid som fortsättningsskolorna medförde gjorde att reformen inte 
uppfattades odelat positivt. Flera landsbygdsdistrikt menade att fortsättningsskolor 
inte var lämpliga i områden där jordbruksnäringen dominerade.547 

Nomadskolinspektören föreslog att nomadskolans fortsättningsskolor borde 
vara yrkesinriktade. Han ansåg dock att det borde finnas två typer av inriktningar, 
en som var inriktad mot renskötsel och en som var inriktad mot jordbruk. Han 
menade att vid skolålderns slut, det vill säga i 14-årsåldern, borde man kunna säga 
vilka elever som lämpade sig för renskötsel och bereda dem plats på fort-
sättningsskolornas renskötarinriktning. Jordbruksinriktningen, där resterande elever 
tänktes gå, skulle däremot förbereda nomadeleverna för att lämna renskötseln.548 
 Nomadskolinspektörens förslag på en differentiering i fortsättningsskolan accep-
terades inte av Luleå domkapitel och länsstyrelsen i Norrbotten, som var positiva 
till fortsättningsskolorna som sådana, men inte till att det skulle finnas två inrikt-
ningar. Domkapitlet framhöll dels att det var svårt att vid ett tidigt stadium veta vil-
ka barn som var lämpligast för endera inriktningen. Intressant nog hade domkapit-
let även en skarpare motivering: alla nomadbarn borde bland annat undervisas i la-
gar och stadgor om  

”lapprivilegiet”, om renskötselns utövande, om förhållandet mellan bofasta och sa-
mer, om renmärkning och renbeteskonventionerna, om renskötselsregler under olika 
årstider och om hushållning med betesmarker under olika delar av året. Dessa kun-
skaper ansågs värdefulla, även för barn som förväntades lämna nomadlivet och bli 
bofasta, då det ofta gäller att respektera de renskötande stamfrändernas rättigheter 
och att uppfylla egna skyldigheter mot dessa.549 

Domkapitlets och länsstyrelsens avståndstagande till två inriktningar kan tolkas 
som ett sätt att föregripa framtida konflikter mellan samer som var kvar i rennär-
ingen och samer som lämnat den. 

                                                 
545 Gemensamt yttrande från Luleå domkapitel och Länsstyrelsen i Norrbotten den 23/2 1938 till Ecklesiastikdepar-
tementet, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA. 
546 Fredriksson (red), del IV (1940) s. 188–189. 
547 Fredriksson (red), del V (1950), s. 124–126. 
548 Nomadskolinspektörens skrivelse angående fortsättningsundervisning m.m. den 5/1 1937 till Ecklesiastikdepar-
tementet, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA. 
549 Gemensamt yttrande från Luleå domkapitel och Länsstyrelsen i Norrbotten den 23/2 1938 till Ecklesiastikdepar-
tementet, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA. 
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Fortsättningsskolan blev föremål för en noggrannare utredning av skolöversty-
relsen 1942.550 Utredningen förordade att fortsättningsskolan endast skulle bestå av 
en renskötande inriktning för pojkar och en hushållsinriktning för flickor. Man 
vände sig emot nomadskoleinspektörens förslag på en differentiering och ett orga-
nisatoriskt avskiljande av vissa nomadskolelever från renskötseln. Indirekt öppna-
des dock möjligheten för vissa nomadskolelever att välja bort den renskötande in-
riktningen i fortsättningsskolan. Enligt utredningens förslag var barn, som genom-
gått nomadskolan – och fortfarande var att ”betrakta som tillhörande nomadlap-
parna” – förpliktigade att gå i nomadskolans fortsättningsskola.551 De barn som inte 
längre tillhörde nomadsamerna kunde antingen välja att gå i vanliga fortsättnings-
skolor eller i nomadskolans. För en viss grupp nomadskolelever blev en allmän ut-
bildning i fortsättningsskolan alltså på sätt och vis möjlig. 
 Fortsättningsskolan innebar en ytterligare centralisering av nomadskolväsendet 
eftersom den enbart förlades till tre distrikt: elever från Karesuando, Vittangi och 
Jukkasjärvi nomadskoldistrikt blev placerade i Jukkasjärvi nomadfortsättningsskola, 
elever från Gällivare, Jokkmokks och Arjeplogs nomadskoldistrikt blev placerade i 
Gällivare nomadfortsättningsskola och elever från Västerbottens och Jämtlands di-
strikt blev placerade i Änge nomadskola.552 Fortsättningsskolan, som var införd i de 
södra distrikten från och med 1944, var från början tvåårig och eleverna undervisa-
des ungefär sex veckor mitt i sommaren, från mitten av juni till slutet av juli.553 I 
början av 1950-talet upphörde skolan under några år i Västerbotten och Jämtland 
där ett sjunde läsår införts. Snart kom den dock att återupptas inom de distrikt där 
eleverna undervisades i sju år, men i en ny ettårig tappning. Den nya ettåriga fort-
sättningsskolan var en fältstudiekurs förlagd till fjällvärlden.554 

Nomadskolan blir sjuårig 

I mitten av 1940-talet hade alla nomadskoldistrikt blivit heltidsläsande och då un-
dersöktes möjligheterna att göra nomadskolan sjuårig. Enligt nomadskolinspektö-
ren Israel Ruong (1945–1967) var en utvidgad lästid ett sätt att realisera nomadsko-
lans dubbla målsättning, vilket var att ge eleverna en ”god allmän medborgerlig 
bildning och att fostra dem till goda yrkesnomader”.555 En majoritet av samerna i 
Norrbottens nomadskoldistrikt ansåg dock att en utbyggd skoltid var menlig för 
barnens möjligheter att bli goda renskötare.556 Införandet av ett sjunde läsår hotade 
emellertid elevernas möjligheter att bli goda renskötare eftersom skolundervisning-
en inkräktade på barnens möjligheter att arbeta tillsammans med föräldrarna och 
därigenom lära sig vad de behövde. Många samer menade att pojkarna redan vid 
                                                 
550 Skolöverstyrelsens ämbetsskrivelse rörande nomadundervisningens ordnande m.m. den 30/5 1941, RNA, E I b:1 
HLA. 
551 Skolöverstyrelsen angående vissa frågor rörande nomadundervisningen den 29/5 1942, RNA, ÖI:2, HLA. 
552 Reglemente för fortsättningsskolor för nomadbarn, Stockholm 1944, s. 3. 
553 Läsåret 1944–1945 infördes den också i Jukkasjärvi och Gällivare. Inspektörsberättelser 1943–1944, RNA, D 
IV:1, HLA 
554 Inspektörsberättelser 1950–1951, RNA, D IV:2, HLA. 
555 ”Utredning rörande införandet av ett sjunde skolår (1949) s. 6, RNA, D IV:2, HLA; protokoll vid nomadskol-
fullmäktige i Jämtlands län den 3/1 1947, RNA, A:1, HLA. 
556 ”Utredning rörande införandet av ett sjunde skolår” (1949) s. 15, RNA, D IV:2, HLA. 
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12–14 års ålder var till god hjälp vid framdrivandet av en renhjord. I normalfallet 
gick eleverna ut den sexåriga nomadskolan vid 14 års ålder, men det var inte ovan-
ligt att avgångsåldern var 15 och i vissa fall 16 år.557 I Karesuando menade många 
samer att om barnen fick gå i skola tills de blev 15–16 år så skulle de bli ”nästan o-
förmögna [att] vakta renar och de vill, helst bo i stugor. De vill bli fina herrar och 
klä sig i svenska kläder. På det sättet kommer de ifrån nomadlivet”.558 En same för-
klarar vidare: 

Nomadlivet är av så speciell natur, att om man ska fordra att nomaderna ska lära sig 
lika mycket av bokliga studier, som andra samhällsmedborgare, kan man inte begära 
att de skola kunna lära sig renskötseln tillräckligt grundligt och detta kan ha till följd 
att nomadlivet och rennäringen tar slut.559 

I Gällivare ansåg man till exempel att ett sjunde skolår skulle bidra till att dra bort 
barnen från renskötseln. I Jämtland förhöll sig samerna positiva till det sjunde läs-
året, men påpekade att den inte skulle uppfattas som en yrkesutbildning. Att lära 
barnen renskötaryrket ansåg man var förbehållet samerna själva. En ledamot i full-
mäktige ansåg att det föreslagna sjunde läsårets sommarkurs i fjällvärlden var bety-
delsefull, eftersom många av nomadskolans elever i Jämtland inte tillhörde renskö-
tarfamiljer. Därmed hoppades man att barnens intresse för renskötseln skulle väck-
as.560 I Västerbotten däremot tycks man tvärtom ha menat att länge skoltid och 
goda kunskaper var viktigare för renskötaryrket än praktiskt handlag.561 Men även i 
Västerbotten fanns det kritiska röster. Några menade att den bästa undervisningen, 
när det gällde renskötseln, var föräldrarnas renhjord och arbete med dess skötsel. 
Därför var ett extra läsår inte till nytta för de som ämnade bli renskötare.562   
 För att tillmötesgå dessa uppfattningar föreslog nomadskoleinspektören att ut-
vidgad lästid skulle införas på prov i Jämtlands skoldistrikt läsåret 1950–1951. Där-
efter skulle sjunde läsåret införas successivt, då motståndet bland samerna mild-
rats.563 På grund av viss kritik emot det sjunde läsåret bland samer i Norrbotten fö-
reslog nomadskoleinspektören att lästiden skulle bli kortare och att det skulle finnas 
ett studieuppehåll under arbetsintensiva perioder. Dessutom planerade man införa 
ett tvåveckors renskötarlov under höstterminen.564 En annan kompromiss var att 
slå samman fortsättningsskolans teoretiska del med det sjunde skolåret, vilket i 
praktiken innebar att fortsättningsskolan togs ur bruk på de orter där det sjunde 

                                                 
557 Kvarsittningsprocenten var under hela 1930- och 1940-talet mellan 20-30 procent. Störst andel kvarsittare hade de 
nordligaste nomadskoldistrikten, där också motståndet mot en lång skoltid var som störst. Inspektörsberättelser 
1930–1950, RNA DIV:1, 2, HLA. 
558 Protokoll vid nomadskolfullmäktige i Karesuando den 12/4 1948, se även nomadskolfullmäktige i Lannavaara 
den 10/4 1948; nomadskolfullmäktige i Gällivare den 12/3, RNA, A:1, HLA. 
559 Protokoll vid nomadskolfullmäktige i Karesuando den 12/4 1948. Se en liknande uppfattning från nomadskol-
fullmäktige i Jukkasjärvi den 17/4 1948; nomadskolfullmäktige i Arjeplog den 2–3/10 1948 RNA, A:1, HLA. 
560 Protokoll fört vid nomadskolfullmäktige i Jämtlands län den 30/5 1949, RNA, A:2, HLA 
561 ”Utredning rörande införandet av ett sjunde skolår” (1949) s. 9–10, 13, RNA, D IV:2, HLA. 
562 Protokoll vid nomadskolfullmäktige i Västerbottens län den 23/6 1948; nomadskolfullmäktige i Lycksele den 8/3 
1948, RNA, A:1, HLA; Protokoll vid nomadskolfullmäktige i Fatmomakke den 23/6 1949, RNA, A:2 HLA.  
563 ”Utredning rörande införandet av ett sjunde skolår” (1949) s. 16, RNA, D IV:2, HLA. 
564 Protokoll fört vid nomadskolfullmäktige i Jämtlands län den 30/5 1949, RNA, A:2, HLA; ”Utredning rörande in-
förandet av ett sjunde skolår, 1949”, s. 6–7, RNA, D IV:2, HLA. 
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läsåret införts.565 Den stora förändringen i och med införandet av det sjunde läsåret 
var dock av innehållslig art. Nomadskolinspektören ansåg, liksom flera föräldrare-
presentanter i Jämtlands nomadskoldistrikt, att det sjunde läsåret borde innehålla 
kursmoment som tydligt anknöt till renskötselns villkor och det samiska levnadssät-
tet. En föräldrarepresentant i Jämtland ansåg 

att eleverna borde bibringas en riktigare uppfattning om renskötselns betydelse i äld-
re och nyare tid för kolonisationens och nybyggarväsendets utveckling i lappmarken. 
Förhållandet mellan nomaden, nybyggaren och staten borde bli föremål för ett för-
djupat historiskt studium under 7:e läsåret.566 

I samband med införandet av det sjunde läsåret gjordes en omfattande revidering 
av den tidigare kurs- och läroplanen från början av 1920-talet. Hur revideringen in-
nehållsligt såg ut behandlas i ett avsnitt längre fram i detta kapitel, men man kan re-
dan här konstatera att grundprincipen för undervisningsinnehållets anpassning till 
renskötseln blev en tilltagande specialisering högre upp i skolåldern. Principen i den 
tidiga nomadskolan hade snarare varit en specialiserad undervisning i nomadsko-
lans lägre åldrar.567 Efter förändringsarbetet under 1940- och 1950-talen både vad 
gällde nomadskolans yttre organisation och undervisningsinnehåll kom specialise-
ringen högre upp i skolåldern. Denna förändring bör sättas i samband med diffe-
rentieringsdebatten i svensk skolpolitik, som var en central fråga under 1940-
talet.568 Den kom i stor utsträckning att handla om att den specialiserade och för-
djupade undervisningen skulle ske så sent som möjligt. 

Den vandrande skolan försvinner 

Från och med mitten av 1930-talet upphörde successivt den vandrande sommar-
terminen i fjällen. Detta bör sättas samman med principen att lägga specialiserad 
undervisning i nomadskolans senare årskurser. Även om nomadskolans lägsta års-
klasser i praktiken inte hade undervisats i kåtor i fjällmiljö i den utsträckning som 
nomadskolans tidigaste förespråkare avsett, hade undervisningsformen betraktats 
som ett centralt inslag i utbildningen. Nomadskolinspektören Erik Bergström me-
nade, med anledning av att några samer föreslog att kåtaskolorna (en annan be-
nämning på sommarterminen i klass 1–3) borde upphöra, att denna skolform var 
det som gav nomadskolan dess existensberättigande. Specialisering vid skoltidens 
början när det gällde hur skolorna var organiserade hade tidigt varit en central frå-
ga. Principen var i sig en konkretion av att undervisa barnen i deras egen hemmiljö. 
Skolorna i fjällen gav också, vilket jag visat i föregående kapitel, en tillgång till un-
dervisningsmateriel och en särpräglad metodik. I och med att de vandrande som-
marskolorna i fjällen försvann och ersattes med mer ordinär undervisning i bysko-

                                                 
565 Inspektörsberättelser 1950–1951, RNA, D IV:2, HLA. 
566 ”Utredning rörande införandet av ett sjunde skolår” (1949) s. 10, RNA, D IV:2, HLA. 
567 Jag syftar då i första hand på undervisningen i nomadskolans första tre årsklasser, som i kursplanen och lärarin-
struktionerna skulle innehålla geologiska förhållanden i fjällen och kunskaper om det samiska områdets djur- och 
växtliv. I den fasta skolans specialiserade undervisningsinnehåll kan nämnas stadgor som rörde renskötsel och same-
byarnas organisering.  
568 Sixten Marklund, Skolsverige 1950-1975: Del 4: Differentieringsfrågan (Stockholm 1985) s. 248.  



 127

lorna kan man misstänka att graden av nomadskolans specialisering minskade; att 
likvärdighet sattes före anpassning. 
 Den omorganiseringen som innebar att undervisning i fjällen ersattes med un-
dervisning i byskolor var en omdebatterad och utdragen process. Läsåret 1951–
1952 försvann de sista sommarskolorna i Torneträsks fjällmiljöer; de första hade 
försvunnit från Jämtlansfjällen från och med 1936–1937.569 Inledningsvis innebar 
nog inte indragningen av sommarskolorna att det gjordes avkall på nomadskolans 
anpassning till renskötseln och det samiska levnadssättet. Nomadskolinspektören 
Axel Calleberg menade själv att indragningarna, vilka skett på hans förslag, innebar 
”en milstolpe i det lapska skolväsendets historia” för en modernare, tidsenligare 
och mer ändamålsenlig nomadskola.570 Detta har också noterats av tidigare forsk-
ning.571  

Förändringen innebar nog inte att nomadskolans anpassning till renskötseln och 
det samiska levnadssättet ifrågasattes till förmån för en mer likvärdig och allsidig 
skola. Ser man till nomadskolinspektörens, och senare även skolöverstyrelsens, mo-
tivering till att dra in sommarskolorna i Jämtland (och senare i Västerbotten och 
Arjeplog) så grundades den på tre argument. Det första var att sommarskolorna i 
fjällen inte fyllde sin funktion. De hade av praktiska skäl blivit stationära långt ifrån 
de områden där renarna och elevernas föräldrar uppehöll sig under somrarna. Bar-
nen kunde därför inte, vilket var syftet med sommarskolorna, följa föräldrarnas 
vandringar. Sommarskolorna hade, för det andra, också blivit belägna i bondbyar 
”där miljön knappast påminner om den, som är typisk för nomadfolket”.572 När 
skolorna nu flyttades kunde de placeras vid platser som var mer präglade av fjäll-
samisk kultur. Skolöverstyrelsen ansåg att även om skolorna var inriktade på att 
främja barnens intresse för renskötsel, så utgjorde de ett bestämt hinder för barnen 
att få direkt praktisk erfarenhet av nomadlivet. Om barnen däremot undervisades i 
byskolorna under reguljära höst- och vårterminer, så kunde barnen under sommar-
lovet ”följa sina föräldrar i fjällen, öva sig i sitt modersmål och göra iakttagelser 
över nomadernas och renarnas liv”.573 Den vandrande skolan bidrog därigenom till 
att dra eleverna bort från renskötseln och inte till att binda dem till nomadkulturen, 
som varit den ursprungliga tanken. För det tredje motiverades förändringsarbetet 
också med att undervisning blev effektivare i riktiga lokaler. Sammantaget hade 
dock detta argument liten betydelse. Både nomadskolinspektören och skolöversty-

                                                 
569 Inspektörsberättelser 1936–1937, 1951–1952, RNA, D IV:1, 2, HLA; protokoll vid nomadskolfullmäktiges sam-
manträde den 14/4 1951, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 15/4 1952, nr. 51, RA. Beträffande när de första 
sommarskolorna i fjällen drogs in finns det varierande uppgifter. I exempelvis 1957 års nomadskoleutredning uppges 
det att skolorna först drogs in i Jämtland 1938, SOU 1960:41, s. 41. Nomadskolinspektörens berättelser uppger dock 
att sju vandrande sommarskolor hade dragits in läsåret 1936–1937.   
570 Inspektörsberättelser 1936–1937, RNA, D IV:1, HLA. 
571 Lundmark (2008) s. 192; Elenius (2006) s. 190–191. 
572 Skolöverstyrelsen angående ändringar av nomadskoleväsendet i Arjeplogs och Västerbottens skoldistrikt den 12 
oktober 1937, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA. 
573 Skolöverstyrelsen angående ändringar av nomadskoleväsendet i Arjeplogs och Västerbottens skoldistrikt den 12 
oktober 1937, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA; Skolöverstyrelsen angående indragning-
en av sommarvisteskolorna inom Karesuando nomadskoldistrikt den 7/3 1947, Ecklesiastikdepartementets kon-
seljakt, 16/5 1947, nr. 31, RA.  



128 

relsen ansåg att de vandrande sommarskolorna norr om Piteälven var ändamålsen-
liga och borde få vara kvar.574 Där kunde barnen bo hos sina föräldrar och undervi-
sas i skolkåtor samtidigt. Skolorna här var i en miljö som ”verkligen motsvarar det 
lapska sommarlivet”.575 Detta var viktigare än att göra undervisningen effektivare 
och få den att mer likna folkskolans. Nomadskolinspektören menade också att 
sommarskolorna i de nordligaste distrikten var omtyckta bland samerna och att det 
skulle strida emot deras vilja att ta bort dem.576 Han verkade resonera att där som-
marskolorna fungerade som det var tänkt så accepterades de också av föräldrarna. 

Indragningen av den vandrande skolan motiverades också med att samerna själ-
va ansåg att deras barn borde undervisas i vanliga skollokaler under reguljära termi-
ner. Motståndet mot sommarskolorna var störst i Jämtland och Västerbotten. Sa-
merna ansåg att det vore bättre att barnen tillbringade tid mer föräldrarna under 
sommaren.577  

Försvar för nomadskolan i enhetsskolans tidevarv 
Det svenska skolväsendet var i omvälvning under 1940- och 1950-talet. Under 
1940-talet tillsattes två utredningar 1940 års skolutredning och 1946 års skolkom-
mission, som resulterade i en socialdemokratisk skolpolitisk proposition 1950, vil-
ken i mycket kom att följa skolkommissionens huvudbetänkande.578 Efter förhand-
lingar och utskottsberedanden fattades samma år ett principbeslut om att inrätta en 
nioårig enhetlig skola. Förenklat rörde kraven på skolväsendets förändring skolplik-
tens längd, skolans övergripande mål, skolans differentiering, lärarnas behörighet 
och den praktiska utbildningen.579 Timplaner, läroplaner och riktlinjer för skolans 
arbetsformer skulle utarbetas under den mångåriga försöksverksamheten. Ett sär-
skilt viktigt förhållande i den politiska kompromiss, som principbeslutet var ett re-
sultat av, var att beslutet i sig inte var ett tillräckligt skäl för att den nioåriga enhets-
skolan skulle inrättas. Enligt beslutet skulle försöksskolans lämplighet vägas mot 
redan rådande skolformer, som i detta skede inte var tänkta att avvecklas – utan 
tvärtom – få rimliga och likvärdiga resurser för att visa sina företräden. Denna 
omständighet blidkade enhetsskolans politiska motståndare som var för ett mer dif-
ferentierat skolsystem. Skolans omorganisering skulle ske mot bakgrund av nog-
granna överväganden och utvärderingar. Måhända sammanfattas denna inställning 
bäst av Adolf Wallentheims (s) inlägg i andra kammarens debatt i fråga om de rå-
dande skolformernas förutsättningar under försöksverksamheten:  

                                                 
574 Skolöverstyrelsen angående ändringar av nomadskoleväsendet i Arjeplogs och Västerbottens skoldistrikt den 12 
oktober 1937, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 1941, nr. 46, RA. 
575 Nomadskolinspektörens yttrande till Landskontoret den 30/9 1938, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 
1941, nr. 46, RA. 
576 Nomadskolinspektörens yttrande till Landskontoret den 30/9 1938, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 30/5 
1941, nr. 46, RA; protokoll vid nomadskolfullmäktiges sammanträde den 14/4 1951, Ecklesiastikdepartementets 
konseljakt, 15/4 1952, nr. 51, RA. 
577 Se exempelvis protokoll vid nomadskolfullmäktige i Ammarnäs den 15/6 1936, nomadskolfullmäktige i Tärna den 
5/7 1936, RNA, A:1, HLA 
578 Marklund (1980) s. 132–135; Qvarsebo (2006) s. 56–61. 
579 En mer ingående granskning av detta skolpolitiska beslut se Marklund (1980) passim; Englund (1986), kap. 5 och 
6.  
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Alla skolformer skola användas i försöksverksamheten, i den mån lärarna och led-
ningen så önska. Ingen nu existerande skolform skall behandlas som ett styvbarn. 
Det gäller för övrigt till sist inte den ena eller andra skolformen, utan det gäller de 
barn som undervisas i dessa skolor, och jag tror, att om man går till försöksverksam-
heten med den utgångspunkten, skall man komma fram till ett gott resultat.580 

Att alla dåvarande skolformer skulle användas i försöksverksamheten syftade natur-
ligtvis i första hand på femårig statlig realskola, fyraårig kommunal realskola och 
kommunala flickskolor, samt folkskolorna men inbegrep även nomadskolan. Det 
innebar i praktiken att nomadskolan skulle påverkas av förändringsarbetet. Ragnar 
Edenman (s) ansåg att försöksperioden inte fick användas för att konservera de nu-
varande skolformerna.581 Tidigare forskning har lyft fram två beslut under 1950-
talet senare hälft som oåterkalleligen förebådade den nioåriga enhetsskolan: 1956 
års beslut med uttalande att enhetsskolan verkligen skulle genomföras och 1957 års 
beslut om en sammanfattande utvärdering av försöksverksamheten och en tidsplan 
för den nya skolans genomförande.582 
 Forskningen har uppmärksammat att beskrivningen av skolans fostransuppgift 
förändrades under 1950-talets utredningsarbete.583 I 1957 års skolberedning kom en 
förskjutning att bli uppenbar. Skolberedningen valde att mindre tala om fostran till 
demokrati och mer betona elevernas individuella och allsidiga utveckling i ett för-
änderligt samhälle.584 
 Samebarnens separata skolor var en detalj i 1950-talets utbildningspolitiska om-
stöpning, samtidigt som de av principiella skäl hamnade i fokus. Enhetsskoltanken 
byggde bland annat på att skolorna inte skulle vara organisatoriskt differentierade. 
Alla elever i den obligatoriska skolan skulle, så långt det var möjligt, ha gemensam 
skolgång inom samma organisatoriska ram. Nomadskolans organisation stod emel-
lertid vid sidan av det vanliga skolväsendet. Lednings- och utvecklingsarbetet sköt-
tes i allt väsentligt av nomadskolinspektören. I och med förändringen av nomad-
skolan i slutet av 1930-talet och under 1940-talet, som beskrivits ovan, började no-
madskolans existensberättigande ifrågasättas. Nomadskolans ställning var inte läng-
re självklar. I ett betänkande lämnat av 1945 års folkskolesakkunniga föreslogs vis-
serligen inga ändringar av nomadskolans organisation, men de menade att nomad-
skolans organisationsstruktur i framtiden borde förändras.585 Några år senare togs 
frågan upp igen av 1951 års skolstyrelseutredning. Utredningen diskuterade bland 
annat om inte nomadskolan skulle inordnas – och underordnas – respektive kom-
munala skolväsende. I så fall skulle nomadskolan organisatoriska uppdelning i sepa-
rata nomadskoldistrikt märkbart förändras.586 

                                                 
580 Andra kammarens debatt 1950. Citerat från Marklund (del I), (1980) s. 226. 
581 Marklund (del I), (1980) s. 227. 
582 Marklund (1980) s. 231. 
583 Englund (1986), s. 409 ff.; Qvarsebo (2006) s. 62  
584 Englund (1986) s. 392, 416–438; Qvarsebo (2006) s. 62. 
585 SOU 1948:28 Betänkande och förslag angående nya mellaninstanser för folkskoleväsendet (Stockholm 1948) s. 93–95 
586 SOU 1955:31 Skolväsendets lokala och regionala ledning samt lärartillsättningen (Stockholm 1955) s. 380–388. Se även 
Lantto (2003) s. 76–77. 
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 Nomadskolan hade dock fått ett högt anseende bland samerna.  I samerörelsen 
lyftes den fram som en betydelsefull institution för samerna och den samiska kultu-
ren.587 Samerna hade sedan nomadskolans tillblivelse haft kritiska synpunkter på så-
väl motiven till nomadskolreformen som praktiska detaljer i undervisningsverk-
samheten. Men de flesta samerna delade ändå grundtänkandet bakom nomadsko-
lan. Sedan början av 1920-talet hade samernas synpunkter på skolas verksamhet till 
stor del blivit åhörda. Nomadskolfullmäktiges betydelse i detta avseende var säker-
ligen stor. När förändringsarbetet avslutades i början av 1950-talet hade samerna till 
stor del fått igenom sina förändringsförslag och skolorna beskrevs genomgående i 
positiva ordalag. Nomadskolan lyftes allt mer fram som en betydelsefull samisk in-
stitution.588 Man ansåg den viktig för samisk kultur som inte kunde ersättas med 
andra institutioner. När det stod klart att nomadskolan ifrågasattes framhöll Gustav 
Park dess stora betydelse: 

[N]omadskolorna [förblir] fullständigt oumbärliga, så länge renskötseln utgör det 
framtida yrket för varje generation av nomadbarn. Som bekant är starka krafter i rö-
relse bland nutida skolmän, som dock är främmande för nomadernas kunskapsbehov 
[…] Men detta skulle betyda, att nu, när nomadskolorna börjar fylla sin maktpålig-
gande uppgift till rensamernas bästa, skulle de skrotas ned till vanliga folkskolor. Det 
vore i sanning ett oförnuft utan like.589 

Det blev centralt för samerna och Svenska Samernas Riksförbund (grundat 1950) 
att återigen motivera varför nomadskolan borde bibehållas som ett separat skolsy-
stem. När det bland samerna blev känt att nomadskolans existens var hotad, så 
ökade aktivitetsgraden för att försvara den. På samernas landsmöte 1956 togs frå-
gan upp till diskussion och där uppmålades en hotfull bild upp om skolan skulle 
försvinna. Dels menade man att det samiska föräldrainflytandet i skolfrågor skulle 
minska och kanske upphöra om den försvann. Dels framhölls nomadskolans kvali-
tet och betydelse för den samiska prägeln av undervisningsinnehållet. Särskilt gällde 
detta språket, sameslöjden och studier i renskötsel.590  

Svenska samernas riksförbund framhöll också att de samiska barnen skulle ham-
na i minoritet i folkskolorna om nomadskolan försvann. Man befarade att den sa-
miska kulturutvecklingen på sikt var i fara: 

Det torde vara självklart, att det bleve ett stort avsteg från den sunda samiska kultur-
utvecklingen, därest nomadskolorna i sin nuvarande organisation och ledning för-
svunne och om samebarnen därefter började undervisas tillsammans med svenska 
barn. Samebarnen finge då enbart en alltigenom svensk folkskoleundervisning och 
fostran. Därigenom skulle de helt enkelt tvingas att tänka, känna och orientera sig i 
livet som enbart svenskar. Om ett par generationer skulle sålunda samisk livsinställ-
ning och kultur vara så gott som utplånade.591 

                                                 
587 Lantto (2003) s. 77. 
588 Lantto (2003) s. 78. 
589 SET 1953:2, s. 3. Citerat från Lantto (2003) s. 78. 
590 Skrivelse från Svenska samernas riksförbund till regeringen den 20/5 1956, Ecklesiastikdepartementet, konseljakt, 
25/1 1957, nr. 81, RA. Se även Lantto (2003) s. 78–79. 
591 Skrivelse från Svenska samernas riksförbund till regeringen den 20/5 1956, Ecklesiastikdepartementet, konseljak-
ter den 25/1 1957, nr. 81, RA.  
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Inom den samiska opinionen hade dock andra framhållit skolans negativa konse-
kvenser för renskötseln. Många representanter i nomadskolfullmäktige, särskilt i 
norra Norrbottens län, hade under 1940-talet förhållit sig kritiska till utökade läs-
tider. De menade att det var med föräldrarna som barnen lärdes och uppfostrades 
till renskötare. Skolan utgjorde, ur deras perspektiv, ett hinder för den nomadise-
rande renskötselns fortlevnad. De flesta ifrågasatte i och för sig inte nyttan med 
längre skolgång, men i valet mellan längre skolgång och praktiskt arbete, så valde 
många för renskötseln framtid det senare. 

År 1957 tillsattes en utredning, 1957 års nomadskolutredning, som skulle se över 
nomadskolans ställning och organisering.592 Utredningen skulle i första hand preci-
sera vilka särskilda omständigheter som gjorde att samernas undervisning skulle se-
pareras från övriga barns undervisning.593 I nomadskoleutredningen lades därför 
stor möda vid att finna en ny legitimitetsbas för nomadskolan. Utredningen mena-
de att de argument som funnits vid nomadskolans inrättande inte längre var aktuel-
la, eftersom det traditionella nomadlivet i stor utsträckning försvunnit.594 Den legi-
timeringsbas som åsyftades rörde nomadskolans anpassning till nomadiskt levnads-
sätt. Samerna hade dock i allt större utsträckning blivit bofasta, vilket gjorde att det 
inte längre fanns behov av särskilda undervisningsorganisatoriska lösningar.  

Det fanns också andra faktorer som talade för att avskaffa nomadskolan. Många 
barn skulle ha närmare till sina föräldrar om de fick gå i kommunala skolor. Vidare 
menade man att en blandad språkmiljö på ett sätt var positivt för de barn som inte 
hade svenska som modersmål. De kunde lättare tillgodogöra sig det främmande 
språket, förutsatt att det fanns relativt få samiskspråkiga barn i en språkblandad 
klass. I de orter där det fanns många samiska barn fanns det en risk, menade utred-
ningen, att samebarnen ändå isolerades från majoritetsgruppen.595 Utredningen 
hade också vid möten med nomadskolfullmäktige givits uppfattningen att en del 
samer var skeptiska mot en separat skola eftersom den höll samiska och svenska 
barn skilda åt. En stor majoritet samer ville dock behålla nomadskolan.596  

En annan aspekt av problematiken, som i och för sig hade liten betydelse för 
nomadskoleutredningen men som ändå är utbildningshistoriskt intressant, var att 
mindre inlandskommuner oroade sig för att nomadskolan skulle öppnas för alla 
samer. Skolstyrelsen i Tärna fruktade att många icke-renskötande samer skulle välja 
att gå i nomadskolan om de fick möjlighet. Det skulle innebära att elevunderlaget i 
Tärna skulle bli för litet och äventyrade därmed skolans framtid i Tärna. En no-
madskola som var tillgänglig för en större grupp än tidigare hotade alltså det vanliga 
skolsystemet.597  

                                                 
592 Av de fem sakkunniga var två samer, nomadskolinspektören Israel Ruong och Ibba Kristina Åstot. SOU 1960:41, 
s. 5–8. 
593 ”Utdraga av protokollet över ecklesiastikärenden den 25/1 1957”, Nomadskoleutredningen 1957 (YK:779) vol. 1, 
RA.  
594 SOU 1960:41 s. 86. 
595 SOU 1960:41 s. 75. 
596 SOU 1960:41 s. 64–65. 
597 Skolstyrelsen i Tärna till Ecklesiastikdepartementet den 17/6 1960, YK 779 vol. 1, RA; Yttrande från Länsstyrel-
sen i Västerbottens län den 15/6 1961, Ecklesiastikdepartementets konseljakt, 23/2 1962, nr. 72, RA 
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Det fanns också några faktorer som talade för en separat samisk skola. I utred-
ningens, tämligen sammansatta, motivering vägdes för och nackdelar med särun-
dervisning, men den uppehöll sig särskilt vid två skäl som den ansåg tala för fortsatt 
särundervisning. Modersmålet (samiska)spelade en viktig roll i båda skälen. Ett skäl 
var av pedagogisk och psykologisk art. Samerna kunde inte gärna tänkas vara i be-
hov av ett identiskt undervisningsinnehåll som den svensktalande majoriteten, ef-
tersom samerna hade ”behov att vinna fäste i två språk- och kulturmiljöer”.598 Sa-
merna ansågs ha rätt att få kunskaper om sin egen kultur samt respekt och samhö-
righet med det egna folket. De var därför i behov av ett anpassat undervisningsin-
nehåll. Utredningen såg också en risk med samundervisning eftersom samebarnen 
avvek från den svensktalande majoriteten i folkskolorna. Vid sidan av det pedago-
giska och psykologiska skälet talade även den samiska kulturens egenvärde för sär-
undervisning. Utredningen framhöll att folkskolan omöjligen kunde bedriva under-
visning i exempelvis samiska, nomadkunskap och samisk slöjd med samma omfatt-
ning som nomadskolan hade gjort. 

Enligt nomadskoleutredningen vilade legitimiteten på nya argument. Nomad-
skoleutredningen hänvisade till pedagogisk forskning som betonade modersmålets 
betydelse under de första skolåren. 

En folkundervisning på ett främmande språk innebär, att hela det abstrakta och kul-
turella tankeinnehåll – det som vi behöver för att höja oss över vildens stadium – blir 
förmedlat genom ett språk, som står främmande för de ungas naturliga miljö och 
som saknar anknytningar i barnets erfarenheter och upplevelser.599 

På en central punkt kom utredningens förslag att skilja sig från det tidigare regel-
verket. Nomadskolan föreslogs bli frivillig, där föräldrarna hade möjlighet att själva 
välja om de ville att deras barn skulle läsa i nomadskolan eller i kommunal skola. 
Tvånget avskaffades och istället betonades att nomadskolan var en möjlighet att 
låta samiska barn få utbildning där samisk kultur stod i förgrunden. Förändringen 
öppnade nomadskolan för alla samer, även barn till icke-renskötare, eftersom krite-
riet för vilka elever som skulle få gå i nomadskolan skulle vara subjektivt. Nomad-
skolan skulle inte längre vara bunden till ett visst levnadssätt.600  
 När nomadskoleutredningen inhämtade åsikter var det påtagligt att flera regiona-
la myndigheter, som i ett tidigare skede vitsordat särlösningar i utbildningsfrågor, 
nu ifrågasatte nomadskolans bevarande. Bland skolstyrelserna i de berörda kom-
munerna fanns delade uppfattningar.601 Några kritiska röster kom från lappfogdar-
na. Erik Malmström, lappfogde i Norrbottens södra distrikt, ifrågasatte värdet av 
nomadskolans bibehållande. Han menade att särundervisning bidrog till att skapa 
en barriär mellan samerna och den övriga befolkningen. Den isoleringen som skol-

                                                 
598 SOU 1960:41 s. 160. 
599 SOU 1960:41 s. 74. 
600 SOU 1960:41 s. 95–97. 
601 Sten Henrysson och Johnny Flodin har gått igenom svaren från skolstyrelserna och funnit att sex var för samun-
dervisning från klass 1–9, två var för särundervisning från klass 1–9, åtta skolstyrelser var för särundervisning från 
klass 1–6 (och därefter samundervisning) och en skolstyrelse var för samundervisning från 1–6 (och därefter särun-
dervisning). Henrysson & Flodin (1992) s. 25. 
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organisationen innebar kunde knappast uppvägas av särundervisningen positiva ef-
fekter för bevarandet av de samiska traditionerna och den samiska kulturen.602 
Lappfogden i norra Norrbottens distrikt, Erik Hedbäck, hade en ambivalent håll-
ning i frågan. Han menade, å ena sidan, att i framtiden skulle många samer bli 
tvingade att lämna rennäringen och söka sig till andra yrken. Därför var det bättre 
att barn ur olika samhällsgrupper sammanfördes redan i skolan. Detta, antog han, 
skulle öka samhörighetskänslan.603 Å andra sidan kunde en skola med samiska äm-
nen vara värdefull  

[f]ör att hos eleverna väcka och utveckla intresset såväl för lapskt språk och andlig 
odling, som för det egna näringslivets olika förhållanden. En ”egen” skola, med lärare 
som är särskilt skickade för uppgiften, och med kursplaner som innehåller viktig 
hembygdsundervisning, bidrager till att bevara det samiska kulturarvet och draga ele-
verna undan det förflackade inflytande, som kan göra sig gällande vid standardiserad 
samundervisning i den allmänna skolan.604     

Hedbäcks sammantagna bedömning var efter dessa överväganden att förorda att 
nomadskolan bibehölls.   

Många av nomadskolans lärare ville dock ha kvar särundervisningen. Det var en-
dast lärare från de nordligaste nomadskoldistrikten som förespråkade samunder-
visning, vilken de menade skulle gynna förhållandet mellan samerna och den övriga 
befolkningen.605 
 I regeringens proposition rörande nomadskolan anslöt sig ecklesiastikminister 
Ragnar Edenman i väsentliga delar till nomadskoleutredningens förslag.606 Nomad-
skolan bibehölls och var även framdeles organisatoriskt fristående i förhållande till 
grundskolan.   

Undervisningens utformning: ändrat innehåll och pedagogik? 

Integrering av det samiska 

Under 1940- och 1950-talen hade formuleringar avseende undervisningsinnehållets 
syften inte skilt sig märkbart från tidigare perioder. Undervisningen skulle utformas 
så att den anpassades efter samernas levnadsförhållanden och att ge samerna möj-
ligheter att ”fortleva med sin näring jämsides den övriga befolkningen” samt ”väcka 
och underhålla intresset för nomadlivet och renskötseln”.607 En märkbar förändring 
i undervisningsinnehållet var dock att samiska blev ett eget ämne i 1956 års under-
visningsplan för nomadskolorna. Långt tidigare hade inslag av samiska och under-
visning på samiska funnits i undervisningen. Vid mitten av 1920-talet hade vissa 
nomadskolor försetts med äldre läroböcker på olika samiska dialekter och i viss ut-
                                                 
602 SOU 1960:41 s. 234. Se även Lantto (2003) s. 83. 
603 Yttrande från Lappfogden i norra Norrbottens distrikt Erik Hedbäck den 29/4 1961 s. 2, Ecklesiastikdepartemen-
tets konseljakt, 23/2 1962, nr. 72.   
604 Yttrande från Lappfogden i norra Norrbottens distrikt Erik Hedbäck den 29/4 1961 s. 2, Ecklesiastikdepartemen-
tets konseljakt, 23/2 1962, nr. 72, RA. 
605 Enkätkorrespondens lärare, YK 779 vol. 3, RA. 
606 Proposition nr. 51, 1962.  
607 ”Utredning rörande införandet av ett sjunde skolår vid nomadskolorna i Sverige” (1949) s. 10, 23, RNA, D IV:2, 
HLA. 
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sträckning även böcker på finska språket. Målsättningen var att ge möjligheter till 
läsning på samiska i skolorna.608 Nomadskolinspektören gjorde även utfästelser om 
att införa samiska i skolorna så att barnen skulle lära sig läsa på modersmålet.609 De 
målsättningarna var svåra att infria eftersom det varken utbildades lärare för att un-
dervisa på modersmålet eller togs fram några nya läromedel. 
 I undervisningsplanen 1956 skulle samiska läsas en timma i veckan i klass tre och 
fyra samt två timmar i veckan i klass fem, sex och sju. Engelska infördes också från 
och med klass fem. Detta ämne lästes fyra respektive fem timmar i klass fem och 
sex. Efter grundskolreformen blev det i stort sett inga förändringar i språkunder-
visningens timantal. Skillnaden var att det engelska språket infördes redan i klass 
fyra och samiska lästes även i klass åtta. På högstadiet kunde eleverna även välja 
samiska i olika tillvalsgrupper. Dessa omfattade två respektive tre veckotimmar i 
klass sju och åtta. I målbeskrivningarna för samiska språket betonade att språkun-
dervisningen skulle ge elever ”kännedom om språkets ordskatt […] samt odla deras 
känsla för det egna modersmålet”. Språkundervisningen skulle även främja sam-
manhållningen mellan olika samiska grupper.610           
 Den samiska språkundervisningen i 1956 års undervisningsplan var enbart inrik-
tad på språkfärdigheter i tal och skrift. I nomadskolans senare årsklasser betonades 
att språkundervisningen skulle inriktas mot terminologin i renskötseln och systema-
tisk kännedom om termer i vildmarksteknik. Språkundervisningen i läroplanen för 
samisk undervisning (LgrSu) hade en mer påtaglig kulturhistorisk inriktning. Även 
denna kursplan betonade renens levnadsförhållanden och renskötseln men också 
centrala inslag i samernas historia. 
 Ämnet nomadkunskap, som infördes 1925, hade varit centralt för undervisnings-
innehållets anpassning till samiska levnadsförhållanden Särskilt centralt hade ämnet 
varit när sjunde läsåret infördes. Eleverna undervisades i nomadkunskap tio timmar 
i veckan och i ämnet integrerades inslag av flera samhällsorienterande ämnen.611 
Förutom undervisning i renskötselns regelverk och olika aspekter på renens liv, så 
tillfogades även samhällsorienterande och historiska moment. Man skulle bland an-
nat få inblick i andra näringar som kunde kombineras med renskötseln, exempelvis 
boskapsskötsel och jordbruk samt näringsdiversifieringens för- och nackdelar. I 
den historiska anknytningen betonades medeltiden och birkarlarna samt Gustav 
Vasas, Karl IX:s och Gustav II Adolfs ”åtgärder för lapparnas fromma”. Reseskild-
ringar från 1700-talet, prästsläkter som härstammade från samer och den begyn-
nande välfärdspolitiken för samerna i slutet av 1800-talet, skulle vara andra inslag i 

                                                 
608 Inspektörsberättelse 1925, RNA, DI V:1, HLA. 
609 Nomadskolfullmäktige i Tuorpons lappby den 15/7 1927; nomadskolfullmäktige i Luokta-Mavas lappby den 11/7 
1927; SOU 1960:41, s. 118.  
610 Undervisningsplan för nomadskolorna (1956), s. 4–10; ”Särskilda bestämmelser jämte kompletterande anvisningar och 
kommentarer m.m. angående samernas undervisning i grundskolan” Skolöverstyrelsen (infördes läsåret 1964/65) s. 
2–7, RNA F II:1, RNA. 
611 ”Undervisningsplan för sjunde klass vid nomadskolor inom Jämtlands och Västerbottens län” (fastställd av Skol-
överstyrelsen den 4/3 1952) s. 1–5, RNA, F II:2, HLA.  
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undervisningen.612 Ett annat tematisk inslag i nomadkunskap var samernas villkor 
och status i det svenska samhället. Man fäste här uppmärksamhet på 
”[l]appkulturens särart och betydelse för våra dagars Sverige. Förutsättningar för 
samverkan och motsättning mellan lapska och svenska ekonomiska och kulturella 
intressen”.613 Ett liknande undervisningsinnehåll hade ämnet nomadkunskap i 1956 
år undervisningsplan för nomadskolan. Enligt kursplanen syftade undervisningen i 
nomadkunskap till att ”orientera eleverna i nomadens landskap, arbetsformer och 
samhälle [och ge] dem kännedom om samernas och i synnerhet nomadernas ställ-
ning i det svenska samhället”. Undervisningen skulle sträva efter att väcka elevernas 
”intresse och vördnad för de lapska traditionerna och det samiska kulturarvet”.614 
 I nomadskoleutredningen diskuterades om nomadkunskap kunde bibehållas som 
eget ämne. Detta ämne stod tillsammans med språket i fokus när undervisningsin-
nehållet utarbetades i och med grundskolreformen. Ämnet hade tidigare haft ett för 
brokigt innehåll och man ville därför nu istället förorda att samiska inslag integrera-
des i samtliga orienteringsämnen.615 En sådan integrering skedde också efter grund-
skolreformen. Det kom dock enligt ämnesanvisningarna till nomadskolan att inne-
bära mer allmän anknytning till det samiska samhället, såsom samernas bostadsfrå-
ga och samernas förhållanden i hemkommunen. I anvisningarna fanns däremot inte 
längre någon specifik anknytning till renskötseln.616 

Individualisering 

Förändringsarbetet i nomadskolan hade vissa beröringspunkter med den allmänna 
pedagogiska diskussionen som fördes i den skolpolitiska debatten. En stridsfråga 
under 1950-talets reformering av det allmänna skolväsendet var differentieringsfrå-
gan. De politiska partierna hade olika uppfattningar om när i skolåldern som ele-
verna skulle tillåtas att specialisera sig. Högerpartiet ansåg att begåvade barn tidigt 
borde ges möjligheter till teoretiska tilläggsämnen. Socialdemokraterna ansåg att 
specialiseringen borde komma så sent som möjligt i skolåldern och att skolan så 
långt som möjligt borde vara sammanhängande för alla barn. Övriga politiska parti-
er positionerade sig mellan dessa ytterligheter. Alla partier framförde såväl ideolo-
giska skäl för sin uppfattning som vetenskapliga.617 Partierna kunde emellertid enas 
kring att undervisningen borde individualiseras i den mån det var möjligt, vilket in-
nebar att läraren inom ramen för kursplanen skulle sörja både för högpresterande 
elevers behov och för de elever som var i behov av särskilt stöd. För den senare 
gruppen utvecklades ett system där vissa elever skulle ges särskild stödundervisning 
i ett eller flera ämnen utanför det egentliga klassrummet. Först i skolans högre års-
                                                 
612 En utförligare uppräkning av centrala inslag i den samiska historien fanns i ”Undervisningsplan för sjunde klas-
sens vid nomadskolorna inom Jämtlands och Västerbottens län”, RNA F II:2, HLA. I den vävdes även ett nordiskt 
perspektiv in. Undervisningen skulle bland annat innehålla stoff om folkstammar runt Finska viken, utvecklingen i 
Finland och Balticum under forntiden och den tidiga medeltiden. 
613 ”Utredning rörande införandet av ett sjunde läsår vid nomadskolorna i Sverige” (1949) s. 29–30, RNA, D IV:2, 
HLA. 
614 Undervisningsplan för nomadskolorna (1956), s. 16. 
615 SOU 1960:41 s. 119–121. 
616 LgrSU, s. 15–41. 
617 Qvarsebo (2006) s. 56–65. 
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kurser, på högstadiet, skulle det vara möjligt för elever med särskild fallenhet att 
välja ämnen på högre svårighetsnivå. Årskurs sju blev den årsklass då eleverna först 
kunde välja sin studieinriktning.618 
 Individualiseringen av undervisningen fick en särskild betydelse för nomadsko-
lan. Efter grundskolans införande 1962 blev nomadskolan valfri, vilket bör ses som 
en tidig individualisering av undervisningen. Nomadskoleutredningen ansåg ut-
tryckligen att nomadskolan borde vara till för de samer som ville ge sina barn möj-
lighet att ”lära känna sitt folks kultur och inse dess värden”.619 Undervisningens 
upplägg och innehåll var därför inte detsamma som i grundskolan: samiska språket 
och kulturen, hembygdskunskap, samhällskunskap, historia, geografi var ämnen 
med särskild studieplan för nomadskolans elever.620 På samehögstadiet var däremot 
förhållandena lite annorlunda. Till viss del skedde en samundervisning mellan no-
madskolans elever och elever som gick i vanligt högstadium. Men i samehögstadiet 
var samiskt språk och kultur obligatoriska ämnen. Därtill kunde eleverna i årskurs 
nio välja renskötarlinjen (åk 9 re).621 
 En intressant form av individualisering av undervisningen formulerades i början 
av 1950-talet. Dessförinnan hade undervisningsinnehållet i nomadskolornas skoldi-
strikt varit enhetligt. Trots att 1925 års nomadskolstadga föreskrivit att undervis-
ningen i nomadskolorna skulle anknyta till samernas levnadsförhållanden, hade 
samma kursplan och samma läromedel använts i alla nomadskolor. Någon lokal 
anpassning av undervisningsinnehållet hade inte formulerats. År 1955 gjordes en 
tämligen utförlig beskrivning över de olika nomadskoldistrikten och över samernas 
levnadsförhållanden. Syftet var att ge en vägledning för hur undervisningen skulle 
bedrivas. Samerna i de nordligaste nomadskoldistrikten, Karesuando och Lannava-
ara, beskrevs som uteslutande renskötare, med finska eller samiska som modersmål. 
Dessa förutsättningar borde prägla undervisningen: 

Barnens föreställningar äro knutna till renskötseln och nomadlivet, vilket man vid 
undervisningen måste beakta. Kåtan är för dem det egentliga hemmet. Därifrån mås-
te man utgå vid undervisning om hem, mat, kläder etc. samt vid jämförelser mellan 
nomaden och de bofastes hem. Sina första erfarenheter av en stuga ha barnen från de 
bostäder, som deras föräldrar brukar hyra hos bönderna under vistelsen i vinterbetes-
landen. Olika kåtatyper, deras beståndsdelar och inredning tillhör barnens föreställ-
ningsvärld och bör ägnas rätt stort intresse.622 

Vid undervisningen skulle läraren vara mån om att använda samiska namn på fö-
remål som fanns i omgivningen, särskilt föremål som hade med renskötsel att göra.  

                                                 
618 Qvarsebo (2006) s. 56–65. 
619 SOU 1960:41, s. 104. 
620 ”Särskilda bestämmelser jämte kompletterande anvisningar och kommentarer m.m. angående samernas undervis-
ning i grundskolan”, Skolöverstyrelsen, RNA, F II:1, s. 7–40, HLA. 
621 SOU 1960:41 s. 124–125; proposition nr. 51 1962 s. 48–52; ”Särskilda bestämmelser jämte kompletterande anvis-
ningar och kommentarer m.m. angående samernas undervisning i grundskolan”, Skolöverstyrelsen., RNA, F II:1, s. 
40–41, HLA. 
622 ”Förslag till undervisningsplan för rikets nomadskolor” (1955) s. 10, RNA, F II:1, HLA; ”Anvisningar för under-
visningen i nomadkunskap i Karesuando nomadskola” Israel Ruong den 13/11 1957, RNA, F II:1, HLA     
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I det sydligaste nomadskoldistriktet, Jämtlands, var dock förhållandena annor-
lunda. Där hade den utbredda bebyggelsen och de relativt goda kommunikationer-
na gjort att kontakten mellan nomader och bofasta varit större än någon annan-
stans. Samernas liv hade på många sätt närmat sig de bofastas, vilket fick konse-
kvenser för undervisningen: 

Frånsett erfarenheter om renskötseln, äro nomadbarnens allmänföreställningar i hu-
vudsak likadana som andra barns inom länet, så med hänsyn härtill kräves ingen sär-
skild anpassning av undervisningen. Många av de samer, som ännu tillhöra lappby, ha 
upphört att vara renskötare. Deras barn gå emellertid i nomadskola, och ehuru man 
måste räkna med, att många av dessa kommer att ägna sig åt andra yrken, måste lära-
ren dock ha skolans mål för ögonen. [att positivt påverka barnens intresse för ren-
skötseln] Å andra sidan är det ytterst angeläget, att undervisningen i allmänna ämnen 
blir likvärdig med den, som meddelas i vanliga folkskolor.623 

Anvisningarna visade att lärarna förutsattes ha goda kunskaper om elevernas hem-
förhållanden och deras föreställningsvärld samt ha förmåga att anpassa undervis-
ningen efter dessa förutsättningar.624 

Från åskådning till självsyn 

Den åskådningspedagogiska aspekten av undervisningen i nomadskolorna kom av 
flera skäl att träda i bakgrunden efter 1940. Det hade bland annat att göra med de 
organisatoriska förändringarna av nomadskolan, som innebar att den vandrande 
sommarskolan i fjällmiljö upphört. Sommarskolan hade varit ett fundament i den 
åskådningspedagogiskt präglade undervisningen. Till saken hörde också att samerna 
i större utsträckning blivit bofasta, vilket gjort att nomadskolans exkursioner och 
utflykter där olika flyttningsmiljöer skulle demonstreras, förlorat sin aktualitet.  

Vid utarbetandet av det sjunde läsåret hade nomadskolinspektör Israel Ruong 
konstaterat att den pedagogik som tidigare varit rådande i nomadskolan var förfe-
lad. Undervisningsmoment i den vandrande skolan hade inte varit anpassade efter 
barnens ålder. Långtgående och systematiska iakttagelser av naturen i fjälltrakterna, 
iakttagelser av berggrunden och växtregionerna samt en detaljerad kännedom om 
växt- och djurvärlden, som den tidigare kursplanen hade föreskrivit i de lägre års-
kurserna, var enligt nomadskolinspektören inte lämpliga för 7–10 åringar.625 Inspek-
tören ansåg i och för sig inte att dessa kunskaper var oviktiga, de kom bara för ti-
digt. Därför föreslog han att mycket av undervisningen om närmiljön och dess för-
hållanden skulle förläggas till sjunde läsåret i och med inrättandet av en särskild 
fältstudiekurs. Undervisningen av naturförhållanden och geografi kom därmed inte 
bara att bli beskuren, eftersom fältstudiekursen enbart var en månad lång, utan den 
kom också att bedrivas under andra pedagogiska principer. Elevernas självständiga 
erfarenheter sattes i förgrunden i inlärningsprocessen: 

Nomadskolans syftemål och mening, nämligen att väcka och underhålla intresset för 
nomadlivet och renskötseln genom att ge eleverna fasta och konkreta kunskaper om 

                                                 
623 ”Förslag till undervisningsplan för rikets nomadskolor” (1955) s. 18, RNA, F II:1, HLA. 
624 ”Förslag till undervisningsplan för rikets nomadskolor” (1955) s. 19, RNA, F II:1, HLA. 
625 ”Utredning rörande införandet av ett sjunde läsår vid nomadskolorna i Sverige” (1949) s. 8, RNA, D IV:2, HLA. 
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den verklighet de såsom nomader och renskötare komma att ställas inför. Detta mål 
bör i hög grad främjas i den mån undervisningen får karaktären av studium grundat 
på självsyn.626 

Inom åskådningspedagogiken var inte alla barnets erfarenheter relevanta. Det som 
åskådades var tillrättalagt av läraren och skolan. Det som iakttogs sades vara baserat 
på elevernas upplevelser, men det iakttagna var i hög grad arrangerat. Begreppet 
självsyn, vilket återkommer i flera kursplaner och läraranvisningar under 1950-talet, 
hade en annan innebörd. Ett kursmoment i det sjunde läsåret skulle handla om re-
nen. Där skulle man studera renens anatomi, raser och levnadsvanor. Man skulle 
lära sig namnen på olika delar av renen på samiska och på svenska samt hur man 
bäst kunde ta till vara olika renprodukter. När inlärningssättet beskrivs, sägs att 
”studiet av renens levnadsvanor bör grunda sig dels på självsyn och dels på den 
kunskap som lapparna ha nedärvt från föregående generationer”.627 Här skiljde man 
mellan nedärvd kunskap, sådan kunskap eleverna kunde lära sig av andra och den 
kunskap som eleverna själva fått genom egna iakttagelser och reflektioner. 

Fostran till dubbel identitet 

Målbeskrivningarna för nomadskolan efter grundskolreformen gjorde att undervis-
ningsinnehållet specialiserades i fler ämnen. I Undervisningsplanen för nomadskolorna 
var det bara det samiska språket, nomadkunskap, hembygdskunskap och slöjd som 
hade ett särskilt innehåll jämfört med folkskolorna. Efter grundskolreformen beto-
nades kraftfullare att nomadskolans undervisningsuppdrag var att rusta eleverna för 
en bikulturell framtid.628 Eftersom samernas kulturella, ekonomiska och sociala si-
tuation ansågs vara stadd i snabb förändring, med en anpassning till det svenska 
näringslivet, kulturen och samhället som följd, så borde elevernas undervisning an-
passas till dessa förutsättningar. 

Påfrestningarna för individerna i den bikulturella situationen, dvs. den situation som 
kännetecknas av att en individ med avseende på sitt bildningsinnehåll tillhör två olika 
kulturer. Nomadskolan och samehögstadiet skall därför sträva efter att göra de en-
skilda eleverna rustade att såsom medborgare i det svenska samhället förstå sin bikul-
turella situation och använda den berikning för sig själv och för sin omgivning.629 

Detta betydde konkret att de samhällsorienterande ämnena i nomadskolan och sa-
mehögstadiet fick en delvis annorlunda inriktning. Eleverna skulle få kunskap om 
hur samernas minoritetsstatus hade uppkommit, hur samernas liv hade gestaltat sig 
i den svenska nationen. Samerna och staten skulle ägnas särskild uppmärksamhet, 
där undervisningen började på lokal nivå, för att under skolans senare stadier be-
handla ”landet, Norden och den internationella gemenskapen”.630 I anslutning till 
samhällsundervisningen påpekades det att samernas situation gav en form av illust-

                                                 
626 ”Utredning rörande införandet av ett sjunde läsår vid nomadskolorna i Sverige” (1949) s. 23, RNA, D IV:2, HLA. 
627 ”Utredning rörande införandet av ett sjunde läsår vid nomadskolorna i Sverige”, 1949, s. 28, RNA, D IV:2, HLA. 
628 Nomadskolinspektören Israel Roung hade till viss del betonat detta sedan sitt tillträde som inspektör 1946. Han 
ansåg det angeläget att ”även lapparna lära sig förvalta det dubbla kulturarvet: arvet från egna fäder och från samhäl-
let i övrigt”. Citerat från protokoll vid nomadskolfullmäktige i Jokkmokks den 13/3 1948, RNA, A:1, HLA. 
629 Kommenterar till Lgr 62, orienteringsämnen för nomadskolan, RNA, F II:1, s. 1, HLA. 
630 Kommenterar till Lgr 62, orienteringsämnen för nomadskolan, RNA, F II:1, s. 4, HLA. 
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ration över demokratins goda sidor: ”[m]öjligheterna för en minoritet som t.ex. den 
lapska att finnas till och fungera ges endast genom en demokratisk livsform”.631 
Genom att få kännedom om sina villkor och rättigheter skulle samebarnen samti-
digt få en god lektion i demokrati. 

Sammanfattande diskussion 
I nomadskolans förändringsprocess hade de som ville bibehålla nomadskolan ställts 
inför ett svårt problem. Det som sedan nomadskolan infördes karaktäriserat skol-
formen försvann. Skolkåtornas och hushållskåtornas tid var förbi. Fjällsamernas 
barn undervisades i internatbyggnader, som till det yttre inte gick att skilja från 
andra skolinternat. Undervisningstiden utökades successivt. Nomadskolan hade på 
ett sätt blivit så lik folkskolan att många ifrågasatte dess fortsatta existens. 

Från början av 1920-talet fram till mitten av 1940-talet såg förespråkare och kri-
tiker av nomadskolan inte en motsättning mellan en undervisning likvärdig med 
folkskolan och en specialiserad undervisning. Med likvärdighet åsyftades i första 
hand likvärdiga undervisningslokaler, lika lång undervisningstid och likvärdigt ut-
bildade lärare. När dessa målsättningar till stor del infriades under 1940-talet, rikta-
des alltmer fokus på ett likvärdigt undervisningsinnehåll. Därigenom aktualiserades 
en inneboende spänning mellan likvärdighet och specialisering. Samtidigt som yttre 
förändringar blev verklighet försvarades nomadskolan med likartade argument som 
tidigare period. Flera aktörer på olika nivåer försvarade skolformen, eftersom de 
ansåg att den medverkade till att utestänga faror som kom från det omgivande 
samhället.  

1940-talets yttre förändringar, nybyggnationer och indragning av den vandrande 
skolan som beskrivits ovan, minskade också nomadskolans exklusivitet, vilket gjor-
de att dess existensberättigande ifrågasattes. Nomadskolans hittillsvarande motiver-
ing, att bevara det nomadiserande levnadssättet och renskötseln, ifrågasattes, efter-
som det samiska samhället förändrades. Dessutom visade en utredning att många 
samer i framtiden skulle bli tvungna att lämna renskötseln och söka andra yrken. 
Den grundläggande utbildningen måste rimligen förbereda även dessa samer för 
den rådande arbetsmarknaden, resonerade exempelvis Luleå domkapitel. 

Förändringsarbetet legitimerades dock med ett, vid det här laget, väletablerat 
tankemönster. Den vandrande skolan drog barnen bort från renskötseln och hota-
de deras uppfostran till goda nomader. Skolformen hade blivit stationär i bygder 
som föga påminde om traditionellt samiskt levnadssätt och pågick dessutom vid 
den tidpunkt på året då barnen ansågs ha mest utbyte av samvaro med föräldrarna. 

I och med enhetsskolans införande förändrades nomadskolan påtagligt. Den 
största förändringen var att valfrihet infördes. Alla samiska grupper var behöriga att 
gå i nomadskola, samtidigt fick fjällsamebarnen rätt att välja den vanliga grundsko-
lan. Den vidare rekryteringsbasen påverkade undervisningsinnehållet. Den tidigare 
specialiseringen mot renskötsel, även i nomadskolans lägre årsklasser, försvann så 
gott som helt ur undervisningen. Istället skulle samisk kultur och levnadsförhållan-
                                                 
631 Kommenterar till Lgr 62, orienteringsämnen för nomadskolan, RNA, F II:1, s. 5, HLA. 
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den integrerades i grundskolans orienteringsämnen. Det möjliggjorde, sett ur kurs-
planernas innehåll, att en större del av undervisningsstoffet kunde relateras till sa-
mernas samhällsställning och samhällsvillkor. Samtidigt innebar det att möjligheter-
na till specialiserad undervisning med inriktning mot renskötsel minskade eftersom 
undervisningsinnehållet gjordes allmännare. 
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KAPITEL  6 

DEN SÄKRA ZONENS DILEMMA: PROBLEMFORMULERING, ÅTGÄR-
DER OCH URSKILJNING AV TATTAREN I UTBILDNINGSPOLITIKEN 

Inledning 
Särskilt betänkligt är, att tattarnas barn ej erhålla någon ordnad uppfostran, samt att 
de ofta ej ens åtnjuta skolundervisning på grund av föräldrarnas kringströvande liv. 
[…] Skall någon ändring härutinnan ske, måste staten ingripa och öva särskild kon-
troll över tattarbarnens uppfostran samt övertaga kommunernas kostnader för vård 
och fostran.632 

Tattarbarnens dåliga uppfostran oroade svenska myndighetspersoner. En av dessa, 
som citeras ovan, var kanslirådet tillika statens inspektör för fattigvård och barna-
vård, G H von Kock. von Kocks och andras strävan att organisera en kollektiv 
uppfostrans- och utbildningsinstitution avsedd enbart för tattare skulle dock bli 
mödosam. 

Under lång tid avsåg begreppen ”tattare” och ”zigenare” samma befolknings-
grupp både i offentliga sammanhang och i folkmun.633 Man kallade dessa männi-
skor omväxlande för det ena eller det andra.634 Det var först mot slutet av 1800-
talet som tattare och zigenare började betraktas som olika befolkningsgrupper.635 
Skillnaden grundade sig på föreställningen att tattare var en blandras som uppstått 
genom ingifte mellan zigenare och svenskar.636 Tidigare forskning har uppmärk-
sammat definitionsproblematiken och hur tattaren konstruerats som kategori. De-
finitionsproblematiken var viktig även för staten. Om särskilda åtgärder var nöd-
vändiga för att komma tillrätta med tattarfrågan, så förutsatte sådana åtgärder ett 
sätt att urskilja tattarna från andra individer. 

En central fråga har rört tattarnas påstådda släktskap med zigenarna. När man 
redogör för några av de uppfattningar som förekommit i litteraturen om släktska-
pet, finns det en risk att dåtidens forskningsrön blandas på ett oklart sätt med mer 
nutida bedömningar. Därför skall jag försöka skilja mellan forskning som är på en 
diskursiv nivå, det vill säga använder andras texter eller den offentliga debatten för 
att förstå vad som kännetecknade tattaren och deras eventuella släktskap med zige-

                                                 
632 Inspektör för fattigvård och barnavård, G. H. von Kocks, skrivelse till Chefen för Socialdepartementet den 3/12 
1934, Socialdepartementets konseljakt, 25/9 1942, nr. 101, vol. 5, RA.  
633 Montesino Parra (2002) s. 87, 96. 
634 Se exempelvis Svenska akademins ordlista: Sjätte upplagen (1886), s. 249. 
635 Montesino Parra (2002) s. 96.   
636 Se exempelvis Folkräkningen den 31 december 1910: 4, folkmängdens fördelning efter hushåll, trosbekännelse, födelseort m.m. s. 
32; SOU 1923:2, s. 89, 321; Etzler (1944) s. 155, menar att ”sedan den gamla zigenarstammen mer och mer förlorat 
sin zigenarprägel […] övergick [zigenarnamnet] helt naturligt till senare och renrasigare invandrare, medan tattar-
namnet fortfor att beteckna de mer eller mindre blandade avkomlingarna efter landets gamla zigenare.”. Arnstberg 
(1998) menar å sin sida att begreppsskillnaden snarast grundade sig i att tattarna utövande vissa föraktade yrken, me-
dan zigenarna hade ett mera hedersamt ursprung, s. 21.  
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narna, och den forskning som med hjälp av undersökningar om individer, deras 
språk, härstamning och levnadssätt har försökt reda ut detta.637 

Sociologen Norma Montesino Parra menar att kategoriklyvningen mellan tattare 
och zigenare skall förstås som en konsekvens av att det upprättades en gräns mellan 
medborgare och utlänning. Tattarna betraktades som en del av den svenska befolk-
ningen medan zigenarna betraktades som främmande.638 Sociologen Karen-Sofie 
Pettersen, som undersökt politiken gentemot tattare i Norge, menar däremot att de 
norska tattarna betraktades som stående utanför samhället.639 Etnologen Birgitta 
Svensson anser att tattarnas egen kultur och identitet formerats genom kamp och 
motståndshandlingar mot staten och lagstiftningen.640 Hon menar vidare att staten 
konstituerade ett problem och skapade begreppet tattare, eftersom tattarna kunde 
användes som tydliga exempel på avvikelse.641 

Det finns många andra studier som har behandlat frågor om tattarnas härstam-
ning och hur tattaren uppstått, men som utgått från individer som (de ansåg) var 
tattare. Några arbeten har varit särskilt betydelsefulla. Språkforskaren Allan Etzler 
hävdade, på grundval av språkliga studier och intervjuer av internerade tattare, att 
tattarna var ättlingar till zigenare, som hade ”blandats” med den svenska befolk-
ningen. Enligt Etzler var en sådan insikt betydelsefull för socialpolitiska åtgärder, 
eftersom åtgärderna måste ta hänsyn till tattarnas nedärvda egenskaper.642  

[I]nga åtgärder som syfta till att socialt höja denna folkgrupp och inordna den i sam-
hället kunna bli av verkligt värde, om de icke ta hänsyn till tattarnas sociala, moraliska 
och intellektuella särart. Den grundliga omskolning av vår tattarbefolkning, som är 
ett oavvisligt socialt krav, måste äga rum under en kontroll, som inte bara syftar till 
beivrande av företeelser utan till stöd och handledning.643   

Men det förekom flera andra teorier som påpekade att tattarna var ”svenskättling-
ar”. Folkminnesforskaren Carl-Martin Bergstrand, som med hjälp av insamlingar av 
allmogeberättelser, beskrev tattarnas härkomst. Han menade att 

[v]åra dagars tattare ha förmodligen som regel något zigenarblod i sina ådror, men i 
huvudsak är tattarsläktet säkerligen produkten av en under många århundraden för-
siggången blandning av asociala element, så som frigivna trälar, förrymda brottsling-

                                                 
637 Mattias Tydén menar att det finns goda skäl att skilja på ”bilden av tattare å ena sidan, och undersökningen av de 
individer som av någon anledning kopplats till begreppet å den andra”. Mattias Tydén, ”Recension av Svensson, Bir-
gitta: Bortom all ära och redlighet”, Historisk tidskrift nr. 116 (1996) s. 592. Det bör dock påpekas att uppdelningen 
inte låter sig göras så enkelt som Tydén antyder. Varje undersökning av individer är beroende av en bild av tattare. 
Man måste på förhand ha en föreställning om vem som är tattare för att kunna göra en undersökning av individer. 
Hur skall man annars finna något studieobjekt? Detta problem har de flesta som historiskt gjort undersökningar om 
tattare på individnivå varit medvetna om. Forskningen om tattare är omfattande och spänner över lång tid och 
många vetenskapliga discipliner. En god forskningsöversikt har gjorts av Laura Palosuo (2009).  
638 Montesino Parra (2002) s. 96, 102, 104–105. 
639 Pettersen (2003) s. 86–87. 
640 Svensson (1996) s. 209–211. 
641 Svensson (1996) s. 32–33, 211. 
642 Etzler (1944) s. 155, 157–158, 171, 175. 
643 Etzler (1944) s. 175. 
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ar, krigsfångar, frigivna fångar, avskedade soldater, rackare, lösaktiga och lättjefulla 
kvinnor och andra förkomna eller utan tukt uppvuxna individer.644 

Definitionsfrågan skapade dock mycket huvudbry för samtiden och mycken möda 
lades ned på att vetenskapligt belägga den ena eller den andra åsikten. För att ta 
reda på vilka tattarna var ansågs det betydelsefullt att säkerställa deras ursprung. 
Därmed menade man sig kunna ange kriterier för vem som var tattare eller zigena-
re.645 Frågan om ursprung var viktig i ett annat avseende: ursprunget avslöjade näm-
ligen, menade man, graden av ”svenskhet” och möjligheterna till anpassning till den 
svenska kulturen och det svenska levnadssättet. Ursprunget var således av praktisk 
politisk betydelse, eftersom åtgärder mot minoriteterna avvägdes i förhållande till 
deras förväntade anpassningsbenägenhet. 
 I detta kapitel undersöks identifieringsprocessen av tattare och hur problemfor-
mulering och åtgärdsförslag från myndighetspersoner inverkade på vem som skil-
des ut som tattare. Jag anser att identifieringsprocessen inte var så enkel som den 
framställts av tidigare forskning. Detta undersökningsområde har relevans för av-
handlingens problemformulering, eftersom en viktig del av debatten om tattarna 
handlade om barnens uppfostran och skolgång. Dessutom har det en vidare rele-
vans eftersom tidigare forskning har hävdat att staten var initiativtagare och drivan-
de i problemformulering, åtgärdsförslag och definitionen av tattarna.646 Historiker-
na Ingvar Svanberg och Mattias Tydén har exempelvis ansett att ”experter och 
myndigheterna [inte tvekade] att peka ut tattarna som en genetisk urskiljbar befolk-
ningsgrupp med bestämda sociala och kulturella kännetecken”.647 Det kan vara re-
levant att undersöka vilken roll lokalt förankrade tjänstemän inom kyrkan, skolan 
och fattigvården spelade när tattarna som social kategori konstruerades. 
 Flera forskare har noterat att tattarbefolkningen – betraktad utifrån myndighe-
ternas definition – ökade kraftigt mellan den första undersökningen 1923, tattarun-
dersökningen i Malmö 1935 och inventeringen 1943.648 Forskare har ansett, som jag 
förstår det, att denna ökning av antalet utpekade tattarindivider berodde på att be-
greppet tattare vidgades och att allt fler människor passade in på den stereotypa 

                                                 
644 Bergstrand (1942) s. 7. Likaledes hävdade Bertil Lundman, professor i fysisk antropologi, att tattarna var en 
”blandras mellan förfallna svenskar och zigenare”. Lundman (1943) s. 93 (även citerat av Axelson (2007), s. 152). So-
ciologen Adam Heymowski och etnologen Carl-Herman Tillhagen menade också att tattarna var svenskättlingar. Se 
vidare Lindholm (1995) s. 62–65. 
645 Den gängse uppfattningen var att zigenarna var ett folk som kom från norra Indien. Etzler (1944), s. 26; SOU 
1923:3 s. 321. Det förkom även teorier om att zigenarna kom från områdena kring Svarta havet. Andra menade att 
zigenarna härstammade från Egypten. 
646  Svensson (1993) s. 33-37; Svensson har också ansett att sociala experter tillsammans med staten ville ha ”tattarna 
tydligt kategoriserade: räknade, inventerade och inlemmade i ett ’centralt register’ för att underlätta sociala åtgärder 
mot dem”. Birgitta Svensson, ”Kriminella, tattare och tatuerade: Betydelsen av social kategorisering för kulturell 
identitetsformering”, Historisk tidskrift, nr. 4, (1998) s. 532–547, citat s. 539. 
647 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, I nationalismens bakvatten: Om minoritet, etnicitet och rasism (Lund 1999) s. 21. Tydén 
har vidare menat att Socialstyrelsen, ”i det närmaste drev en kampanj mot ’tattarproblemet’”. Tydén (1996) s. 594. 
648 Svensson (1993) s. 36, 158; Hazell (2002), s. 78-79; Birgitta Svensson Tattarplågan och folkhemmet: Tattarisering i Sveri-
ge under 1930-talet (Lund 1985), s. 28–29.  
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bild av tattare som myndigheterna hade. Fenomenet, som inte har någonting att 
göra med naturlig befolkningsökning, har kallats för förtattningsprocesser.649 
 Denna förklaring skulle, om den stämmer, inte vara ett fenomen som bara kan 
iakttagas vid identifieringsprocessen av tattare. Inom andra riktade social- och ut-
bildningspolitiska åtgärder kan noteras att definitionen av den grupp som åtgärder-
na riktades mot med tiden förändras till att omfatta fler eller andra människor än 
vad som avsågs från början.  

Det är bekant att många grupper skiljdes ut från undervisning i folkskolan. His-
torikern Judith Areschoug, som har studerat sinnesslövården i Sverige, har poängte-
rat att bestämningen var flytande. Lagstiftningen definierade sinnesslöa som oför-
mögna att tillgodogöra sig undervisning i folkskolan, vilket ansågs bero på vad som 
kallades bristande förståndsutveckling. Då elever, efter mätningar av förståndsut-
veckling, hamnade nära gränsvärdena för antingen sinnesslövård eller hjälpklass 
fällde andra bedömningskriterier utslaget i sorteringsprocessen: ”[j]u lindrigare grad 
av efterblivenhet det rörde sig om, desto mer sammanflätad tycktes beskrivningen 
av den vara med en rad andra sociala problem”.650 Gruppen sinnesslöa barn på sin-
nesslöanstalter bestod till viss del även av elever med relativt höga intelligenskvoter, 
men som på grund av bristande social anpassning inte ansågs kunna gå i någon an-
nan skolform.651 Pedagogen Ulla-Britt Bladini, som studerat speciallärarutbildning-
en och specialundervisningens utveckling 1921–1981, anser att riktlinjerna för ut-
tagning till specialundervisning även identifierade elever som inte skulle skiljas ut till 
hjälpklass, ”nämligen normalbegåvade barn med svårare sjukdomar eller defekter, 
barn som hade specifika lässvårigheter eller barn vilka på grund av uppfostringsbe-
svär allvarligt störde undervisningen i vanlig klass”.652 
 Selektionsprocessen förefaller alltså av olika skäl ha bidragit till att målgruppen 
förändrades. Den ovan refererade forskningen anser att sorteringen i skolan i stor 
utsträckning genomfördes av aktörer på lokal nivå.653 De lokala aktörernas tolk-
ningar av myndigheternas anvisningar påverkade vem som ansågs ha behov av sär-
skild undervisning.654 Därför kan det finnas skäl att undersöka hur man gick till 
väga för att urskilja tattarna. Vilka aktörer var med i planeringsarbetet för att urskil-
ja dessa? Vilka tillhandahöll information om dem? Vilka åtgärder föreslogs? 
 I detta kapitel undersöks först problemformuleringen av tattar- och zigenarfrå-
gan i den offentliga debatten till början av 1940-talet. Därefter studeras de under-

                                                 
649 Svensson (1985), s. 28–29; Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Tusen år av invandring: en svens kulturhistoria (Stock-
holm 2005), s. 360–361. Broberg och Tydén antyder även att ökningen av antalet tattare hade samband med mer 
högröstade krav på sterilisering av tattarna. Gunnar Broberg & Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet: Rashygien och ste-
rilisering i Sverige (Stockholm 2005), s. 146–153.   
650 Judith Areschoug, Det sinnesslöa skolbarnet: Undervisning, tvång och medborgarskap 1925–1954 (Linköping 2000) s. 118–
119, 222–224, citat s. 119. Se även Axelsson (2007) s. 84. 
651 Areschoug (2000) s. 191–195. 
652 Ulla-Britt Bladini, Från hjälpskolelärare till förändringsagent: Svensk speciallärarutbildning 1921–1981 relaterad till specialun-
dervisningens utveckling och förändringar i speciallärarens yrkesuppgifter (Göteborg 1990) citat s. 17.  
653 Se även Axelsson (2007) s. 84; Magnus Tideman, I gränslandet mellan grundskola och särskola: Intervjuer med föräldrar till 
barn som blivit individuellt integrerade (Halmstad 1998) s. 108–112. 
654 Jämför Tydén ( 2002) s. 529. 
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sökningar som genomförts för att samla information om befolkningsgrupperna och 
för att vidta åtgärder.   

Den samhälleliga problemformuleringen – hot mot samhället 

Tattare och zigenare i den allmänna barnavårdsfrågan 

I slutet av 1800-talet uppmärksammade politiker och samhällsdebattörer vad de an-
såg vara ett moraliskt förfall bland barn och unga. Den goda barndomen hade på 
grund av urbanisering, industrialisering och social förändring givit barnen orimlig 
frihet och minskat deras beroende av föräldrar och vuxenvärlden. Den goda barn-
domen på landsbygden i skötsamma och ordentliga hem, där modern sällan arbeta-
de utanför bostaden, hade ersatts av stadsmiljön där barn vistades i misskötta och 
osedliga hem, utan övervakning av de förvärvsarbetande föräldrarna.655 För att råda 
bot på denna ordning tillsattes 1896 års tvångsuppfostringskommitté. I riksdags-
skrivelsen som utgjorde underlag för kommittén påpekades ”den allvarsamma fara, 
som hotade vår samhällsordning genom den sedliga förvildning hos en del af det 
uppväxande slägtet”.656 Kommitténs ena rapport 1899, utmynnade i 1902 års lag 
om tvångsomhändertagande av vanartade och i sedligt avseende försummade barn, 
där barn 

[h]vilka på grund af föräldrars eller målsmäns lastbarhet, vårdslöshet eller oförmåga 
att egna barnen nödig tillsyn äro i sedligt afseende så försummade, att särskilda åtgär-
der anses vara erforderliga för att förekomma deras vanartande, eller äro så vanarta-
de, att hemmets och skolans uppfostringsmedel befinnas otillräckliga för deras tillrät-
taförande.657 

Men vilka barn var det som blev föremål för omhändertagande? Flera forskare har 
ansett att det rörde sig om den lägre arbetarklassens barn, särskilt barn som levde 
med ensamstående föräldrar.658 Den främsta orsaken till omhändertagande var att 
barnen uppfattades bo i ”dåliga hem”. Det var alltså i första hand föräldrarnas last-
barhet och dåliga inflytande som gjorde att barnen omhändertogs.659 Begreppet 
”vanvård” ansågs vara någonting som rättfärdigade omhändertagande. I en del fall 
kopplades vanvården indirekt till om modern haft sexuella relationer med flera 
män. Historikern Kristina Engwall noterar i sin avhandling att de intagna vanvår-
dade kvinnorna på sjukhuset för sinnesslöa och asociala Västra Mark, ansetts van-
vårdade för att deras mödrar var lösdriverskor och hade haft flera utomäktenskap-

                                                 
655 Sundkvist (1994) s. 39 ff., 69. 
656 Riksdagens skrivelse nr. 37, 1896, s. 7. 
657 SFS 1902:67. Med vanartade förstods sådana barn som på grund av egna handlingar kunde klassificeras som avvi-
kande och med sedligt försummade förstods barn som riskerade att bli vanartiga på grund av föräldrarnas otillräck-
lighet. Tommy Lundström, Tvångsomhändertagande av barn: En studie av lagarna, professionerna och praktiken under 1900-talet 
(Stockholm 1993) s. 6. 
658 Se Sundkvist (1994) s. 97 f.; Lundström (1993) s. 185 f.; Anne-Li Lindgren, ”Stat och kommuner, kollektiv och 
enskilda: 1930-talets skyddshemsdebatt och folkhemspolitiken”, Scandia nr. 2 2001, s. 254; Hans Swärd, Mångenstädes 
svårt vanartad...: Om problemen med det uppväxande släktet (1993) s. 45 ff. 
659 Sundkvist (1994) s. 107 visar att 44 % av anmälningarna i Norrköping gällde ”dåliga hem”, medan 9 % gällde 
misskötsel i skolan. Se även Lundström (1993) s. 192 f. 
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liga barn, i en del fall med olika män.660 Verksamheten på Västra Mark präglades av 
åtgärder mot sexuell opålitlighet, eftersom denna omoral antogs vara en fara för 
hela samhället.661  

En särskilt utsatt grupp var familjer där en eller två av föräldrarna hade utländsk 
härkomst. Sociologen Tommy Lundström har studerat tvångsomhändertagandet i 
Stockholms län under 1900-talet. Lundström visar att 25 procent av de omhänder-
tagna barnen 1936–1986 hade föräldrar som var utrikes födda. Andelen familjer 
med, vad som idag skulle kallas, invandrarbakgrund var dock betydligt större i slu-
tet av tidsperioden än i början. Dock var 18 procent av de omhändertagna under 
1930-talet barn till föräldrar med utländsk härkomst.662 

Det var främst arbetarklassens barn som skulle omhändertas och fostras med 
hjälp av den nya lagen. Men omhändertagandet hade även en annan bakgrund – att 
avskilja dåliga folkskoleelever från goda. Folkskolelärare och deras politiska före-
trädare bland liberaler och socialdemokrater ville göra folkskolan till en gemensam 
bottenskola. I denna gemensamma bottenskola måste vissa elever skiljas från andra 
– välbärgade och begåvade barn kunde inte gå tillsammans med illa klädda och då-
ligt skolade barn.663 Mot denna bakgrund är det inte egendomligt att bottenskolans 
mest inflytelserike förespråkare Fridtjuv Berg var bland de kommitterade i 1896 års 
tvångsuppfostringskommitté. Berg ansåg att folkskolan måste få bort sitt rykte som 
”fattigskola” om den skulle fungera som bottenskola.664 Sammanflätningen av be-
vekelsegrunderna till 1902 års lag och strävan efter en gemensam folkskola var allt-
så explicita. Även om folkskolelärarna såg de vanartade barnen som ett hinder för 
att få de högre samhällsskiktens barn till skolan, så ville de inte släppa den administ-
rativa kontrollen över särskiljandet av dessa barn. Det var läraren som hade den 
bästa informationen om vilka barn som var vanartade och vilka barn som uppfyllde 
kraven i skolan. Folkskolelärarna hade fram till 1926 kontroll över vilka barn som 
betraktades som vanartiga och hade också befogenheter och i viss mån skyldighet 
att anmäla dessa barn för barnavårdsnämnden. I nämnden beslutades sedan vilka 
åtgärder som skulle vidtas. I själva verket var det folkskolelärarna som kom att fylla 
begreppet vanart med ett innehåll.665 Efterhand kom andra diagnoser än vanart att 
                                                 
660 Kristina Engwall, ”Asociala och imbecilla”: Kvinnorna på Västa Mark 1931–1967 (Örebro 2000) s. 127. 
661 I samhällsdebatten var sinnesslöa kvinnors ”sexuella opålitlighet” problematisk. Man ansåg att det fanns en risk 
för degeneration. Dessutom bedömdes sinnesslöa som oförmögna till gott moderskap. Engvall noterar dock att in-
tagningsorsakerna till Västa Marks i första hand inte rörde sexuell opålitlighet. Engwall (2000) s. 141, 164. 
662 Lundström (1993) s. 183–184. 
663 Skolrådet kunde genom 1897 års stadga angående folkundervisning också skilja barnen från föräldrarna om barnet 
misskötte skolgången. Folkskolestadgan: Jämte andra författningar rörande folkundervisning och folkbildning (Stockholm 1916) § 
42, s. 33, § 51 s. 39. 
664 Berg (1992) s. 49. Många forskare har uppmärksammat detta förhållande mellan vanartslagen och folkskolan, 
bland andra Stig G. Nordström Hjälpskolan och särskolan i Sverige t.o.m. 1921: Utvecklingen i relation till differentieringspro-
blemet (Stockholm 1968) s. 151–152; Sundkvist (1994) s. 39 ff.; Swärd (1993) s. 55; Bengt Sandin ”Skolan, barnen och 
samhället: i ett historiskt perspektiv” i Selander (2003) s. 61–63; Axelsson (2007) s. 63, 65. Andra forskare har sett 
samma mönster under senare perioder. Jonas Qvarsebo (2006) s. 50, menar att liknande diskussioner fördes i 1918 
års skolkommission, men i det sammanhanget sorterades barnen efter begåvning och kön istället för klasstillhörighet. 
665 Sundkvist visar i sin studie från Norrköping att skolrådet och folkskolan under lång tid hade kontroll över tvångs-
omhändertagandet. Under perioden 1903–1925 gällde 70 % av anmälningarna för vanart skolpliktiga barn och de 
flesta anmälningarna gjordes av lärare. Barnavårdsnämnden, som utredde anmälningarna och beslutade om åtgärder, 
bestod till största delen av folkskolelärare, s. 78, 88 f. 
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bestämma särundervisning och avskiljande för normalklassen.666 Då lades ansvaret 
för diagnostiseringen delvis över på andra professioner, såsom psykologer och läka-
re.667 

Tattar- och zigenarfrågan i den offentliga debatten 

I den statistiska femårsrapporten 1886–1890 beskrevs tattarna först i offentliga 
sammanhang. I den framgår det att tattarna levde enligt egna lagar, var kriminella 
och terroriserade den lokala befolkningen där de drog fram. I Kungl. Maj:ts Befall-
nings Hafvandes femårsberättelse 1886–1890 från Hallands län behandlades tattarna sär-
skilt utförligt: 

Det må i sammanhang härmed anföras, att af samtlige inom länet, under perioden för 
lösdrifveri och bettleri anhållne personer, till ett antal af 321, endast 43 % hade hem-
ortsrätt i Hallands län och 57 % i andra län. Till antalet af gröfre brottslingar lemnar 
en särskild del af befolkningen ett i förhållande till mängden af de individer, af hvilka 
den består, icke obetydligt bidrag; och då uppmärksamheten blifvit i senare tider 
väckt på frågan om behandlingen af denna från den öfriga befolkningen strängt åt-
skilda, på samhällets lägsta trappsteg stående folkklass, torde här, efter handlingarna i 
ett hos Länsstyrelsen förehafdt ärende, böra återgifvas några upplysningar om den-
samma.668 

I flera motioner, utlåtanden, betänkanden och debatter i riksdagen beskrevs tattar-
nas levnadssätt och den samhällsfara de ansågs utgöra.669 De vuxna tattarnas lev-
nadssätt påverkade barnen som riskerade att bli vanartade på grund av föräldrarnas 
skadliga inverkan, ansåg man. I en motion som väcktes i 1897 års riksdag uppmärk-
sammas tattarnas ”tygellösa lefvene”.670 Motionären A. Norrman menade att sam-
hället hade ett ansvar för tattarnas livsvillkor: 

Det borde icke längre gå an att behandla dessa olyckliga endast såsom en besvärlig 
samhällsohyra, den man, för så vidt ske kan, söker att göra sig utaf med, utan men-
niskokärleken och barmhertigheten bjuda, att man anser och behandla dem såsom 
medmenniskor, dem man vill göra i någon mån delaktiga i samhällets förmåner och 
rättigheter, naturligtvis under förutsättning att de efter förmåga skola arbeta.671 

Norrman ansåg att personerna skulle mantalsskrivas för att i möjligaste mån få en 
god fattigvård och skolgång och anpassas till det övriga samhället. Motion kom i 
riksdagsbehandlingen att skärpas. Utskottet och första kammaren kunde konstatera 
att tattarnas kringvandrande liv och sedeslösa uppträde var en samhällsfara. Särskilt 
ansågs barnen vanvårdas och försummas, därför fordrade första kammarens ut-
skott att: 

                                                 
666 Hjörne & Säljö (2008) s. 55; Axelsson (2007) s. 84. 
667 Axelsson (2007) s. 129. 
668 Bidrag till Sveriges officiella statistik. Kungl. Maj:ts Befallnings Hafvandes femårsberättelser 1886–1890, Hallands län, Statis-
tiska centralbyrån (1895), s. 8.  
669 Andra kammarens motion nr. 70, 1897; Kommittébetänkande nr. II 1900. Betänkande och förslag angående vanartade 
och i sedligt afseende försummade barns behandling, s. 110–117; Kyrkoherde Kronvalls skrivelse 1911 och häradshövding 
Kronlunds skrivelse 1917 i SOU 1923:2, s. 336; Andra kammarens motion nr 234, 1921; Andra kammarens protokoll 
nr. 17, 1921, s. 133–140; Andra kammarens andra tillfälliga utskott nr. 2, 1921. 
670 Andra kammarens motion nr. 70, 1897. 
671 Andra kammarens motion nr. 70, 1897. 
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Den enda åtgärd, som kan på ett fullt verksamt sätt motarbeta och småningom utrota 
de s.k. tattarnes och med dem jämförliga personers kringflackande och oordentliga 
lefnadssätt, är att undandraga deras barn från föräldrars och anhöriges inflytande. 
[…] om barnen vid tidiga år skiljas från den vandrande skaran vid tidiga år och öfver-
lemnas till uppfostran inom en anstalt eller hos enskilda personer på en ort, der fö-
räldrarne icke pläga uppträda, kunna [de] uppfostras till ordentliga och arbetssamma 
medborgare.672 

Åtgärden förväntades på sikt utrota tattarnas kringflackande och oordentliga lev-
nadssätt. I Riksdagens skrivelse påpekades att barnens uppfostran till arbetsamma 
medborgare var av särskilt värde; därtill stod den vanliga skolplikten sig slätt, varför 
särskilda anstalter för skiljande från föräldrarna måste inrättas.673 Riksdagen hänsköt 
frågan till Kommittén för beredande af uppfostran åt minderåriga förbrytare samt 
vanartade och i sedligt avseende försummade barn.674 

I ett kommittéutlåtande hösten 1899 skrevs, angående tattare, att ”männen och 
kvinnorna för det mesta levde i konkubinat; samt att barnen uppväxte utan under-
visning och kristlig tukt”.675 Tattare och zigenare betraktades ofta som promiskuö-
sa, särskilt zigenska flickor ansågs vara sexuellt brådmogna och lättfotade.676 

I två skrivelser under 1910-talet uppmärksammades zigenares och tattares barn 
och deras uppväxtvillkor. Barnen saknade, enligt skrivelserna, goda moraliska vär-
deringar. De hade inga begrepp om rätt och orätt, om lag och laglöshet och var 
därför predestinerade till ett liv som pendlade mellan landsvägen och fängelsemu-
rarna. Barnen lärdes från spädaste ålder att tigga, ljuga och göra allt möjligt ofog för 
att skaffa sig möjligheter att leva ett liv på vandring. Orsakerna till detta ansågs bero 
på uppväxtmiljön. Följaktligen skulle åtgärderna riktas på att förbättra denna.677 
Barnens moraliska beskaffenhet ansågs alltså bero på miljöfaktorer, medan deras 
levnadssätt var biologiskt nedärvt.  

Efter första världskriget förändrades debatten i någon mån. Istället för att hjälpa 
tattares och zigenares barn för deras egen skull, så måste samhället och nationen 
skyddas från dessa grupper. I en motion i 1921 års riksdag talades det om samhäl-
lets befriande från zigenare och andra tattare: ”man måste även se detta spörsmål 
från rashygienisk synpunkt, om man tar sikte på en nations framtida lycka. Se t.ex. 
hur Amerika obönhörligt avvisar från landstigning sådana invandrare, som genom 

                                                 
672 Första kammarens tillfälliga utskott (nr. 1) utlåtande nr. 6, 1897 Se även Första kammarens protokoll nr. 22 1897; 
Andra kammarens motion nr. 70 1897; Andra kammarens tillfälliga utskotts (nr. 4) utlåtande, nr. 4, 1897.  
673 Riksdagens skrivelser nr. 80 1897. Värt att notera är att liknande åtgärder föreslogs i exempelvis Skottland runt 
sekelskiftet. I en rapport från the Vagrancy Committee” ansåg man att ”[c]hildren of persons treated as vagrants (ha-
bitual), i.e., children of persons detained on a labour colony, to be sent to industrial schools and other places of safety 
[min kursiv]”. “Report of the Vagrancy Committee”, The economic journal, vol. 16, nr. 62 (1906), s. 304. 
674 Riksdagens skrivelser nr. 80 1897. 
675 Kommittébetänkande nr. II 1900. Betänkande och förslag angående vanartade och i sedligt afseende försummade barns behand-
ling, s. 110–117. (Riksdagstryck 1902). 
676 I vidare bemärkelse kan man säga att tattares och zigenares kroppar sattes i förgrunden som utgångspunkt för 
problematiken. De var smutsiga, trasiga, fysiskt undermåliga och omåttligt sexuella. Deras yttre var dock en spegel av 
deras själ. Se även Merja Ellefson ”Staten är vår herde god”: Representationer av annorlundahet och ordning i fyra svenska trettio-
talstidningar (Stockholm 2007) s. 135–136.  
677 Kyrkoherde Kronvalls skrivelse 1911 och häradshövding Kronlunds skrivelse 1917. SOU 1923:2, s. 336. Avsak-
nad av moraliska begrepp var något som diskuterades flitigt i samband med omhändertagande av sinnesslöa. Moral-
känsla ansågs vara ett villkor för att kunna tillgodogöra sig utbildning. 
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blodsblandning kunna försvaga eller rent av förgifta folkstammen.”678 Det bör dock 
påpekas att de rasbiologiska argumenten för att vidta åtgärder emot befolknings-
grupperna var mycket fåtaliga, och att det nästan uteslutande handlade om åtgärds-
förslag som fördes fram i olika riksdagsdebatter.  

Olika former av skyddsåtgärder var däremot berättigade av andra skäl. Barnen 
borde placeras i fostringsanstalt för att bli ”goda människor”; misslyckades detta så 
skulle de flyttas till arbetsinrättningar, ansåg motionären.679 I motionen och i riks-
dagens efterföljande debatt beskrevs zigenare och tattare flitigt som ”folkelement”, 
”mindervärdiga samhällselement”, ”individer” och ”samhällets parasiter”, vilkas 
kännetecken var deras avsky för regelbundet arbete, deras socialt mindervärdiga 
levnadssätt och framför allt deras stora religionslöshet.680 I andra kammarens ut-
skott behandlas tattarna, men inte zigenarna, som svenska medborgare.681 

1910-talets diskussion om tattarna och zigenare utmynnade i en undersökning av 
befolkningsgrupperna 1922–1923.682 Efter denna undersökning avklingade åtgärds-
kraven mot tattarna och zigenarna, men de kom att åter väckas av statens inspektör 
för fattig- och barnavård George Halfred von Koch 1934. Denne ansåg att tattar-
barnens brist på ordnad uppfostran och skolundervisning var särskilt betänklig. 
Familjernas flyttningar medförde oregelbunden skolgång, samtidigt som kommuna-
la myndigheter inte vidtog åtgärder eftersom barnen inte hörde hemma i någon 
specifik kommun. Verksamheten i den vanliga skolan eller på anstalter för omhän-
dertagna barn äventyras av tattare, eftersom deras ”störande uppträdande vållade 
oro bland de övriga barnen”.683 Tattarbarnens uppfostran borde, enligt von Kock, 
ordnas efter andra och nya linjer. För att återföra tattarna till ett ordnat och bofast 
liv föreslogs även att tattarfamiljerna borde erbjudas mindre jordbrukskolonier.684 

I början av 1940 fick Socialdepartementet flera skrivelser som behandlade den så 
kallade ”tattarplågan”. Skrivelserna hade delvis sin bakgrund i von Kocks föreslag-
na undersökning av tattar- och zigenarbarnens fostran och skolgång, men som inte 
föranlett någon åtgärd från statens sida. Debatten fördes vid denna tid inte enbart i 
politiska kretsar. Under 1930-talet publicerades i dagspressen artiklar där tattare fi-
gurerade som brutaliserade, supande och råa individer.685 Socialstyrelsen skrev 1940 
i Sociala meddelanden att 

                                                 
678 Andra kammarens motion nr. 234, 1921. I andra kammarens efterföljande debatt tog motionären avstånd från ett 
sådant förfaringssätt. Andra kammarens protokoll nr. 17, 1921, s. 132; jämför Arthur Thesleff, ”Zigenare och tatta-
re” i Herman Lundborgs Rasfrågor i modern belysning: Populär handledning under medverkan av fackmän, (Stockholm 1919) s. 
73–83. 
679 Andra kammarens motion nr 234, 1921. 
680 Andra kammarens motion nr 234, 1921; Andra kammarens protokoll nr. 17, 1921, s. 133–140. 
681 Andra kammarens andra tillfälliga utskott nr. 2, 1921. 
682 Undersökningen beskrivs mer ingående på s. 150–170. 
683 Skrivelse från G H von Kock till chefen för Socialdepartementet den 3/12 1934, Socialdepartementets konseljakt, 
25/9 1942, nr. 101, s. 1, RA. 
684 Skrivelse från G H von Kock till Chefen för Socialdepartementet den 3/12 1934, Socialdepartementets konseljakt, 
25/9 1942, nr. 101, s. 1, RA. 
685 Svensson (1993) s. 171–175. Svensson (och även andra forskare) antyder att upphetsade skriverier om tattare var 
omfattande under 1930-talet. Kommunikationsvetaren Merja Ellefson har i sin avhandling undersökt fyra stock-
holmstidningar 1935–1938 Hon fann emellertid blott två artiklar om tattare.  
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Det är allbekant, att tattarnas andel i kriminalitet och lösdriveri vida överstiger deras 
andel i befolkningstalet. Dråp, knivskärning och andra våldsbrott av tattare före-
kommer allt som oftast. […] En stor del av tattarna äro intellektuellt undermåliga och 
många av dem äro hemfallna åt alkoholmissbruk. Åtgärder för att åstadkomma en 
social anpassning av dessa individer äro merendels fruktlösa, därför att deras förhål-
lande till andra människor i stor utsträckning bestämmes av deras släktmentalitet och 
de ofta sakna psykologiska förutsättningar för en anpassning till gängse moralbild-
ning och uppförandenormer. Både biologiskt och socialt utgöra de genomgående en 
belastningsfaktor för det svenska samhället.686 

Socialstyrelsen ger en tämligen pessimistisk bild av tattarproblemet. Trots att tattar-
na vid denna tid betraktades som en blandning av zigenare och svenskar ansågs de 
ha ett flertal signifikanta avvikelser. Socialt och kulturellt avvek de från normalbe-
folkningen genom att ägna sig åt superi och våldsbrott.687  Mentalt ansågs de vara 
intellektuellt sämre rustade, vilket gjorde dem omöjliga att anpassa till vedertagen 
moral och norm.688 Dessutom ansågs de utgöra ett hot mot samhällets övriga med-
borgare.  

Länsstyrelser, barnavårdnämnder, fattigvårdsstyrelser och kyrkoherdar kontakta-
de Socialstyrelsen och beklagade sig i början av 1940-talet över tattarnas levnadssätt 
och krävde att myndigheter gjorde någonting för att anpassa dem till samhället. I 
skrivelser beskrevs hur skolsituationen såg ut för tattarbarn runt om i landet och 
man krävde att myndigheterna utredde ett förslag till lösning för tattarnas bristande 
skolgång.689 Det här kom också att göra att Socialstyrelsen beskrev i ett utlåtande att 
det ”befolkningselement” som kallas tattare och zigenare hade utgjort ett samhälls-
problem i drygt fyra sekler. Den nuvarande lagstiftningen var sådan att dessa grup-
per kunde undandra sig myndigheternas uppmärksamhet. 

Såsom exempel kan nämnas, att bestämmelserna om skolplikt för dem ha föga bety-
delse. I mycket stor utsträckning hålla de sina barn borta från skolan med dess un-
dervisning och fostran. Likaså undandraga de sig i stor omfattning de åtgärder, vilka 
ankomma på barnavårdsnämnd. Här erbjuda sig mången gång problem, vilka det ej 
är att förvåna sig över att en barnavårdsnämnd är oförmögen att bemästra. På grund 
av sin asocialitet skapa de vidare ofta ett verkligt osäkerhetstillstånd för övriga med-
borgare och utgöra ekonomiskt en tung börda för samhället. I skrämmande omfatt-
ning förekomma de i våra fängelser, på tvångsarbetsanstalter, alkoholistanstalter, psy-
kopatanstalter m.fl. dylika institutioner.690 

Socialstyrelsens uppmärksammade särskilt barnens situation:  

                                                 
686 Sociala meddelanden, nr. 10b (1940) s. 807. Även citerat av Axelsson (2007) s. 152.  
687 Avvikelserna preciserades aldrig tydligare än vad som framgår i ovanstående citat. 
688 Axelsson (2007) s. 61–62 menar att anpassningssvårigheter ofta sattes i samband med svagare begåvning.  
689 Skrivelse från Skaraborgs fattigvårdsförbund till Kungl. Socialstyrelsen den 13/7 1942, FXÖ:3, Socialstyrelsen, 
Socialvårdsbyrån, RA; skrivelse från Vendels barnavårdsnämnd till Statens fattigvårds- och barnavårdskonsult i första 
distriktet den 23/11 1942; skrivelse från Grums fattigvårdsstyrelse till Statens fattigvårds- och barnavårdskonsult i 
sjätte distriktet den 14/8 1942, FXÖ:4 Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån, RA; skrivelse från Statens fattigvårds- och 
barnavårdskonsult i femte distriktet till Statens inspektion för fattigvård och barnavård den 8/2 1942; ”Pm angående 
planläggning av undersökning rörande tattare och zigenare”, Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån, FXÖ:4 RA. 
690 Utlåtande från Socialstyrelsen över framställning om utredning av tattarproblemet till Socialdepartementet den 
16/6 1942, Socialstyrelsen, Socialvårdbyrån, B1a:5, RA. 
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Vad särskilt beträffar barnen är det uppenbart, att de helt sakna den uppfostran till 
ett regelbundet levnadssätt, som man vill hoppas skulle kunna göra dem till nyttiga 
samhällsmedlemmar. I stället vänjas de genom familjernas kringflackande och genom 
tiggerier och snatterier vid ett lättjefullt liv.691 

Socialstyrelsen fann det besvärande att vissa grupper kunde leva i ”ett slags undan-
tagstillstånd som gynnar uppväxten av parasitära medborgare”. Det var inte bara 
besvärande ur den synpunkten att det skapade osäkerhet hos allmänheten, utan 
även av ”befolkningskvalitativa hänsyn” fann styrelsen anledning att vidta åtgärder 
från allmänhetens sida.692 

Hur frågan undersöktes 
Vid fyra olika tillfällen insamlades uppgifter om tattarnas antal. I samband med det-
ta efterlystes också synpunkter om eventuella åtgärder mot befolkningsgruppen.  
Den första insamlingen var en undersökning som gjordes av fattigvårdslagstift-
ningskommittén 1922–1923, den andra 1935 var remissvar från tio län och några 
departement efter en skrivelse gjord av statens inspektör för fattig- och barnavård 
(von Kock). Den tredje var en antropologisk undersökning gjord 1942 av professor 
Gunnar Dahlberg och den fjärde 1943–1944 en inventering gjord av Socialstyrel-
sen.693 Därutöver gjordes det flera vetenskapliga undersökningar som belyste tattar-
nas levnadsförhållanden och härkomst. Några av dem byggde sina studier på eget 
insamlat material.694 Lokala myndigheter och privatpersoner genomförde dessutom 
mer eller mindre grundliga studier av tattare. Dessa var oberoende av statliga myn-
digheter. Bland dessa undersökningar var två undersökningar särskilt betydelsefulla, 
eftersom de involverades i planeringsarbetet av Socialstyrelsens tattarinventering 
1943. Det var överläraren Manne Ohlander och fattigvårdnämndens syssloman i 
Jönköping Tor Jakobsson.695 Ohlander var framför allt intresserad av begåvnings-
förhållanden och skolsvårigheter medan Jakobssons undersökte bidragstagare. 

I detta avsnitt granskas i första hand de undersökningar och informationsinsam-
lingar som gjordes på statligt initiativ. Det som står i fokus är insamlingarnas syfte 
och hur de genomfördes. Även rapporternas beskrivning av tattarproblemet under-
söks, i första hand frågor som har att göra med skolväsendet, samt åtgärdsförslag. 
För att belysa olika uppfattningar om tattarnas skolförhållanden kommer även ett 

                                                 
691 Utlåtande från Socialstyrelsen över framställning om utredning av tattarproblemet till Socialdepartementet den 
16/6 1942, Socialstyrelsen, Socialvårdbyrån, B1a:5, RA. 
692 Utlåtande från Socialstyrelsen över framställning om utredning av tattarproblemet till Socialdepartementet den 
16/6 1942, Socialstyrelsen, Socialvårdbyrån, B1a:5, RA. 
693 von Kocks skrivelse föranledde polisen i Malmö att på eget initiativ göra en noggrann genealogisk undersökning 
av tattare i Malmöhus län. Dessutom gjorde polisen i Göteborg en tattarinventering på uppdrag av Socialstyrelsen. Se 
Axelsson (2007) s. 164. 
694 De två mest inflytelserika arbetena gjordes av folkminnesforskaren Carl-Martin Bergstrand och språkforskaren 
och historikern Allan Etzler. Dessa forskare var i hög grad involverade i planeringsarbetet av Socialstyrelsen inven-
tering 1943. Dessutom gjorde filosofen och sociologiläraren i Lund Bertil Phannenstill en studie där han använde sig 
av materialet som Socialstyrelsen samlat in vid tattarinventeringen 1943.    
695 En god beskrivning av framför allt Ohlanders men även Jakobssons undersökningar ges i Axelsson (2007) s. 154–
162. Socialstyrelsens stundande inventering 1943 engagerade privatpersoner som med sina erfarenheter ville bidra 
med informationsinsamlingen. Se bland annat brev från J. Mathlein till Socialstyrelsen den 22/2 1943, Socialstyrelsen, 
5:e byrån, HV:6.   
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antal lokala undersökningar och vetenskapliga studier att användas (som nämnts 
ovan). Dessa påverkade i hög grad Socialstyrelsens tillvägagångssätt i urskiljningsar-
betet.  

Insamlingarnas syfte 

I samband med att fattigvårdslagstiftningskommittén slutförde sitt arbete med att  
revidera lösdriverilagstiftningen, stod det klart att kommitténs insamlade uppgifter 
om lösdriveriets omfattning var inaktuella.696 Kommittén hade tillsats 1908 och de 
uppgifter som kommittén hade var insamlade 1912. I början av 1920-talet, när ar-
betet skulle slutföras, var konjunkturen sviktande till följd av efterkrigsdepressio-
nen. Det fanns skäl att misstänka att de insamlade uppgifterna var inaktuella i ef-
terkrigssverige. Trots dåliga ekonomiska tider omkring 1920 tydde en del på att an-
talet behandlade enligt lösdriverilagen hade minskat sedan 1900-talets början.697 En 
ny undersökning ansågs nödvändig vid en revidering av lagstiftningen. Vid lösdri-
verifrågans beredande ville man också få ”klarhet rörande de vägar, på vilka man 
bör inslå, då det gäller att ingripa mot tattarnas och zigenarnas landstrykeri och 
samhällsvådliga levnadssätt”, och av det skälet genomfördes en undersökning om 
dessa gruppers ungefärliga antal, sysselsättning och levnadsförhållanden.698 
 Den andra informationsinsamlingen, remissvar från tio län och några departe-
ment angående von Kocks skrivelse, var inte avsedd som en undersökning av tat-
tarnas antal eller levnadssätt. Den gjordes i första hand för att få en bild av i vad 
mån lokala myndigheter inom barnavård och skola ansåg att staten borde ta större 
ansvar för tattarnas levnadssätt. Det visade sig dock att remissinstanserna betrakta-
de uppgiften tämligen olika. Några län nöjde sig med att fåordigt bejaka ett kraftful-
lare statligt ingripande. Andra län genomförde en mer eller mindre omfattande un-
dersökning av tattarnas levnadsförhållanden, i vilken kyrkoherdar, folkskollärare 
och barnavårdsnämnder ombads ge sin uppfattning och beskrivning av problemet.  

Ur von Kocks synpunkt var huvudproblemet att kommunala myndigheter åsido-
satte sina befogenheter och skyldigheter att vidta åtgärder mot tattarna. Han mena-
de att det fanns tillräckligt juridiskt stöd för att ingripa mot de enskilda tattare som 
vållade samhället problem, men att kommunerna av olika skäl inte gjorde det. En 
orsak var att ingen statlig eller kommunal myndighet hade ansvar för att mer sys-
tematiskt kontrollera och ingripa mot deras ”asociala tendenser”. von Kock avsåg 
alltså ett statligt ingripande i en fråga som tidigare varit en kommunal angelägen-
het.699 

                                                 
696 Skrivelse från Fattigvårdslagstiftningskommittén till Chefen för kungl. Socialdepartementet den 30/1 1922, Fat-
tigvårdslagstiftningskommittén (YK 213), vol. A1, RA. 
697 Skrivelse från Fattigvårdslagstiftningskommittén till Chefen för kungl. Socialdepartementet den 30/1 1922, YK 
213:A1, RA. 
698 Skrivelse från Fattigvårdslagstiftningskommittén till Chefen för kungl. Socialdepartementet den 16/11 1921, YK 
213: A1, RA. 
699 Skrivelse från G H von Kock till Chefen för Socialdepartementet den 3/12 1934, s. 1, Socialdepartementets kon-
selj, 25/9 1942, nr. 101, RA. 
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I september 1942 fick Socialstyrelsen i uppdrag av Kungl. Maj:t att genomföra en 
landsomfattande inventering av tattare och zigenare.700 Det var den mest vidlyftiga 
undersökningen av tattare och genomfördes av Socialstyrelsen 1944. Uppdraget 
specificerades inte närmare. Styrelsen ansåg dock att uppdraget sträckte sig långt 
över att enbart fastställa gruppernas antal och spridning inom landet. Undersök-
ningen hade påkallats av lokala myndigheter, centrala ämbetsverk, länsstyrelser och 
av pressen, vilket gjorde att undersökningens omfattning borde ta hänsyn till zige-
narnas och tattarnas totala livssituation och deras förhållande till samhället.701 Soci-
alstyrelsen ansåg att en undersökning skulle syfta till 

att ge ett begrepp om omfattningen av de sociala spörsmål, som kunna yppa sig be-
träffande tattare och zigenare i deras egenskap av specifika befolkningselement; upp-
draget kan icke omtolkas att gälla en inventering av överhuvudtaget antalet individer, 
som genom asocialitet eller som genom sitt levnadssätt i allmänhet vålla olägenheter 
för den övriga befolkningen och för samhället. Vare sig tattarna från övriga invånare 
avvikande livsförsel går tillbaka till en ursprunglig skillnad i ras och kultur eller enbart 
härleder sig från sociala och ekonomiska miljöfaktorer, synes det icke heller kunna 
bestridas, att man har att göra med en speciell befolkningsgrupp.702 

Socialstyrelsens målsättning kan i viss mån betraktas som att man tog ett steg tillba-
ka i förhållande till föregående undersökningar. Undersökningen 1923 avsåg i första 
hand att ge en uppfattning om tattarnas antal och inventera huruvida det fanns stöd 
för eventuella åtgärder. Tattarnas avvikelse från den övriga befolkningen togs för 
given. Socialstyrelsens undersökning 1943–1944 fokuserar hur allehanda sociala 
frågor samverkade med gruppens egenskaper. Huruvida egenskaperna var biologis-
ka, kulturella eller förorsakade av miljöfaktorer var i viss mån oväsentlig. Under-
sökningen omfattade inte allehanda normöverträdande individer, utan enbart vissa. 
Den centrala frågan för undersökningen förefaller ha varit att finna det sätt, på vil-
ket det kunde sägas att en person var tattare, för att sedan undersöka relationen 
mellan individens egenskaper och levnadssätt.703 

Vem undersökte, vilka undersöktes och vad undersöktes 

Fattigvårdslagstiftningskommitténs undersökning, som alltså startade 1922, delades 
upp i två etapper. Först ombads landets pastorsämbeten att lämna uppgifter om 
”huruvida tattare eller zigenare eller med dem jämställda personer finnas inom ve-
derbörande pastorat”.704 Pastorsämbetena antogs använda sig av kyrkoböckerna för 
att bestämma befolkningsgruppernas antal i församlingen.705 Det fanns dock en 
                                                 
700 Socialdepartementet, statsrådsprotokoll över socialärenden, september-oktober 1942, nr. 101. 
701 ”P.M. angående planläggning av undersökning rörande tattare och zigenare”, s. 1, Socialstyrelsen, Socialvårdsby-
rån, FXÖ:3, RA. 
702 ”P.M. angående planläggning av undersökning rörande tattare och zigenare”, s. 4, Socialstyrelsen, Socialvårdsby-
rån, FXÖ:3, RA. 
703 I ett brev till Norges generalkonsul Ragnar O. Söderberg beskrev Socialstyrelsen att uppdraget avsåg ”närmast att 
belysa den omfattning, som vederbörande befolkningsgrupp ha i Sverige”. Brev till Norges generalkonsul Ragnar O. 
Söderberg från Socialstyrelsen den 7/7 1943, Socialstyrelsen, 5:e byrån, H 10:6, RA.     
704 Cirkulär från Fattigvårdslagstiftningskommittén till landets pastorsämbeten den 23/11 1921, YK 213:A1, RA. 
705 Skrivelse från Fattigvårdslagstiftningkommittén till chefen för Socialdepartementet den 30/1 1922; Skrivelse från 
Socialdepartementet till ordföranden i fattigvårdslagstiftningskommittén, häradshövdingen Jacob Linders, den 14/2 
1922, YK 213:A1, RA.   
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misstanke om att inte alla tattare och zigenare var korrekt omnämnda i kyrkoböck-
erna. Av detta skäl skulle pastorsämbetena dessutom uppge de personer som ”utan 
att kunna bestämt angivas såsom tattare eller zigenare, på grund av kringströvande 
levnadssätt eller eljest kunna betraktas såsom med dem jämställda”.706 Kommittén 
ville också veta det lämpligaste sättet att skaffa närmare upplysningar om personer-
nas levnadssätt och sysselsättning. 

När kommittén sammanställde enkätsvaren framhöll många pastorat att polis-
myndigheterna var bäst lämpade att ge uppgifter om tattarnas och zigenarnas lev-
nadssätt. Möjligen kunde de också lämna uppgifter om tattare och zigenare som 
inte var kyrkobokförda.707 

På grund av pastoratens rekommendationer blev det alltså polisens uppgift att 
ansvara för att tillhandahålla information om tattarnas och zigenarnas levnadsför-
hållanden och sysselsättning. Polisen skulle vid behov kontakta lokala skol- och 
barnavårdsmyndigheter för att besvara enkätfrågorna (se nedan). 

                                                 
706 Frågeformulär Ta från Fattigvårdslagstiftningskommittén till pastorsämbetena, YK 213:A1, RA. 
707 SOU 1923:2, s. 338–339. 
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Informationsinsamlingen 1934–1935 hade annorlunda förutsättningar. Först om-
nämndes enbart att tattarna hade ”sedan århundraden genom sitt asociala levnads-
sätt vållat den övriga befolkningen i riket avsevärda olägenheter”.708 Vilka som av-
sågs som tattare eller hur man skulle få reda på vem som var tattare klargjordes 
inte. 
 Vilka som lämnade information skiftade märkbart. I vissa län ombads polisen, 
kyrkoherdar samt skol- och barnavårdsmyndigheter lämna upplysningar, vilka ut-
gjorde underlag för yttrande. Eftersom informationsinsamlingen inte var mer speci-
ficerad kom de upplysningar som inrapporterades att se olika ut. Ett polisdistrikt i 
Malmöhus län genomförde, på eget initiativ, en kartläggning av tattarfamiljer i länet. 
Till denna kartläggning bifogades brottsregister och ingående levnadsbeskrivningar 
av många enskilda individer. Rapporten rymde nära 1600 personakter.709 Från 
Malmöhus län tillfrågades även kyrkoherdar och lärare. Dessa rapporterade om tat-
tarnas anständighet och skolförhållanden. Övriga län, framför allt Hallands, Jönkö-
pings och Västernorrlands län, tillfrågade polis- och skolmyndigheter. Dessa rap-
porterade om sysselsättning, grad av skötsamhet och skolförhållanden. 
 Inför kraven på en ny mer omfattande undersökning i början av 1940-talet upp-
stod ett grundläggande problem. Vilka var egentligen att beteckna som tattare? Hur 
skilde man dem från den övriga befolkningen? Detta problem hade delvis sin upp-
rinnelse i den föregående insamlingen.710 Polisens kartläggning i Malmö 1934–1935 
illustrerade i sig problematiken. En genealogisk kartläggning av tattare kunde inte 
bortse från levnadssätt. Om man räknade alla, som minst hade en förälder som an-
sågs vara tattare, så blev tattarpopulationen stor och heterogen. 

Malmöpolisens utredning utvisar att antalet tattare i länet är långt större än man tidi-
gare antagit. Visserligen inräknas i uppgifterna jämväl en del personer, om vilka man 
icke med säkerhet vet, huruvida de äro av tattarsläkt. Men dylika personer äro anting-
en gifta eller eljest sammanboende med tattare, vadan deras härstamning synes äga 
mindre betydelse i den mån de tillägnat sig tattarnas levnadssätt.711 

Några andra remissvar påpekade också svårigheten att skilja tattare från den övriga 
befolkningen.  Folkskolläraren och barnavårdsnämndens ordförande i Västra Kara-
by menade, efter viss osäkerhet, att tattarna i församlingen hade blivit bofasta och 
”smält samman med den övriga befolkningen”.712 Landsfiskalkontoret i Sävsjö på-
pekade att ”[Å]tskilliga svårigheter torde sannolikt uppkomma vid tillämpningen [av 
särskilda bestämmelser för tattare], främst kanske genom tvekan, huruvida viss per-

                                                 
708 Skrivelse från G H von Kock till Chefen för Socialdepartementet den 3/12 1934, Socialdepartementets konselj, 
25/9 1942, nr. 101, s. 1, RA. 
709 Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, vol. 1–4. 
710 Problematiken hade också ventilerats 1921 i andra kammarens debatt. ”Det finns tusentals tattare i vårt land, som 
slagit sig ned och blivit bofasta och köpt hemman och äro svenska medborgare […] det är sannerligen inte så lätt att 
skilja mellan tattare och vanliga svenska medborgare. Är folk lite mörkhyade, så vet man ofta inte så noga, hur det är 
med den saken”. Andra kammarens protokoll, 1921 nr 17, s. 139.   
711 Remissvar från Länsstyrelsen i Malmöhus län den 30/1 1936, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, 
RA. 
712 Remissvar från Eugén Olsson folkskollärare och ordförande i Västra Karabys församling den 21/6 1935, Social-
departementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, vol. 1, s. 1, RA. 
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son kunde anses vara tattare eller icke”.713  Det var alltså svårt att utifrån en persons 
sysselsättning säga något säkert om vederbörande var tattare eller ej. Många andra 
rapporterade också om att tattarna nu för tiden hade regelbundna arbeten inom 
jordbruks- eller hantverksnäringar.714 Inom Hallands län förekom uppfattningen att 
tattarna hade varit mer vanligt förkommande förr, men att de flyttat. 

Tidigare fanns i Halland en ganska talrik tattarbefolkning, som vållade myndigheterna 
mycket besvär, men det vill synas som om svårigheterna under senare tid blivit avse-
värt mindre. Troligen har tattarblodet uppblandats allt mera. En stor del av tattarnas 
avkomlingar äro bofasta och sköter sig i det hela oklanderligt. Vad landsfiskalen i Ul-
lareds distrikt anför därom att tattarna själva synas vilja dölja sin tattarhärkomst och 
söka gälla som vanliga svenskar är nog i många fall riktigt. En fullt exakt definition på 
vilka kännetecken som skola krävas för att en person skall anses som tattare, torde 
för övrigt knappast finnas.715 

Dessa tvetydigheter som på detta sätt inrapporterades ledde till att två åtgärder vid-
togs. Den första uppgiften var att försöka ge en objektiv definition av vem som var 
att kategorisera som tattare. Den uppgiften anförtroddes rasbiologiska institutet. 
Det var för övrigt första och enda gången som detta institut anlitades för en under-
sökning om tattarna. 

Rasbiologisk undersökning 

Den antropologiska undersökningen om tattare genomfördes på 66 personer som 
vistades på straffanstalter, alkoholistanstalter och fattigvårdsinrättningar och som 
där betecknades som tattare.716 Undersökningen genomfördes av Rasbiologiska in-
stitutets chef Gunnar Dahlberg, som 1936 hade efterträtt Herman Lundborg.717 
Detta undersökningsmaterial jämfördes med Herman Lundborgs och Frans Lin-
ders undersökning av svenska värnpliktiga från 1922–1926, The racial characters of the 
Swedish nation (1926), och med icke namngivna undersökningar av zigenare utom-
lands.718 Undersökningen hade två syften, nämligen att se om tattarna härstammade 
från zigenarna och se om deras kroppskaraktär skiljde sig från svenskars. Under-
sökningen visade att det inte var troligt att tattarna ”i större utsträckning skulle här-
stamma från zigenarna”, åtminstone inte enligt, den inom forskningsfältet gängse 
uppfattningen om, hur en zigenare var konstituerad.719 Undersökningen visade att 
tattare i allmänhet hade en något, men obetydligt, kortare och smalare kroppsbygg-
                                                 
713 Yttrande från landsfiskalkontoret i Sävsjö den 19/3 1935, s. 6–7, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 
101, s. 1, RA. 
714 T.ex. Remissvar från landsfiskalkontoret i Vetlanda den 23/2 1935, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 
101, s. 1, RA. 
715 Yttrande från Länsstyrelsen i Halland den 14/7 1935, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, s. 1, RA. 
716 ”Antropologisk undersökning av tattarna i Sverige” av Gunnar Dahlberg, s. 2, Socialstyrelsen, byrå 5, H 10, vol. 6. 
717 Gunnar Dahlbergs (f. 1893), doktor och docent i medicinsk ärftlighetsforskning 1926, tillträde som chef för insti-
tutet 1936, vilket innebar en förskjutning från antropologisk rashygien till medicinsk genetik. Det innebar även en 
mer anglosaxiskt orienterad forskningstradition istället för de tidigare starka tyska influenserna. Svenskt författarlexikon 
1941-1950: Bibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur, s. 125; Gunnar Broberg, Statlig rasforskning: En historik över 
Rasbiologiska institutet (Lund 1995) s. 30, 72–82.  
718 ”Antropologisk undersökning av tattarna i Sverige” av Gunnar Dahlberg den 22/2 1944, s. 2, Socialstyrelsen, 5:e 
byrån, H 10:6, RA. 
719 ”Antropologisk undersökning av tattarna i Sverige” av Gunnar Dahlberg den 22/2 1944, s. 2, Socialstyrelsen, 5:e 
byrån, H 10:6, RA. 
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nad och att deras hår- och ögonfärg i allmänhet var mörkare än svenskars i allmän-
het. Dock var skillnaderna så små att de inte avvek från vad som var normalt även 
bland enskilda svenskar. Undersökningen slog fast: 

Ur praktisk synpunkt må slutligen framhållas, att undersökningen definitivt visat 
omöjligheten av att på ett objektivt sätt särskilja tattare från andra svenska medborga-
re. Man kan inte genom antropologisk undersökning bevisa, att en person är tattare, 
och undersökningen har inte gett någon hållpunkt för antagandet, att tattare ur ras-
synpunkt skulle skilja sig ifrån svenska folket i övrigt. Tattarnas sociala problem kan 
ej särskiljas från de allmänna problem, som personer med i vagabonderande och aso-
cial livsföring utgör för vårt samhälle.720 

Undersökningen försökte även göra beteckningen tattare begriplig med hjälp av 
andra spekulerande förklaringar: 

Att tattare äro mörklagda i vida större utsträckning än svenskar i övrigt torde under 
sådana förhållanden framför allt betingas av att en allmän benägenhet föreligger att 
använda denna beteckning om personer, som ha en oregelbunden och vaga-
bonderande livsföring och äro mörklagda.721 

På flera sätt var Dahlbergs undersökning anmärkningsvärd. Han sysslade nämligen 
inte med antropometrisk forskning, det vill säga en forskning där rasegenskaper 
kunde bestämmas genom mätning av kroppar. Tvärtom hade han i hela sitt profes-
sionella liv ägnat sig åt att anmärka på sådan forskning och dess metoder. Under 
1940- och 1950-talen ägnade han avsevärd tid åt att kritisera dåtidens rasläror.722 
Idéhistorikern Kjell Jonsson menar till och med att det var anmärkningsvärt att 
Dahlberg ”återföll” i antropometrisk forskning.723 Det bör dock framhållas att arbe-
tet var en beställning från Socialstyrelsen med den mycket tydliga instruktionen: 
”För fastställande av rasbeskaffenheten skulle användas samma undersökning-
smetoder, som tidigare kommit till användning vid Rasbiologiska institutets under-
sökning av svenska värnpliktiga [Lundborgs undersökning 1922-1924]”.724  

Dahlberg ansåg att skillnader mellan raser kunde diagnostiseras om varje individ 
kunde särskiljas på ett korrekt sätt. 

Om man jämför negrer och vita, föreligger det en absolut skillnad så till vida, att det 
ej möter svårigheter att sätta korrekt diagnos. Om man däremot jämför olika grupper 
av vita eller olika grupper av negrer med varandra, föreligger på sin höjd endast rela-
tiva skillnader. Man kan särskilja en del av individerna men inte alla.725 

                                                 
720 ”Antropologisk undersökning av tattarna i Sverige” av Gunnar Dahlberg den 22/2 1944, s. 8, Socialstyrelsen, 5:e 
byrån, H 10:6, RA. 
721 ”Antropologisk undersökning av tattarna i Sverige” av Gunnar Dahlberg den 22/2 1944, s. 7, Socialstyrelsen, 5:e 
byrån, H 10:6, RA. 
722 T.ex. Gunnar Dahlberg, Dit min tanke nått (Stockholm 1943) s. 123–150; Gunnar Dahlberg, Arv och ras (Stockholm 
1940). Se även Kjell Jonsson, ”Rasbiologi från vänster” i Christer Nordlund (red), Livsföreställningar: Kultur, samhälle och 
biovetenskap (Umeå 2004) s. 39–60, särskilt 51. 
723 Johnsson (2004) s. 50. 
724 Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån, FXÖ:3, RA Det må spekuleras i om inte Dahlberg även attraherades av tattar-
frågans popularitet i början av 1940-talet. Dahlberg medverkade nämligen mycket aktivt i populärvetenskapliga 
sammanhang och i kulturdebatten. Jonsson (2004) s. 54–57. 
725 Dahlberg (1943) s. 139. 
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Vidare ansåg Dahlberg att raser som kunde skiljas åt genom direkt iakttagelse, till 
exempel på grund av hudfärg var raser av ”första ordningen”. Dessa skillnader var 
arvsbetingade. Skillnader som endast var av relativ karaktär kallades följaktligen för 
raser av ”andra ordningen”. Den senare typen av skillnader kan bara avgöras med 
hjälp av statistiska metoder.726 Dahlberg ansåg att dessa skillnader inte uteslutande 
gick att betrakta som betingade av arv. I en jämförande studie om egenskaper hos 
samer och svenskar konstaterade Dahlberg: 

att det inte är möjligt att bestämt avgöra i vad mån skillnaderna mellan de båda grup-
perna är miljöbetingad. Lapparna har en helt annan livsföring än svenskarna. Det är 
exempelvis möjligt, att den olikartade födan påverkar kroppsbyggnaden. Om man 
jämför olika grupper, som lever i likartade miljöförhållanden, behöver man inte tänka 
på sådana felkällor. När det gäller lapparna, är emellertid skillnaderna så påfallande, 
att man inte utan vidare kan dra bestämda slutsatser.727 

Dahlbergs allmänna uppfattning var att de stora arvsmässiga skillnaderna mellan 
människor gick mellan individer och inte mellan samhällsklasser, folkgrupper och 
raser. De varierade individuellt.728 En social utjämning i samhället var ur vetenskap-
lig synpunkt fördelaktig: ”Om vi lyckas utjämna de sociala skillnaderna under upp-
växtåren, måste de skillnader, som sedan framträder, i större utsträckning än nu ha 
ärftlig karaktär”. Enligt Dahlberg var en demokratisering av skolväsendet ”som för 
fram till lika möjligheter för alla”, en central förutsättning för att på goda grunder 
kunna selektera individer. Mot bakgrund av Dahlbergs uppfattning om vilka verkli-
ga och synbara skillnader som fanns mellan raser och folkgrupper var hans slutsat-
ser i tattarundersökningen knappast förvånande. Det är därför besynnerligt hur 
Dahlberg kunde välja ut 66 tattare som grundmaterial för sin undersökning. 

Socialstyrelsens undersökning 

Innan den antropologiska undersökningen var genomförd prövade Socialstyrelsen 
andra metoder för att undersöka tattarnas antal och geografiska förekomst. Bland 
annat tänkte man sig att det bland tattarbefolkningen fanns en uppfattning om dess 
särart, som kunde vara användbar. Man kunde också kanske förlita sig på lokalbe-
folkningens ”hävdvunn[a] uppfattning om dylika familjers främlingskap för byg-
den”, och att ”vid bestämmandet av vilka personer, som äro att betrakta som tatta-
re, förlita sig på bygdetraditionen”.729  

Hur inventeringen skulle låta sig göras var inte enbart en fråga för Socialstyrel-
sen. Socialstyrelsen uppvaktades av etnologer, språkvetare, landsfiskaler, folkskole-
lärare, fångvaktare, fattigvårdsrepresentanter, museiintendenter, privatpersoner och 
                                                 
726 Hur detta går till finns förenklat exemplifierat i Dahlberg (1943) s. 140–147. 
727 Dahlberg (1943) s. 146. 
728 Jonsson (2004) s. 50. Dahlberg menade att i ett socialistiskt samhälle, där alla miljöfaktorer som påverkade männi-
skor var utjämnade, kunde rasegenskaper studeras vetenskapligt. Gunnar Dahlbergs samhällssyn finns utvecklad i Det 
framtida samhället (Stockholm 1944). I en skrift som publicerades tjugo år senare påpekas att ingenting tyder på att det 
finns ärftliga rasskillnader mellan svarta och vita i fråga om intelligens och begåvning. De skillnader som kan mätas 
vid intelligenstester är inlärda färdigheter som påverkas av miljöförhållanden under uppväxten. Dahlberg & Israel 
(1966) s. 105–108. 
729 ”P.M. angående planläggning av undersökning rörande tattare och zigenare”, s. 4, Socialstyrelsen, Socialvårdsby-
rån, FXÖ:3, RA. 
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centrala myndigheter som påtalade vilka möjligheter och problem en inventering av 
tattare kunde föra med sig. Alla inblandade var angelägna – intresset var stort och 
förväntningarna höga.730 Socialstyrelsen var väl medveten om avgränsningsproble-
matiken och var därför mån om att anlita personer som kunde ge råd om hur en 
undersökning av tattarbefolkningen skulle kunna genomföras. 
 Men det fanns också kritiska röster. Nils Holmberg, filosofie doktor i historia 
och arkivarie vid landsarkivet i Göteborg, uttryckte i en brevväxling med Socialsty-
relsens byråchef Ali Berggren sina betänkligheter i fråga om inventeringen och av-
gränsningsproblematiken:731 

Eftersom incitamentet till utredningen är klagomål över tattare”plågan” och den all-
männa uppfattningen om tattare är, att dessa utgöra ett asocialt folkelement, löper ut-
redningen apriori fara i att i viss mån snedvridas. Procenten hederliga tattare blir icke 
medräknad. Utredningen måste därför från början alldeles särskilt inriktas på att in-
ventera även de hederliga tattarna. En utredning, som icke eliminerar denna felkälla, 
löper lätt fara att giva ett för tattarna orättvist resultat.732 

Holmberg ansåg att det som i allmänna medvetandet konstituerade tattare dels var 
föreställningen att tattarna var en särskild befolkningsgrupp, dels att deras livsföring 
präglades av asocialitet. En sådan definition var orimlig att lägga i händerna på 
uppgiftslämnarna, eftersom man då skulle få fram personer som varit ”bärare av en 
viss kultur eller på ett mindre lämpligt sätt skiljt sig från den övriga befolkning-
en”.733 Enligt Holmberg riskerade inventeringen inkludera personer som ansågs 
vara ”oordentligt folk”, som råkat uppehålla sig en längre tid i en socken. Dessut-
om kunde förfaringssättet medföra dubbelbokföring av rörliga tattare på landsbyg-
den. Samtidigt skulle tattare i städer riskera att ”glida ur nätet”. Holmberg konstate-
rade därför: 

Någon som helst grundval för att bedöma omfattningen av tattarproblemet får man 
sålunda icke och följaktligen icke heller någon möjlighet att bedöma storleksordning-
en av eventuella saneringsåtgärder eller i vilken form dessa skola bedrivas. Man får 
genom en så lagd inventering t.ex. ingen uppfattning om tattarfrågan är ett miljö- el-
ler ett ärftlighetsproblem eller en kombination av båda.734 

Holmberg gav två förslag till alternativa förfaringssätt. Det första var att genomföra 
en provinventering för att få fram en hållbar definition av begreppet tattare. Det 
andra förslaget var att genomföra en så kallad monografisk undersökning. Den 
                                                 
730 Detta hade troligen sin förklaring i uppmärksamheten som tattarna hade i populärkulturen och media. Birgitta 
Svensson har tolkat det som en egen artikelgenre under 1930-talet, där dramaturgin innehöll kriminella, alkoholisera-
de och förtappade mörkermän som hotade det ordnade, ljusa samhället och dess goda medborgare. Svensson (1993) 
s. 22, 171–175.  
731 Det bör noteras att Nils Holmberg hörde till de marxistiskt inspirerade lärjungarna till Lauritz Weibull. Han dispu-
terade 1934 på en avhandling om Medelklassen och proletariatet: Studier rörande 1840–1841 års riksdag och dess förutsättningar 
i svenskt samhällsliv (Lund 1934). Han blev sedermera arkivarie i Göteborg 1937–1946. Se även Birgitta Odén, Lauritz 
Weibull och forskarsamhället (Lund 1975) s. 269; Svenskt författarlexikon 1941–1950, s. 269. 
732 ”Anteckningar rörande tattarfrågan”, PM från Nils Holmberg till byråchef Ali Berggren den 23/3 1943, Socialsty-
relsen, 5:e byrån, H10:6, RA. 
733 ”Anteckningar rörande tattarfrågan”, PM från Nils Holmberg till byråchef Ali Berggren den 23/3 1943, Socialsty-
relsen, 5:e byrån, H10:6, RA. 
734 ”Anteckningar rörande tattarfrågan”, PM från Nils Holmberg till byråchef Ali Berggren den 23/3 1943, Socialsty-
relsen, 5:e byrån, H10:6, RA. 
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skulle innehålla några kända tattarsläkter som genealogiskt skulle undersökas ur vis-
sa bestämda synpunkter, såsom brottslighet, hälsotillstånd, ärftliga sjukdomar, be-
gåvningsgrad, fruktsamhet, asocialitet, yrke och utbildning.735 En sådan undersök-
ning skulle enligt Holmberg visa om tattarnas mentalitet var miljöbetingad eller 
ärftlig. Vore den miljöbetingad borde åtgärderna inriktas på att förbättra villkoren 
för tattarungdomen, var däremot ”tattarna […] en ras framskapad genom en miss-
lyckad selektion, blir frågan ärftlighetsmedicinsk”. Enligt Holmberg var den avgö-
rande frågan: ”Äro tattarna patrask? Är patrasket tattare?”.736 
 Den förestående inventeringen gav även myndighetspersoner från lokalsamhället 
anledning att skildra sin uppfattning om hur undersökningen borde bedrivas och 
vad den skulle resultera i. J. Mathein, före detta landsfiskal i Arvidsjaur, som påstod 
sig ha lång erfarenhet av tattare, ansåg att en humanare inställning till tattarna skulle 
råda bot på missförhållandena. Tattarnas levnadssätt var en följd av den hatfulla 
och djupt föraktfulla inställning som allmänheten visade tattarna. Matheins menade 
att lösningen på tattarproblemen vore: 

ett ingorerande [sic] från allmänhetens sida av deras tattarhärstamning jämte uppträ-
dande mot dem som mot folk i allmänhet skulle åstadkomma bättre uppförande från 
deras sida och inhibera många våldsdåd och oordning och till slut föra dem till mera 
ordnade förhållanden.737 

Han ville därför att Socialstyrelsen istället för kraftfullare och särskilda åtgärder mot 
tattare skulle uppmana allmänheten att bemöta dem på ett bättre sätt. Han ansåg 
även att ordet ”tattare” borde ”strykas ur den svenska vokabulären, vilket särskilt 
bör iakttagas av polismyndigheter […], varjämte benämningen [tattare] borde stry-
kas ur kyrko- och församlingsböcker, liksom ur offentliga handlingar i övrigt”.738 

Socialstyrelsen var väl medveten om de problem som tattarinventeringen förde 
med sig. Av detta skäl utarbetades en strategi i samråd med Nordiska museet och 
folkminnesforskare vid Västsvenska folkminnesarkivet. Nordiska museet och Väst-
svenska folkminnesarkivet, och även andra institutioner, hade sedan början av 
1920-talet byggt upp ett kontaktnät med uppgiftslämnare, som med viss regelbun-
denhet inrapporterade lokala sedvänjor.739 Uppgiftslämnarna, eller ortsmeddelare 
som de kallades, hade tidigare rapporterat in uppgifter om tattare i folkloristiskt syf-
te åt Nordiska museet. Uppgiftslämnarna använde en frågelista om folkliga före-
ställningar om tattare som institutet tagit fram. Frågelistan, som även innehöll ut-
rymme för mer allmänna beskrivningar, var tämligen omfattande och rörde allt från 

                                                 
735 Holmbergs förslag till monografisk undersökning fick inte genomslag i tattarinventeringen 1943. Däremot kom 
Adam Heymowski med en sådan undersökningsmetod, de uppräknade egenskaperna undersöktes inte, fram till att 
tattarna inte var en särskild ras. Även Birgitta Svensson har använt en sådan undersökningsmetod för att visa att tat-
tarnas identitet konstrueras genom ett levnadssätt som stod i strid med gängse normer.    
736 ”Anteckningar rörande tattarfrågan”, PM författat av Nils Holmberg till byråchef Ali Berggren den 23/3 1943, 
Socialstyrelsen, 5:e byrån, H10:6, RA. 
737 ”PM angående undersökningen i fråga om tattare i landet” brev från J. Marhein till socialstyrelsen, den 2/2 1943, 
Socialstyrelsen, 5:e byrån, H10:6, RA. 
738 ”PM angående undersökningen i fråga om tattare i landet” brev från J. Marhein till socialstyrelsen, den 2/2 1943, 
Socialstyrelsen, 5:e byrån, H10:6, RA. 
739 En god översikt av folkminnesforskningen ges av historikern Fredrik Skott i Folkets minnen: Traditionsinsamling i idé 
och praktik 1919–1964 (Göteborg 2008). 
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vad tattarna kallades i trakten, släktskap med zigenarna, deras familjeliv, yrken till 
deras spåkonster och trollkonster.740 Frågorna var utformade så att ortsmeddelaren 
enbart skulle svara hur man i hans trakt föreställde sig tattarna och hur man bruka-
de tala om dem. 

Folkminnesforskaren Carl-Martin Bergstrand, som var verksam som arkivföre-
ståndare vid Västsvenska folkminnesarkivet (1934–1964), hade under sitt arbete 
med tattare använt sig av folkliga traditioner och berättelser för att beskriva dem. 
Bergstrands arbete visade att det bland allmogen fanns en god kännedom om vilka 
som uppfattades som tattare och vilka egenskaper de hade. Socialstyrelsen var in-
tresserad av Bergstrands arbetsmetod.741 Men även en insamling baserad på perso-
ner med lokal förtrogenhet hade sina brister.742 Ett problem var att tattaren per de-
finition förde ett rörligt liv och inte förväntades stanna vid samma ort under en 
längre tid. Det kunde därför förmodas att lokala uppgiftslämnare skulle missa en 
del personer.  

För att utvärdera folkminnesforskningens metod genomförde Socialstyrelsen en 
provinventering av tattarna i Värmlands och Stockholms län.743 Till denna inventer-
ing användes Institutet för folklivsforsknings informationsinsamlingssystem med 
hjälp av ortsmeddelare. Listan över ortsmeddelarna från Värmlands och Stock-
holms län visar att de flesta var män och, i den mån yrkesbeteckningar uppgavs, att 
många var hemmansägare, lantbrukare eller lärare.744  

Den landsomfattande inventeringen 1942–1943 var tänkt att fungera som en tre-
stegsraket. I ett första skede skulle polisen införskaffa mantalsuppgifter och folk-
bokföring angående tattare i olika kommuner. Därefter skulle den vända sig till 
”med ortstraditionen förtrogna personer”, som skulle fastställa vilka personer som 
ansågs vara tattare i bygden.745 Då denna metod antogs passa landsbygden bäst, 
skulle sedan en förteckning göras över vilka tattare som bott i bygden tidigare, men 
                                                 
740 Frågelistan innehöll mer än 100 frågor. ”Frågelista 78: Tattare”, Nordiska Museet, Etnologiska undersökningen 
(5/6 1942), Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån, FXÖ:3, RA. 
741 Brev från Socialstyrelsen till Carl-Martin Bergstrand den 23/12 1943, Socialstyrelsen, 5:e byrån, H10:6, RA. Det 
kan måhända ha funnits en annan orsak i valet av arbetssätt, som tilltalade Socialstyrelsen. Folkminnesforskning var 
under 1900-talets första hälft väl ansedd och hade en strävan att engagera ”folket” i både insamlingen av traditioner 
och forskningen om dessa. Nordiska museets insamlingsmetoder gav en demokratisk legitimitet eftersom traditions-
forskningen till stor del var nedtecknad av folket självt. Skott (2008) s. 101–102, 108 
742 Det är ungefär så Statistiska Centralbyrån uttrycker saken i sitt utlåtande den 26/7 1943, Socialstyrelsen, 5:e byrån, 
H10:6, RA. I ett svar daterat den 7/7 1943 till den norske generalkonsuln i Stockholm, Ragnar O. Söderberg, vilken 
ville ha upplysningar om inventeringens genomförandesätt för den norska statens räkning, så antyder socialstyrelsen 
att undersökningen har vissa brister men att den skall resultera i att ”objektivt definiera begreppet tattare”, Socialsty-
relsen, 5:e byrån, H10:6, RA. 
743 Professor Sigurd Ericsson, fil. lic. Carl-Martin Bergstrand, fil. lic. Manne Ohlander, sysslomannen Tor Jakobsson 
och amanuens M. Renberg på Nordiska museet ombads särskilt att kommentera inventeringsformulärets utformning. 
Brev till Professor Sigurd Ericsson, fil. lic. Carl-Martin Bergstrand, fil. lic. Manne Ohlander, sysslomannen Tor Ja-
kobsson och amanuens M. Renberg från socialstyrelsen den 23/7 1943, Socialstyrelsen, 5:e byrån, H10:6, RA.   
744 ”Upplysningar om de personer som Nordiska museet och Västsvenska folkminnesarkivet m.fl. föreslagit böra an-
litas såsom sagesmän vid socialstyrelsens tattarinventering”, Socialstyrelsens arkiv, 5:e byrån, H 10:6, RA. Ortsmed-
delarnas kön och yrke stämmer väl överens med Fredriks Scotts undersökning av 112 upptecknare i Västsverige. Han 
visar att 80 procent av uppgiftslämnarna var män och att nästan hälften var lärare eller lantbrukare. Skott (2008) s. 
117–118.   
745 Man avsåg att använda sig av omkring 500 ortsmeddelare i olika delar av landet som Institutet för folklivsforsk-
ning hade använt tidigare. ”PM angående planläggning av undersökning rörande tattare och zigenare”, s. 5, Social-
vårdsbyrån FXÖ:3, RA. 
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som flyttat därifrån. Med hjälp av denna förteckning hoppades man kunna identifi-
era tattarfamiljer som flyttat in till städer.746 

Huruvida polismyndigheterna runt om i landet slutligen använde sig av ortsmed-
delarna är oklart. Polismyndigheterna ansåg i en remiss till Socialstyrelsen att de 
själva kunde avgöra vilka som bäst kunde besvara enkäten. I det följebrev som kom 
tillsammans med inventeringsformuläret nämndes inte att polisen skulle använda 
sig av på förhand bestämda uppgiftslämnare. Polisdistrikten ombads dock att an-
vända präster, lärare och representanter för kommunala myndigheter, t.ex. för fat-
tigvård och barnavård, som huvudsakliga sagesmän. I andra hand borde man till-
fråga representanter som var förtrogna med bygdens traditioner, men som inte re-
presenterade det allmänna.747 

I följbrevet påpekade Socialstyrelsen att i första hand skulle de personer som var 
upptagna i församlingsboken som tattare redovisas. Därefter skulle personer som 
inte stod i församlingsboken men som enligt en eller flera trovärdiga utsagor var av 
tattarbörd tas med. Socialstyrelsen understryk också att ”inventeringen kommer 
omfatta samtliga tattare och icke endast begränsas till asociala element”.748 
 Värt att notera är att flera inblandade parter utanför Socialstyrelsen inte litade till 
polisens förmåga att urskilja tattarna. Överläraren och filosofie licentiaten i Göte-
borg Manne Ohlander framhöll att polisen åtminstone borde ha skyldighet att till-
fråga lärare och representanter för fattigvården vid registreringen. Helst ville Oh-
lander att lärarrepresentanter i samråd med andra välinformerade personer i sock-
nen skulle sköta inventeringen. 

Såsom det nu ser ut misstänker jag [Ohlander] att ingen utan polisen känner sig […] 
ansvarig före registreringen, och denna kan lätt få en ”kriminell” anstrykning till men 
för objektiviteten. Lärarna ha en viss vana att handskas med blanketter och äro ju 
också ofta engagerade i fattigvård, barnavård och kommunalstyrelsen på platsen.749  

Statistiska centralbyrån var också kritisk. Socialstyrelsen hade i ett tidigare skede 
förhört sig med Statistiska centralbyrån om folkräkningsmaterialet kunde användas 
för inventeringen. Men Statistiska centralbyrån menade att anteckningarna i för-
samlingsböckerna, som folkräkningarna grundade sig på, inte var tillförlitliga i det 
här fallet. De ifrågasatte också tillförlitligheten i den metod som Socialstyrelsen höll 
på att utarbeta. Statistiska centralbyrån menade att frånvaron av fastare begrepps-
bestämningar ökade risken för ett ”oenhetligt bedömande av rasgemenskapen”.750  

                                                 
746 ”P.M. angående planläggning av undersökning rörande tattare och zigenare”, s. 5, Socialvårdsbyrån FXÖ:3, RA. 
747 Några uppgifter gör gällande att polismyndigheterna ansåg att de bäst själva kunde avgöra vem som skulle anför-
tros att besvara frågorna. Men det är svårt att bringa klarhet i vem som faktiskt besvarade dem. I det följebrev som 
kom tillsammans med inventeringsformuläret stod ingenting om institutets ortsmeddelare. Styrelsen rådde dock att 
använda präster, lärare och representanter för kommunala myndigheter, t.ex. för fattigvård och barnavård, som hu-
vudsakliga sagesmän. I andra hand borde representanter som var förtrogna med bygdens traditioner, men som inte 
representerade det allmänna tillfrågas. ”Uppgifter till inventering av tattare”, Socialstyrelsen, 5:e byrån, H10:6, RA.  
748 ”Uppgifter till inventering av tattare”, Socialstyrelsen, 5:e byrån, H10:6, RA. 
749 Brev från Manne Ohlander till amanuens Sven Andersson på socialstyrelsen, den 26/7 1943, Socialstyrelsen, 5:e 
byrån, H10:6. Se även brev från Nils Holmberg till amanuens Sven Andersson på Socialstyrelsen, den 29/7 1943, So-
cialstyrelsen, 5:e byrån, H10:6, RA. 
750 Yttrande från Statistiska centralbyrån till Socialstyrelsen den 2/8 1943, Socialstyrelsen, 5:e byrån, H10:6, RA.  
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Inventeringsenkätens utformning skiljde sig i många avseenden från 1923 års 
undersökning (se nedan). Utöver personuppgifter om tattarna, utgjordes så gott 
som hela första sidan av frågor som rörde uppgiftslämnaren och vad denne grun-
dade sina uppgifter om tattare på. Den andra sidan av formuläret berördes de in-
rapporterade individernas levnadssätt, sysselsättning och skötsamhet. 
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Källa: Socialstyrelsen, 5:byrån, H10:6, RA. Bilden är första sidan på inventeringsformuläret. 

Granskningen av tattarundersökningarna visar sammantaget att tillvägagångssättet 
varierade mycket. Pastoratens undersökning 1922 var i första hand en inventering 
av hur många tattare och zigenare som fanns upptagna i kyrkoböckerna. Därtill 
kunde pastoraten lämna information om det fanns andra individer i församlingarna 
som levde på ett sätt liknade tattarnas och zigenarnas levnadssätt. Polisdistrikten 
lämnade året efter istället uppgifter om tattarnas och zigenarnas levnadssätt och 
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rapporterade främst i vilken omfattning de var sysslolösa, icke-bofasta eller krimi-
nella. Insamlingen 1935 gav information om skolförhållanden och sysselsättning i 
vissa län. Men den visade också på vilka problem som urskiljandet av tattargruppen 
från den övriga befolkningen förde med sig. Detta var särskilt påtagligt när kyrko-
böckernas uppgifter inte längre användes som grund för urskiljandet. I detta infor-
mations- och urskiljningsarbete inkluderades nu även andra yrkesgrupper – lärare 
och barnavårdsmyndigheter. Inför socialstyrelsens undersökning hade en antropo-
logisk undersökning genomförts för att objektivt kunna skilja tattare från den övri-
ga befolkningen. När detta visade sig omöjligt blev Socialstyrelsens mål att i första 
hand få fram vad som kunde bestämma vem som kunde benämnas tattare. En cen-
tral del av Socialstyrelsens enkät (se ovan) bestod av att uppge varför man ansåg att 
någon var tattare. Undersökningen gav därför i första hand statistiska besked om 
varför någon ansågs vara tattare. Det var nog också det som i första hand under-
söktes. 

Tabell 9. Uppgifter om varför vissa familjer ansågs vara tattare. 

Orter Antal redovi-
sade hushåll 

Därav hushåll vars medlemmar uppgivits vara tat-
tare enligt 

a) hävd b) levnads-
sätt 

c) rasdrag d) övrigt

Landsbygd 895 795 575 485 135 

Städer 1052 983 396 368 74 

Samtliga 1947 1778 971 853 209 

Landsbygd 100 % 89 % 64 % 54 % 15 % 

Städer 100 % 93 % 38 % 35 % 7 % 

Samtliga 100 % 91 % 50 % 44 % 11 % 
Källa: Socialstyrelsen 5:e byrån, H10:6, RA. 

Sammanställningen i tabell 9 visar att tattarinventeringens informationslämnare i 
första hand uppgav tattare på grund av lokal hävd. Drygt 90 procent hade angett 
sådant skäl. Denna anledning kombinerades inte sällan med att de ansågs vara tatta-
re på grund av deras levnadssätt och/eller på grund av deras utseende. Levnadssät-
tet och ”rasdragen” var av större betydelse på landbygden än i städerna.   

Den undersökande gruppen bestod, till skillnad från fattigvårdslagstiftningens 
undersökning, inte enbart av lokalsamhällets myndigheter, utan även av privatper-
soner som ansågs vara tillförlitliga och ha god kännedom om ortstradition. 
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Tabell 10. Informationslämnarnas uppgifter om varför redovisade hushåll ansågs vara tat-
tare 

Informationslämnare Antal redovi-
sade hushåll 

Därav hushåll vars medlemmar uppgivits vara tat-
tare enligt 

a) hävd b) levnads-
sätt 

c) rasdrag d) övrigt

Poliser och/eller präster 965 858 410 382 91 

Poliser/präster och sociala 

myndigheter 

629 598 327 300 56 

Poliser/präster och andra än 

sociala myndigheter 

353 324 234 171 62 

Samtliga 1947 1778 971 853 209 

Poliser och/eller präster 100 % 89 % 44 % 40 % 9 % 

Poliser/präster och sociala 

myndigheter 

100 % 95 % 52 % 48 % 9 % 

Poliser/präster och andra än 

sociala myndigheter 

100 % 92 % 67 % 48 % 17 % 

Källa: Socialstyrelsen 5:e byrån, H10:6, RA. 

Sammanställningen i tabellen ovan visar att nära hälften av alla inrapporterade hus-
håll gjordes av poliser och/eller präster. I ungefär en tredjedel av rapporterna hade 
representanter för sociala myndigheter varit polisen behjälpliga och i knappt vart 
femte fall hade polisen vänt sig till andra personer som inte representerade sociala 
myndigheter. Informationslämnare som inte tillhörde det lokala myndighetssamhäl-
let var vanligare på landsbygden och i mindre städer.751 Värt att notera är att polisen 
och prästerna i mindre utsträckning bedömde tattarna på grund av deras levnads-
sätt och ”rasdrag”, än vad representanter för sociala myndigheter och andra infor-
mationslämnare gjorde.  

Hur många tattare inrapporterades? 

I polismyndigheternas uppgifter, som insamlades 1923, redovisades fler ”tattare 
och zigenare samt med dem likartade personer”, än vad pastorsexpeditionerna fun-
nit i kyrkböckerna. 

Pastoraten redovisade att det fanns 1 268 tattare och zigenare kyrkobokförda i 
landet och därtill 235 upptagna som obefintliga. Polisdistrikten lämnade uppgifter 
om 1 833 personer. Pastoraten redovisade dessutom 1 072 personer ”med tattare 

                                                 
751 Se tabell 12 i Socialstyrelsen 5:e byrån, H10:6, RA. 
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eller zigenare likställda”, vilket i enkätsammanställningen tolkades som ”att en del 
möjligen [var] att hänföra till tattare, men att åtskilliga [var] lösdrivare, som ej hava 
något att göra med zigenare och tattare”. I polisens undersökning särredovisades 
inte personer som på grund av deras levnadssätt gick att likställa med tattare och 
zigenare.752 
 1943 års inventering lämnade information om 7 968 personer som betraktades 
som tattare av lokala sagesmän.753 Sedan undersökningen 1923 hade tattarbefolk-
ningen ökat ungefär fem gånger. Denna stora ökning kan knappast förklaras demo-
grafiskt, särskilt inte med tanke på befolkningsökningstakten i landet i stort. Något 
avsevärt tillskott från invandrande tattare var knappast heller att räkna med efter att 
landets gränser stängdes 1914.754 När detta konstateras återstår enbart att söka för-
klaringen i själva inventeringarna. Socialstyrelsen konstaterade efter 1944 års inven-
tering att 1923 års undersökning hade varit ”summarisk” och i någon mening slar-
vig, medan den förevarande undersökningen varit fullständig. 

Socialstyrelsen kunde dock tänka sig att ”begreppet tattare i de folktraditioner, 
varpå föreliggande uppgifter huvudsakligen grunda sig, kan ha utvidgats under se-
nare tid att omfatta personer, som genom sitt levnadssätt kommit i mer eller mind-
re nära beröring med tattarmiljön eller kanske endast förete vissa likheter med tatta-
re”.755 Socialstyrelsen menade alltså att det var tänkbart att patrasket räknats till tat-
tarna, för att tala med Nils Holmberg. Likväl ansågs att det existerade en grupp 
som kunde bestämmas och definieras som tattare. 
 Tidigare forskning har uppmärksammat den kraftiga ökningen av antalet tattare 
mellan undersökningarna. Flera hävdar att det skedde en ”tattarisering” av socialt 
lägre stående samhällsmedlemmar, där stigmatiserade grupper på grund av levnads-
sätt, utseende och kriminell belastning stämplades som tattare.756 Denna stämpling, 
vilket Birgitta Svensson har hävdat, tycks ha varit särskilt stark under 1920- och 
1930-talen, vilket förklarar den stora ökningen av antalet tattare mellan inventering-
arna 1923 och 1944. Denna förklaring av ökningen av antalet tattare kan problema-
tiseras. 
 Det verkar nog troligare att i första hand lägga förklaringen till ökningen av anta-
let tattare till undersökningarnas design än till att allt fler uppfattades som tattare i 
samhället. Informationslämnarna i den första undersökningen var en begränsad 
grupp individer som skulle rapportera om antalet tattare upptagna i kyrkoböckerna. 
De tillfrågade i den senare undersökningen var en mer heterogen grupp vars klassi-
ficeringsgrunder i första hand var lokal hävd. Det är svårt att veta hur många tattare 
som skulle ha inrapporterats 1922 om 1944 års enkät hade använts. Inventeringen 
1944 gav också information om hur många identifierade tattare som var kyrkobok-
förda som tattare. Det var knappt sex procent av hushållen.757  

                                                 
752 SOU 1923:2, s. 338–340, citat s. 338. 
753 Sociala meddelanden, nr. 5, (1945) s. 380.  
754 Se Svanberg och Tydén (1992) s. 254, 274–287. 
755 Sociala meddelanden, nr. 5, (1945) s. 381. 
756 Svensson (1998) s. 532–546; Svensson (1993), s. 36; Svensson (1985); Svanberg & Runholm (1988), s. 417. 
757 Sociala meddelanden, nr 5, 1945, s. 381; Socialstyrelsen 5:e byrån, H10:6, RA. 
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Inventeringen visade även att avgränsningsproblemen snarare ökade än minska-
de i och med undersökningen. Undersökningen utgick från uppfattningen att tatta-
ren var skild från den svenska befolkningen, att tattaren hade ett rörligt levnadssätt, 
talade ett särskilt språk och var asocial. Samtliga föreställningar visade sig svåra att 
belägga. Endast 16 procent av dem ”förde ett kringflackande liv”, endast 7 procent 
talade tattarspråket. Däremot redovisades omkring 1000 personer som icke sköt-
samma.758 Den antropologiska undersökningen som Rasbiologiska Institutet lät 
göra kunde inte ge tattarna några bestämda rasegenskaper.  

Beskrivningar av tattarbarnens skolförhållanden 
I 1923 års tattarundersökning ombads polisdistrikten att redogöra för tattarnas lev-
nadssätt och vilka åtgärder som samhället borde vidta emot dem. Enkätsvaren gav 
en långt mer diversifierad uppfattning om gruppernas levnadssätt än vad som fram-
fördes i den offentliga debatten. I riksdagen hade en ensidigt negativ bild av tatta-
ren och zigenaren dominerat. Undersökningen gav uttryck åt hur lokala myndighe-
ter uppfattade tattarnas och zigenarnas skötsamhet. 

Enkätsammanställningen, som redovisade uppgifter om barnens skolförhållan-
den länsvis, påvisade vissa skillnader. Polisdistrikten hade redovisat sammanlagt 
935 barn under 16 år. Sammanställningen över barnens skolförhållanden visade att 
rörande 411 (44 procent) barn hade distrikten inget att anmärka på. Barnen följde 
den ordinarie undervisningen i folkskolan på ett tillfredsställande sätt. För 393 barn 
(42 procent) fanns däremot rapporter som pekade på brister i barnens skolgång el-
ler uppfostran. För de övriga 131 barnen (14 procent) omnämndes inte alls barnens 
skolgång eller uppfostran.759  

I Jönköpings län, som hade den numerärt största gruppen tattare i Sverige, var 
det enbart Jönköpings stad som meddelade att barnens skolgång var försummad.760 
Övriga distrikt ansåg att barnen hade regelbunden skolgång, eller så fanns det ingen 
särskild anmärkning.761 Ett distrikt ansåg att ”barnen uppfostrades i likhet med 
andra familjers barn”.762 Också i andra län, där kommitténs sammanställning visade 
att skolgången var försummad och barnen var ouppfostrade, fanns det skilda be-
skrivningar från myndigheterna.763 Det förefaller som om kommitténs samman-
ställning till stor del redovisade familjförhållanden som överensstämde med den 
stereotypa bilden av tattarfamiljen, medan rapporter om skötsamma familjer läm-
nades okommenterade.    
 När det gällde rekommenderade åtgärder från polisdistrikten visade samman-
ställningen att 9 av 24 län (gällande 439 av 935 barn) ansåg att barnen borde om-

                                                 
758 Sociala meddelanden, nr 5, 1945, s. 381, 385, 389. 
759 SOU 1923:2, s. 338–355. 
760 Svar på formulär Ta från Jönköpings stad till fattigvårdslagstiftningskommittén, YK 213, HV, RA. 
761 Svar på formulär TA från Eksjös landsdistrikt, Säfsjös landsdistrikt, Skillingaryds landsdistrikt, Långaryds landsdi-
strikt, Markaryds landsdistrikt, Eksjö stadsdistrikt, Grenna stadsdistrikt, Nässjö stadsdistrikt, Värnamo stadsdistrikt 
till fattigvårdslagstiftningskommittén, YK 213, HV, RA. 
762 Svar på formulär Ta från Grenna stad till fattigvårdslagstiftningskommittén, YK 213, HV, RA. 
763 T.ex. svar på formulär Ta från Verums landsdistrikt i Kristianstads län till fattigvårdslagstiftningskommittén, YK 
213, HV, RA. 
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händertas och uppfostras i särskilda anstalter.764 Men det fanns inget klart samband 
mellan de län som hade anmärkning på barnens skolgång och rekommenderade 
uppfostringsåtgärder. Länssammanställningen visar att endast två län (Västernorr-
lands och Kristianstads län) rapporterade både anmärkningar om brister i skolgång 
och uppfostran samt föreslog omhändertagande på barnhem. Fyra län hade inte 
några anmärkningar, eller goda omdömen, angående barnens skolgång, men man 
föreslog ändå omhändertagande och placering på barnhem. Två län hade inga kyr-
kobokförda tattare eller zigenare, och i ett län hade vissa polisdistrikt gjort anmärk-
ningar, medan andra distrikt hade positiva anmärkningar. Av de resterande 15 länen 
(gällande 496 av 935 barn) nämndes inte några omhändertagandeåtgärder för tat-
tarnas och zigenarnas barn. Från Göteborgs län föreslogs det att de vuxna tattarna 
och zigenarna skulle skickas till tvångsarbete. Det borde betyda att deras barn skulle 
omhändertas på något sätt. Två län föreslog sterilisering765 och nio åtgärder som 
rörde närings- och resefrihet.766 

Det var emellertid avsevärda skillnader inom ett och samma län, vilket endast i 
undantagsfall omnämndes i enkätsammanställningen. I sammanställningen redo-
gjordes för vilka åtgärdsförslag som hade inkommit från polisdistrikten i länen, 
men den lämnade knapphändig information om hur stor uppslutning ett åtgärds-
förslag hade haft. I praktiken innebar det att enbart åtgärdsförslagen uppmärksam-
mades i sammanställningen. Frågeformuläret var inte heller utformat så att distrik-
ten skulle kunna ta ställning till om de önskade åtgärder eller inte.767 
 Även när det gällde föreslagna åtgärder fanns det en stor spännvidd inom olika 
polisdistrikt inom samma län. Inom Jönköpings län föreslog exempelvis 18 av 29 
distrikt inga särskilda åtgärder mot tattare.768 Endast ett distrikt i länet nämnde åt-
gärder mot tattare: 

De inhemska tattarna synas vara mera mottagliga för civilisation och förhålla sig i 
allmänhet väl, när de få stadigvarande bostad i en kommun, hvadan bästa botemedlet 
synas mig vara, att för dem underlätta förvärfvandet af egna hem hvarigenom en stor 
del åtminstone kunde blifva nyttiga medborgare.769 

Även om det här enbart har redogjorts för enkätsvar från några län kan man 
sammanfattningsvis säga att polisdistriktens beskrivning av tattarna var långt ifrån 
entydig. Å ena sida redogjordes det ingående för några tattar- och zigenarfamiljer 
som hade ett omfattande brottsregister och där omdömena var hårda.770 Å andra 
sidan framställde många distrikt tattarna som skötsamma och man hade inga åt-

                                                 
764 De länen som föreslog omhändertagande var Östergötland, Kronoberg, Blekinge, Kristianstad, Malmö, Halland, 
Älvsborg, Värmland och Västernorrland.  
765 De två län som hade stora tattarpopulationer, Jönköping och Malmö, föreslår sterilisering. Värt att notera är att 
Jönköpings län föreslår äktenskapsförbud mellan zigenare och svenskar. 
766 SOU 1923:52, s. 340–355. 
767 Det kan vara värt att notera att några distrikt ändå markerade att de inte önskade särlagstiftning emot tattare eller 
zigenare.     
768 Svar på formulär Ta från Jönköpings län till fattigvårdslagstiftningskommittén, YK 213, HV, RA. 
769 Svar på formulär Ta från Säfsjö landsdistrikt till fattigvårdslagstiftningskommittén, YK 213, HV, RA. 
770 T.ex. Yttrande från Svartsjö fängelse om omhändertagna tattare till fattigvårdslagstiftningskommittén, YK 213, 
HV, RA. Se även ”Tilläggsuppgift angående tattare och zigenare i Jönköpings stad till fattigvårdslagstiftningskommit-
tén”, YK 213, HV, RA. 
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gärdsrekommendationer.771 Den lokala framställningen av tattarna komplicerades 
ytterligare av att relativt många föreslagna åtgärder kom från distrikt som inte hade 
några bofasta tattare. Deras åtgärdsförslag bör antagligen betraktas som en mix av 
negativa föreställningar om tattare som inte nödvändigtvis var grundade på egna er-
farenheter och en förhoppning om att andra kommuner, där tattare var kyrkobok-
förda, skulle stå för kostnaderna av förslagen. Det omvända förhållandet – distrikt 
med bofasta, skötsamma tattare som föreslagit striktare lagstiftning – förekom säl-
lan.  

Fattigvårdslagstiftningskommitténs undersökning visade att det fanns en stor 
spännvidd i åsikterna hos den lägre tjänstemannakåren om hur allvarligt tattarpro-
blemet egentligen var. Vissa distrikt menade att problemen var stora, andra kunde 
inte instämma i problembeskrivningen. Många av de kraftfullaste förslagen på åt-
gärder kom från distrikt där det inte bodde några tattare. Det var lätt att tala om tat-
tarnas egenskaper och levnadssätt som kollektiv, men på individnivå visade den in-
samlade informationen någonting annat. 

Tattarbarnens skolgång  

Efter undersökningen 1923 förlorade åtgärdskraven mot tattarna sin aktualitet men 
togs upp igen 1934 av G. H. von Kock.772 Hans beskrivning av tattarbarnens bris-
tande uppfostran och skolundervisning bemöttes från många håll. I Malmöhus län, 
där länsstyrelsen gjorde en noggrann insamling av uppgifter om tattarna från po-
lismyndigheter, kyrkoherdar, skol- och barnavårdsmyndigheter, var omdömena 
skiftande. Många församlingar ansåg att de saknade erfarenheter, eftersom det inte 
bodde tattare i deras församlingar.773 Samma förhållande rapporterade många rekto-
rer och överlärare i länets folkskolor och läroverk.774 Kyrkohedern i S:t Pauli för-
samling i Malmö kunde dock ge upplysningar om några familjer i hans församling. 
Han påpekade att ingen var upptagen som tattare i församlingsboken men att ett 
femtontal familjer ändå måste föras till denna kategori. Familjerna beskrevs som 
bofasta och skötsamma.775 Kyrkohedern i Södra Sallerup och Husie församling 
fann däremot att tattarbarnens skolgång äventyrades: ”De största olägenheter före-

                                                 
771 Se t.ex. skrivelse om uppgifter rörande inom Ljusdals distrikt boende tattares levnadssätt till fattigvårdslagstift-
ningskommittén, YK 213: HV, RA.  
772 Frågan omnämndes dock i SOU 1926:9, s. 75, 97–100; Andra lagutskottets utlåtande nr. 36, 1931. Se även Svens-
son (1993) s. 22–30. 
773 Till exempel remissvar från H. Hellenberg, kyrkoherde i S:t Johannes församling den 25/9 1935; remissvar från 
Alfred Wihlborg kyrkoherde i V. Skräflinge församling i Malmö stad den 28/9 1935; remissvar från Ragnar Nordh-
olm vice pastor i Limhamns församling den 2/10 1935; remissvar från Emil Helmer kyrkoherde i Fosie församling 
den 26/9 1935, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, vol. 1, RA. 
774 Till exempel remissvar från Hedvig Norgren, överlärare vid Västra och Östra folkskolorna i Malmö den 27/9 
1935; remissvar från Otto Friberg överlärare vid Johannesskolan den 28/9 1935; remissvar från A. Bjerre överlärare 
vid Sorgenfriskolan den 30/9 1935; remissvar från Joh. N. Lowe överlärare vid Limhamns folkskolor; remissvar från 
A. Göransson överlärare vid Fosie skolor den 27/9 1935; remissvar från L. F. Bäckström rektor vid högre folkskolan 
i Malmö; remissvar från N. O. Ekström t.f. rektor vid Malmö kommunala mellanskola den 26/9 1935; remissvar från 
P. G. Persson rektor vid Malmö högre allmänna läroverk för gossar den 26/9 1935; remissvar från Marianne Mörner 
vid högre allmänna läroverket för flickor den 26/9 1935; remissvar från Märta Jung föreståndarinna vid Tekla Åbergs 
högre läroverk för flickor den 5/10 1935, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, vol. 1, RA.  
775 Remissvar från Harald Erici kyrkoherde i Malmö S:t Pauli församling den 18/10 1935, Socialdepartementets kon-
selj, 25/9 1942, nr. 101, vol. 1, RA. 
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ter givetvis barnens skolgång. Barnen kunna vara här kyrkoskrivna, men vistas å 
okänd ort. Skolgången blir då som oftast fullständigt åsidosatt; och varje kontroll 
däröver är omöjliggjord”.776 Överläraren i Kirseberg och Husie skoldistrikt rappor-
terade att barnen till de fyra eller fem tattarfamiljer som fanns i området skötte sin 
skolgång. Barnen följde undervisningen och det fanns ”sålunda ingen anmärk-
ningsvärd skillnad mellan dessa [tattarnas] och övriga barn. Hemmen synes också 
[…] ha anpassat sig efter civiliserade förhållanden”.777 
 I Jönköpings län kunde man också konstatera att tattarbarnens skolgång inte 
skiljde sig från den övriga befolkningens barn.778 I Jönköpings stads skoldistrikt un-
dervisades ett 30-tal elever vars föräldrar var tattare. Barnens skolgång fungerade 
tillfredsställande och det fanns inget att anmärka så länge de tillhörde folkskolan. 
Det hade däremot varit svårt att förmå dem till regelbunden skolgång i fortsätt-
ningsskolan. I själva skolarbetet beskrevs en del tattarbarn som fullt jämförbara 
med den övriga befolkningens barn, men de flesta ansågs vara ”svagt utrustade i in-
tellektuellt hänseende”, vilket föranledde kvarsittning och undervisning i hjälp-
klass.779 Barnen uppförande sig generellt bra men visade svag motivation: 

Tattarbarnens uppförande inom skolan har i stort sett varit gott. Snatteri eller dylikt 
har endast undantagsvis förekommit bland dem. Sällan ha de visat sig uppstudsiga el-
ler direkt olydiga. Deras inställning har varit av mera passiv art: bristande uthållighet 
och en viss lojhet, försummelser och slarv i arbetet. Exempel finns dock, då barn 
från rena tattarfamiljer av sina lärare betecknats såsom ovanligt präktiga och möns-
tergilla.780 

I Västernorrlands län rapporterade lärarinnor om liknande förhållanden. I Styrnäs 
socken hade några lärare och lärarinnor under många år haft en eller flera tattarbarn 
i folkskoleklasserna. De ansåg att tattarbarnen i regel skiljde sig från de övriga bar-
nen, eftersom de var ”mera lata, olydiga och opålitliga” än andra barn.781 Lärarna 
ansåg vidare att dessa barn verkade hämmande för undervisning och påverkade de 
andra barnen negativt. Däremot ansåg de inte att barnen var mer obegåvade än 
andra barn.782 

Folkskoleläraren Manne Ohlander, en viktig pionjär och auktoritet i hjälpskolans 
utformning, hade i flera artiklar publicerat sina undersökningar om tattar- och zige-

                                                 
776 Remissvar från Wilhelm Lindell kyrkoherde i Södra Sallerup och Husie församling den 30/9 1935, Socialdeparte-
mentets konselj, 25/9 1942, nr. 101, vol. 1, RA. Barnavårdsnämnden i Saxtorp menade att en tattarfamilj försökte 
”slinka ifrån skolplikten under uppgivande av arbetsiver”. Remissvar från Bror Johansson ordförande för barna-
vårdsnämnden i Saxtorp den 19/8 1935, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, vol. 1, RA. 
777 Remissvar från O. Mellen överlärare i Kirseberg och Husie skoldistrikt den 28/9 1935, Socialdepartementets kon-
selj, 25/9 1942, nr. 101, vol. 1, RA. Se även remissvar från kyrkohedern tillika ordförande i skolrådet i Hofterups för-
samling den 13/8 1935, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, vol. 1, RA.  
778 Remissvar från Nässjö landsfiskalskontor den 18/2 1935; remissvar från Sävsjö landsfiskalskontor den 19/3 1935, 
s. 3, 6; remissvar från Vetlanda landsfiskalskontor den 23/2 1935, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, 
RA.  
779 Remissvar från Jönköpings skoldistrikt den 5/7 1935, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, RA. 
780 Remissvar från Jönköpings skoldistrikt den 5/7 1935, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, RA. 
781 Protokoll fört vid Styrnäs sockens sammanträde om tattarbarnens skolförhållande i Boteå skoldistrikt den 8/2 
1935, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, RA.  
782 Protokoll fört vid Styrnäs sockens sammanträde om tattarbarnens skolförhållande i Boteå skoldistrikt den 8/2 
1935, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, RA. 
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narbarns begåvningsförhållanden.783 Ohlander ansåg att 30,5 procent av tattarnas 
barn gick i hjälpskolan.784 De statistiska uppgifterna hade inhämtats på begäran från 
socialstyrelsen, där ett 80-tal skoldistrikt i landet var satta att undersöka dels antalet 
tattarbarn i skolan, dels antalet tattarbarn som intagits i hjälpskolan.785 Ohlander, 
som uppdragits att sammanställa resultaten, drog av detta slutsatsen att ”psykisk ef-
terblivenhet bland dem [tattarna] är i runt tal c:a 10 gånger större än normalt”.786 Av 
de tattarbarn som gick i hjälpklass hade 75 av 99 genomgått intelligenstest. Resulta-
ten av dessa visade att 68 av 75 uppvisade en IQ under 0.80.787 Ohlander befarar 
därför att många fler tattarbarn gick i normala klasser eftersom deras genomsnittli-
ga IQ var så undermålig. I en annan undersökning hade Ohlander själv särskilt stu-
derat två släkter i Göteborg som ansågs vara tattare.788 Den ena släkten visade att 
vissa släktmedlemmars begåvning var ännu sämre; sju procent av de prövade fallen 
var psykiskt undermåliga, enligt Ohlander.789 

Av Ohlanders sammanställning att döma avskiljdes tattar- och zigenarbarn i stor 
utsträckning till hjälpklasser. Inte mindre än en tredjedel av tattarbarnen som gick i 
folkskolan i början av 1940-talet gick i denna skolform. Ohlander antydde även att 
många barn tidigt hade uppmärksammats av barnavårdsnämner runt om i landet 
och omhändertagits på skyddshem och liknande anstalter för uppfostran och skol-
ning. Ohlander menade till och med att dessa människor var överrepresenterade på 
sådana anstalter. Man kan då ställa sig frågan hur Ohlander gick till väga för att un-
dersöka frågan. Den förra uppgiften om antalet barn i hjälpklasserna är grundad på 
en undersökning av 80 skoldistrikt runt om i landet. I Skolutredningens betänkande 
om hjälpklasser 1943 uppgavs att det i Sverige fanns hjälpklasser i 86 skoldistrikt.790 
Ohlander hade alltså, vilket inte direkt framgår av hans skrifter, undersökt så gott 
som samtliga skoldistrikt som haft hjälpklasser.791 I dessa 80 skoldistrikt påstod Oh-
lander att 99 tattarbarn av 324 gick i hjälpskola.792 Att döma av Ohlanders sparade 
handlingar i Socialstyrelsens arkiv kan Ohlander egentligen enbart uttala sig om 32 
skoldistrikt, eftersom alla distrikt inte besvarade hans förfrågan.793 Man kan förmo-
da att skoldistrikt som hade tattare i hjälpskolan i större utsträckning besvarade cir-
kuläret, än de skoldistrikt som inte hade tattare i folkskolan. Ohlander undersök-

                                                 
783 Se även Montesino Parra (2002) s. 112. Thom Axelsson (2007) har i sin avhandling, s. 153–167, undersökt Ohlan-
ders begåvningsstudier av tattare.   
784 Ohlander förutsätter dock att många tattarbarn var intagna på skyddshem och andra anstalter, varför många barn 
därför inte finns representerade i undersökningen. Manne Ohlander, ”Begåvningsförhållandena hos tattare: En gene-
alogisk och sociologisk studie” i Tidskrift för psykologi och pedagogik, nr. 3 (1943a) s. 112, 115. 
785 Manne Ohlander, ”Zigenarna, tattarna och hjälpskolan” i Hjälpskolan (1943b). 
786 Ohlander (1943) s. 81. 
787 En IQ under 0.80 betyder enligt den s.k. Termans skala ”psykisk efterblivenhet”. 
788 Ohlander sammanställde en form av socialregister över tattare, vilket gav en bild av familjernas ekonomiska och 
sociala standard. Ohlander ansåg att detta register även gick att använda för att bestämma vem som var tattare efter-
som registren innehöll en genealogi över tattarna. Ohlander var på sätt och vis en släktforskare med särskilda syften. 
Axelsson (2007), s. 156–159 har beskrivit dessa register. 
789 Ohlander (1943a) s. 109. 
790 Fredriksson (red), del V, (1950) s. 112–113. 
791 Stockholmsdistrikt verkar bland annat inte undersökts.  
792 Ohlander (1943b) s. 81. 
793 Socialstyrelsen, byrå 5, H10:6. 
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ning har även ett annat problem, eftersom den bara omfattade lite mer än en fjär-
dedel av samtliga skolpliktiga tattare i landet enligt tattarinventeringen 1943. 

Sysslomannen Tor Jacobsson uppdrogs av fattigvårdsstyrelsen i Jönköping att 
undersöka stadens tattare.794 Undersökningens syfte var inte att främst studera tat-
tarbarnens skolgång i folkskolan eller hjälpskolan, utan att undersöka andelen bi-
dragstagande personer bland tattarna och deras allmänna levnadsförhållande. 

Jacobsson undersökte tämligen ingående tattarbarnens skolförhållande. Hans 
allmänna slutsats var att tattarnas barn inte nämnvärt skiljde sig från andra barn. Ja-
kobsson ansåg, på grundval av intervjuer han gjort med flera lärare, att ”[m]åhända 
är det betecknande, att man i åtskilliga fall saknade vetskap om, att efterfrågade 
barn vore av tattarsläkt.”795 Det som skiljde tattarbarnen från andra barn var en 
högre frånvaro i skolan, vilket förklarades som en följd av sjukdom och allmänt då-
lig hälsa. Jacobsson hade gjort en genomgång av tattarnas uppförandebetyg och 
finner överlag goda betyg i uppförande, flit och ordning, däremot något sämre be-
tyg i läsämnen. Föreställningen om tattarnas religiösa ointresse kunde enligt Jacobs-
son inte heller bekräftas. Tvärtom menade han att föräldrarna var måna om att låta 
döpa sina barn och få dem konfirmerade. Konfirmationsprästerna hade inte heller 
något att anmärka när det gällde tattarbarnens flit och betyg från konfirmationsläs-
ning. Jakobsson kunde heller inte bekräfta uppfattningen att det fanns en stor andel 
tattarbarn i hjälpskolan. Av samtliga 126 undersökta skolplitiga barn åren 1936–
1943, hade inget barn, till följd av undermålighet, varit befriat från skolgång, erhållit 
specialundervisning på särskild anstalt för sinnesslöa eller liknande. Dock hade 7 av 
126 barn, eller 6 procent, gått i hjälpklass. Motsvarande siffra för samtliga skolbarn 
var 2,1 procent. Jacobsson uppmärksammade dessutom att sex av sju barn som gått 
i hjälpklass hade kommit från hem som var mycket fattiga med ofta missbrukande 
föräldrar.796 

Anpassningens problematik – mellan arv och miljö 
I diskussionerna om hur tattarnas levnadssätt borde samhällsanpassas synliggjordes 
ofta åsikter om förhållandet mellan arv och miljö. De flesta som argumenterade för 
bättre och annorlunda uppfostringssätt och skolundervisning var naturligtvis av 
uppfattningen att tattarnas levnadssätt i viss mån var miljöbetingad.797 Men i många 
fall framkom ett mer komplext förhållande mellan egenskaper som var biologiskt 
betingade och de som var framkallade av miljöfaktorer. Biologiskt betingade egen-
skaper kunde inte neutraliseras enbart genom uppfostran och undervisning, före-
ställde man sig. Upprättandet av särskilda uppfostrings- och undervisningsanstalter 
skulle dock leda till att barnen inte utvecklade egenskaper som framkallades av ne-
gativa miljöfaktorer 

                                                 
794 Här fanns den största koncentrationen tattare i landet. 
795 Tor Jacobsson, Om tattarna i Jönköping: Redogörelse för vissa, på uppdrag av Jönköpings Stads Fattigvårdsstyrelse företagna un-
dersökningar (Jönköping 1943). 
796 Jacobsson (1943) s. 85–93. 
797 Liknande resonemang fördes enligt Karen-Sofie Pettersen av Norsk misjon blant hjemlöse, som drev barnhem 
för tattare i Norge. Pettersen (2000) s. 83–84. 
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 Först kan något sägas om deras fysiska egenskaper. Tattarna beskrevs ofta som 
mörka, med glimrande mörka ögon och ibland skev näsa. I Socialstyrelsens tattar-
inventering 1944 visade exempelvis enkätsvaren från Malmöhus län att många upp-
fattades vara av tattarsläkt på grund av avvikande utseende eller rasdrag. Man kan 
bland svaren notera att tattare av vissa uppgiftslämnare näst intill uteslutande be-
skrivs som ”mörkmuskig, med typiskt tattarutseende” eller ”svartmuskig”.798 Ka-
ren-Sofie Pettersen har träffande påpekat att detta inte skall ses som uttryck för en 
eugenisk förståelse av tattare, utan hellre som ett sätt att beskriva gruppen som ett 
främmande och exotiskt inslag i lokalsamhället.799 Tattarna beskrevs ofta i kontrast 
till lokalbefolkningens utseende, moraluppfattning, seder eller levnadssätt. Beskriv-
ningar av anletsdragen kan alltså betraktas som en del av narrationens logik om tat-
tare.  

Under det tidiga 1900-talets diskussioner om särskilt omhändertagande var det 
vissa faktorer som talade emot att tvångsomhändertagande av tattares och zigenares 
barn. Om man inrättade särskilda barnhem för barnens undervisning skulle man 
kanske hämma deras vandringslust på ett olyckligt sätt. Exempelvis ansåg ett kom-
mittéutlåtande 1899 att orsaken till det osedliga levernet var att barnen växte upp i 
en ”tygellös frihet” som gjorde dem ”i likhet med föräldrarna utan undervisning 
och uppfostran till lättingar, tjuvar och våldsverkare, och på detta sätt blefve vand-
ringsfolket, till antalet förökadt, allt mera en skam och skräck för det kristligt ord-
nade samhället.”800 Kommitténs betänkande, som bland annat grundade sig på 
domkapitlets i Göteborg framställning, präglades av uppfattningen att – de egentli-
gen oskyldiga barnen – måste avvänjas från sina föräldrars levnadssätt, som på grund 
av sitt ”last- och lättjefulla liv” bringade barnen i fördärvet.  Så långt tänktes en sä-
ker uppfostringsmiljö kunna motverka framtida oönskade beteenden. Men kommit-
tén ville inte förorda, vilket riksdagen och domkapitlet i Göteborg gjort, en särskild 
behandling av tattares och zigenares barn. Den ansåg istället att barnen skulle om-
fattas av förslaget till vanartlag. Kommitténs motivering grundade sig på föreställ-
ningen att i dessa barns natur låg en djupt rotad benägenhet för ett kringströvande 
liv. Om barnen med särskilda tvångsåtgärder kvarhölls på en uppfostringsanstalt 
kunde detta hämma deras personlighetsutveckling. Kommittén förordade istället 
insatser som inriktades på att göra tattarna successivt bofasta och genom lagstift-
ning förhindra lösdriveri.801 

Barnens moraliska beteende föreföll orsakat av miljöfaktorer men deras levnads-
sätt, det vill säga den livsstil som var en följd av ett mer eller mindre nomadiskt sätt 
att leva, var biologiskt betingat. Detta förhållande mellan biologiska egenskaper och 
miljöpåverkade beteenden, som förefaller vara vanligt förekommande, sammanfat-
tades väl av Malmöpolisens kriminalavdelning: 

                                                 
798 Enkätsvar från Malmöhus län, Socialstyrelsen, 5:e byråns arkiv, H 10:2, RA. 
799 Pettersen (2000) s. 83. 
800 Kommittébetänkande nr. II 1900. Betänkande och förslag angående vanartade och i sedligt afseende försummade barns behand-
ling, s. 110–117, citat s. 113. 
801 Kommittébetänkande nr. II 1900. Betänkande och förslag angående vanartade och i sedligt afseende försummade barns behand-
ling, s. 110–117, citat s. 113. 
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Tattarnas liv och leverne är sådant, att de uppväxande barnen ofta få iakttaga mer el-
ler mindre svårartade uppträden och för deras moraliska fostran skadliga handlingar, 
från vilka iakttagelser de borde förskonas. Genom tattarnas ofta förekommande för-
flyttningar och ombyten av bostäder störas barnens lugna utveckling och de hos bar-
nen medfödda rolösa anlagen få härigenom en riklig näring.802   

I Fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande över åtgärder för barnen var man 
obekymrad över att vissa åtgärder skulle strida mot barnens natur. Delvis kan detta 
förstås i och med att kommittén valde att inte diskutera biologiska aspekter av pro-
blemet: 

Ur rashygienisk synpunkt hävdas, att dessa individers inblandning i den svenska folk-
stammen innebär en försämring av vår folkras. Härmed må nu vara hur som helst; ty 
i stort sett saknas för närvarande möjligheter att förhindra detta.803 

Kommittén ansåg att syftet med samhällsåtgärder var ”att inpassa tattarna i ordnade 
samfundsförhållanden”.804 Trots att många polisdistrikt inte hade inrapporterat någ-
ra försummelser i barnens skolgång eller ansett att barnen i deras distrikt var illa 
uppfostrade, så tog kommittén i betänkandet fasta på de mer problematiska famil-
jerna. Möjligen innebar den splittrade bilden av tattarna som lokala myndigheter 
gav, att fattigvårdslagstiftningens åtgärdsförslag var mer principiella än konkreta. 
De angav mer ett förhållningssätt mot tattarna än lämnade besked om hur anpass-
ningsproblematiken skulle lösas. 

Kommittén diskuterade i huvudsak två huvudlinjer av åtgärder, den ena fokuse-
rade på barnen och den andra på föräldrarna. Utgångspunkten var att det var för-
enat med särskilda svårigheter att vidta åtgärder mot tattarna (jämfört med ”vanli-
ga” lösdrivare och kringvandrande), eftersom det handlar om hela familjer.805 Om 
familjeförsörjaren åtalades och straffades för lösdriveri skulle resten av familjens 
möjligheter att ändra sin livsföring knappast underlättas.806 Familjer borde istället 
bli föremål för ett helt program av olika åtgärder. 

En av dessa åtgärder var att barnen skulle omhändertas på barnhem. Detta hade 
prövats i Norge med gott resultat. Verksamheten skulle bekostas av staten men 
själva driften av barnhemmet kunde med fördel ombesörjas av en frivillig, kyrklig 

                                                 
802 Yttrande från Malmöpolisens kriminalavdelning den 29/10 1935, s. 3, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, 
nr. 101, vol. 1, RA. 
803 SOU 1923:2 s. 85. 
804 SOU 1923:2 s. 336. 
805 I tidigare lagstiftning för lösdrivare stadgades att lösdrivare betecknades den som var sysslolös och medellös samt 
förde ett kringstrykande liv. Enligt 1923 års förslag till ny lag ville man inskärpa mot de grupper som var sysslolösa 
men som hade medel för sitt uppehälle. Enligt då gällande uppfattning tillhörde tattarna inte gruppen som var utan 
sådana medel och därmed sträcktes inte lagrummet för lösdriveri att gälla tattarna. Mot bakgrund av detta föreslog 
kommittén att lagen ändrades, till att omfatta alla som förde ett ”kringstrykande” liv utan vilja att försörja sig på ärligt 
sätt, det vill säga genom vanligt arbete. Udden i detta lagförslag var riktad bland annat mot tattare. Det avgörande var 
inte om lösdrivarna har medel för sin försörjning utan om de oberättigat tog andra människor och deras tillgångar i 
anspråk för att fortsätta med sitt sysslolösa liv. Kommittén menade därmed ”att tattare och zigenare, trots äganderätt 
till fastigheter och späckade plånböcker, icke äro skyddade för [den nya, min anm.] lagens tillämpning, då avkastning-
en av dessa fastigheter eller kapital icke är deras levebröd, utan detta anskaffas genom bettleri, bedrägligt förfarande 
o.s.v.” Kommittébetänkande nr. II 1900. Betänkande och förslag angående vanartade och i sedligt afseende försummade barns be-
handling, sid. 115; citat från SOU 1923:2 s. 81. 
806 SOU 1923:2 s. 85. 
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organisation.807 Detta förslag innebar alltså ett dubbelt särskiljande, dels skiljdes 
barnen från föräldrarna och dels skiljdes tattarnas barn från den övriga befolkning-
ens barn.  

Den andra huvudlinjen gick ut på att förbättra tattarnas möjligheter i att inordna 
sig i samhället. Här fanns till exempel förslag om att tilldela familjerna en kolo-
nistuga och ett arbete vid något närliggande jordbruk. Anpassningen till bofasta 
levnadsförhållanden skulle dock enligt kommittén inte ske utan kontroll och insyn 
från staten.  

[M]annen får arbete vid gårdens jordbruk, under det hustrun sköter hemmet och 
barnen; en kvinnlig konsulent går henne därvid tillhanda och så småningom vänjer 
hon sig vid den för henne ovana sysselsättningen att sköta ett hem.808  

Detta senare förslag var ekonomiskt och socialt anpassningsmässigt mer ambitiöst, 
där staten skulle finansiera och ge den organisatoriska ramen, medan själva det 
praktiska utförandet skulle överlåtas till en frivilligorganisation som tillhandahöll 
särskilda konsulenter och utbildare. Utgångspunkten för denna huvudlinje var att 
tattarna själva egentligen inte ville leva så som de gjorde. Man antog att det levnads-
sätt som de flesta i Sverige hade, med fast arbete, ordnad bostad och att ingå i ett 
lokalt socialt sammanhang, var begärligt och eftersträvansvärt även för tattarna. 
Tillsammans med hot om barnavårdslagens bestämmelser borde tattarna hysa en 
vilja att ”tillägna sig den bofasta befolkningens vanor”, ansåg man.809 

Det ärftligas konsekvenser 

von Kock hade i sin skrivelse 1934 åter tagit upp fattigvårdslagstiftnings-
kommitténs förslag om att få tattarna bofasta genom jordbruksarbete. Detta kom-
menterades kritiskt i flera yttranden. Kungliga Lantbruksstyrelsen ifrågasatte om åt-
gärder som skulle binda tattarna vid jordbruket hade några goda utsikter, eftersom 
”[t]attarnas i generationer nedärvda egenskaper torde […] göra dem mindre lämpa-
de såsom jordbrukare och djurskötare”.810 Socialstyrelsen ifrågasatte också om de 
föreslagna åtgärderna var bra på längre sikt: 

Styrelsen är nämligen ej övertygad, att samhällsåtgärder, som ledde till, att dessa för 
oss främmande raselement närmare assimilerades, i längden skulle vara oss till gagn. 
Man löpte, synes det, risken, att de för oss främmande, konstitutiva lynnesdragen 

                                                 
807 När det gäller de finansiella formerna menar kommittén att staten borde anslå ett bidrag om 10 000 kronor för 
varje barn som omhändertagits. Kommunerna kunde sedan söka dessa pengar. Men, som kommittén påpekar, måste 
kommunerna kunna påvisa att den omhändertagne verkligen var tattare. Därför måste det finnas ”lämpliga villkor” 
för vem som var tattare och vem som inte var det. Denna definitionssvårighet var, enligt min uppfattning, den avgö-
rande orsaken till att några särskilda statliga bidrag till tattare aldrig kom att delas ut. 
808 SOU 1923:2, s. 88. Historikern Michael R. Olneck har noterat att amerikanska socialt engagerade politiker och 
frivilliga var måna om att lära immigranter hur man levde och skötte sig i hemmet. Därför utarbetades manualer för 
skötsel i hemmet, sanitet och hygien, kost, sagoläsning för barnen, god smak och ledigt uppförande. Hemkonsulenter 
användes även där. ”Home teachers and visiting nurses undertook secular missionary work to immigrant homes and 
communities, seeking through instruction and demonstration to inculcate ‘American’ practices”. Olneck (1989) s. 
409.      
809 SOU 1923:2 s. 89. 
810 Yttrande från Kungliga Lantbruksstyrelsen till Socialdepartementet den 8/3 1935, s. 1, Socialdepartementets kon-
selj, 25/9 1942, nr. 101, RA. Se även yttrande från Lundvik i Bjärtrå landsfiskaldistrikt till socialstyrelsen den 2/3 
1935, s. 1, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, RA  
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skulle leva kvar hos kommande, i det yttre assimilerade generationer och ge upphov 
till ett från vårt samhällsliv divergerande levnadssätt, även om detta kanske icke sig 
uttryck i sådant vagabonderande, som nu gemenligen utmärker tattarna.811 

Socialstyrelsens kraftiga betoning av tattarnas biologiska egenskaper ledde till en 
misstro mot åtgärder som syftade till assimilering. En rent yttre ”försvenskning av 
tattarnas livsföring” påverkade inte de djupt liggande orsakerna till olikheterna mel-
lan tattare och svenskar i övrigt. Yttranden från det lokala myndighetssamhället 
ifrågasatte också om det var önskvärt att tattarna assimilerades med den övriga be-
folkningen.   

Andra, som betonade tattarnas ärftliga egenskaper, ställde sig av andra skäl am-
bivalenta till att uppföra särskilda kolonier där tattarna sammanfördes. I Alnö 
landsfiskaldistrikt ansågs det att barnens ”vandringslust och asociala läggning i öv-
rigt är säkerligen så stark, att de så snart tillfälle gives, återvända till samma oregle-
rade liv, som föres eller förts av deras föräldrar”.812 Kyrkoherden från Södra Selle-
rups och Husie församling var positiv till att sammanföra tattarna. Han ansåg att 
”deras anlag och egenheter [torde] ha bättre tillfälle att utvecklas och utkristallise-
ras, än om de blandas med övriga grupper”.813 Han föreföll mena att blandning 
mellan folkgrupperna var det problematiska. 

Manne Ohlander ansåg att tattarna begåvningsmässigt var ”underlägsna den 
svenska folkstammen”.814 Det visade om inte annat den överrepresentation av tatta-
re som fanns i svenska fängelser, skyddshem för vanartade barn, alkoholistanstalter 
och liknande inrättningar. Enligt Ohlander berodde tattarnas efterblivenhet och 
bristande förmåga att tillgodogöra sig undervisning inte enbart på ärftliga egenska-
per, utan även på miljöpåverkan: 

Man kan ej begära att skolan skall kunna uträtta så värst mycket, då fadern super och 
slåss, då modern kanske för ett lättfärdigt liv, syskonen ljuga och bete sig oärligt på 
annat sätt, snatta och skolka från undervisningen under olika förevändningar och då 
bekanta till familjen eller föräldrarna själva figurera i polisrapporterna allt emellan-
åt.815 

Den sociala miljöns negativa inverkan på barnen hade dock sin grund i vissa karak-
tärsdrag hos tattarna: hämndlystnad, lättja, oärlighet, sedeslöshet, vagabondering 
etc. Dessa egenskaper var hereditärt betingade och därför tvivlade Ohlander på tat-
tarnas möjligheter att anpassa sig till samhället. En socialiseringsprocess trodde han 
inte skulle kunna komma till stånd ens om de blandade sig med den övriga befolk-
ningen. Enligt Ohlander var utsikterna mörka.816 

                                                 
811 Yttrande från Socialstyrelsen till Socialdepartementet (odat.), s. 1, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 
101, RA. 
812 Yttrande från Alnö landsfiskalkontor till Socialstyrelsen den 4/3 1935, s. 1, Socialdepartementets konselj, 25/9 
1942, nr. 101, RA. 
813 Yttrande från Kyrkoherden Wilhelm Lindell i Södra Sellerups och Husie församling till Socialdepartementet den 
30/9 1935, s. 1, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, vol. 1, RA.  
814 Ohlander (1943b) s. 79. 
815 Ohlander (1943b) s. 81. 
816 Ohlander (1943a) s. 106–116; Ohlander (1943b) s. 80. 
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Miljöfaktorns konsekvenser 

Flera yttranden på von Kocks skrivelse 1934 visade att många ansåg att tattarnas 
levnadssätt hade orsakats av miljöfaktorer. Några yttranden påpekade att tattarna 
levde under prekära ekonomiska omständigheter som mer eller mindre tvingade 
dem till, vad som betraktades som, oordentligt leverne.817 Några menade dessutom 
att omgivningen attityder mot tattarna hade ställt dem utanför samhällsgemen-
skapen. Tvångsåtgärder skulle ytterligare isolera tattarna och motverka sitt syfte.818 

Hjälpskolan – en framkomlig väg 
Några nya undersökningar och särskilda åtgärder gentemot tattarbarnens skolgång, 
eller för den delen tattarbefolkningen i stort, blev aldrig mer belysta efter Socialsty-
relsens undersökning 1944. Tattarfrågan blev för Socialstyrelsen en icke-fråga. Inte 
heller gavs några skäl till att inte vidta några ytterligare åtgärder. Socialstyrelsen pre-
senterade i Sociala meddelanden 1945 sina resultat: 

[M]an borde till övervägande upptaga de åtgärder, som kunna ifrågakomma för att 
upphäva denna befolkningsgrupps bristande anpassning i samhället. […] 
[U]tredningen bestyrker, att ett starkt behov av dylika överväganden föreligger. Vis-
serligen kan det anses ådagalagt, att man icke kan tänka sig åtgärder, avseende tattar-
na såsom en antropologiskt avskild befolkningsgrupp, men å andra sidan ger utred-
ningen starka skäl för att denna ur sociala m.fl. synpunkter särpräglade grupp göres 
till föremål för åtgärder inom den allmänna lagstiftningens ram. Innan man kan skri-
da till positiva åtgärder, tarvas emellertid ytterligare, mera på djupet gående under-
sökningar, som äro ägnade att kasta ljus över den säregna tattarfrågans verkliga inne-
börd.819 

Inventeringen 1943 var slutpunkten när det gällde strävandena med att assimilera 
tattarna genom riktade åtgärder.820 Den hade också inneburit en omvärdering i hur 
tjänstemännen på Socialstyrelsen betraktade tattaren och tattarfrågan. Socialstyrel-
sen ansåg, med anledning av en planerad studie av zigenarnas levnadsförhållanden, 
att ytterligare kännedom om båda grupperna var nödvändiga. 

Uppenbart är att ifrågavarande befolkningsgrupper [tattare och zigenare] till kynne 
och tänkesätt betrakta oss såsom främlingar liksom också vi, utan verklig kännedom 
om hur de tänka, känna och reagera, betrakta dem såsom säregna och väsensfräm-
mande. De synas sakna förståelse för och till och med hysa vissa ringaktning för våra 
begrepp om rätt och orätt i många avseenden. Vi å andra sidan äga föga kännedom 
om deras moral-kodex och uppskatta den knappast ens i de avseenden, där deras 
speciella begrepp om rätt kanske äro mycket starka, t.ex. i vad rör vänskapsband.821 

                                                 
817 Yttrande från Sävsjö landsfiskalkontor till Socialdepartementet den 19/3 1935, s, 2; Yttrande från Länsstyrelsen i 
Halland till Socialstyrelsen den 5/7 1935, s. 1, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, RA. 
818 Yttrande från Kågeröd i Ekeby distrikts landsfiskalskontor till Socialdepartementet den 27/9 1935, s. 3; yttrande 
från folkskolläraren tillika ordföranden i Västa Karabys barnavårdsnämnd till Socialdepartementet den 21/6 1936, s. 
2, Socialdepartementets konselj, 25/9 1942, nr. 101, vol. 6, s. 1, RA.   
819 Sociala meddelanden, nr. 5 (1945) s. 392. 
820 Socialstyrelsen uppdrog dock åt polisen i Göteborg att göra en tattarinventering i staden. I utredningen, som be-
nämndes ”tattarsakkunniga” ingick bland annat Manne Ohlander. Axelsson (2007) s. 164.  
821 Yttrande från Socialstyrelsen till Statens Arbetsmarknadskommission den 29/5 1945, Socialstyrelsen, 5:e byrån, 
HV:6, RA. 
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Socialstyrelsen gjorde bedömningen att ytterligare kännedom om ”dessa männi-
skors andliga struktur” var nödvändig om det skulle kunna åstadkomma några goda 
resultat.  

Även dessa ambitioner övergavs efter inventeringen 1943. Skolpolitiken hade be-
traktats som den kanske viktigaste åtgärden för att påskynda assimilationen. Sär-
skilda ordnade praktiker för tattarbarns utbildning och uppfostran hade länge varit 
en levande tanke. Frågan om tattarnas assimilation via undervisning för barn över-
lämnades till den obligatoriska skolan. Tattarbarnens assimilation kunde alltså lösas 
inom redan befintlig verksamhet. Det var ju för övrigt redan så att många tattarbarn 
redan fanns i den obligatoriska skolan. Detta hade framkommit i samband med 
1943 års inventering. 

Socialstyrelsen vill även rikta uppmärksamheten på att barn, tillhörande tattarfamiljer, 
påfallande ofta anträffas i hjälpklasserna, där sådan skolform finnes inrättad. Därest 
man nu vågar hoppas, att den viktiga frågan om allmän tillgång på hjälpklassunder-
visning erhåller sin lösning, skulle detta därför säkerligen få särskild betydelse för tat-
tarnas barn, förutsatt att åtgärder samtidigt vidtagas, som garantera att dessa barn 
verkligen inställas till undervisningen.822 

Hjälpskolan var en av de första formerna av differentiering i folkskolans undervis-
ning. Denna skolform utformades ofta på enskilda initiativ och började utvecklas 
redan i mitten av 1850-talet. Under 1900-talet utvecklades allt fler typer av special-
klasser och antalet elever som gick i sådana skolformer ökade från 0,4 procent 1921 
till 4,3 procent 1959.823 Antalet elever i hjälpklasser ökade på motsvarande sätt från 
0,2 procent 1906 till 2,6 procent 1942.824 Fram till 1940-talet var det upp till skoldi-
strikten att själva starta hjälpskolor och utforma kurs- och timplaner, vilka från 
1921 måste godkännas av skolöverstyrelsen. Under 1930-talet tillsattes kommittéer 
för att centralisera hjälpskolans verksamhet, men först 1943 uppsattes en normal-
undervisningsplan för hjälpklasser.825 I ett utlåtande av Socialstyrelsen angående 
1940 års skolutrednings betänkande om hjälpklasser, som låg till grund för hjälp-
klassernas undervisningsplan, ville man betona: 

De aktuella strävandena på socialvårdens område gå också ut på att i görligaste mån 
förebygga arbetsoförmåga och asocialitet med därav växande behov av ingripande i 
olika former av socialvårdens organ. Skolutredningens här förevarande förslag inne-
bär åtgärder, vilka ligga i linje med dessa strävanden och alltså äro ägnade att förskju-
ta tyngdpunkten inom socialvården från rent symtombotande vård och understöd till 
förebyggande verksamhet.826 

Socialstyrelsen menade att skolutredningen borde ta större hänsyn till den allmänna 
betydelse för samhället som hjälpklassverksamheten hade. Hjälpklasserna var inte 

                                                 
822 Utlåtande från Socialstyrelsen över framställning om utredning av tattarproblemet till Socialdepartementet den 
16/6 1942, s. Socialstyrelsen, Socialvårdbyrån, B1a:5, RA. 
823 Areschoug (2000) s. 71. 
824 Siffrorna gäller Stockholms län och kan inte sägas vara representativa för hela landet, men väl för de större stä-
derna. Bladini (1990) s. 11. 
825 Bladini (1990) s. 12; Se även Fredriksson (red), del V (1950) s. 110–114; SOU 1943:11 s. 49–57. 
826 Utlåtande från Socialstyrelsen över framställning om utredning av tattarproblemet till Socialdepartementet den 
16/6 1942, s. Socialstyrelsen, Socialvårdbyrån, B1a:5, RA. 
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bara en angelägenhet för utbildningsväsendet, utan av betydelse ”såsom ett före-
byggande led i en rationell socialvård”.827 

Elever i hjälpklasserna ansågs vara bildbara men kunde i begåvningshänseende 
inte mäta sig med ”normalbegåvade” barn. Dessa barn skildes från de vanliga klas-
serna, i normalfallet, på grund av svaga prestationer i skolarbetet och hade praktiskt 
pedagogiska motiv.828 Mot slutet av 1930-talet blev läkarutlåtande och intelligens-
test avgörande för om elever skulle kategoriseras som hjälpskolmässiga eller inte.829 
Hjälpklassundervisningens karaktär ansågs förutsätta en analys av och anknytning 
till barnens erfarenhetsvärld. Den pedagogiska undervisningen bestod ofta i öv-
ningar att träna deras elementära sinnesförmågor och förståelse vid presentation av 
ämnesstoff och arbetsuppgifter. Skolans arbetsuppgifter anknöt i stor utsträckning 
till vad som ansågs vara elevernas kommande sysselsättning: okomplicerat kropps- 
och handarbete. När det gällde undervisningen rekommenderades till stor del slöjd, 
handarbete, trädgårdsskötsel och skolköksundervisning. Hembygdsundervisning 
var ett centralt ämne av mer teoretisk natur, där eleverna ansågs kunna stifta be-
kantskap med det för dem överblickbara närsamhället.830 

Mot bakgrund av de divergerande uppfattningar om tattarnas skolförhållanden 
som undersökningarna hade visat, kan nog hjälpskolan sägas vara en kompromiss 
som alla kunde enas om. Oavsett om det fanns tattare som var svagt begåvade eller 
inte och om detta var socialt eller biologiskt arv så kunde en utbyggd hjälpskola ge 
barnen en anpassad undervisning, utan särskilda prövningar av deras etniska tillhö-
righet. Om det inte fanns svagt begåvade tattare, utan enbart kulturellt och socialt 
utstötta befolkningsgrupper, så kunde deras barn undervisas inom ramen för den 
obligatoriska skolan. 

Den kompromissen motsatte sig inte heller Tor Jacobsson. Han hade avrått från 
kollektiv särbehandling av zigenare och tattare, då det inte kunde beläggas att alla 
misskötte sig. Jacobsson hade påpekat att allmänt kriminella och oskötsamma per-
soner i folkmun kallades tattare, utan att de för den skull var det. Han ansåg vidare 
att tvångsomhändertagande av tattarbarn på särskilda barnhem knappast var ända-
målsenligt om man ville samhällsanpassa dem. Dessutom var det mot bakgrund av 
Jacobssons undersökning knappast motiverat eftersom tattarbarnen överlag var 
skötsamma och i de flesta fall kunde följa den normala undervisningen i skolan. Ja-
cobsson förordade istället ”att man måste söka sig fram, från fall till fall, och inrikta 
alla sina åtgöranden individuellt”831, ett slags ”social case-work, alltså ett rationellt, 
på individuell arbetsplan byggt hjälparbete.”832 

                                                 
827 Utlåtande från Socialstyrelsen över framställning om utredning av tattarproblemet till Socialdepartementet den 
16/6 1942, Socialstyrelsen, Socialvårdbyrån, B1a:5, RA. 
828 Nordström (1968) s. 402. 
829 Intelligenstester avgjorde även gränsen mellan hjälpskolmässig och sinnesslö. De senare var en egen kategori som 
krävde en egen skol- och uppfostringspraktik. 
830 SOU 1936:31 s. 9; Bladini (1990) s. 12. 
831 Jacobsson (1943) s. 142. 
832 Jacobsson (1943) s. 144. 
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Sammanfattande diskussion 
För att upprätta en säker uppfostrings- och utbildningsmiljö som skyddade eleverna 
från föräldrarnas dåliga inverkan, barnens egna lättretade ärftliga egenskaper och – 
på samma gång skyddade den övriga befolkningens barn – så måste man veta vem 
man skulle skilja ut. Ett omhändertagande åtgärdspaketet för inhemska minoriteter 
diskuterades inte bara i Sverige, utan en liknande debatt fördes (och verkställdes) i 
USA när det gällde att uppfostra och undervisa amerikanska indianer. I och för sig 
behövde samtidens skol- och socialpolitiker bara gå över landgränsen till Norge för 
att studera följderna av de åtgärder som diskuterades i Sverige. Inventeringar och 
undersökningar om tattarbefolkningen genomfördes vid samma tid också i Scott-
land. 
 På en retorisk nivå var det enkelt att tala om kollektivet tattare som degenerera-
de, arbetsovilliga, moraliskt förtappade och oskötsamma. Men studerades tattarna 
individuellt var det mer komplext. Man kanske kan säga, att när man försökte stu-
dera enskilda tattare, så visade det sig att skillnaden mellan den skötsamme tattaren 
och den kriminelle var större, än skillnaden mellan den genomsnittlige tattaren och 
den övriga befolkningen. Lärarkåren spelade en viktig roll i identifieringsarbetet och 
i beskrivningen av enskilda tattare. 
 I detta kapitel har jag försökt beskriva hur urskiljningsproblematiken gradvis 
fördjupades i samma takt som antalet undersökningar ökade. Jag har också försökt 
visa hur Socialstyrelsen tidigt var medveten om definitionsproblemen och därför 
uppmuntrade de lokala myndighetsföreträdare, experter och privatpersoner för att 
lösa problemen. De i sin tur förlitade sig i stor utsträckning på lokalt hävdvunnen 
uppfattning, vilket gjorde att det i sista hand var lokalbefolkningen som pekade ut 
tattaren. Men oavsett metoderna var resultaten nedslående. Varken antropologiska 
undersökningar eller undersökningar baserade på lokala sedvänjor kunde ge en an-
vändbar definition. Vilka som på grund av etnisk tillhörighet skulle omfattas av rik-
tade social- och utbildningspolitiska åtgärder var därmed olöst, eftersom denna 
förmenta etnicitet inte lät sig fångas. Däremot fanns det knappast tvivel om att tat-
tarna – betraktade som en social grupp – var i behov av åtgärder. 

Tidigare forskning har på grundval av resultatet av tattarundersökningen 1923 
och tattarinventeringen 1944 hävdat att det skedde en ”förtattning” i samhällsde-
batten. Med det menas, som jag har förstått det, att allt fler kom att utpekas såsom 
avvikare och kallas tattare. Därigenom har man hävdat att detta är ett exempel på 
hur rädslan för det avvikande tilltog under den tidiga folkhemsepoken. Detta är 
måhända riktigt. Men det kraftigt ökade antalet inrapporterade tattare kan inte tas 
som stöd för dessa påståenden. Undersökningarnas syfte och genomförandesätt var 
alltför olika och måste tolkas med försiktighet. De samhällsgrupper som i praktiken 
producerade undersökningsunderlaget var dessutom olika.    
 Den säkra zonens företrädare, vilka fanns representerade både bland statliga 
myndigheter och i lokalsamhället, stötte inte bara på problem i urskiljningsproces-
sen. Flera länsstyrelser ifrågasatte det önskvärda i att separera tattarnas uppfostran 
och utbildning från den övriga befolkningen. De menade att anpassning kunde 
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komma till stånd på annat sätt. Även de som instämde i problembeskrivningen över 
tattarnas degenererade egenskaper ansåg att en anpassning till den övriga befolk-
ningen kanske inte var att föredra på sikt. De ansåg att ingen kunde veta vad en 
blandning mellan tattarna och den övriga befolkningen kunde medföra. Någon an-
såg också att isolering av tattarna på sikt kunde medföra att de dåliga egenskaperna 
utbredde sig. Den säkra zonen föreföll ur detta perspektiv fortplanta icke önskvär-
da anlag.  
 Det diskuterades egentligen aldrig vad hos barnen som tänktes förbättras på sär-
skilda uppfostrings- och undervisningsanstalter. Inte heller hur utbildningsarbetet 
skulle gå till. I motsvarande diskussioner för samers barn tänktes undervisningen 
vara anpassad efter samebarnens egenskaper. Någon sådan diskussion var näst intill 
obefintlig när det gällde tattarnas undervisning. 

I och med tattarinventeringen 1944 dog tanken på riktade åtgärder mot tattare 
som etnisk grupp. Istället utvecklas, delvis parallellt med inventeringen, en annan 
lösning på tattarbarnens skolgång. I folkskolans specialklasser, s.k. hjälpklasser, 
gick, visade studier, c:a 30 procent av tattarbarnen utav de tattare som överhuvud-
taget bevistade skolan. Inom Socialstyrelsen restes därför frågan om inte den vanli-
ga skolan, med ett bättre utvecklat differentieringssystem, även kunde undervisa 
tattarbarn. Lösningen var lockande eftersom definitionssvårigheterna kunde förbi-
ses, samtidigt som en specialiserad institution som var avskiljd från övrig skolverk-
samhet och andra skolbarn kunde ta sig an tattarbarnens fostran och utbildning. 
Den lösningen passade också ett brett spektrum av åsikter. Den kunde legitimeras 
från många skilda utgångspunkter. 
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KAPITEL  7  

DEN SÄKRA ZONENS OLIKA UTVÄGAR – ZIGENARNAS ANPASSNING 
GENOM UTBILDNING833 

Inledning 
[F]rågan om beredande av ordnad undervisning åt zigenares barn [anses] vara av den 
betydelse, att den bör gör göras till föremål för en ingående utredning och föras fram 
till en lösning. På grund av mängden av andra trängande arbetsuppgifter saknar emel-
lertid överstyrelsen för närvarande möjligheter att verkställa en dylik utredning.834   

Ovanstående är ett citat från Skolöverstyrelsen 1934 med anledning av krav på att 
ordna zigenarnas skolfråga. I skrivelsen medgav Skolöverstyrelsen att frågan var 
viktig men att man saknade både kunskap om zigenarna och resurser för att föreslå 
en lösning. Det kom att dröja nästan tio år innan några särskilda resurser gavs för 
att förbättra zigenarnas skolgång.  

Tidigare forskning har visat att ”zigenarfrågan” blev aktuell under 1940-talet. 
Norma Montesino Parra har beskrivit några centrala drag i zigenarnas utbildnings-
villkor och den utbildningspolitik som riktades mot dem. Hon menar att en rad 
motsägelsefulla påståenden om zigenare användes som argument för statligt ingri-
pande. I debatten framfördes åsikten att assimilation var nödvändigt för att förbätt-
ra zigenarnas situation. Zigenarna beskrevs som en fattig och nödställd grupp i be-
hov av hjälp till anpassning. Utbildning och bofasthet antogs lösa deras problem.  
 I detta kapitel behandlas hur förslag och åtgärder för särundervisning i början av 
1940-talet övergår till krav på samundervisning. Vilka legitimeringsargument an-
vändes för att motivera olika sorters skolformer för zigenare? I vad mån anpassades 
undervisningen efter deras levnadssätt? 

Zigenarnas medborgarstatus 
Zigenarbarnens skolförhållanden började på allvar diskuteras i mitten av 1930-talet. 
Dessförinnan hade zigenarna i den offentliga debatten ofta sammanförts med tatta-
re. Zigenare hade dock till skillnad från tattare inte ansetts som anpassningsbara 
överhuvudtaget. I fattigvårdslagstiftningskommitténs betänkande betraktades tat-
tarna delvis som svenskar och en del av den nationella gemenskapen, då de betrak-
tades som en ”blandras” mellan zigenare och svenskar.835 Det faktum att de genom 
härstamning delvis var svenskar betraktades alltså som en förutsättning för att det 
skulle gå att inordna dem i samhället. Enligt detta synsätt saknade zigenare svensk 
härstamning, och deras anpassning i samhället var ett närmast olösligt problem. 

                                                 
833 Delar av detta kapitel har tidigare publicerats i David Sjögren ”Att undervisa de andra: Studier av lärarrapporter 
från den ambulerande zigenarskolan mellan 1946–1958” i Esbjörn Larsson (red.) Ny utbildningshistorisk forskning: Tio 
bidrag från nationella forskarskolan i utbildningshistoria (Uppsala 2008) s. 136–154. 
834 Skolöverstyrelsen angående skolundervisning åt de svenska zigenarnas skolpliktiga barn den 21/12 1934, s. 352 
Skolöverstyrelsen, folkskoleavdelningen, B Ia, vol. 220, RA. 
835 Andra kammarens ledamot Osberg hade benämnt dem ”hemmatattare”. Andra kammaren protokoll 1921, nr. 17, 
s. 130.  
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Kommitténs ansåg att "enda utvägen [var] att på ett eller annat sätt få zigenarna att 
lämna landet.”836 Detta lät sig emellertid inte göras hur som helst, eftersom de var 
”svenska undersåtar”. Lagstiftningen borde därför vara sådan att deras rörelsefrihet 
och näringsfång starkt begränsades, så att de själva fann det för gott att lämna lan-
det.837 Kommittén ansåg därtill att tattarfrågan inte kunde lösas om inte zigenarna 
lämnade landet, i enlighet med föreställningen om tattarnas härstamning. 

Kommitténs förslag baserades på en enkätundersökning som hade skickats ut till 
landets polisdistrikt. Många polisdistrikt hade ansett att en skärpt lagstiftning var 
nödvändig. Bland de föreslagna åtgärderna i Jönköpings län märktes exempelvis in-
gripanden mot zigenarnas möjligheter att utöva näringsverksamhet. Två distrikt an-
såg att zigenarna borde registreras och söka tillstånd för att ”vandra”.838 Ett distrikt 
ansåg att förbud mot bettleri borde införas och fem distrikt ansåg sig vilja införa 
partiellt näringsförbud.839 I övrigt ansåg flera distrikt att lagstiftningen borde göra 
skillnad mellan zigenare som var svenska medborgare och utländska zigenare. Två 
distrikt menade att utländska zigenare skulle tvingades ha fast bostad. Ett distrikt 
ansåg att utländska zigenare borde skickas till sina respektive hemländer alternativt 
steriliseras och förbjudas ingå äktenskap.840 Några distrikt var mer avvaktande till 
särskild lagstiftning. Dessa distrikt menade att det inte skulle finnas någon särlag-
stiftning för zigenare som var svenska medborgare: 

Då numera en stor del zigenare råkat bli födda i Sverige och åberopa sig på lag om 
förvärfande af svensk medborgarrätt torde väl äfven vårt land få tåla att inom sig 
hysa dessa parasiter på samhällskroppen och landets invånare få deras lättjefulla blod 
på sig inympadt.841 

I debatten antyddes att tattarna och zigenarna hade olika medborgarstatus.842 Be-
traktelsesättet kan delvis förklaras av juridiska förändringar som reglerade medbor-
garskap.843 I 1858 års förordning stipulerades villkoren för utländsk mans uppta-
gande till svensk medborgare.844 Den kom att reglera svenskt medborgarskap ge-
nom ”naturalisation”, vilket innebar att kungen beviljade ansökningar om svenskt 
medborgarskap. Genom en ny medborgarskapslagstiftning 1894 tillkom andra sätt 
att förvärva svenskt medborgarskap.845 Denna lag gällde till 1924 års medborgar-
                                                 
836 SOU 1923:2 s. 89. 
837 Ibid., s. 89. 
838 Svar på formulär Ta från Norra Vedsbo härads landsdistrikt och Värnamo stadsdistrikt till fattigvårdslagstift-
ningskommittén, YK 213, vol. HV, RA 
839 Svar på formulär Ta från Mariannelunds landsdistrikt, Skillingaryds landsdistrikt, Vrigstads landsdistrikt, Säfsjö 
landsdistrikt, Eksjö stadsdistrikt till fattigvårdslagstiftningskommittén, YK 213, vol. HV, RA. 
840 Svar på formulär Ta från Eksjö landsdistrikt till fattigvårdslagstiftningskommittén, YK 213, vol. HV, RA. Detta 
åtgärdspaket från Eksjö omnämns också i kommitténs sammanställning: SOU 1923:2, s. 342.  
841 Svar på formulär Ta från Eksjö landsdistrikt till fattigvårdslagstiftningskommittén, YK 213, vol. HV, RA. 
842 Exempelvis SOU 1923:2 s. 89–90; Andra kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande, nr. 2, 1921, s. 1–2; Andra 
kammarens protokoll, nr. 17, 1921 s. 136, 139. Se även Montesino Parra (2002) s. 55–56. 
843 Med medborgarskap menas här den juridiska definitionen som reglerar förhållandet mellan stat och individ. Vid 
slutet av 1800-talet användes begreppet statsborgarskap, bland annat konsekvent av professorn och straffrättsexperten 
Hugo Blomberg. Hugo Blomberg, Om svenskt statsborgarskap (Uppsala 1891); Hugo Blomberg, Om svenskt statsborgars-
kap II: Enligt lag om förvärvande och förlust af medborgarrätt den 1 oktober 1894 (Uppsala 1903); se även Carlsson (2004) s. 
64–65.   
844 SFS 1858:13, s. 2-3. 
845 SFS 1894:71. 
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skapslag. Enligt den tidigare lagstiftningen tillämpades i Sverige familjerättslig, så 
kallad derivat, rättspraxis för medborgarskap. Detta innebar att föräldrarnas med-
borgarskap bestämde barnets medborgarskap oavsett födelseort (härstamningsprin-
cipen). En annan princip var att barnet blev medborgare i det land där de föddes, 
oberoende av föräldrarnas medborgarskap (territorialprincipen).  

Medborgarskapslagstiftningen 1894 innebar att härstamningsprincipen modifie-
rades, då möjligheten att förvärva medborgarskap även kom att innefatta increscens 
(att ”växa in” i samhället), vilket innebar att en svenskfödd utländsk man eller ogift 
utländsk kvinna846 automatiskt fick svenskt medborgarskap vid 22 års ålder, såtillvi-
da vistelsen i Sverige varit oavbruten.847 Med denna förändring ville staten att ”ge-
neration efter generation af här i Sverige födde och boende skulle kunna, utan att 
ens deras önskan därom kunnat påvisas, förblifva stående utanför det svenska stats-
folket, med hvilket de faktiskt egde nära samband genom språk, uppfostran, sed 
m.m.”848 Utländsk man och kvinna bör förstås som ”icke svensk”, eftersom det inte 
enbart avsåg de som genom födseln varit medborgare i någon annat land. Även den 
som var medborgerligt hemlös vid födseln, eller senare blivit det, blev per automa-
tik svensk medborgare om denne fötts och bott i Sverige oavbrutet under sina 21 
första levnadsår.849  

Grundregeln var dock i 1894 års lagstiftning att inomäktenskapliga barn fick fa-
derns medborgarskap och utomäktenskapliga barn fick moderns, oavsett födelse-
ort. Barn som fötts utom äktenskapet medgavs faderns medborgarskap då föräld-
rarna gifte sig. Utlänningar kunde även söka medborgarskap i Sverige hos kungen. 
Detta reglerades av 1858 års lagstiftning.850 Juridiskt innebar detta att naturaliserade 
likställdes med infödda svenska medborgare. Den nya lagen innebar heller inte nå-
gon ändring i den rättsåskådning, som förut gällt i Sverige, att begreppen medbor-
gare och undersåte fullständigt sammanföll. Dock verkar företrädelsevis begreppet 
undersåte ha använts då lagstiftaren talade om ”utländska” eller ”främmande” un-
dersåtar.851 

Den befolkning som här är av intresse hade alla anlänt och vistats i Sverige före 
1914.852 Detta år fick Sverige en ny utlänningslag som begränsade möjligheterna för 
utlänningar att vistas i Sverige.853 Det stora flertalet av dem hade säkerligen kommit 

                                                 
846 Om kvinnan var gift förvärvade hon makens medborgarskap. Medgav hennes ursprungsland att hon fick behålla 
sitt ursprungliga medborgarskap tilläts hon dubbelt medborgarskap.     
847 SFS 1894:71 § 2; se även Carlsson (2004) s. 98. 
848 Blomberg (1903) s. 26. Av liknande skäl förloras medborgarskapet om man vistas utanför landet gränser i mer än 
tio år. SFS 1894:71 § 7. 
849 Blomberg (1903) s. 27. 
850 SFS 1858:13, s. 2–4. Villkoren som krävdes för detta var att: 1) ha uppnått minst 21 års ålder, 2) ej vara straffad 
för brott som medförde förlust av medborgerligt förtroende, 3) ha varit bosatt i riket under minst tre år och 4) ha 
utväg till försörjning. Se vidare Carlsson (2004) s. 100–108. Vistelsetiden i Sverige för att bli naturaliserad ändrades 
1924 till fem år. SFS 1924:130 § 5.  
851 Blomberg (1903) s. 9. Blomberg menar att i äldre lagstiftning används begreppet undersåte för att beteckna ett 
undersåtligt förhållande till monarken. Denna terminologi användes fortfarande i lagtexter parallellt med begreppet 
medborgare efter 1894 års lagstiftning.  
852 Pulma (2006) s. 215. 
853 Tidigare hade Sverige haft helt öppna gränser för utlänningar. De hade dock inte ovillkorlig rätt att vistas i landet. 
De kunde utvisas av Kunglig Maj:t. Liknande passfrihet rådde i övriga Europa, men lagstiftningarna skärptes i många 
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hit långt tidigare. Många av dem var födda inom landets gränser. Tattarna som an-
sågs vara en blandning mellan svenskar och zigenare, oftast en svensk man och en 
zigensk kvinna, kunde antingen av härstamning eller av increscens medges med-
borgarskap. Zigenare däremot omfattades inte av härstamningsprincipen, men de 
flesta borde ha omfattats av 1894 års medborgarskapslags inflätade territorialprin-
cip, eftersom flertalet var svenskfödda. I kommittébetänkandet framgick dock att 
härstamningsprincipen hade företräde och dessutom betraktades som nödvändig 
för att individerna skulle kunna anpassa sig socialt.854 Skillnaderna mellan tattarnas 
och zigenarnas medborgarstatus, där tattarna betraktades som svenska medborgare 
och zigenarnas som främmande undersåtar, kan delvis begripliggöras i denna lag-
stiftningskontext. 

I zigenarinventeringen 1943 undersöktes zigenarnas härkomst. Man menade att 
de zigenare som fanns i landet var avkomlingar till invandrande grupper som 
kommit till Sverige under senare hälften av 1800-talet. Ett mindretal var födda i ut-
omnordiska länder, de flesta under 1870- eller 1880-talen. Något fler var födda i ett 
nordiskt grannland under den tid då zigenarna haft möjlighet att resa mellan de 
nordiska länderna. Ett fåtal som var födda efter 1914 hade fötts utanför Sveriges 
gränser.855 Men zigenarutredningen ansåg att zigenarnas medborgarskap var oklart: 

Flertalet torde enligt nuvarande bestämmelser automatiskt ha förvärvat svenskt med-
borgarskap därigenom, att de fötts inom riket och efter födseln utan avbrott vistats 
här i 22 år. Det är emellertid tänkbart, att i en del fall villkoren för ett automatiskt 
förvärvande av medborgarskap ej äro fyllda och att medborgarskap ej heller ordnats 
på annat sätt.856 

Frågetecknen med avseende på zigenarnas medborgarskap löstes 1952 då socialmi-
nistern officiellt gav den zigenska gruppen svenskt medborgarskap.857 

Skolöverstyrelsen och zigenarfrågan 
År 1933 inlämnade zigenaren Johan Dimitri Taikon en skrivelse till Skolöverstyrel-
sen där han beskrev behovet av tillsyn över skolgången för de svenska zigenarnas 
skolpliktiga barn. Taikon ansåg vidare att barnens skolgång var försummad och att 

                                                                                                                                                         
europeiska länder kring sekelskiftet. Den svenska utlänningslagen avsåg i första hand reglera utvisningsrätten och 
upprätthålla kontroll över utlänningar i landet. År 1917–1918 infördes en sträng lagstiftning som innebar krav på 
pass och särskilt inresetillstånd. Tomas Hammar, Sverige åt svenskarna: Invandringspolitik, utlänningskontroll och asylrätt 
1900–32 (Stockholm 1964) s. 7–11. Utlänningskontrollen riktade sig särskilt mot utländska zigenare, varför flera zi-
genarfamiljer utvisades. Hammar (1964) s. 146; Civildepartementets konseljakter 28/7 1916, nr. 51, RA.   
854 Landsfiskalen i Eksjö gav en representativ beskrivning av hur man uppfattade zigenarnas rättigheter till fattig-
vårdslagstiftningskommitténs zigenarundersökning 1923. ”Då numera en stor del zigenare råkat bli födda i Sverige 
och åberopa sig på lagen om förvärfvande af svensk medborgarrätt torde väl äfven vårt land få tåla att inom sig hysa 
dessa parasiter på samhällskroppen, och landets invånare få deras lättjefulla blod på sig inympadt. Alla här i Sverige ej 
födda zigenare böra såsom icke önskvärda hemskickas till det land, hvarifrån de inkommit, eller steriliseras. Förbud 
om äktenskap mellan zigenare och rena arier borde stipuleras”. Svar på formulär Ta från Eksjö landsfiskaldistrikt till 
fattigvårdslagstiftningskommittén, YK 213, vol. HV, RA.     
855 Socialstyrelsen med redogörelse för verkställd inventering av zigenarbefolkningen i riket den 31/1 1944, s. 7, So-
cialstyrelsen, socialvårdsbyrån, FXÖ:3, RA. 
856 Socialstyrelsen med redogörelse för verkställd inventering av zigenarbefolkningen i riket den 31/1 1944, s. 8, So-
cialstyrelsen, socialvårdsbyrån, FXÖ:3, RA. 
857 Olgaç (2005) s. 29; Montesino Parra (2002) s. 119–120. 
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myndigheterna ignorerat frågan.858 Taikon ansåg att en zigenare borde tillsättas som 
tillsyningsman för de skolpliktiga barnen. Det visade sig, efter att landets folkskol-
inspektörer tillfrågats, att endast några fåtal zigenska barn undervisades i folkskolan. 
I några områden hade det hänt att zigenska barn närvarat i skolan några dagar, för 
att sedan åter var frånvarande. Folkskolinspektören i Gästrikland meddelade att det 
inom området fanns bofasta zigenare som hade regelbunden skolgång.859 Skolöver-
styrelsen ansåg att den försummade skolgången var ett problem som borde åtgär-
das. Zigenare var, liksom den övriga befolkningen, skyldiga att gå i skola. Men när 
frågan utreddes av Skolöverstyrelsen kom man fram till att inte rekommendera att 
zigenarna skulle gå i vanliga skolor. Främst angavs praktiska orsaker, som grunda-
des på zigenarnas nomadiska levnadssätt, som ansågs vara besvärlig att förena med 
regelbunden skolgång på samma ort. Skolöverstyrelsen trodde inte att zigenarna 
skulle bli bofasta under den tid som barnen var i skolpliktsåldern. Vidare ansåg 
Skolöverstyrelsen att vanlig skolgång kunde ifrågasättas på 

grund av den stora olikhet i så gott som alla avseenden, som råder mellan zigenarbarn 
och barn från vanliga svenska hem. Särskilt ur psykologisk men även ur disciplinära 
synpunkter skulle i de flesta fall med säkerhet uppstå stora svårigheter för barn, lärare 
och skolmyndigheter av en dylik anordning.860 

Vissa inspektörsyttranden hade visat att en del zigenarbarn hade närvarat i skolor 
på ett tillfredsställande sätt, men Skolöverstyrelsen ansåg att ”så länge zigenarne 
fortsätta med sin nuvarande livsföring [så finns] icke [förutsättningar] för vinnande 
av ett gott sammanförande av zigenarbarn och andra barn i samma skolor”.861 
Skolöverstyrelsen ansåg istället att zigenarna borde erbjudas undervisning som lik-
nade den som erbjöds nomadiserande samers barn. Vid dessa skolor skulle särskil-
da lärare utses, som följde med zigenarna på deras resor och gav en undervisning 
efter särskilda föreskrifter. Föreskrifterna skulle vara utarbetade ”med hänsyn till 
det speciella ändamål, undervisningen skulle tjäna”.862 En annan lösning var att in-
rätta särskilda skolhem, där barnen skulle få undervisning och tillsyn under hela sin 
skoltid. 
 Skolöverstyrelsens förslag ledde inte till några åtgärder, men det var dessa två al-
ternativ som kom att diskuteras. Det dröjde dock till efter zigenarinventeringen 
1943 innan frågan togs upp på nytt. Zigenarfrågan avlöste på många sätt tattarfrå-
gan vid 1940-talets mitt.863 

                                                 
858 Skolöverstyrelsen angående skolundervisning åt de svenska zigenarnas skolpliktiga barn den 21/12 1934, Skol-
överstyrelsen, folkskoleavdelningen, B Ia, vol. 220, RA. 
859 Skolöverstyrelsen angående skolundervisning åt de svenska zigenarnas skolpliktiga barn den 21/12 1934, s. 349, 
Skolöverstyrelsen, folkskoleavdelningen, B Ia, vol. 220, RA. 
860 Skolöverstyrelsen angående skolundervisning åt de svenska zigenarnas skolpliktiga barn den 21/12 1934, s. 351 
Skolöverstyrelsen, folkskoleavdelningen, B Ia, vol. 220, RA. 
861 Skolöverstyrelsen angående skolundervisning åt de svenska zigenarnas skolpliktiga barn den 21/12 1934, s. 351, 
Skolöverstyrelsen, folkskoleavdelningen, B Ia, vol. 220, RA. 
862 Skolöverstyrelsen angående skolundervisning åt de svenska zigenarnas skolpliktiga barn den 21/12 1934, s. 352. 
Skolöverstyrelsen, folkskoleavdelningen, B Ia, vol.  220, RA. 
863 Jämför Montesino Parra (2002), s. 117f.   
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Zigenarinventeringen 1943 

Enligt Kungl. Maj:t var Socialstyrelsens inventeringsuppgift av tattare och zigenare 
likalydande, det vill säga att få kännedom om antal och spridning. Socialstyrelsen 
hade dock tolkat tattarinventeringen som en långt mer omfattande uppgift, beroen-
de på de problem som tattarna utgjorde. Socialstyrelsen konstaterade inför 1943 års 
zigenarinventering att zigenarna inte skapade lika stora problem som tattarna.864 
Man ansåg också att det var enklare att skilja ut zigenarna från den övriga befolk-
ningen jämfört med tattarna. 

Beträffande zigenarna kan ett enklare tillvägagångssätt användas [än vad som använ-
des för tattarna], då dessa kunna förutsättas i de flesta fall själva vidgå sin särart. In-
venteringen av zigenare kan därför försiggå på det sättet, att länsstyrelserna anmodas 
låta polismyndigheterna en viss dag uppsöka inom orten förefintliga zigenare och ef-
terfråga önskade data.865 

Till skillnad från tattarna förutsattes alltså zigenarna i stor utsträckning att själva 
bekräfta sin etniska tillhörighet. De anförtroddes också att själva kunna besvara frå-
gor som rörde dem. Undersökningen skulle genomföras av polismyndigheter som 
skulle fråga enskilda zigenare om födelseår, släktskap, bostad, uppehållsort, trosbe-
kännelse, sysselsättning och läs- och skrivkunnighet. Man skulle även anteckna om 
vederbörande var intagen på anstalt.866 I anvisningarna till inventeringen skulle in-
formationsinhämtaren framhålla att ”inventeringen icke igångsatts för vidtagande 
av några speciella tvångsåtgärder mot zigenarbefolkningen, utan har endast till syfte 
att klarlägga de förhållanden, varunder zigenarna leva”.867 Någon likalydande for-
mulering fanns inte med i tattarinventeringen. 
 Med tanke på tattarinventeringens omdiskuterade avgränsningsproblem förekom 
det förvånansvärt lite diskussion om vad en zigenare var. Polismyndigheternas an-
visningar behandlade denna fråga på några få rader: 

Då zigenare till utseende och levnadssätt skilja sig tämligen skarpt från den övriga be-
folkningen, torde det i allmänhet icke vålla några svårigheter att avgöra vilka perso-
ner, som inventeringen bör omfatta [...], dock må tillses, att förväxling icke sker mel-
lan zigenare och s.k. tattare, vilka senare icke inbegripas i förevarande undersök-
ning.868 

Inventeringsuppgiften föregrep, på grund av sin inriktning, de socialpolitiska åtgär-
der som utarbetades efter andra världskriget för att assimilera den zigenska befolk-
ningen i Sverige. Omvänt kan sägas att efterkrigstidens socialpolitiska åtgärder, som 
syftade till att anpassa zigenarna till det svenska samhället, kom att rikta sig emot 
det som inventeringen avsett att belysa. Tanken var enkel: om zigenarna kom att 

                                                 
864 Sociala meddelanden, nr. 2, (1944)  s. 116. 
865 ”P.M. angående planläggning av undersökning rörande tattare och zigenare”, s. 6, Socialstyrelsen, socialvårdsby-
rån, FXÖ:3, RA. 
866 ”Uppgifter till inventering av zigenare”, Socialstyrelsen, 5: byrån, H10:6, RA. 
867 ”Anvisningar till formulär rörande zigenare”, Socialstyrelsen, 5:e byråns arkiv, H10:6, RA. 
868 ”Anvisningar till formulär rörande zigenare”, Socialstyrelsen, 5:e byråns arkiv, H10:6, RA. Liknande formuleringar 
finns brev och PM som föregår inventeringen. Brev till Nils Moureau från Allan Etzler, den 13/3 1942; ”Angående 
undersökningen i fråga om tattare och zigenare” den 2/2 1943, s. 5, Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån FXÖ:3, RA. 
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likna den övriga befolkningen, vad gällde bostadsförhållanden, sysselsättning och 
utbildning, så skulle anpassningssvårigheterna vara ur världen.  

Internatskoltanken 

Zigenarinventeringen visade att av samtliga skolpliktiga barn kunde 15 procent läsa 
och drygt 12 procent skriva.869 Den utbredda analfabetismen och andra sociala 
problem gjorde att myndigheterna ånyo uppmärksammade zigenarnas utbildnings-
förhållanden. Att inrätta ett särskilt internat för zigenarbarn, som tidigare diskute-
rats av Skolöverstyrelsen, föreslogs av 1940 års skolutredning.870 

Skolhem av det slag, som här kan komma i fråga, finnas, som känt är, upprättade och 
underhållna dels av kommuner, dels – för nomadskolungdom – av staten. De erfa-
renheter, som gjorts av sådana hem, torde i väsentliga delar kunna vara vägledande 
för de nu ifrågasatta anstalterna. Vid nomadskolehemmen lämnas skolundervisningen 
i statliga, intill hemmen belägna skolor. Det kan ifrågasättas, huruvida icke samma 
ordning borde tillämpas även vid de för zigenarbarnen avsedda skolhemmen.871 

Skolutredningen ansåg att denna skolform var den enda riktiga om man avsåg att ge 
zigenarbarnen en regelbunden undervisning. Socialstyrelsen, som underställts ären-
det efter ett beslut av Ecklesiastikdepartementet, kunde inte tillstyrka skolutred-
ningens förslag. Socialstyrelsen hävdade, vilket även var Skolöverstyrelsens mening, 
att skolfrågan inte skulle bedömas som en isolerad fråga, ”utan bör lösas i samband 
med frågan om andra åtgärder för inpassande av de svenska nomadiserade zigenar-
na i samhällslivet”.872 En av dessa åtgärder var att lösa bostadsfrågan, som man an-
såg var synnerligen viktig: 

En elementär civilisatorisk åtgärd är, att de få åtnjuta skolundervisning i sådan ut-
sträckning, att de hjälpligt kunna behärska läsning, skrivning och räkning. Förutsätt-
ningen för en sådan skolutbildning är icke blott att skolundervisningen ordnas utan 
även – och detta vill socialstyrelsen särskilt understryka – att goda miljöförhållanden 
skapas för barnen i form av fasta bostäder och goda hem. Erfarenheten har givit vid 
handen, att bofastheten är fundamental för all kulturell verksamhet och för social an-
passning i samhället.873 

Inventeringen på 1940-talet sades visa att bofasthet var av största betydelse för so-
cial anpassning. De hade visat att zigenare (och tattare), som hade ett mer stadigva-
rande boende, var mer lika den övriga befolkningen i fråga om arbetsförhållanden, 
skolgång och socialt umgänge. Sambandet här emellan menade man vara belagt. 
Vad undersökningen inte visade var om arbete och skolgång mynnade ut i fast bo-
stad eller om det var, som socialstyrelsen hävdade, tvärtom. Dessutom var inven-
teringen på förhand bestämd att undersöka olika bostadsförhållandens konsekven-

                                                 
869 Socialstyrelsens utlåtande över framställning från stiftelsen svensk zigenarmission angående åtgärder för att inord-
na zigenarna i samhällslivet den 5/3 1948, s. 4, Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån, FXÖ:3, RA.  
870 ”PM angående åtgärder och förslag därtill i zigenarfrågan” den 7/3 1946, s. 13. Zigenarutredningen 1954 (YK 
506), vol. 1, RA. 
871 1940 års skolutredning angående skolundervsning av zigenarnas barn, den 7/5 1946, YK 506, vol. 1, RA. 
872 P.M. om zigenarnas skolfråga med hemställan och skrivelser, (odat) 1945, Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån 
FXÖ:3, RA. 
873 Utlåtande från Socialstyrelsens angående skolundervisning åt zigenares barn till Ecklesiastikdepartementet den 
20/5 1947, Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån FXÖ:3, RA; . 
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ser för övrig samhällelig anpassning; att man sedan upptäckte ett samband där 
emellan är knappast att förundras över.  

Socialstyrelsen hade också en uppfattning om zigenarnas sociala och kulturella 
förhållanden. Stiftelsen svensk zigenarmission hade, sedan deras undervisande och 
kurativa verksamhet startade, årligen underrättat Socialstyrelsen om, i första hand, 
lägerlivets förhållanden. Socialstyrelsen uppmärksammade på grundval av dessa 
rapporter särskilt barnens situation: 

Särskilt svåra framstå missförhållandena med avseende på barnen. Deras fostran och 
utbildning är icke ägnad att inlemma dem i samhället och göra dem socialt likvärdiga 
med andra svenska medborgare. Ehuru skolpliktiga få de en synnerligen bristfällig 
skolunderbyggnad – om de över huvud taget få någon. Miljöförhållandena i hemmen 
eller rättare bostadsförläggningarna och den fostran, som de få där, måste ur samhäl-
lets synpunkt betraktas som mycket otillfredsställande, även om hänsyn tages till tra-
ditionernas egenart. Barnen utnyttjas vidare av de vuxna på ett sätt, som kraftigt skul-
le utmana den allmänna opinionen, om det vore fråga om andra barn i Sverige än zi-
genarbarn. Såsom zigenarbarn synas de vara rättslösa samt stå utanför lagarna, ehuru 
de formellt lyda under dem.874 

Socialstyrelsen ansåg att zigenarfrågan var viktig för samhället eftersom zigenarna 
hade en förmåga att dra till sig andra ”asociala individer”, vilket berodde på zige-
narnas låga samhällsställning. Zigenarkulturens framtidsutsikter var inte heller de 
bästa enligt Socialstyrelsen. För samtidigt som antalet zigenare, på grund av hög 
fertilitet, ökade, så hade deras möjligheter att försörja sig på traditionellt vis mins-
kat. Därför kunde inte zigenarfrågan lösas utan en planmässig anpassning av zige-
narna till samhället, eftersom de själva inte var i stånd att förbättra livsvillkoren.875 

När det gällde skolfrågan kunde inte Socialstyrelsen och Skolöverstyrelsen stödja 
skolutredningens internatskolförslag. De ansåg nämligen att skolfrågan, som vi sett 
ovan, inte kunde betraktas som en isolerad faktor i zigenarnas planmässiga anpass-
ning till samhället. Men de hade även konkreta skäl att misskreditera internatskol-
tanken. Två intressanta skäl nämnde Socialstyrelsen i ett remissvar till Ecklesiastik-
departementet. Dels att skolformen för zigenarna måste anpassas till hemmens för-
hållande och dels att man försöksvis borde se till att zigenarna kunde gå i vanliga 
folkskolor.876 Socialstyrelsen utvecklade inte dessa förslag närmare, men mycket ty-
der på att zigenarexperten Carl-Herman Tillhagen påverkade styrelsen i denna frå-
ga. 

Tillhagen hävdade att staten hade två alternativ. Antingen låta zigenarna leva sitt 
nomadiserande liv och endast vid nöd bistå dem eller ”vidta åtgärder som syfta till 
att zigenarna utan allt för stora vådor assimileras av det svenska samhället”.877 Det 

                                                 
874 Socialstyrelsen med utlåtande över framställning angående åtgärder för att inordna zigenarna i samhällslivet den 
5/3 1948, s. 3-4. Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån, FXÖ:3, RA. 
875 Socialstyrelsen med utlåtande över framställning angående åtgärder för att inordna zigenarna i samhällslivet den 
5/3 1948, s. 3-4. Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån, FXÖ:3, RA. 
876 Utlåtande från Socialstyrelsens angående skolundervisning åt zigenares barn till Ecklesiastikdepartementet den 
20/5 1947; Socialstyrelsen angående åtgärder för att inordna zigenarna i samhällslivet den 5/3 1948 till Socialstyrel-
sen, socialvårdsbyrån, FXÖ:3, RA. 
877 PM författat av Carl-Herman Tillhagen på anmodan av undervisningsrådet David Andersson den 17/3 1947, s. 1, 
Socialstyrelsen, FXÖ:3. 
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första alternativet var enligt Tillhagen mindre tillrådligt, eftersom det ”dels medför 
en i längden degenererande inavel bland dem som redan finns i riket, dels ett allt fli-
tigare ingifte i svenska familjer”.878 Tillhagen ansåg även att zigenarna skulle få öka-
de försörjningsproblem, eftersom deras traditionella yrkeskunskaper skulle efterfrå-
gas i mindre omfattning i det moderna samhället. Tillhagens drog sålunda följande 
slutsats: 

Att tänka sig ”konservera” zigenarna är därför omöjligt. Enda utvägen synes mig där-
för vara att genom lämpliga statliga åtgärder accelerera deras assimilation i samhället. 
Kärnan hos zigenarna är nämligen ännu sund, och de är inte bara sannolikt lika begå-
vade som genomsnittet svenskar utan besitta därjämte värdefulla moraliska egenska-
per, som skulle kunna göra dem till goda medborgare. Hjälpåtgärderna måste emel-
lertid komma snart, om man skall kunna förhindra att de genom försörjningssvårig-
heter m.m. moraliskt bryts ner och ökar gruppen asociala i riket. Hur hjälpen lämpli-
gen bör ges dem, bör skyndsamt bli föremål för en förutsättningslös statlig utred-
ning.879 

Tillhagen hade flera invändningar beträffande internatskoltanken: 

a) skoltypen skulle verka konserverande på zigenarnas nomadiserande liv, vilket i sin 
tur utan tvekan skulle ha vådor av både social och ekonomisk art för samhället. b) 
Att sammanföra 40 zigenarbarn i olika åldrar till en och samma skola, skulle [...] ställa 
[...] skolmyndigheter inför mycket svårbemästrade disciplinära problem. Man måste 
ha i minnet att dessa barn är ”uppfostrade” på ett helt annat sätt än de svenska bar-
nen.[...] c) skolformen skulle ytterligare hindra zigenarbarnen att under skoltiden få 
den värdefulla miljöpåverkan, som de ex. skulle få i en vanlig svensk folkskola. Den-
na miljöpåverkan är absolut nödvändig för zigenarnas snabba och lyckliga assimila-
tion i svenska samhället. d) […] Att på det sätt, som skolutredningens förslag inne-
bär, skilja föräldrar och barn åt skulle därför vålla dem psykiska lidanden och med 
visshet föra till, att föräldrarna undanhölle sina barn från skolorna. Internatskolorna 
skulle vidare komma att störas av föräldrabesök. e) Det torde tillslut vara en mycket 
svår sak, att till skolorna av detta slag få kvalificerad lärarekraft.880 

Tillhagen framhöll att tillsvidare var den ambulerande skolan, eller den s.k. tältsko-
lan (se nedan), bättre eftersom den inte skiljde barnen från föräldrarna. Den kunde 
vidare anpassas efter zigenarnas förhållanden och den var billig. Men Tillhagen 
hade även vissa invändningar mot den ambulerande skolan. Han ansåg bland annat 
att barnen inte fick någon god miljöpåverkan eftersom skolformen lokaliserats till 
lägren. Detta medförde i sin tur att ordning och disciplin, som var viktiga ur fost-
ringssynpunkt i folkskolans inre arbete, inte kom eleverna till del. Tillhagen frågade 
sig om inte zigenarna borde beredas plats i den vanliga folkskolan. Detta förslag var 
det enda som möjliggjorde en effektiv miljöpåverkan. I folkskolan kunde zigenar-

                                                 
878 PM författat av Carl-Herman Tillhagen på anmodan av undervisningsrådet David Andersson den 17/3 1947, s. 1, 
Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån, FXÖ:3, RA. 
879 PM författat av Carl-Herman Tillhagen på anmodan av undervisningsrådet David Andersson den 17/3 1947, s. 2, 
Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån, FXÖ:3, RA. 
880 PM författat av Carl-Herman Tillhagen på anmodan av undervisningsrådet David Andersson den 17/3 1947, s. 2–
3. Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån, FXÖ:3, RA. 
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eleverna få ta del av för dem välbehövlig, disciplin och ordning. Förslaget skulle 
dessutom vara billigt, eftersom inga specialutbildade lärare skulle behövas.881  

Internatskolan byggde på en föreställning om att zigenarbarnen borde skiljas 
både från sina egna föräldrar och från det omgivande samhället. Den egna kulturen 
uppfattades som en fara för zigenarbarnen, samtidigt som zigenarna uppfattades 
som en fara för samhället. I internatskolan kunde undervisningen även anpassas så 
att den var förenlig med de egenskaper som zigenarbarnen ansågs ha. 

Stiftelsen svensk zigenarmission och den ambulerande skolan 
En central aktör för politiska åtgärder mot zigenarna under 1940- och 1950-talen 
var Stiftelsen svensk zigenarmission. Den bildades 1945 av en några kristna frikyrk-
liga samfund och organisationer, och var huvudman för en frivillig verksamhet som 
”arbeta[de] för ett förbättrat andligt och materiellt läge för svenska zigenare” och 
riktade sig till alla zigenare ”som strävar efter att bli nyttiga medborgare”.882 Stiftel-
sen hade en uttalad missionerande målsättning. Den skulle väcka zigenarnas slum-
rande religiösa liv. 

Utan Gud, utan hem och utan fädernesland äro de över hela vår jord. Ja, de äro så 
hemlösa, att deras språk, som är en avart av det indiska sanskrit, icke ens har något 
ord för ordet ”be eller hem” men icke mindre än fem ord för beteckningen ”gå eller 
vandra”.883 

Stiftelsens huvudsakliga målsättning var ursprungligen att med hjälp av ”evangelise-
ring” inordna zigenarna i det svenska samhället. Detta framgick också av stiftelsens 
stadgar: 

Stiftelsen har till ändamål att på kristlig grund arbeta för ett förbättrat andligt och ma-
teriellt läge för Sveriges zigenare. För att nå sitt mål utövar stiftelsen allmän mission, 
anordnar möten och missionsaftnar, ev. med försäljning, publicerar litteratur och tid-
skrifter, grundar anstalter för undervisning och utbildning samt förhjälper efter för-
måga till ordnad verksamhet de zigenare, som sträva efter att bli nyttiga medborga-
re.884 

Stiftelsen huvudsakliga arbete rörde skolundervisning eftersom missionsarbetet var 
kostsamt och beroende av frivilliga bidrag. Stiftelsen fick däremot anslag av staten 
för att bedriva undervisning.885 

Undervisningen var tänkt att svara mot zigenarnas behov av elementära kunska-
per i att läsa, skriva och räkna. Skolformen skulle anpassa sin verksamhet efter zi-
genarnas levnadssätt, då den följde med zigenarnas ibland strapatsrika sommarmå-
nader. Undervisningen skedde många gånger i det fria, ofta med nödtorftig utrust-
ning som uppbringats i all hast på grund av de begränsade ekonomiska resurser 

                                                 
881 PM författat av Carl-Herman Tillhagen på anmodan av undervisningsrådet David Andersson den 17/3 1947, s. 3-
4. Socialstyrelsen, socialvårdsbyrån, FXÖ:3, RA. 
882 Stadgar för Stiftelsen zigenarmissionen i Sverige § 1, YK 506, vol. 1, RA. 
883 Brev från Stiftelsen svensk zigenarmission till missionsföreståndare John L. Claesson den 27/2 1948, Stiftelsen 
svensk zigenarmissions arkiv, vol. 1. (avgående handlingar). RA. 
884 Stadgar för Stiftelsen zigenarmissionen i Sverige § 1, YK 506, vol. 1, RA. 
885 Brev från Stiftelsen svensk zigenarmission till missionsföreståndare John L. Claesson den 27/2 1948, Stiftelsen 
svensk zigenarmissions arkiv, vol. 1. (avgående handlingar). RA. 
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som stiftelsen förfogade över. Stiftelsen hade delvis stöd för denna skolform av Jo-
han Dimitri Taikon, som 1943 väckt frågan om skolor, så kallade tältskolor, enkom 
för zigenare, vilket också försöksvis genomfördes under en sommar 1943.886  

Den undervisande verksamheten handlade inte enbart om ämneskunskaper utan 
också om social fostran. Den skulle även kartlägga och korrigera barnens levnads-
mönster, det vill säga lära dem att passa tider, tvätta och laga kläder, samt sköta sin 
hygien. Läraren skulle också sköta kontakter med myndigheter och enskilda, som 
zigenarna kom i kontakt med under sina resor.887 Stiftelsen fann dock redan efter 
ett par år att den ambulerande skolan inte var en bra lösning. De vardagliga pro-
blemen i zigenarlägren var helt enkelt för många för att en god undervisning kunde 
bedrivas, menade man.888 Därför försökte stiftelsen förmå staten att bekosta en sär-
skild internatskola för de 140 skolpliktiga zigenarbarnen.889 
 Stiftelsens verksamhet kontrollerades av två myndigheter. Skolöverstyrelsen 
godkände undervisningsplanen, vilken i princip överensstämde med kursplanen för 
första och andra året i folkskolan, och de lärare som bedrev undervisningen.890 So-
cialstyrelsen kontrollerade den verksamhet som skulle anpassa zigenarna till svenska 
vanor. Lärarna hade även i uppdrag att kartlägga och rapportera zigenarnas lev-
nadsvanor till Socialstyrelsen.891 Båda dessa myndigheter poängterade att den am-
bulerande skolan var en försöksverksamhet för att undersöka om zigenarna var 
bildbara. I brist på bättre alternativ fick denna försöksverksamhet fortsätta.892 

Ur materiell synpunkt är det riktigt att skolan var anpassad efter zigenarnas lev-
nadsmönster. Huruvida innehållet i undervisningen, pedagogiken och disciplinen 
var anpassad till zigenarnas levnadsförhållanden låter sig inte lika lätt avgöras, ut-
ifrån skolformens materiella betingelser. Tätt knuten till den undervisande verk-
samheten var, som nämnts, uppgiften att vara zigenarna behjälpliga vid kontakter 
med lokala myndigheter. Lärare vid den ambulerande zigenarskolan fungerade 
ibland som förhandlare, med myndigheter och markägare, då zigenare ville etablera 
ett läger på en ny ort.893 Många gånger underlättades zigenarnas lägervistelse genom 
denna kurativa verksamhet, eftersom ett zigenarläger med en skola ökade möjlighe-
terna att få goda lägerplatser, olika tillstånd för underhållningsverksamhet samt helt 
enkelt fler besökare, vilka var nyfikna på den något exotiska undervisningsformen. 
Skolan och lärarna gav en viss status och uppmärksamhet som zigenarna kunde dra 

                                                 
886 PM angående åtgärder och förslag därtill i zigenarfrågan, s. 11. RA, YK 506, vol. 2, RA. 
887 Se bland annat ”Årsberättelser över stiftelsen Svensk Zigenarmissions verksamhet år 1958”, Socialstyrelsen, 
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893 Se t.ex. Sigrid Öhmans lärarrapport från 1947, s. 1, 3; Gordon Westlins rapport 1954 s. 3. YK 506, vol. 1, RA. 
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nytta av vid sina affärer.894 Den tredje verksamheten som stiftelsen bedrev var mis-
sion. Den missionerande uppgiften var tämligen nedtonad i stiftelsens stadgar, men 
av lärarrapporter och verksamhetsberättelser att döma så var den kristna och andli-
ga skolningen en viktig del av verksamheten.895 Missionens betydelse framträdde i 
Stiftelsens korrespondens med de myndigheter som man var ekonomiskt beroende 
av: 

De religiösa förhållandena [bland zigenarna] äro kaotiska. Vissa religiösa bruk före-
finnes naturligtvis, men enligt gängse uppfattning i en kulturstat vila dessa bruk en-
dast på hedniska eller magiska föreställningar. För vårt lands kristna organisationer är 
det av största intresse, att denna människogrupp blir föremål för undervisning i kris-
tendom[…].896 

Den kombination av filantropi, undervisning och mission som den ambulerande 
zigenarskolan utgjorde hämtade explicit sin inspiration i utbildningssystemet för 
samers barn. De samiska missionsskolorna var under delar 1800-talet och början av 
1900-talet en viktig undervisningsform för nomadiserande samebarn. I och med 
nomadskolans införande 1913 förändrades detta förhållande. Staten tog helt över 
ansvaret för samebarns undervisning, som ett led i att centralisera undervisningsvä-
sendet. Vid tiden för den ambulerande zigenarskolans tillblivelse och verksamhets-
period var nomadskolans ambulerande undervisning kritiserad av den samiska opi-
nionen och nomadskolans ledning. Man kan fråga sig hur den ambulerande zige-
narskolan kunde framstå som en bra lösning. Verksamheten hade inslag som inte 
var riktigt tidsenliga. Den drevs av en frivillig organisation vid en tid då staten öka-
de sitt inflytande över den obligatoriska skolan. Verksamheten drevs av en organi-
sation som hade ett uttalat missionerande och kristet budskap. 
 Den ambulerande zigenarskolan sågs emellertid av berörda myndigheter, Social-
styrelsen, Ecklesiastikdepartementet och Skolöverstyrelsen som en försöksverk-
samhet, tills dess något bättre alternativ utarbetats.897 Det var emellertid inte en för-
söksverksamhet i den meningen att den ambulerande skolan skulle bli permanent, 
utan för att utröna om zigenarna var bildbara och därmed möjliga att integrera i ob-
ligatoriska skolor.898 Den ambulerande zigenarskolan var alltså, ur myndigheternas 

                                                 
894 Se t.ex. Oskar Jalkios lärarrapport 1951, s. 8, YK 506, vol. 2, RA. 
895 Noterbart är att zigenarna för egen del ansåg att lärarna i zigenarskolorna hade diakona uppgifter, vilka konsulte-
rades i samband med död, begravningar och födslar. Se t.ex. Oskar Jalkios lärarrapport 1951, s. 2, YK 506, vol. 2, 
RA. 
896 Skrivelse angående zigenarnas förhållanden i Sverige från sex frireligiösa samfund till Kungen (odat.1944) Social-
styrelsen, socialvårdsbyrån, Socialstyrelsen, FXÖ:3, RA. 
897 Socialstyrelsen med utlåtande angående skolundervisning åt zigenarnas barn den 20/5 1947, s. 2, Socialstyrelsen, 
FXÖ:3, RA; Skolöverstyrelsen menade i ett  yttrande med anledning av en motion i riksdagen 1953: ”Den ambule-
rande verksamheten bör betraktas som en eftergift inför de rådande faktiska förhållandena”. Andra kammarens all-
männa beredningsutskott, nr. 11 1953, s. 5-6.     
898 Andra kammarens allmänna beredningsutskott, nr. 11 1953, s. 2–3. Under mellankrigstiden florerade uppfattning-
en, präglad av rasbiologiska tankar, att zigenarna var lägre stående ur kultur- och intelligenssynpunkt. Bland annat 
hävdade en inflytelserik folkskollärare, fil.lic. Manne Ohlander, att begåvningsförhållandena bland tattare och zigena-
re var avsevärt lägre än bland svenskar i övrigt. Manne Ohlander, ”Begåvningsförhållandena hos tattare: En genealo-
gisk och sociologisk studie” i Tidskrift för psykologi och pedagogik, nr 3 1943, (Göteborg 1943a) s. 112, 115; ”Zigenarna, 
tattarna och hjälpskolan” i Hjälpskolan, (Uppsala 1943b), s. 81. 
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perspektiv, till stora delar en sociologisk kunskapsinsamling och hade sitt existens-
berättigande som sådan. 

Lärarnas berättelser 

I nedanstående avsnitt behandlas lärarrapporter och verksamhetsberättelser rörande 
den ambulerande zigenarskolan. Lärarna skrev dessa i första hand för tjänstemän på 
Socialstyrelsen, Skolöverstyrelsen och Ecklesiastikdepartementet. Frågor som be-
handlas i detta avsnitt är: Vad rapporterade lärarna om? På vilket sätt avspeglades 
lärarnas dubbla roll som fältobservatörer och som lärare i rapporterna? Vilka före-
ställningar och omdömen om zigenarna rapporterade lärarna om? Vad ansåg de om 
zigenarnas framtida utbildningsmöjligheter? 

Sammantaget finns det i Socialstyrelsens arkiv, Skolöverstyrelsens arkiv, Stiftel-
sen Svensk Zigenarmissions arkiv och 1954 års Zigenarutrednings kommittéarkiv 
33 olika lärarrapporter från åren 1946 till 1958, utom 1947 och 1949 då det saknas 
rapporter. För några år finns det endast en rapport medan det för andra år finns 
fem rapporter. Rapporterna skrevs av 18 olika lärare. Vissa rapporterade bara en 
gång medan andra rapporterade upp till fem gånger. En del rapporter har sannolikt 
förkommit. 

Rapporternas innehåll varierade kraftigt. Vissa lärare berättade tämligen summa-
riskt om skolverksamheten, medan andra i essäliknande form beskrev sina erfaren-
heter. Somliga berättelser, som är relativt omfattande, rapporterade enbart om zi-
genarnas levnadssätt, seder och försörjningsförhållanden och nämnde enbart skol-
förhållandena i svepande, korta ordalag.899 De rapporter som uppehöll sig vid kul-
turella och sociala förhållanden var generellt mer negativa till zigenarnas skolpresta-
tioner och deras möjligheter att tillgodogöra sig skolkunskaper. De rapporter som 
var mer socialt beskrivande (och värderande) hade även gemensamt en viss besvi-
kelse över skolprestationerna. De ansåg helt enkelt att zigenarbarnen fick mycket 
litet uträttat i skolan. Möjligen var detta ett sätt att skyla över lärarens eget miss-
lyckande. En lärare berättade: 

Eleverna voro fullkomligt ovana vid skolliv och all disciplin. Skolan var dem ett 
oundvikligt tvång, som de underkastade sig för att undgå någonting ännu värre. Häf-
tiga och obehärskade, som de äro, råkade de ofta i delo med varandra. I början, innan 
vi ännu fått låna pulpeter från skolan intill, voro vi tvungna att arbeta kring sviktande 
bord. En del sutto på lådor eller på marken medan andra stodo på knä. I trängseln 
knuffade eleverna till varandra, isynnerhet under skrivningen. Mera behövdes ej in-
nan de rusade i luven på varandra. […] Andra skyndade till hjälp och hela lägret 
strömmade till. Det brottades och slag utdelades åt höger och vänster under värsta 
skrik och bannor.900 

Läraren beskrev därefter vilken ”impregnerad egoism och egennytta” som präglade 
både unga och gamla och hur fientligt inställda de var till arbete.901 Av dessa skäl lät 
han förstå att all frivillig undervisning för zigenarnas barn var resultatlös. 

                                                 
899 Exempelvis Erik Sundberg lärarrapport 1952, Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, RA. 
900 Oskar Jalikos lärarrapport 1946, s. 2, YK 506, vol. 2, RA. 
901 Oskar Jalikos lärarrapport 1946, s. 3, YK 506, vol. 2, RA. 
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Motsatsen gällde de lärare som relativt ingående rapporterade om skolans var-
dag. De visade i regel stor entusiasm över de resultat som zigenarbarnen uppnått 
under långt ifrån optimala inlärningssituationer. Dessa lärarrapporter tenderade att 
relativt lite beskriva zigenarnas levnadssätt, seder och ekonomiska förhållanden, 
utan uppehöll sig istället vid skolprestationer och zigenarbarnens kunskapstörst och 
flit. 

Så gott som samtliga rapporter delgav någonting om skolans inre verksamhet. 
Undervisningen i zigenarskolan skulle följa folkskolans första årskurser, vilket in-
nebar att tonvikten lades vid läsning, skrivning och räkning. Undervisningen bestod 
av sådant som lärarna ansåg att zigenarna hade mest behov av. Det innebar att un-
dervisningen inledningsvis exempelvis handlade om sådana saker som att skriva sin 
egen namnteckning, vilket var nödvändigt i kontakten med myndigheter och vid af-
färsuppgörelser. Att skriva och läsa enklare brev var något som både gamla och 
unga zigenare övades i. Tidningar var ett vanligt undervisningsmaterial.902 

Denna variation i vad lärarna valde att rapportera om kan ha berott på den 
dubbla funktion som lärarrapporterna hade. Det rörde sig dels om en renodlad ar-
betsrapport över vad som uträttats och dels en kunskapsinsamling som ingick i ett 
mer omfattande projekt om zigenarnas allmänna levnadsförhållanden. Vissa lärare 
betraktade sannolikt sitt arbete – eller i vart fall sin arbetsrapport – som etnologiska 
fältstudier, medan andra betonade sin lärarroll. Variationerna kan även ha berott på 
andra omständigheter. Den ambulerande zigenarskolans existens var även beroende 
av ekonomiska resurser från staten. Av detta skäl kan lärarna ha försökt att tillrätta-
lägga vissa uppgifter om förhållandena i zigenarskolan, för att helt enkelt visa hur 
betydelsefull den var. En lärare uppehöll sig ofta i sina rapporter vid hur begåvade 
zigenarbarn var och hur väl de lyckats i skolan. Läraren rapporterade vid två enskil-
da tillfällen att ”[hon] under [sin] 40-åriga lärarinneverksamhet aldrig sett sådan flit, 
som dessa elever visade”.903  

Skolöverstyrelsen gjorde också inspektioner av zigenarskolan. Enligt lärarnas 
rapporter var inspektionerna mest av symbolisk karaktär. Inspektörerna kom vid 
avslutningsdagar, då det hölls tal, lästes dikter och sjöngs psalmer, inte sällan i ljuset 
av stor medial och allmän uppmärksamhet.904 Inspektörerna bör därför ha haft 
svårt att ge en rättvisande bild av den vardagliga skolverksamheten.  

Hur väl undervisningsverksamheten föll ut diskuterades i 1954 års zigenarutred-
ning. Där står de lovordande lärarrapporterna nämligen i skarp kontrast till de ut-
värderingar som Socialstyrelsen, Skolöverstyrelsen och 1954 års zigenarutredningen 
gjort av zigenarskolan. I utredningen påtalades bristerna: 

                                                 
902 Sigrid Öhmans lärarrapport 1948, s. 3, Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, RA.  
903 Sigrid Öhmans lärarrapport 1950, s. 5; Sigrid Öhmans sy- och lagningskurs 1950, Stiftelsen svensk zigenarmission, 
vol. 2, RA. 
904 Se exempelvis Sigrid Öhmans lärarrapport från 1948, s. 2 f.; Ingrid Sundbergs rapport 1953, s. 3; Ingrid Malms 
rapport 1956, s. 2, Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, RA; Sigrid Öhmans rapport 1951, s. 5, YK 506, vol. 2, 
RA. Rapporterna berättar endast om en icke påannonserad inspektion under den ordinarie verksamheten, Anna Brita 
Erikssons lärarrapport 1957, s. 8, Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, RA. Vad gäller inspektörernas rapporter 
har dessa inte kunnat återfinnas.  
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De tio års erfarenhet av den ambulerande skolverksamheten, som nu föreligger, be-
kräftar till fullo, att denna verksamhet inte utgör någon rationell undervisningsform. 
Av de 75-100 elever, som under årens lopp deltagit i undervisningen, är det endast få, 
som lärt sig läsa, skriva och räkna så pass mycket, att de kan ha någon nämnvärd nyt-
ta därav i det praktiska livet. Det övervägande flertalet elever torde endast ha lärt sig 
de enklaste grunderna härvidlag.905 

Å andra sidan bör man även ifrågasätta dessa utvärderingar. Av det sparade arkiv-
materialet att döma grundade sig utvärderingarna på enstaka tämligen negativt håll-
na lärarrapporter, som knappast kan anses vara representativa.906 Dessa utvärde-
ringar var anmärkningsvärt negativa, med tanke på att de gjorts uteslutande med 
hjälp av lärarrapporter som i sin helhet var berömmande över skolprestationerna 
och zigenarbarnens flit. Det finns även skäl att ifrågasätta generaliserbarheten i en-
skilda negativa omdömen om zigenarnas inställning till skolan, deras begåvnings-
mässiga förutsättningar och flit. En lärare menade till exempel:  

Endast några få läger äro villiga att ta emot skolan, och de som äro det, inspireras 
ofta av andra orsaker. Närmaste bevekelsegrunden torde nog vara den, att skolan 
ändå medför några fördelar; det ställer sig lättare att få drägligare lägerplatser än an-
nars. Dessutom höjer det sällskapets anseende i viss mån, att ha skola med sig.907 

Denna inställning till zigenarskolan har, med mycket få undantag, inte ens antytts i 
övriga lärarrapporter. 

Zigenarbarnens förutsättningar: begåvning, koncentration och flit 

Så gott som samtliga rapporter redovisade någonting om vad lärarna ansåg om zi-
genarbarnens begåvning. Det var troligtvis ett försök att göra upp med föreställ-
ningen att zigenarna var mindre begåvade än den övriga svenska befolkningen (se 
ovan). Denna begåvningsfixering bör sättas in i ett större sammanhang.908 1918 års 
skolkommission menade i sitt betänkande att skolans uppgift var att tillvarata och 
stödja begåvade elever, och att skilja ut mer teoretiskt begåvade elever från de 
mindre begåvade i detta avseende. De senare skulle uppmanas att välja en yrkes- 
och utbildningsbana som passade dem, men som inte belastade det mer teoretiskt 
inriktade utbildningssystemet. Skolkommissionen betonade dock att begåvade ele-
ver skulle premieras oavsett utbildnings- och klassbakgrund.909 Skolutredningen 
som tillsatts 1940 diskuterade också elevernas begåvningsförhållanden. Till skillnad 
från 1918 års skolkommission, som förespråkat en bottenskola för alla, stod diffe-
rentieringsåldern i centrum för 1940 års skolutredning. Där diskuterades intensivt 

                                                 
905 SOU 1956:43, s. 53. 
906 Till exempel grundar sig Socialstyrelsens utlåtande 5/3 1948 till största delen på Oskar Jalkios lärarrapport från 
1947, vilket i sig är märkligt eftersom denna lärarrapport inte kunnat återfinnas och så vitt jag vet bedrevs ingen am-
bulerande skola 1947. Utlåtande över framställning från Stiftelsen svensk zigenarmission ang. åtgärder för att inordna 
zigenarna i samhällslivet, s. 3 f., YK 506, vol. 2, RA.  
907 Oskar Jalkios lärarrapport 1951, s. 8, YK 506, vol. 2, RA. 
908 Jmf. Axelsson (2007) s. 16–30. 
909 Skolkommissionens betänkande I:1 Grunderna för en ny läroverksorganisation: 
Undernådigt betänkande avgivet 22 april 1922, (Stockholm) s. 113; se även Qvarsebo (2006) s. 50. 
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den ålder då det var lämpligast att separera eleverna, på grund av studieförmåga, i 
en mindre arbetsam skolform och en som var mer ambitiös.910  

Frågan om begåvning och skolans organisering var alltså ej enbart en intern ut-
redningsfråga, utan en av 1940- och 1950-talens viktigaste skolfrågor, då den syssel-
satte den pedagogiska expertisen, folkskolelärarnas intresseorganisationer och poli-
tiker.911 Till skillnad från 1918 års skolkommission fokuserade den efterkrigstida 
socialdemokratiska skolpolitiken på det som kom att kallas ”utbildningsreserven”. I 
den så kallade studiesociala utredningen, som tillsattes av Tage Erlander, myntade 
utredaren Ragnar Edenman uttrycket ”begåvningsreserven”. Uttrycket syftade på 
den stora grupp elever som tvingades lämna skolan trots att de ville fortsätta och 
dessutom hade goda förutsättningar för vidare studier. Edenmans uttryck illustre-
rade den dåtida utbildningsoptimismen. Uttrycket kom även att spilla över på den 
akademiska världen, där forskare, försökte uppskatta utbildningsreservens storlek 
och olika typer av begåvningar som ännu inte utnyttjats.912 Samtidigt fanns en an-
nan tendens i svensk skolhistoria, som återknyter till 1918 års skolkommission och 
till 1902 års vanartslagstiftning. Här åsyftades tanken att en gemensam skola inne-
bar en kraftfullare och mer rationell differentiering av eleverna. Vid förra sekelskif-
tet menade förespråkare för den gemensamma bottenskolan att särskiljande av ele-
ver skulle komma att bli nödvändig av sociala skäl. Elever till välsituerade föräldrar 
ville knappast låta sina barn gå i samma klass som elever till arbetslösa ensamståen-
de mödrar.913 I 1940- och 1950-talens grundskoledebatt fanns kraven på särskiljan-
de kvar. Men det var inte längre klass och utbildningsbakgrund, utan begåvning 
som differentieringen skulle grundas på. Utbyggnaden av diagnostisering och speci-
alundervisning av elever med olika typer av skolsvårigheter ökade dramatiskt, sär-
skilt under 1960-talet. I slutet av decenniet gick så många som var tredje elev i nå-
gon form av specialundervisning under någon period av sin skolgång.914 Elevernas 
begåvning var alltså uppmärksammad av skilda anledningar.  

Zigenarnas kognitiva förutsättningar beskrevs med utgångspunkt i två skilda fö-
reställningar. Den ena, och vanligast förekommande, var att olika raser hade vissa 
naturliga anlag, vilket gjorde att det fanns naturgivna skillnader i kognitiva förmågor 

                                                 
910 SOU 1944:20, s. 110–121. Se även Marklund (1980), s. 87–94. 
911 Qvarsebo (2006), s. 55; Marklund (1980), s. 91, 120–123. Ett inslag i debatten som hade stor betydelse under de 
kritiska beredskapsåren var Lundaprofessorn Alf Nymans upprop för intellektuell upprustning. Han menade att be-
folkningen systematiskt borde genomsökas så att alla begåvningar tillvaratogs. Alf Nyman, Begåvningarna och samhället 
(Lund 1942).    
912 Torsten Husén och Kennet Härnqvist, Begåvningsreserven: En återblick på ett halvsekels forskning och debatt (Uppsala 
2000). Se även Roger Säljö, ”Föreställningar om lärande och tidsandan”, i (red) Staffan Selander (2003), s. 74–75. 
913 Se t.ex. Berg (1992), s. 49. 
914 Ingemar Emanuelsson, ”En skola för alla: om specialpedagogik”, i (red) Staffan Selander (2003) s. 292–93. Mark-
lund (1981) s. 338 f. beskriver hur antalet hjälpklasser ökar under grundskolans försöksverksamhet.  
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mellan olika raser.915 Flertalet lärare konstaterade härvidlag att ingen eller ringa 
skillnad förelåg mellan zigenare och svenskar i fråga om begåvning.916 

Emellertid torde dock om dem [zigenarna] kunna sägas, att deras intelligens med all 
sannolikhet inte understiger det normala, även om tests [sic] av traditionell typ inte 
skulle gradera dem så högt.917 

Den andra föreställningen lutade mer åt att miljöfaktorer spelade stor roll när det 
gällde elevernas möjligheter att tillgodogöra sig lärostoffet. I flera rapporter uttryck-
tes förvåning över att barnen visade framsteg i skolan, trots påtagliga bristande in-
tellektuell stimulans i hemmiljön och undermåliga levnadsförhållanden.918 I synner-
het påtalades de vuxnas skrala utbildningsnivå och ringa intresse att själva lära sig 
läsa och skriva. Bland lärarna fanns en iver att systematiskt kartlägga elevernas kog-
nitiva förmåga. I vissa fall tog detta sig uttryck i en detaljerad inventering och kate-
gorisering av lägrets unga invånare: 

Eleverna voro till sin läggning och begåvning mycket olika. Av de tre små gossarna 
voro två vanligt begåvade och den tredje miljöskadad. Jag väntade mig icke något re-
sultat av honom. De fyra flickorna voro även mycket olika. En sjuårig var överbegå-
vad, en elvaåring under medelmåttan, de övriga voro medelmåttor.919 

I åtskilliga rapporter betonades att zigenarbarnen var lätta att lära, i den meningen 
att de snabbt förstod principerna i lärostoffet, särskilt när det gällde räkning. De 
hade svårare att komma ihåg, memorera, det som lärarna lärt ut, till exempel multi-
plikationstabellen och glosor. Enligt lärarna var zigenarna snabba i tanken, men 
saknade den uthållighet som krävdes för att komma ihåg någonting under en längre 
tid.920 Denna förklaring anknöt till en romantisk föreställning om zigenarnas karak-
tär.921 Några lärare gav en annan förklaring. De menade att skolarbetet var så force-
rat under de korta sommarmånaderna att den vunna kunskapen inte gjorde några 
djupa och bestående avtryck. Den bristande minnesförmågan berodde enligt dessa 
lärare inte på zigenarbarnens förutsättningar, utan på praktiska utbildningsomstän-
digheter. 
 Ett annat vanligt ämne i rapporterna var elevernas koncentrationsförmåga och 
flit. Lärarna visade påtagligt ofta en förvåning över elevernas flit och flera rapporter 

                                                 
915 Richardson (1978), s. 287–288, menar att 1940-talets psykologiska teorier gjorde gällande att den mänskliga be-
gåvningens natur innehöll stora individuella differenser, men att begåvningen var tämligen konstant under männi-
skans utveckling från barn till vuxen; därmed var den relativt lite miljöbetingad. Följaktligen kunde begåvningen mä-
tas tidigt med tillräcklig exakthet. Richardson menar att detta tänkande hade en rasbiologisk barlast. 
916 Det kan noteras att Rasbiologiska institutets föreståndare Gunnar Dahlberg vid denna tid ansåg att begåvnings-
skillnader inom samma ras var större än skillnaderna mellan raserna. Dahlberg menade att den enda tillförlitliga sta-
tistiska förklaringen till varför vissa grupper uppvisat sämre resultat när deras intelligens testats var miljöfaktorer. 
Gunnar Dahlberg & Joachim Israel, Raser och folk: Populär orientering om begreppet ras ur biologisk och sociologisk synvinkel, 
(Stockholm 1966 [första upplagan 1955]) s. 62–70, 105–108.  
917 Erik Sundbergs lärarrapport 1952, s. 1, Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, RA.  
918 Exempelvis Sigrid Sundbergs lärarrapport 1952, s. 1. Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, RA. 
919 Sigrid Sundbergs lärarrapport 1952, s. 1. Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, RA. 
920 Oskar Jalkios lärarrapport 1946, s. 2 YK 506, vol. 2, RA; Sigrid Öhmans lärarrapport 1946, s. 2, YK 506, vol. 1, 
RA. 
921 Se bland annat SOU 1923:2, s. 321–322; SOU 1956:43, s. 11 ff.; Etzler (1944), s. 173 gör en liknade karaktäristik 
över tattarnas mer primitiva begåvning. 
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vittnade om skoldagar som överskred vad som förekom i folkskolan.922 Omdömena 
om koncentrationsförmågan var i huvudsak positiva. 

Deras koncentrationsförmåga var förvånansvärt stor med tanke på de yttre förhål-
landen, under vilka de lever. Om denna förmåga beror på ett uppflammande intresse 
för en ny erfarenhet, om önskan att lära sig läsa eller konstitutionella anlag, har jag 
ingen möjlighet att utröna.923  

I flera rapporter nämndes barnens nyfikenhet och entusiasm över skolarbetet. Men 
detta ”uppflammande intresse” över skolarbetet, menade vissa lärare vara enbart 
uppflammande, och snabbt falnande: 

Dock tycktes jag detta år märka en viss ”skolleda”. Ivern inför skolarbetet var ej den, 
jag mött under föregående skolsomrar. Kanske ej skolan längre hade nyhetens behag. 
[…] Det är min personliga uppfattning, att zigenarbarnens intressekurva dalar sakta 
alltefter som sommaren lider (betydligt brantare än hos ett normalt svenskt barn). Jag 
anser därför, att ett bättre skolresultat nås, om en lärare undervisar endast en period. 
Lärarombyte stimulerar barnen […] Omväxling och förnyelse är två viktiga faktorer 
vid arbete med zigenarbarnen.924 

När något enskilt barns begåvning framhölls framgick det alltid vilket kön eleven 
hade. Här gällde en allmän tendens. När enskilda flickor och pojkar beskrevs var de 
omväxlande lättlärda, flitiga, duktiga eller bråkiga, okoncentrerade, på ett sätt som 
förefaller obundet till deras könstillhörighet. Enskilda flickor kunde beskrivas som 
överbegåvade medan enskilda pojkar beskrevs som motsatsen. 

De två sist[nämnda] flyttade efter en vecka med sina föräldrar till Falkenberg, varvid 
jag drog en lättnadens suck. [Pojknamn] var nämligen vindögd, vänsterhänt, hade tal-
fel och stod förmodligen på gränsen till imbecillitet. Lektionerna tillbringade han 
med att rita underliga figurer och ropa på mig med ett entonigt ”läte”.925 

Men vid generaliserade beskrivningar av flickor och pojkar så beskrevs pojkar som 
mer lättlärda och mer lättillgängliga. Flickorna beskrevs däremot som okoncentre-
rade och ointresserade.926 De flesta lärare som uppmärksammade detta menade att 
flickornas tillkortakommande berodde på den zigenska kulturen och dess starka 
patriarkala drag. 

Disciplin, tider och svenska seder 

En viktig uppgift i den ambulerande skolverksamheten var som tidigare nämnts att 
anpassa zigenarna till svenska vanor och rapportera om brist på sådan anpassning. 
Särskilt viktigt ansågs det vara att kunna passa tider, vilket zigenarna ansågs non-
chalera. Rapporterna uppehöll sig därför ofta vid vikten av tider och arbetssche-
ma.927 

                                                 
922 Elisabet Håkanssons lärarrapport 1953, s. 1, Stiftelsen svensk zigenarmission, RA; Stina Skantzes lärarrapport 
1952, s. 2; Sigrid Sundbergs lärarrapport 1952, s. 2, YK 506, vol. 2, RA. 
923 Erik Sundbergs lärarrapport 1952, YK 506, vol. 2, RA. 
924 Kurt-Allan Paulssons lärarrapport 1957, s. 2. Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, RA. Se även Oskar Jalikos 
lärarrapport 1951, s. 8, YK 506, vol. 2, RA.   
925 Margareta Lindqvists lärarrapport 1953, s. 3, Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, RA. 
926 Margareta Lindqvist Lärarrapport 1953, Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, RA. 
927 Se även Montesino Parra (2002) s. 121. 
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Skoldagen började kl 9 med en kort morgonandakt och sedan följde fem 45-
minuterslektioner med 10 minuters raster. Efter den tredje timmen togs en längre 
rast (30 minuter) och så slutade den egentliga skoldagen strax före kl 2. Värst var det 
kanske att komma igång på morgnarna, men ganska snart kom vi in i ett regelbundet 
dagsprogram. Regelbundenheten och de bestämda tiderna gav en viss stadga åt skol-
arbetet, men ännu viktigare var nog att de fick vänja sig vid att passa tider, vänja sig 
vid ett ”lagbundet” arbetsschema och foga sig i de sociala krav, som planmässighet, 
punktlighet och hållande av överenskomna tider innebär.928 

Långt ifrån alla lärarrapporter visade en sådan principfasthet i fråga om tider och 
schema. Det förefaller snarare ha varit vanligare att lärarna anpassade tiderna efter 
zigenarbarnens dygnsrytm. Det innebar ofta att undervisningen var förlagd senare 
på dagen och att man arbetade utan raster.929 Den ambulerande skolans krav på an-
passning till vanliga skoltider och scheman följdes alltså inte. I en särskild utredning 
om skolförhållandena i Stockholm 1957 påpekades detta förhållande: 

Lägerskolan kan ej heller i nämndvärd utsträckning medverka till att zigenarna läras 
anpassa sig till tider och mera ordnade förhållanden, eftersom elevernas vanor i stor 
utsträckning ligga till grund för lägerskolans arbetsformer.930 

Mot bakgrund av de sammanfattande skrivelser och utvärderingar som gjordes över 
den ambulerande skolan, där zigenarnas brist på punktlighet och skoldisciplin 
kommenterades, är det förvånansvärt hur få rapporter som faktiskt tog upp zige-
narbarnens bristande förmåga att passa tider.   
 I övrigt gjordes få försök att anpassa eleverna till vad man kallade svenska vanor. 
I rapporterna behandlades ofta zigenarnas hygien och deras matvanor.931 Lärarna 
uttryckte ofta en förvåning över hur rituellt renliga zigenarna var. Föreställningen 
om zigenarnas bristande hygien levde trots detta kvar. I en utredning om zigenarnas 
skolförhållande i Stockholm 1957 uppfattades den allmänna hygienen som ett om-
råde för lärare till zigenarbarn att särskilt bevaka. Den bristande hygienen bland zi-
genare användes i detta sammanhang som ett argument för att låta barnen gå i den 
vanliga skolan.932 

Zigenarfrågan i zigenarutredningen 

Slutrapporterna från tattar- och zigenarinventeringarna på 1940-talet hade båda sla-
git fast att det fanns behov att genomföra mer ”allsidiga” utredningar. När det gäll-
de tattarna menade Socialstyrelsen att ”innan man skrida till positiva åtgärder tarvas 
ytterligare, mera på djupet gående undersökningar, som äro ägnade att kasta ljus 

                                                 
928 Gordon Westlings lärarrapport 1954, s. 2, Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, RA.  
929 Exempelvis Elisabet Håkanssons lärarrapport 1953, s. 1; Anna-Brita Erikssons lärarrapport 1957, s. 5; Margareta 
Lundmarks lärarrapport 1955, s. 3, Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 1, RA; Oskar Jalikos lärarrapport 1946, s. 2, 
Zigenarutredningen, vol. 1, RA. 
930 Utredning rörande zigenarna i Stockholm och deras speciella problem, (Stockholm 1957) Stiftelsen svensk zigenarmission, 
vol. 2, s. 37, RA.. Samma rapport finns i, Socialdepartementets konseljakt 25/3 1960, nr. 47, (bil. 1), RA. 
931 Exempelvis Margareta Lindqvists lärarrapport 1955, s. 1; Margareta Lundmarks lärarrapport 1955, s. 2; Anna-
Brita Erikssons lärarrapport 1957, s. 1, Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 1, RA. Se även Montesino Parra 2002, s. 
121. 
932 Utredning rörande zigenarna i Stockholm och deras speciella problem, (1957), s. 42, Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, 
RA. 
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över den säregna tattarfrågans verkliga innebörd” borde företas.933 Men frågan om 
ytterligare utredningar kom upp på regeringens bord först 1952.934 Det var ett om-
fattande material som presenterades på konseljen. Slutsatsen blev att inga fortsatta 
åtgärder eller utredningar skulle företas om de inte redan föranlett politiska åtgär-
der, vare sig mot tattarna eller zigenarna.935 Årtionden av utredning och debatt ver-
kade nu vara över. Vad föranledde ett sådant beslut? Birgitta Svensson implicerar i 
sin avhandling att opinionsläget möjliggjorde detta politiska agerande. Pressen hade 
slutat uppmärksamma tattare och påkallade inte längre politiska åtgärder.936 Detta är 
en möjlig förklaring. När det gällde zigenarbarnens skolförhållanden och behov av 
särskilda åtgärder så var kursändringen sannolikt kopplad till den förändrade skol-
politiska situationen i början av 1950-talet.  

Principbeslutet 1950 om försöksverksamhet för den nioåriga enhetsskolan läm-
nade dörren öppen för redan befintlig skolverksamhet att fortsätta bedriva sin 
verksamhet. Däremot var det knappast förenligt med beslutet att uppstarta nya 
skolformer som låg utanför ramarna för försöksverksamheten med den nioåriga 
enhetsskolan. Att i detta skede utreda och starta nya skolformer för en minoritets-
grupp skulle utmana dem som ville verka för enhetsskolan.  

Tanken på en ny zigenarutredning väcktes dock till liv 1953 genom två motioner 
i riksdagens båda kamrar. Beskrivningen av zigenarna i dessa motioner och i bered-
ningsutskottens utlåtanden var annorlunda än i tidigare utredningsdiskussioner. 
Den övergripande bilden var att zigenarnas situation höll på att kraftigt försäm-
ras.937 Tre orsaker till denna försämring framstod som särskilt betydelsefulla: För 
det första zigenarnas krympande försörjningsutsikter, då deras traditionella yrkesut-
övning kringskurits i det moderna samhället.938 För det andra att zigenargruppernas 
moral kraftigt hade försämrats eller var på väg att försämras, till följd av bostadssi-
tuationen och arbetslöshet. För det tredje att bristfällig utbildning hade gjort zige-
narna långt mycket mindre konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Den låga ut-
bildningsgraden utgjorde även en grogrund för moralisk upplösning, eftersom bild-
ning ansågs fungera vaccinerande mot brott och dåliga seder. Sammantaget be-
skrevs dessa problem inte som orsakade av zigenarna själva, utan av att de mer eller 

                                                 
933 Socialstyrelsen med anbefalld utredning i tattarfrågan den 18/ 1945, Socialdepartementets konseljakt, 12/12 1952, 
nr. 32, RA. 
934 Jämför Svensson (1993), s. 218. 
935 Socialstyrelsens konseljakt 12/12 1952, nr. 32, RA; statsrådsprotokoll över socialärenden 1952, vol. september-
december, nummer 32. RA. I en interpellation i riksdagen tillfrågas socialminsten om inte ytterligare åtgärder och ut-
redningar planerades för zigenare. Bland annat lyftes barnens ”anpassningssvårigheter” fram. Socialministern påtalar 
att inga sådana planer finns men att staten redan bedriver speciell skolverksamhet för zigenare. Troligen avser han 
därvidlag den ambulerande zigenarskolan. Socialminsten betonar att alla zigenare lyder under samma skolplikt som 
andra barn och är välkomna i vanliga skolor. Andra kammarens protokoll nr. 8 § 12, 1952; Andra kammaren proto-
koll nr. 17 § 7, 1952.  
936 Svensson (1993), s. 36. 
937 Första kammarens motion nr. 196, 1953; Andra kammarens motion nr. 248, 1953; Första kammarens allmänna 
beredningsutskotts utlåtande, nr. 10, 1953; Andra kammarens allmänna beredningsutskotts utlåtanden nr. 11 1953.  
938 Motionerna talar om hur kopparslageri och tivoliverksamhet inte var tidsenliga inkomstkällor, Andra kammarens 
motion 248, 1953. Liknande föreställningar har funnits sedan 1900-talets början.  
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mindre fallit offer för olyckliga omständigheter.939 De hade inte lyckats, eller kun-
nat, anpassa sig till det moderna samhället. Samhället i stort hade därför delvis 
skuld till zigenarnas problem och måste hjälpa zigenarna att assimileras. 
 När det gäller skolförhållanden ifrågasatte motionärerna och utskotten om inte 
zigenarna borde förberedas inträde i de vanliga folkskolorna för att de ”genom 
samvaro med de svenska kamraterna […] finge en starkare inriktning mot det 
svenska samhället”.940 Den ambulerande zigenarskolan hade under sin dittills åtta-
åriga verksamhet inte varit tillräcklig ur uppfostrings- och utbildningssynpunkt. 
Motionärerna diskuterade även om ett särskilt statligt hjälpprogram för zigenarnas 
utbildning och att det borde inriktas på att ta till vara på deras konstnärliga och mu-
sikaliska begåvning.941  
 I beredningsutskottens remissförfarande vreds inriktningen på zigenarproble-
mens lösning till att fokusera bostadssituationen.942 Kunde elementära materiella 
behov tillfredsställas, så skulle övriga problem av individuell och kollektiv social na-
tur lösas. Bofasthet och god boendestandard var, ansåg man, både nödvändiga och 
tillräckliga villkor för till exempel god utbildning och fostran. Denna tanke vann nu 
fäste även i beredningsutskottens utlåtanden. 
 Riksdagsdebatten gav starka avtryck i direktiven till zigenarutredningen. Där be-
skrevs hur zigenarnas levnadsförhållanden märkbart försämrats på senare år, och 
att de därmed i allt högre grad kommit att avvika från övriga medborgares levnads-
förhållanden. Orsaken till dessa förhållanden var att zigenarna genom sin tradition 
haft ett ambulerande liv utan fast arbete. Allt eftersom situationen förvärrades öka-
de riskerna för att zigenarna skulle bli än mer asociala och mer brottsbenägna. Bar-
nens behov av god fostran och utbildning tillgodosågs inte. Utredningen arbete syf-
tade därför till att föreslå åtgärder för att ”zigenarna skulle kunna inpassas i ett 
normalt samhällsliv”.943 Utredningen skulle därvidlag i första hand uppmärksamma 
zigenarnas boendeförhållanden och i andra hand zigenarbarnens skolgång. Direkti-
ven talade även om nödvändigheten av att låta zigenarna själva komma till tals i frå-
ga om åtgärder och delge sina önskemål.944 
 Utredningen kom att ledas av dåvarande chefredaktören för Arbetet, riksdags-
mannen Gösta Netzén (s). Utredningskommittén bestod även av riksdagsmännen 
Johannes Onsjö och Arthur Widén samt sekreterare Olof Särnmark. Därtill kom 
viktiga delar av kommitténs arbete att utföras av folklivsforskaren Carl-Herman 
Tillhagen och Gustaf Berglund från Socialstyrelsen. Utredningens vanskligaste 
uppgift var att ge en beskrivning av zigenarnas sociala förhållanden och vad syftet 
med utredningen var. Den uppgiften var problematisk eftersom utredningen fått 
medial uppmärksamhet där framför allt författaren Ivar Lo-Johansson hävdat att 

                                                 
939 Jämför Montesino Parra (2002), s. 124 som betonar att olikheten mellan zigenare och andra förnekades av motio-
närerna. Olikheten hade uppstått på grund av det omgivande samhällets attityder till zigenarna.  
940 Andra kammarens motion nr 248 1953.  
941 Andra kammarens motion nr 248 1953. 
942 Första kammarens allmänna beredningsutskott nr. 10, s. 2–6 1953. 
943 SOU 1956:43 s. 7. 
944 SOU 1956:43 s. 7–8. 
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utredningen syftade till att medvetet assimilera och kulturellt utplåna den zigenska 
befolkningen i Sverige. Det hade gjort zigenarna misstänksamma mot utredningen 
och inventeringen.945  I utredningen påpekades att samhället bar ansvaret för zige-
narnas levnadsförhållanden och inte zigenarna själva. 

Samhället självt torde också få ta på sig ansvaret för att zigenarna alltjämt nödgas leva 
sitt liv vid sidan om de gängse samhällsformerna. Den historiska redogörelsen för zi-
genarfrågans utveckling […] torde tydligt åskådliggöra på vad sätt samhället dragit på 
sig detta ansvar. De förföljelser, som zigenarna i århundraden varit utsatta för såväl i 
vårt eget land som i andra länder, måste ha haft en avgörande inverkan, framför allt 
när det gällt att svetsa zigenarna fastare samman till försvar och motstånd gentemot 
samhället.946 

Utredningen beskrev på punkt efter punkt hur miserabel zigenarnas levnadssitua-
tion var i jämförelse med den övriga svenska befolkningen. Zigenarna själva kunde 
inte genom sitt traditionella levnadssätt förändra denna situation. Politiska åtgärder 
syftade därför, enligt betänkandet, till att hjälpa zigenarna. I interna texter under ut-
redningens arbete ansågs dock åtgärderna ha ett mer explicit syfte: 

Alla statliga eller kommunala åtgärder bör syfta till en snabb och fullständig assimile-
ring av zigenarna i det svenska samhället. […] Det gäller dels att ge zigenarna känslan 
av att verkligen tillhöra det svenska samhället, dels att ge svenska folket en riktig bild 
av zigenarna, så att de acceptera demsom [sic] fullgoda medborgare.947 

Förbättrad utbildning beskrevs i utredningen som den enskilt viktigaste åtgärden 
för att bryta zigenarnas påstådda isolering. Inventeringen av samtliga zigenare i lan-
det 1955 hade visat att 70 procent av dem som uppnått skolpliktsålder var analfabe-
ter. Av knappt 150 skolpliktiga barn var det endast ett fåtal som regelbundet gick i 
skola.948 I förhållande till 1943 års zigenarinventering skulle dock antalet analfabeter 
ha minskat med drygt 100 personer. Detta kunde enligt utredningen bero på två sa-
ker. Antingen hade den ambulerande zigenarskolan haft en positiv verkan (de be-
räknades för övrigt ha haft något över 100 barn i sina skolor, vilket antagligen var 
en underdrift om man räknar antalet elever i lärarrapporterna) eller så hade den 
ökande andelen bofasta påverkat möjligheterna till skolgång. Betänkandet förkasta-
de den första förklaringen och menade att övergången till bofasthet lett till ökad 
läs- och skrivkunnighet.949 Det framfördes emellertid inte argument för att förhål-

                                                 
945 Om pressopinionen se Arnstberg (1998), s. 83–88; Román (1994), s. 18. Dessa problem var utredarna medvetna 
om, det framgår i en opublicerad intern promemoria: ”Man kan vara ganska förvissad om att alla uttalanden och för-
slag från kommitténs sida kommer att bli föremål för noggrann granskning och kritik av både vetenskapsmän och 
andra. Ett varsel härom är den kritik, som från visst håll satts in redan innan kommitténs syftemål över huvudtaget 
blivit känt”. Denna kritik menade man påverkade zigenarnas inställning negativt: ”Dessa [zigenarna] torde i allmän-
het – särskilt nu efter Ivar Lo-Johanssons propaganda – vara mycket misstänksamma mot kommittén”. ”Pm angåen-
de en ny zigenarinventering”, s. 2, 8. YK 506, vol. 3, RA.    
946 SOU 1956:43 s. 11. 
947 Pm av Carl-Herman Tillhagen den 16/4 1954, RA, YK 506, vol. 2, s. 1, RA.  
948 SOU 1956:43, s. 51. 
949 SOU 1956:43, s. 53. 
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landet inte kunde vara det omvända. Läskunnighet kunde lika gärna vara en indirekt 
orsak till bofasthet.950  

Utredningen ansåg att det bästa sättet för zigenarbarnen att tillgodogöra sig ut-
bildning var att gå i vanlig skola. De hävade att ”härigenom skulle dessa barn vinna 
likställighet med andra svenska barn i fråga om förmånen av skolutbildning”.951 I en 
opublicerad promemoria uttryckte Carl-Herman Tillhagen en annorlunda uppfatt-
ning om varför zigenarbarnen skulle gå i vanliga skolor: 

Internat- eller nomadskola är icke lyckliga lösningar. De uppfostra barnen snarare till 
läskunniga nomader än till läskunniga svenska medborgare. Zigenarbarnen behöver 
nötas med de svenska barnen. De behöver den miljöpåverkan, som vår folkskola 
ger.952 

Utredarna framhöll att zigenarnas skolgång skulle realiseras i enlighet med de regler 
som då fanns för särskild undervisning, det vill säga särskild hjälpundervisning för 
psykiskt efterblivna barn, särskild specialundervisning för barn med tal-, läs- och 
skrivsvårigheter samt särskild undervisning i svenska språket för utländska och 
statslösa barn. Det innebar att de barn som kommit några år upp i skolåldern – eller 
var ambulerande – inte skulle delta i den vanliga klassundervisningen, utan skiljas 
till andra undervisningsgrupper. Kommunerna skulle, enligt förslaget, ha skyldighet 
att motta zigenare inom skoldistriktet och få statlig ersättning för kostnaderna.953   
 Det var viktigt för utredningen att visa att zigenarnas intellektuella förutsättning-
ar inte skulle innebära ett problem för lärarna i skolan. De disciplinära problem 
som lärarkåren förutsåg var redan tillräckliga för att göra dem vaksamma och kritis-
ka över kommitténs förslag. Fanns det därtill tvivel kring zigenarbarnens kognitiva 
förutsättningar skulle antagligen frågan om speciellt avskilda skolhem komma i ny 
dager. Utredningen slog därför fast att zigenarbarnen hade lika goda intellektuella 
förutsättningar att klara skolan som andra barn. 

De erfarenheter, som gjorts på detta område av de lärare, vilka varit verksamma inom 
den ambulerande skolundervisningen […] har också funnit förutsättningarna härför 
goda. Även lärare, som i folkskolan haft zigenarbarn i sina klasser har tveklöst givit 
uttryck för samma uppfattning.954 

Den uppfattningen delades dock inte av alla. I ett pm om skolförhållandena i Gö-
teborg framträdde en annan bild. Överläraren och fil. lic. Manne Ohlander, som 
uppmärksammat och undersökt tattare och zigenares begåvningsförhållanden un-
der lång tid, hävdade att zigenarna i allmänhet hade en lägre begåvning i jämförelse 
med den övriga befolkningen. 

I relativt många fall har den intellektuella kapaciteten – synes det – icke varit i paritet 
med den normala levnadsåldern, vilket bl.a. bestyrkes av gjorda intelligensundersök-

                                                 
950 Ett mer ingående resonemang om detta förs i Utredning rörande zigenarna i Stockholm och deras speciella problem, s. 38, 
Stiftelsen svensk zigenarmission, vol. 2, RA. Inte heller där presenteras några övertygande bevis för detta samband. 
951 SOU 1956:43, s. 55. 
952 Pm av Carl-Herman Tillhagen den 16/4 1954, YK 506, vol. 2, s. 1, RA. 
953 SOU 1956:43, s. 55–59. 
954 SOU 1956:43 s. 55. 
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ningar. Så t.ex. noterades vårterminen 1943 på olika elever följande IQ-värden: 70, 
64, 84, 87, 73 och år 1947: 75, 68, 72 och 81 bland de svagaste.955 

Ohlander menade dock att det fanns stora skillnader mellan barnen. En del var an-
alfabeter trots att de var relativt gamla när de började skolan. Andra kunde redan 
läsa hjälpligt. Ohlander noterade även att barnen behärskade huvudräkning väl.  

Zigenare i enhetsskolan 
Zigenarutredningen 1954 förespråkade alltså att zigenarna skulle gå i vanliga skolor. 
Dock lämnades det fritt för enskilda skolor att själva ombesörja hur undervisningen 
skulle organiseras. Klassundervisning var inte det enda alternativet. En annan ut-
redning, gjord i Stockholm 1957, visade också på möjligheter att inom folkskolans 
ram erbjuda särundervisning. I samband med zigenarutredningens arbete hade So-
cialförvaltningen i Stockholm fått i uppdrag att utreda zigenarnas levnadsförhållan-
den i staden och göra en sammanställning över de åtgärder som vidtagits. Denna 
presenterades ett år efter zigenarutredningens betänkande. I Stockholm bodde då 
ungefär 125 av landets 750 zigenare.956 Utredningen redogjorde först för sin upp-
fattning om de olika utbildningsalternativ som kunde tänkas lösa zigenarnas utbild-
ningsvillkor. På samma grunder som framkommit tidigare avfärdades internatsko-
lor. Ambulerande tältskolor var enligt utredningen inte heller en god lösning. I för-
sta hand beroende på praktiska omständigheter, men också för att skolformen inte 
kunde ”medverka till att zigenarna läras att anpassa sig till tider och mera ordnade 
förhållanden, eftersom elevernas vanor i stor utsträckning ligga till grund för läger-
skolans arbetsformer”.957  
 Enligt Socialförvaltningens beskrivning av förhållandena i Stockholm var det 
främst zigenare som nyligen blivit bofasta eller som var på väg mot bofasthet som 
var problematiska. Skolgången var tämligen tillfredsställande för de zigenarbarn 
vars föräldrar sedan en tid tillbaka haft ”ordnat” boende. Men för de barn som inte 
hade permanent boende så var problemen större. De sociala myndigheterna hade 
då, i samarbete med lärare, erbjudit vissa barn enskild undervisning. Barnen hade 
skrivits in i folkskolan, men hade inte undervisats i vanliga klasser. Istället hade de 
erbjudits en timmes undervisning per dag i mindre grupper om fyra till fem elever. 
Denna undervisningsform brukade annars enbart erbjudas barn som på grund av 
sjuklighet inte kunde delta i vanlig undervisning. Men i dessa fall var undervisning-
en oftast förlagd till hemmet. För några zigenarbarn hade denna undervisningsform 
varit en slags förberedelseskola för vanlig klassrumsundervisning.958 Utredningen 

                                                 
955 P.M. ang. zigenarnas skolförhållanden i Göteborg av Manne Ohlander den 27/11 1954, YK 506, vol. 2, RA. Av 
en tabell i samma PM framgår att 8 zigenska elever gick i folkskola 1943 och 5 elever år 1947. De IQ-värden som 
refereras har uppmätts av en metod utvecklad av Alfred Binet. Ett IQ mellan 70–80 kvalificerade för hjälpklass, SOU 
1936:31 s. 15, 39–41. Se vidare Axelsson (2007) s. 52–61. 
956 Utredning rörande zigenarna i Stockholm och deras speciella problem (1957) s. 4–10, Stiftelsen för svensk zigenarmission, 
vol. 2, RA. 
957 Utredning rörande zigenarna i Stockholm och deras speciella problem (1957) s. 37, Stiftelsen för svensk zigenarmission, vol. 
2, RA. 
958 Utredning rörande zigenarna i Stockholm och deras speciella problem (1957) s. 37–39, Stiftelsen för svensk zigenarmission, 
vol. 2, RA. 
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framhöll dock att en övergång till vanliga klasser inte var möjlig för barn som var i 
tolv-trettonårsåldern och som hade svag skolunderbyggnad. Man menade att dessa 
barn inte kunde gå med barn i åtta-nioårsåldern av psykologiska skäl. De långt äldre 
zigenarbarnen skulle lätt hamna i särställning i klasserna och denna skulle inverka 
negativt på deras inställning till skolan. 
 Lösningar liknande de i Stockholm förefaller ha blivit resultatet av nästan 30-års 
utredningsarbete och diskussioner bland lokala och centrala myndigheter. Efter att 
zigenarutredningen lämnat sitt förslag så tillstyrkte socialministern förslagen i sin 
proposition.959 Kommunerna kunde nu få statliga anslag för att undervisa zigenar-
barn i vanliga skolor, samtidigt som kommunernas skyldigheter ökade. Exempelvis 
ansökte Lilla Edets köping 1960 om statsbidrag för särskild undervisning 10 vecko-
timmar av sex zigenarbarn. Barnen började undervisas i Lilla Edet höstterminen 
1958 och gick regelbundet i skola under terminen och påföljande vårtermin. Barnen 
undervisades i särskild grupp med handledning i läsning, skrivning och matematik 
och följde klassundervisningen i övriga ämnen. Ärendet hamnade hos regeringen 
som beslutade att bidrag skulle delas ut till särskild undervisning i modersmålet och 
matematik. Detta skulle sammantaget möjliggöra zigenarbarnens inplacering i van-
liga klasser.960 

Problemet var emellertid att många kommuner trots detta inte säkerställde bar-
nens skolgång. Detta påtalades bland annat i en interpellation i riksdagen 1960.961 
Det påpekades att 1958 års folkskolestadga innebar att skoldistrikten skulle sörja 
för undervisningen för alla barn i skolpliktsåldern. En förklaring till försumligheter 
kan ha varit att statsbidrag till särskild undervisning endast kunde betalas ut om un-
dervisningen pågick i minst en termin.962 Den undervisning som det här var fråga 
om, särskilt när det gällde ambulerande zigenare, torde ofta ha gällt undervisning 
under en kortare period. Detta innebar i sin tur att skoldistrikten riskerade att få 
ökade kostnader. 

Sammanfattande diskussion 
Först på 1930-talet uppmärksammades zigenarnas dåliga utbildningsvillkor. Det var 
zigenaren Johan Dimitri Taikon som framförde förslag på riktade utbildningsåtgär-
der till Skolöverstyrelsen. Skolöverstyrelsen tyckte sig dock ha så ringa kunskaper 
om zigenarna, att de inte kunde förorda några åtgärder. De ville invänta en infor-
mationsinsamling om zigenarnas kultur och levnadsförhållanden från etnologer och 
sociala myndigheter. Först efter en landsomfattande inventering av zigenare i bör-
jan av 1940-talet började åtgärder diskuteras på allvar. Inventeringen visade att blott 
10–15 procent av zigenarna var läs- och skrivkunniga, eftersom många barn inte ta-
gits emot i folkskolorna.  

I väntan på en lösning gav Skolöverstyrelsen i uppdrag åt en frivillig kyrklig or-
ganisation, Stiftelsen svensk zigenarmission, att anordna sommarundervisning åt zi-
                                                 
959 Proposition (statsverksproposition ) bil. 7 nr. 81. 1958. 
960 Ecklesiastikdepartementets registratur, juni nr. 16 och 17, 1960, RA. 
961 Andra kammarens protokoll nr. 10 1960. 
962 SFS 1958:665. 
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genarbarn. Barnen, som annars haft svårt att regelbundet följa någon undervisning, 
fick under 1940- och 1950-talen tillfälle att undervisas i sommarskolor drivna av 
Stiftelsen svensk zigenarmission, den så kallade ambulerande zigenarskolan. Under-
visningen godkändes, finansierades och övervakades av statliga myndigheter. Soci-
alstyrelsen och Skolöverstyrelsen var på förekommen anledning intresserade av att 
utröna huruvida zigenarbarnen var bildbara eller inte. Zigenarskolans kanske vikti-
gaste funktion blev därför att bidra med information om zigenarnas levnadssätt och 
utbildningsförhållanden. Detta beskrevs av zigenarskolans lärare i särskilda lärar-
rapporter. 

På grundval av dessa rapporter kan det konstateras att undervisningen var en 
blandning av skolverksamhet och ett antropologiskt fältarbete. Av lärarrapporterna 
att döma undervisades zigenarbarnen, i huvudsak, enligt folkskolans läroplan. Vissa 
inslag av sömnad, husliga arbeten och andra praktiska arbetsmoment kan noteras. 
Vidare visade lärarna ett stort mått av anpassningsbarhet i fråga om ordning och 
undervisningssätt. Flera lärare berättade att de ständigt varierade undervisningen, 
vad gällde tider, storlek på undervisningsgrupp, arbetssätt och läromedel. Flera lära-
re valde arbetssätt som utgick från zigenarnas egen livssituation.  

Lärarna rapporterade genomgående om zigenarnas förutsättningar att tillägna sig 
undervisning. Zigenarna ansågs generellt vara normalt begåvade men ha vissa egen-
skaper som försvårade inlärningen. Särskilt påtalades deras svårigheter att lära sig 
lärostoffet utantill, medan de sades besitta ett slags intuitiv förmåga att snabbt och 
korrekt förstå sammanhanget i undervisningsstoffet. Ofta beskrevs även deras kon-
centrationsförmåga och uthållighet som svag. Zigenarbarnens kognitiva förmågor 
sattes i samband med hur deras kollektiva karaktär och egenskaper uppfattades. I 
det avseendet beskrevs zigenarna som primitiva, otyglade, ohämmade, känslosam-
ma och omoraliska, vilket lärarna menade var av avgörande betydelse för hur un-
dervisningen kunde bedrivas och vad zigenarna egentligen var kapabla att lära sig. 
Härmed befästes en föreställning om en folkgrupp som stod på en civilisatoriskt 
lägre nivå, vilket begränsade deras framtidsutsikter i fråga om utbildning, bostad 
och arbete. 

Zigenarskolan hade med åren allt svårare att bedriva sin fristående skolverksam-
het, eftersom de resande zigenargrupperna blev färre och många blev bofasta. I 
början av 1960-talet beslutades att det offentliga skolväsendet skulle ha rätt till stat-
lig ersättning för elever som var i behov av särskilt stöd i svenska, däribland zige-
narna. I diskussionen om att inordna zigenarna i grundskolan kan det noteras att 
sociala och psykologiska skäl talade för samundervisning. Zigenarbarnen behövde 
få en positiv påverkan från andra barn. Pedagogiska skäl kunde dock tala för sär-
skild undervisning utanför det vanliga klassrummet i vissa ämnen.  
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KAPITEL  8 

SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION 

Den utbildningspolitiska idé som innebar en särskiljande, statlig undervisning av 
vissa etniska minoriteter fick i mitten av 1960-talet – om inte ett abrupt – så åtmin-
stone en definitiv ändpunkt.963 Det konstaterades i en SOU-utredning att hittillsva-
rande särundervisning för minoriteters barn ingav starka betänkligheter.964 Istället 
framhölls samundervisningens fördelar: 

Det värde som ligger i att barn från olika grupper inom samhället undervisas gemen-
samt i skolan utgör en icke obetydlig del i de tankegångar som ligger till grund för de 
nyligen företagna skolreformerna. Avsteg därifrån synes därför böra göras i minsta 
möjliga utsträckning.965 

Visserligen medgav man i betänkandet att en separat skolgång för minoritetsbarn i 
längden kunde resultera i en bättre anpassning till samhället, än om barnen gick i en 
klass där andra elever och läraren betraktade minoritetsbarnen som avvikande. Det 
kunde därför tänkas, vilket föräldrarepresentanter från minoritetsgrupper hade an-
sett, att barnen kände sig mer trygga i särundervisning. Anpassning till samhället 
kunde också försvåras om barnen isolerades i en blandad klass eller gjordes till åtlö-
je av klasskamraterna.966 Mot dessa invändningar ställdes samhälleliga, principiella 
önskemål om en gemensam undervisning: ”[v]idare kan man inte bortse ifrån att 
särundervisnig av språkliga minoriteters barn kan medföra en viss isolering från 
samhället och kamrater som inger betänkligheter även av utvecklingspsykologisk 
och pedagogisk art.”967 

Isolering och särundervisning uppfattades som ett hot mot samhällsanpassning. 
Bästa möjligheterna för anpassning ansågs vara samundervisning. Utbildningspoli-
tiken mot minoritetsgrupper i Sverige hade tagit en ny inriktning. 

Särskiljande utbildning 
Vägen mot en gemensam skolgång hade varit lång. Den formulerades och vann ge-
hör bland socialdemokrater och socialliberaler i slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet.968 Bland reformsinnade, som hade inspirerats av progressivismen, beto-
nades utbildningens betydelse för den sociala fostran, fostran till samhörighet, där 
folkundervisningen betraktades som en strategi för att lösa sociala problem. Re-
formpedagogiken innehöll också en betoning av elevernas individuella egenskaper 
och att dessa skulle tillvaratas i utbildningen. Den enskilde eleven och dess utveck-
ling stod i centrum – för hur man exempelvis organiserade undervisning, vad som 
                                                 
963 Se även Maria Olson, Från nationsbyggare till global marknadsnomad: Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 
1990-talet (Linköping 2008) s. 76–77. 
964 Skolgång borta och hemma: Utlandssvenska barns skolgång, skolinackordering, skolgång för vissa minoriteters barn, (SOU 
1966:55) s. 257. 
965 SOU 1966:55 s. 257. 
966 SOU 1966:55 s. 257. Sådana argument hade, vilket beskrivits tidigare, varit centrala då nomadskoleutredningen 
pläderade för att upprätthålla nomadskolan. 
967 SOU 1966:55 s. 258. 
968 Englund (1986) s. 90–92, 101–102, 106–107.  
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lärdes ut och i vilken följd som kunskapsstoffet lärdes ut – på ett helt annat sätt än 
tidigare. Betraktad på detta vis innehöll reformpedagogiken – åtminstone i teorin – 
en spänning mellan samhälleliga och individuella krav. Olika reformpedagogiska 
idéer kom därför att framhäva vissa aspekter av förhållandet mellan individ och 
samhälle med olika emfas. Reformismen inskärpte även utbildningens nytta, vilket 
betydde att den skulle bygga på det som individen och samhället hade nytta av.969 
Betoningen av samhällsnyttan ledde till mer eller mindre avancerade behovsanalyser 
när man planerade för framtida utbildningssystem. 
 Reformpedagogikens kraftiga betoning av utbildningens integrerande möjligheter 
och mål, tillsammans med en vision om att vara inkluderande, hade dock en baksi-
da: nämligen utpekandet av samhällsgrupper som uppfattades som ett hot mot det 
framtida, goda samhället. Avvikande grupper hotade harmonin och homogeniteten 
i samhällsbygget. Den inkluderande retoriken har sålunda också innehållit en be-
skrivning av hot mot utbildningsreformernas visioner. De grupper som uppfattades 
som problematiska i olika avseenden uppfattades dock samtidigt ha en föränd-
ringspotential som det gällde att ta vara på. Möjligheterna att påverka, förändra och 
på sikt inlemma avvikande grupper i samhället, måste dock äga rum under kontrol-
lerande former och i särskilda utbildningsmiljöer. Den socialpolitiska reformism, 
som kännetecknade socialpolitiken i många västeuropeiska och nordamerikanska 
länder decennierna runt förra sekelskiftet, sammanflätade hot, räddning och för-
ändring i sin beskrivning av avvikande grupper. Etniska minoriteter var några av de 
grupper som särskilt uppmärksammades. 
 De räddningsåtgärder mot dessa grupper som diskuterades och genomfördes var 
många gånger tänkta att vara preventiva. Intresset riktades mot det avvikande bar-
net och dess utbildning. Internationell forskning har utifrån ett internkolonialt per-
spektiv studerat nationella minoriteters utbildningsförhållanden och utbildningsmil-
jöer under 1900-talets första hälft. Denna forskning har utgått ifrån att utbildnings-
politiken ingått i en övergripande exploateringspolitik, även om omsorg och välme-
nande syften lyfts fram som motiv i utbildningspolitiken. Myndigheterna kontrolle-
rade vem som skulle få särskild utbildning, hur länge och vad de skulle lära sig. 
Några huvuddrag i den internkoloniala utbildningspolitiken har varit isolering av 
minoritetsgruppen i särskilda reservat, forcerad assimilering och utvecklandet av en 
rasistisk ideologi som beskrev minoritetsgruppens barn och vuxna som ocivilisera-
de, obegåvade och barnsliga. Forskningen har också poängterat att det koloniala 
utbildningssystemet var en institution skild från majoritetssamhällets obligatoriska 
skola. Dessa skolor var alternativ – inte komplement till majoritetssamhällets skola. 
En övergripande målsättning med särutbildning, sett ur ett globalt perspektiv, synes 
ha varit att utplåna ursprungsbefolkningens kultur och assimilera befolkningen. 
Förändringsarbetet gentemot eleverna förutsatte nya kategoriseringar av minori-

                                                 
969 Att utbildning skulle vara nyttig är måhända är betrakta som det sammanhängande kittet mellan spänningen indi-
vid-samhälle. Det som är nyttigt för samhället är också nyttigt för individen. 
 



214 

tetsgrupperna och att deras levnadssätt och kultur betraktades som underlägsna el-
ler som en del av ett större samhälleligt socialt problem. 
 Den koloniala utbildningspolitikens verksamhetsmönster har globalt känneteck-
nats av vissa gemensamma drag. Skolorna har varit ofördelaktiga i förhållandet till 
den dominerande gruppens skola. Undervisningen har haft lägre kvalitet, utgifterna 
har varit lägre och undervisningstiden kortare. Särundervisningen förutsatte vidare 
att barnen separerades från sina föräldrar och sin ursprungskultur, för att uppfost-
ras och undervisas vid internatliknande anstalter. I USA, Kanada och Australien 
användes sträng disciplin, tvång och bestraffning för att förändra elevernas beteen-
demönster och värderingar. Undervisningsinnehållet fokuserade färdigheter i majo-
ritetssamhällets språk och moral samt därutöver västerländsk hygien och träning i 
någon form av manuellt arbete. Undervisningen behandlade i ringa grad minori-
tetsgruppernas egen kultur. 
 Vid en jämförelse mellan utbildningspolitiken gentemot inhemska minoritets-
grupper i olika länder och mellan olika inhemska minoritetsgrupper inom samma 
land finns det dock avsevärda skillnader i utbildningsverksamheten. I Sverige var 
utbildningspolitiken från och med 1910-talet mot icke-nomadiserande samer vä-
sensskild från den som erbjöds de renskötande fjällsamerna. I jämförelser mellan 
Kanada och Sverige har det noterats att utbildningspolitiken mot First nations i 
Kanada generellt syftade till total assimilation, medan den svenska politiken syftade 
till att trygga den nomadiserande samiska befolkningens framtid och att genom ut-
bildning bevara och skydda den mot det omgivande samhället. I Kanada var dock 
utbildningspolitiken inte enhetlig. I provinsen Yukon syftade utbildningspolitiken 
mot indianer inte till total assimilation, utan till att göra dem till ”bättre” indianer. 
Därför undervisades de i kristen etik, renlighet och protestantisk arbetsetik, men 
också i färdigheter som jakt, fiske och sådant som hörde till deras traditionella när-
ingsfång. I USA syftade utbildningen däremot till att utradera elevernas indianska 
identitet och förbereda dem för ett liv utanför reservaten. Den norska ”misjonen 
blant hjemløse” hade en omfattande uppfostrings- och undervisningsverksamhet 
för tattare, vars målsättning var att assimilera dem in i det norska samhället. 
 Forskningen har också visat att utbildningsverksamheten för indianer i USA 
kunde skifta mellan olika internatskolor. I vissa skolor tilläts exempelvis eleverna 
tala sitt modersmål, medan detta förbjöds i andra. Det har också visat sig att india-
nernas egna erfarenheter av internatskolorna var mycket skiftande. 
 Jag har i min undersökning betraktat utbildningsåtgärder mot nomadiserande, el-
ler semi-nomadiserande grupper som ett sammanhängande forskningsfält. De in-
hemska minoritetsgrupper som har behandlats är renskötande fjällsamer, tattare 
och zigenare. Det är viktigt att poängtera att minoritetsgrupperna betraktades på 
olika sätt. Samerna hade sedan lång tid särskilda rättigheter som reglerats i relation 
till kolonisationen av lappmarken.970 Den samiska befolkningen kunde tillåtas leva 
vid sidan av de svenska nybyggarna, så länge de tillgodogjorde sig kunskaper i kris-
tendom. Tattarna och zigenarna kunde däremot inte tillåtas leva vid sidan av sam-
                                                 
970 Mörkenstam (1999) s. 79–82. 
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hället, vilket till viss del berodde på hur staten värderade de sistnämndas levnads-
sätt. När Socialstyrelsen sammanfattade zigenarnas levnadssätt efter zigenarinven-
teringen 1943 konstaterade man att zigenarfamiljerna 

[i] motsats till åtminstone många nomadfolk, vilkas flyttningar till betesmarker och 
fångstplatser ha en viss, ofta mycket bestämd regelbundenhet med avseende på såväl 
vandringstider som färdvägar, synas zigenarnas föra en tämligen planlöst vagabonde-
rande tillvaro.971 

Samernas levnadssätt betraktades som rationell och planerad, medan zigenarnas 
levnadssätt var irrationell och planlös. Naturligtvis fanns det andra kulturella och 
sociala skillnader mellan grupperna, men det fanns också likartade problembeskriv-
ningar när det gällde gruppernas förhållande till den moderna välfärdsstaten. Cen-
trala myndigheter ansåg bland annat att särskilda utbildningslösningar krävdes för 
dessa grupper. En viktig anledning var att det obligatoriska skolväsendets organisa-
tion baserades på bofasthet. Folkskolan drevs och finansierades i regel med kom-
munala skatteintäkter och var till för de barn som var folkbokförda i skoldistrikten. 
De lokala skolråden skulle i första hand se till att skolplikten efterlevdes av dem 
som var skrivna i församlingen. Barn som av olika skäl flyttade mellan församlingar 
och skoldistrikt, antingen med förutsägbar regelbundenhet eller helt oförutsägbart, 
var svårhanterliga av praktiska skäl. Det fanns också en utbredd uppfattning i det 
lokala myndighetssamhället att för att få tillgodogöra sig sociala och andra förmå-
ner så måste man sköta sig och uppfylla sina medborgerliga plikter. Skolråden var 
därför inte angelägna om att ge kringresande barn (då avses i första hand tattare 
och zigenare) den skolgång som de hade rätt att få. Samtidigt betraktade man med 
oro hur barnens uppfostran och dåliga utbildningsmöjligheter påverkade deras lev-
nadssätt och man trodde därför att de i framtiden skulle ligga samhället till last. 

Den säkra zonen 
I den här avhandlingen har jag har försökt utveckla ett koncept för att beskriva och 
analysera ett social- och utbildningspolitiskt tankemönster, för att särskilja under-
visning för inhemska minoritetsgrupper från vanlig undervisning (folkskoleunder-
visning). Trots olikheter mellan de grupper som ingår i studien, såväl hur de uppfat-
tades som vilka utbildningsåtgärder som insattes mot dem, så vill jag uppmärk-
samma ett sätt att tänka som förenade aktörer med olika uppfattningar. Tanke-
mönstret har benämnts den säkra zonen.  

Den säkra zonens utformning kan betraktas som en funktion av hotbilder. Mi-
noritetsgruppers levnadssätt och beteenden uppfattades på olika sätt som potentiel-
la hot för samhället som helhet. Det är möjligt att urskilja tre typer av hotbeskriv-
ningar av minoritetsgruppernas och deras förhållande till majoritetssamhället. Den 
ena hotbeskrivningen var att gruppen utgjorde en fara för samhället och den övriga 
befolkningen. Den andra var att samhället utgjorde ett hot mot minoritetsgruppen 
och den tredje att minoritetsgruppen utgjorde ett hot mot sig själv. Inte sällan 

                                                 
971 Sociala meddelanden nr. 2, (1944)  s. 122. 
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kombinerades dessa hotbeskrivningar med varandra, varför det måhända enbart är 
teoretiskt det går att göra en strikt uppdelning dem emellan. 

Den första och den tredje beskrivningen kombinerades när man talade om tat-
tarna och zigenarna. Deras asociala levnadssätt betraktades som ett hot mot sam-
hällets ordning, samtidigt som föräldrarnas beteende antogs påverka barnen nega-
tivt. Därmed blandades argument för utbildningsåtgärder, som å ena sidan utgick 
från samhällets bästa och å andra sidan betonade barnens bästa. Med andra ord 
framhölls den säkra zonen både som ett disciplinerande instrument för samhällsan-
passning och som en omsorg för barnen. 

Den andra och tredje beskrivningen sammanflätades när det talades om utbild-
ningsåtgärder riktade mot den renskötande fjällsamiska befolkningen. Denna hota-
des av kulturinfluenser från det omgivande samhället. Samernas benägenhet att in-
förliva den övriga befolkningens livsstil i sitt traditionella levnadssätt uppfattades 
som problematisk. Men här fanns också argument som betonade samhällets bästa. 
De nomadiserande samernas rennäring var samhällsekonomiskt viktig. Deras för-
sök att slå sig in på andra näringsgrenar misstroddes och vissa fruktade att samerna 
på sikt skulle bli en belastning för samhället. 

Det särskiljande utbildningssystemet organiserades efter dessa hotbildsbeskriv-
ningar, vilket principiellt innebar att fysiskt isolerande utbildningsmiljöer upprätta-
des. Om barnens föräldrar inverkade negativt på barnens uppfostran och utbildning 
så isolerades barnen även ifrån dem. I Sverige, till skillnad från exempelvis Norge, 
utreddes och diskuterades avskiljd uppfostran och särundervisning för tattares barn 
fram till 1940-talet, men kom av olika anledningar aldrig att genomföras. Till en 
början saknades säkert tillräckligt kraftfulla incitament för att genomföra riktade åt-
gärder, men med tiden – från och med mitten av 1930-talet – var det framför allt 
urskiljningsproblemet som var den främsta orsaken. Det var svårt att skilja tattarna 
från den övriga befolkningen. 

Däremot genomfördes särundervisning för nomadiserande samer, den så kallade 
nomadskolan 1913. Nomadskolreformen kunde genomföras, eftersom den motive-
rades både utifrån en reformpedagogisk idéströmning och utifrån en kulturkonser-
vativ hållning. Av detta skäl fick den också stöd från breda grupper i samhället. Jag 
har här poängterat den reformpedagogiska aspekten för att förstå drivkrafterna 
bakom nomadskolans införande. I nomadskolreformens motivering framhölls dess 
individualiserande undervisningssätt – nomadskolan var anpassad till vad som upp-
fattades vara elevernas förutsättningar och egenskaper. Man betonade att utbild-
ningen var naturlig och inte stred mot barnens önskemål eller anlag. Man framhöll 
också att nomadskolan var praktiskt värdefull för eleverna, vilket tidigare undervis-
ningsväsen för samer inte hade varit. Undervisningsstoffet anpassades efter renskö-
taryrket. Från ett pragmatiskt perspektiv anfördes vidare att en livskraftig renskö-
tande kultur var nationalekonomiskt viktig. 

Dessa drivkrafter kan också betraktas som en integrerad del av det särskiljnings-
arbete som pågick parallellt med bottenskolans förverkligande. Fridtjuv Berg, som 
var bottenskolans mest namnkunniga förespråkare, såg det inte som en motsättning 
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att avvikande elevgrupper skiljdes från den vanliga undervisningen för att kunna 
genomföra en gemensam skolgång. Tvärtom var en sortering nödvändig dels för att 
legitimera den gemensamma skolan för välbesuttna och dels för att anpassa under-
visningen efter de behov som svagpresterande elever hade. Särskiljandet av nomad-
skoleleverna kan därför ses som ett led i att homogenisera elevklientelet inför infö-
randet av den gemensamma skolan. Ett sådant motiv kan måhända betraktas som 
mindre trolig eftersom icke-nomadiserande samer förutsattes gå i folkskolan och 
var i regelverket näst intill portade från nomadskolan. I så fall måste nomadskolfö-
respråkarna ha betraktat dessa samiska barn som inte tillräckligt avvikande för att 
särundervisas. Å andra sidan kan nomadskolförespråkarna ha tänkt sig att den icke-
nomadiserande befolkningen snabbt skulle anpassa sig till den övriga befolkningens 
levnadssätt. De kunde också hävda att nomadskolan, så som den var tänkt, inte 
skulle vara till nytta för icke-nomader. 

Enligt min uppfattning fick nomadskolan livskraft eftersom de reformpedago-
giska argumenten harmoniserade med åsikter hos de kulturkonservativa. Detta 
gjorde att det fanns olika legitimitetsgrunder som attraherade olika uppfattningar. 
Man var överens om formen för undervisningen, men inte nödvändigtvis utbild-
ningens målsättning. Bland de främsta regionala förespråkarna av nomadskolan, 
kyrkoherden Vitalis Karnell och biskopen i Luleå Olof Bergqvist, framhölls vikten 
av att bevara en viss del av den samiska befolkningen vid sin traditionella livsföring. 
Karnell och Bergqvist förmodade, bland annat, att den samiska befolkningen skulle 
bli eländig och olycklig om den tilläts få del av och anamma den övriga befolkning-
ens seder och levnadssätt. Samerna själva var inte betrodda att veta sitt eget bästa i 
detta avseende. 

Det bör även poängteras att nomadskolreformen innebar lösningen på vissa 
praktiska skolproblem. Det hade visat sig svårt att få samtliga nomadiserande sa-
mebarn till skolan. Reformförslaget var ett allvarligt menat försök att säkerställa så 
att skolplikten kunde fullföljas. Många skolråd i lappmarken var antagligen villiga 
att ställa sig bakom reformförslaget av ekonomiska skäl. Skoldistrikten var inte säl-
lan ekonomiskt tyngda på grund av socknarnas magra skatteunderlag. I nomadskol-
reformen såg skolråden en möjlighet att på sikt inte behöva ansvara för de nomadi-
serande samernas skolgång. 

Den säkra zonens gränser och dess centrifugala och centripetala krafter 

Under 1900-talets första hälft var särundervisning huvudmodell för hur utbild-
ningspolitiker tänkte sig att utbildningen av vissa inhemska minoriteter skulle orga-
niseras. Den säkra zonen skall förstås som ett samlingsnamn över utbildningspoliti-
kens drivkrafter och genomförandesätt, där målsättningen har varierat. Å ena sidan 
har zonen skyddat eleverna från negativa influenser från föräldrarna och/eller sam-
hället. Å andra sidan har samhället skyddats från minoritetsgruppernas förment då-
liga egenskaper. Den säkra zonens upprättande och positiva effekter kan således 
betraktas ur ett såväl individuellt som samhälleligt perspektiv. 
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Den säkra zonen har använts som metafor för att analysera ett fysiskt, rumsligt 
tänkande, där utbildningsmiljöns lokalisering i förhållande till det omgivande sam-
hället fokuserats. Men här fanns också en utbildningsinnehållslig dimension som 
handlade om att forma elevernas tankesätt och kunskaper. Målet var sammantaget 
att skydda det omgivande samhället och minoritetsbarnen från hot. Gränsen mellan 
det säkra och det hotfulla – mellan minoritetseleverna, föräldrarna och det övriga 
samhället – drogs både fysiskt och mentalt. Gränsdragningen handlade om vad som 
kunde tillåtas, vilka avvikande beteenden som kunde accepteras och vilka som bor-
de motverkas. 

Många faktorer påverkade hur myndigheterna behandlade problemet med zo-
nens rumsliga placering. Nomadskolreformens förespråkare ansåg att eleverna skul-
le tillbringa sin första skoltid i fjällmiljö, nära föräldrarna och långt bort ifrån de 
norrländska centralorternas kulturella influenser. I den vandrande skolan bibehölls 
eleverna i deras rätta miljö och närheten till barnens föräldrar värderades positivt, 
eftersom de garanterade ett samiskt levnadssätt. Samtidigt hölls barnen på avstånd 
från kulturella influenser från det omgivande samhället. Den vandrande skolan 
kunde även legitimeras utifrån reformpedagogiska argument. Skolan organiserades 
efter hur man uppfattade elevernas behov och var anpassade till individens förut-
sättningar. Nomadskolan gjorde det möjligt att anpassa exempelvis hembygdsun-
dervisningen och den åskådningspedagogiska inriktningen efter elevernas behov 
och förutsättningar. 

Nomadskolornas geografiska läge var dock en stötesten. I denna fråga framför-
des, som jag tolkat det, två grunduppfattningar – en isolerande kraft och en mer in-
tegrerande. Den isolerande kraften var centripetal, det vill säga den verkade för att 
dra ihop den säkra zonens gränser mot ett centrum. Detta centrum bestod av den 
traditionella nomadsamiska kulturen och en skola i fjällmiljö. Representanter för 
den centripetala kraften hade i en mening en monokulturell uppfattning. De ansåg 
att det var riskabelt att blanda nomadsamernas kultur och levnadssätt med det om-
givande samhällets kultur. Mot denna uppfattning verkade en centrifugal kraft, som 
tryckte den säkra zonens gränser utåt, där zonen fysiskt närmade sig den omgivan-
de folkskolans institutioner och dess elever. Det är bland representanter för dessa 
två krafter som man kan finna skiljelinjer mellan nomadskolförespråkarnas olika 
schatteringar. Man kunde vara överens om grundformen för nomadskolan, men 
oense om detaljer. Det som i stor utsträckning avgjorde hur aktörerna tog ställning 
för endera uppfattningen, var i vilken grad de trodde att det omgivande samhället 
förändrade den nomadsamiska kulturen. 

De som drev en centripetal linje var i större utsträckning tjänstemän högre upp i 
den utbildningspolitiska hierarkin, medan den centrifugala tanken var vanligare fö-
rekommande i det lokala myndighetssamhället och bland folkskoleinspektörerna. 
Samiska representanter hade vid samernas landsmöte 1918 tagit upp skolfrågan för 
diskussion. I en resolution om skolpolitiken behandlades inte nomadskolans rums-
liga dimension per se. Långt viktigare var istället frågan om ett likvärdigt utbild-
ningsinnehåll. Indirekt kritiserades uppfattningen hos dem som betonade den säkra 
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zonens centripetala vikt, eftersom landsmötet ansåg att isolerade skolor bidrog till 
sämre undervisningskvalitet. 

Måhända var det isolerande synsättet tydligast ifråga om uppfostran och under-
visning av tattarnas och zigenarnas barn. När det gällde tattarnas barn var det mest 
frekventa åtgärdsförslaget omhändertagande och placering på barnhem, där institu-
tionsmiljön var tänkt att fysiskt avskilja barnen från den övriga befolkningen. Det 
som förespråkades var alltså ett dubbelt avskiljande. Men det fanns andra uppfatt-
ningar angående tattarnas uppfostrans- och undervisningsmiljö. Fattigvårdslagstift-
ningskommittén förefaller ha förespråkat en strikt isolerad undervisningsmiljö för 
tattarbarn och åtgärder för att underlätta att barnen integrerades i folkskolan. Det 
senare åtgärdsförslaget avsåg först att underlätta tattarnas möjligheter att bosätta 
sig. Tattarna skulle göras till en del av jordbruksbefolkningen genom att erbjuda 
dem en mindre kolonistuga och arbete. Hemmen skulle stå under övervakning och 
kvinnorna skulle instrueras i barnuppfostran och hushållsarbete. Underlättande åt-
gärder var inte förenliga med omhändertagande av barnen. Möjligen avspeglar 
kommitténs dubbla åtgärdsprogram den heterogena bild av tattarna som kommit 
kommittén till del från det lokala myndighetssamhället. Vissa myndigheter i lokal-
samhället beskrev barnens bristande uppfostran och utbildning i generaliserande 
ordalag och förespråkade kraftfulla isolerande åtgärder, som minimerade kontak-
terna med folkskolans elever. Andra, som i större utsträckning generaliserade ut-
ifrån enskilda skötsamma familjer, framhöll behovet av åtgärder för att underlätta 
integrering i folkskolan. Det bör också noteras att beskrivningar av enskilda familjer 
som hade varit lagförda för många brott fick större genomslag i den offentliga ka-
raktäristiken över tattaren. Beskrivningar av skötsamma familjer fick mindre ge-
nomslag. Det lokala myndighetssamhällets mångfacetterade beskrivning var sanno-
likt skälet till att fattigvårdslagstiftningskommitténs föreslog två åtgärdsriktningar. 
Den ena var understödjande – en hjälp till självhjälp – avsedd för familjer som be-
dömdes vilja och kunna anpassa sig till bofast levnadssätt och den andra var repres-
siv riktad mot familjer som ansågs oförbätterliga.972 Isolerad särundervisning och -
uppfostran var avsedd för vissa tattarbarn. 
 Zigenarnas utbildningsbehov börjande diskuteras först i mitten av 1930-talet. 
Det skedde efter initiativ av zigenaren Johan Demiter Taikon, som i skrivelser till 
Skolöverstyrelsen och 1940 års skolutredning begärde att åtgärder skulle riktas för 
att tillgodose zigenarbarnens utbildningsbehov. Under flera decennier därefter prö-
vades och utreddes olika lösningsförslag. De involverade aktörerna, 1940 års skol-
utredning, Skolöverstyrelsen, zigenarexperten Carl-Herman Tillhagen och represen-
tanter för en kristen samarbetsorganisation, stiftelsen svensk zigenarmission, disku-
terade tre åtgärdsformer: internatskolor, tältskolor och vanliga folkskolor. Internat 
och tältskolor för zigenarelever tänktes vara en anpassning till zigenarnas ambule-
rande levnadssätt. Zigenarna kunde låta sina barn bo på internaten medan föräld-
rarna reste. Tältskolan följde å andra sidan med zigenarfamiljerna och undervis-

                                                 
972 Åtgärdsförslagen är jämförbara med liberal fattigvårdspolitik i början av 1900-talet. Se Sjögren (1997) s. 53, 158–
160. 
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ningen ägde rum bland zigenarna. Dessa undervisningsformer var emellertid inte 
enbart en anpassning till zigenarnas levnadssätt. Lika viktigt var det att svenska 
folkskolebarn skyddades från zigenarna. I internatskolan kunde barnen även skyd-
das från sina föräldrar. En internatskola för zigenska elever blev aldrig realiserad. 
Kostnaderna var för höga och själva idén blev under 1940- och 1950-talen mindre 
förenlig med den övergripande utbildningspolitiska visionen: den gemensamma en-
hetsskolan. I den gemensamma grundskolan kunde zigenarna få välbehövliga var-
dagsrutiner som på sikt skulle hjälpa dem att assimileras. De som avfärdade infö-
randet av en internatskola för zigenska elever framhöll dessutom att zigenarna själ-
va ovilligt skulle lämna bort sina barn för uppfostran och utbildning vid statsfinan-
sierade institutioner.  

Utbildningsväsendet kunde inte längre bortse ifrån föräldrarnas åsikter, vilket 
hade varit möjligt i slutet av 1910-talet och början av 1920-talet. Långsamt föränd-
rades också den negativt avvisande attityden mot zigenare. Efterkrigstidens ökade 
tolerans var möjligen en effekt av att nazisternas krigsförbrytelser mot bland annat 
zigenare uppdagades, men ett skifte i förhållningssättet mot zigenare kan spåras så 
tidigt som mitten av 1930-talet. Under inventeringen av zigenare, som genomfördes 
av polisen på uppdrag av Socialstyrelsen 1943, så ombads polisen att söka upp zi-
genare för att dessa själva skulle lämna information till myndigheterna. Tattarna, 
som inventerades vid samma tid, ansågs däremot inte pålitliga att själva lämna upp-
gifter till myndigheter. Tattarna tillfrågades aldrig, vare sig om de ansåg sig tillhöra 
en särskild befolkningsgrupp eller om deras levnadsförhållanden.973 

Oavsett vilken form av skola som förespråkades för zigenarna så var målsätt-
ningen densamma, nämligen bofasthet och anpassning till ett välordnat samhällsliv. 
Debatten mellan centrifugala och centripetala krafter när det gällde zigenarnas ut-
bildning var blott en diskussion om medlen för en gemensam målsättning. 

Innan jag övergår till att diskutera den utbildningsinnehållsliga dimensionen av 
den säkra zonen så kan ytterligare någonting sägas om de rumsliga förutsättningar-
na. Den fysiska miljön för uppfostran och undervisning har ansetts betydelsefull i 
många andra sammanhang än för utbildning av inhemska minoriteter. Att upprätta 
säkra miljöer för exempelvis underklassens barn var ett sätt att definiera den goda 
barndomen.974 Men säkerhetstänkandet för de inhemska nomadiserande minorite-
terna har haft en annan innebörd än att enbart fysiskt flytta barnen till en säker 
plats. Utbildningsmiljöns utseende och lokalisering var en konsekvens av hur det 
ambulerande levnadssättet uppfattades. Internatskolor och barnhem som planera-
des för tattare och zigenare var det (planlösa) ambulerande livets motpol. Genom 

                                                 
973 Det är värt notera att en undersökning av ”tinkers” i Skottland 1918 inte heller tillfrågade individer från minori-
tetsgruppen, eftersom det ansågs ”that the tinkers could not be relied upon to give accurate answers to the investiga-
tors”. Gentelmen, Swift & Scottish Development Department (1969) s. 12. 
974 Robert M. Vanderbeck, ”Anti-nomadism, institutions, and the geographies of childhood”, Environment and plan-
ning: Society and space, vol. 23 2005, s. 71–94. Även söndagsskolor, fotbollsträningar, scoutläger och fritidsgårdar är ex-
empel på verksamheter där man försökt upprätta miljöer för barn och ungdomar som varit säker från omgivande 
hot. I dessa rum har man tänkt sig att barn kunde finna en fristad som var under vuxnas kontroll och uppsikt; den 
var också i en mening en isolerad ö i samhället. 
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att barnen under uppväxtåren fick pröva att bo i hus så förutsattes de som vuxna 
bli mer benägna till att vilja ha fast bostad. 

Liknande idéer fanns i 1913 års nomadskolreform. Det förutvarande skolväsen-
det för samerna, lappskolväsendet, framhölls som missriktad eftersom barnen till-
bringade sin uppväxttid i vanliga byggnader, vilket kunde påverka deras sätt att bo 
som vuxna. För att uppmuntra till traditionellt nomadiskt levnadssätt skulle barnen 
därför tillbringa sin huvudsakliga skoltid i ambulerande skolkåtor i fjällmiljö. Under 
skoltidens senare år (årsklasserna 4-6) undervisades och bodde flertalet samebarn 
dock i specialkonstruerade fasta byggnader, som var en blandning av kåta och hus. 
Dessa lokaliserades till inlandets centralorter. Utbildningsplatsens geografi och 
skolbyggnadens utseende valdes med stor omsorg och avspeglade, i min mening, 
väl utbildningen syfte.975 Barnens skoltid präglades av att de bokstavligt och bildligt 
flyttade mellan två världar och mellan två boendeformer. Enligt nomadskolans led-
ning stimulerade och fostrade detta till en dubbel hemkänsla, de fostrades till att 
både känna sig hemma i skogslandet och i fjällmiljön. I nomadskolans senare års-
klasser (4-6) erbjöd omgivningen även möjligheter att stifta bekantskap med fram-
växten av det moderna Sverige (elektricitet, järnvägar, malmbrytning med mera). 
Möjligen var dessa idéer från 1930-talets början ett materialiserat embryo till 1950-
talets målsättning att fostra samerna till en ”dubbel identitet”, det vill säga samisk 
och svensk. 

Utbildningsplatsens geografi fortsatte spela en viktig roll även när den vandrande 
nomadskolan upphörde i slutet av 1930-talet och under 1940-talet. Ett centralt ar-
gument för att ersätta gamla skolbyggnader och kåtaskolor med moderna internat-
byggnader var att internaten kunde lokaliseras till mer genuint samiska miljöer. 

Den säkra zonens rumsliga gräns omförhandlades kontinuerligt. I nomadskolre-
formatorernas retorik var den säkra zonens gränser tydliga och de första skolåren 
förlagda till fjällen i närheten av renhjorden och föräldrarna. Även de sista skolåren 
(årsklasserna 4-6), då skolan var förlagd till inlandets centralorter hade isolerande 
restriktioner. De nomadiserande samiska barnen skulle helst inte undervisas i när-
heten av andra barn. Efter reformen och under de första verksamhetsåren stod det 
klart att isolationen var svår att upprätthålla. I Västerbottens och Jämtlands nomad-
skoldistrikt fungerade den vandrande skolverksamheten av praktiska skäl dåligt. 
Eleverna blev istället inackorderade hos bönder och undervisades i vanliga byggna-
der. Samma sak skedde, om än inte i samma utsträckning, i Norrbottens län. I de 
skoldistrikt där ambulerande skolverksamhet i fjällmiljö var svår att genomföra sök-
te nomadskolans ledning andra utvägar – men alla lösningar var inte acceptabla. I 
största möjliga mån försökte man förhindra att barnen inackorderades i svenska 
hem och att jordbruksbyggnader togs i anspråk för undervisning. Ett nytt skede i 
det rumsliga gränsdragningsarbetet inföll vid 1920-talets mitt. Nomadskolan blev 
på grund av längre lästider mer internatbetonad och det var i första hand lästiden i 

                                                 
975 Att de valdes med omsorg betyder inte att de var bra som undervisningslokaler och bostäder. Det bör framhållas 
att hushållskåtorna kritiserades kraftigt av bland andra samer och läkare för att vara hälsovådliga och otjänliga som 
bostäder. 
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fasta skolor i inlandets centralorter som utökades. Det gjorde att undervisningsti-
den i fjällen, i förhållande till undervisningen i centralorterna, blev kortare. Samti-
digt ifrågasattes föräldrarnas positiva inverkan på samebarnens fostran. I den vand-
rande skolan var idealet att barnen bodde med sina föräldrar och undervisades i en 
kåta i närheten av renhjorden och därigenom tog del av den traditionella näringen 
och levnadssättet. Nomadskolans ledning började betrakta föräldrarna med större 
misstänksamhet när det gällde uppfostringsarbetet till goda nomader. Ledningen 
ansåg att barnen fick en bättre fostran i ”lapska” hushåll, det vill säga skolhushåll 
som leddes av en samisk föreståndarinna och en samisk husmor, som övervakades 
och drevs av nomadskolväsendet. 

En ny gränsdragningsfas inleddes i början av 1930-talet. På grund av ökade am-
bitioner i ämnena gymnastik och slöjd krävdes bättre lokaler än de som fanns i no-
madskolväsendet. I några nomadskoldistrikt löstes problemet med att eleverna fick 
använda folkskolans gymnastiklokaler och slöjdsalar. Även om omfattningen på 
denna förändring inte var stor så var den principiellt betydelsefull. Nomadskolele-
verna kom fysiskt närmare folkskolans barn och deras undervisningsmiljö, vilket 
var ett tydligt avsteg från nomadskolreformens intentioner. Den isolerande gränsen 
gentemot folkskolan började suddas ut. 

Gemensamt nyttjande av lokaler och undervisningshjälpmedel med folkskolan 
blev dock temporär. I början av 1940-talet byggdes nya nomadskolinternat och 
hushållskåtorna övergavs. Både undervisningen och boendet omlokaliserades i takt 
med nybyggnationerna till moderna skolbyggnader. Samtidigt avskaffades gradvis 
den vandrande skolan i fjällmiljön för de lägsta årsklasserna (klass 1-3) som flytta-
des till de nya nomadskolinternaten. De nya skolbyggnaderna gjorde att undervis-
ningsmiljön förändrades. Samtidigt med standardhöjningen i nomadskolan så förlo-
rade eleverna den fysiska närheten till föräldrar och det nomadiserande levnadssät-
tet. Denna närhet hade varit central i nomadskolans inledningsskede och fram till 
mitten av 1930-talet. De nya nomadskolinternaten visade sig också ha en isolerande 
verkan, eftersom behovet av att nyttja folkskolans undervisningslokaler minskade. 

Nomadskolans undervisningsinnehåll – miniminivå, likvärdighet eller specialisering 

Den säkra zonens rumsliga dimension är svår att skilja från undervisningsinnehållet. 
Skolornas geografiska läge valdes bland annat utifrån den fostrande effekt boendet 
och byggnaderna tänktes ha på eleverna. Det geografiska läget valdes i viss mån 
också utifrån undervisningens innehåll. 

Undersökningen av utbildningsverksamheten av nomadiserande samiska barn 
har visat att en omfattande förhandling ägde rum i fråga om vad som var säker 
kunskap för nomadskolans elever. I nomadskolförespråkarnas teori betonades den 
isolerande och den undervisningsinnehållsligt anpassade utbildningen. Det betydde 
för biskopen i Luleå Olof Bergqvist och kyrkohedern i Karesuando Vitalis Karnell, 
som var viktiga aktörer bakom nomadskolreformen, att undervisningsinnehållet 
begränsades. Färdigheter i att läsa, skriva (på svenska språket) och räkna samt kun-
skaper i kristendom och vissa kunskaper i historia, geografi och naturkunnighet an-
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sågs tillräckliga. Kunskaper om det omgivande samhällets kultur betraktades som 
farliga, eftersom den kunde locka samerna till ett ”orätt” levnadssätt. Samer hand-
plockades och utbildades för att bli lärare i nomadskolan, eftersom man ansåg att 
samerna själva bäst förstod vilka kunskaper som var väsentliga för renskötande 
nomader. Lärarutbildningen till den vandrande nomadskolan (klass 1-3) hade ett 
kunskapsinnehåll som ungefärligen motsvarade vad en elev som gick ut den sexåri-
ga folkskolan förväntades kunna. 

I början av 1920-talet inleddes en revidering av undervisningsinnehållet. Dels 
framfördes åsikten att okunnighet var nomadkulturens värsta fiende och därför be-
hövde även nomadiserande samer grundliga kunskaper för sin överlevnad. Denna 
åsikt fördes främst fram av samerna själva. De ansåg att kunskapsinnehållet i no-
madskolan borde vara likvärdig med folkskolans. Successivt utökades därför lästi-
derna i nomadskolan för att möta de nya kraven. Dels genomfördes en specialise-
ring av nomadskolans utbildningsinnehåll i början av 1920-talet. I ämnena hem-
bygdskunskap, naturkunskap och geografi knöt undervisningen an till den omgiv-
ning som samerna i framtiden tänktes bo i. Fjälltrakternas och skogslandets flora, 
fauna och geologi var centralt kunskapsstoff. Samma sak gällde samebyarnas admi-
nistration och de regelverk som reglerade renskötseln. Alla dessa ämnen utgick från 
samebarnens erfarenhetsvärld enligt åskådningspedagogikens principer. I och med 
dessa principer fick också undervisningsplatsens geografi och utseende stor bety-
delse. Åskådningspedagogiken förutsatte att barnen bäst kunde lära sig exempelvis 
svenska namn för samiska föremål och sysselsättningar, om de samtidigt förevisa-
des det som skulle läras in. Svenska namn på detaljer i kåtans interiör och exteriör 
lärdes följaktligen bäst ut om eleverna undervisades i kåtor. Skolans rumsliga in-
ramning kunde således även motiveras från ett pedagogiskt perspektiv. 

Specialiseringen av undervisningen inriktades mot det som uppfattades som vä-
sentliga kunskaper för goda nomader. Samtidigt som lärostoffet fördjupades så vid-
gades det inom andra områden. Den tidigare isolerande tanken som varit vägledan-
de i lärostoffurvalet, ersattes med en avvägd utblick till den svenska kulturen och i 
viss mån även andra länders kultur. Genom studiebesök till närbelägna bondgårdar 
och centralorternas administrativa byggnader tänktes eleverna inhämta sina nöd-
vändiga kunskaper om samhället. Gränserna för säker kunskap utvidgades. 

Under 1940-talet genomgick nomadskolan en yttre förändring. Krav på en skola 
likvärdig med folkskolan hade lett till utökade lästider och uppförande av moderna 
undervisningslokaler. Undervisningens fysiska miljö förändrades märkbart. Samti-
digt som nomadskolan blev mer lik folkskolan så ifrågasattes dess berättigande. 
Nomadskolans fortsatta existens diskuterades utförligt i 1957 års nomadskolutred-
ning. I betänkandet efterlystes uttryckligen nya motiveringar till att särundervis-
ningen för samer skulle bevaras. Samerna kunde inte gärna tänkas vara i behov av 
ett identiskt undervisningsinnehåll som den svensktalande majoriteten, eftersom 
samerna hade ”behov av att vinna fäste i två språk- och kulturmiljöer”.976 Samerna 
ansågs ha rätt att få kunskaper om sin egen kultur samt respekt och känna samhö-
                                                 
976 SOU 1960:41 s. 160. 
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righet med det egna folket. De var därför i behov av ett anpassat undervisningsin-
nehåll. Utredningen såg också en risk med samundervisning eftersom samebarnen 
avvek från den svensktalande majoriteten i folkskolorna. Den samiska kulturens 
egenvärde talade också för särundervisning. Utredningen framhöll att folkskolan 
omöjligen kunde bedriva undervisning i exempelvis samiska, nomadkunskap och 
samisk slöjd i samma omfattning som nomadskolan hade gjort. 

Det kan diskuteras om motiven verkligen var nya. Det pedagogiska skälet för 
särundervisning hade varit en hörnsten i nomadskolan sedan den inrättades 1913. 
Det var en redan vedertagen uppfattning att samiska och svensktalande elever hade 
skilda utbildningsbehov, vilket motiverat ett anpassat undervisningsinnehåll i no-
madskolan. Det psykologiska skälet, vilket i korthet innebar en ”mjuk” övergång 
mellan hem och skola och att undvika att vissa elever hamnade i en utsatt ställning, 
fanns också sedan länge. En anledning till att den vandrande skolan infördes var att 
de mindre barnen skulle få vistas i en miljö som de var bekanta med. Den samiska 
kulturens egenvärde hade däremot inte betonats på detta sätt tidigare. 

Valfrihet var däremot ett nytt inslag i nomadskoleutredningens förslag. Föräld-
rarna skulle själva ha rätt att bestämma om deras barn skulle gå i nomadskola eller 
folkskola. Möjligheten att gå i nomadskola skulle gälla alla som själva uppfattades 
som samer och det gjordes ingen principiell skillnad mellan olika samiska grupper. 
Vilka samer som skulle få gå i nomadskola hade emellertid varit föremål för diskus-
sion och kompromisser sedan nomadskolan infördes. 

Undervisningen genomgick innehållsligt också en påtaglig förändring. I den nya 
inkluderande nomadskolan var många undervisningsmoment om renen och ren-
skötseln borttagna. Ämnet nomadkunskap försvann och undervisningsstoff om det 
samiska skulle integrerades i alla orienteringsämnen.  

I ett läroplansteoretiskt perspektiv har forskningen betonat att läroplansrefor-
merna för folkskolan 1919 och 1927 inskärpte en övergripande samhörighetsfost-
rande princip som mål för undervisningen. Utbildningen skulle skapa en samhörig-
hetskänsla mellan människorna i samhället. En sådan övergripande princip fick litet 
genomslag i kurs- och läroplanerna i nomadskolan under 1920-talet. Fram till slutet 
av 1950-talet betonades stundtals utbildningens betydelse för den samiska samhö-
righetskänslan. Däremot fanns det få anvisningar som rörde samhörigheten med 
det omgivande samhället. Under nomadskolans förändring i och med grundskolere-
formen inarbetades inslag av sådant samhörighetsdanande stoff i betydligt större 
utsträckning i kursanvisningarna.  

Urskiljnings- och sorteringsproblemet 

I början av 1900-talet betraktades tattarna som en blandras mellan zigenare och 
svenskar. De ansågs vara ättlingar till zigenare och socialt marginaliserade ”svens-
kar”. Det rådde dock ingen tvekan om att de var svenskar i juridisk mening (de var 
födda och uppväxta i Sverige). Uppfattningen var därför att tattarna kunde inord-
nas i samhället, eftersom de på ett sätt redan blandat sig med det ”svenska”. 
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Undersökningen om definitionsförsöken och inventeringarna av tattarna har illu-
strerat ett grundläggande problem för särskiljande utbildningssatsningar. Det måste 
gå att utarbeta tillförlitliga metoder för att urskilja den grupp som skall avskiljas. 
Försöken att upprätta den säkra zonen för tattare var i förhållande till den samiska 
befolkningen annorlunda. Myndigheterna tyckte sig inte ha samma svårigheter med 
att urskilja nomadskolans elevklientel. Dessutom hade ras ingen större betydelse i 
själva urskiljningsprocessen av renskötande fjällsamer. Tillskrivna rasegenskaper 
hade underordnad betydelse. Det var samebarnens uppväxtförhållanden och miljö-
faktorer som i stor utsträckning fällde avgörandet i urskiljningsarbetet. Med tattarna 
var saken annorlunda. 

Mycket möda lades ned på att bestämma och definiera tattarna. Ur socialpolitisk 
synpunkt var det nödvändigt att kunna urskilja tattarna från den övriga befolkning-
en. Därför genomfördes flera vetenskapliga studier och statliga undersökningar för 
att identifiera och räkna tattarna. Ett omhändertagande åtgärdspaket mot inhemska 
minoriteter diskuterades inte bara i Sverige, utan en liknande debatt fördes i USA 
när det gällde att uppfostra och undervisa amerikanska indianer. I och för sig be-
hövde samtidens skol- och socialpolitiker bara gå över landgränsen till Norge för 
att studera följderna av de åtgärder som diskuterades i Sverige. Inventeringar och 
undersökningar om tattarbefolkningen genomfördes vid samma tid också i Skott-
land. 

Min studie av de fyra undersökningar som tillkom på centrala myndigheters initi-
ativ visar att urskiljningsproblematiken gradvis fördjupades när undersökningsarbe-
tet intensifierades. Studien har också visat att undersökningarna skiljde sig mycket 
åt vad gällde syfte och tillvägagångssätt. Den ökning av antalet tattare från 1923 till 
1943 som undersökningarna visade, kan mycket väl ha berott på undersökningarnas 
tillvägagångssätt. Allt fler människor från det lokala myndighetssamhället kom 
nämligen att involveras i räknandet och under 1940-talet kunde inte längre försam-
lingsboken användas som källa. Då var man tvungen att finna nya sätt att urskilja 
tattarna. Men oavsett metoderna var resultaten nedslående. Varken antropologiska 
undersökningar eller undersökningar baserade på lokala sedvänjor kunde ge säkra 
uppgifter om en användbar definition. Vilka som på grund av etnisk tillhörighet 
skulle omfattas av riktade social- och utbildningspolitiska åtgärder var därmed 
olöst, eftersom denna förmenta etnicitet inte lät sig fångas. Däremot fanns det 
knappast tvivel om att tattarna – betraktade som en social grupp – var i behov av 
åtgärder. 

Staten, experterna, lärarna och det lokala myndighetssamhället 
Upprättandet av den säkra zonen var inte bara en angelägenhet för staten eller cent-
ralt placerade aktörer utan engagerade också vetenskapsmän, det lokala myndig-
hetssamhället och dess experter. Det var inte samma frågeställningar som aktualise-
rades för grupperna, men meningsutbytet och åtgärdsförslagen ramades in av ett 
gemensamt tankemönster. Den utbildningspolitik, undervisningsverksamhet och 
sorteringsprocess som har beskrivits växte fram under inflytande av internationella 
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pedagogiska och socialpolitiska strömningar och fick sin utformning av politiker, 
tjänstemän, sakkunniga, lärare och allehanda ”amatörer”. 

Initiativen till nomadskolreformen kom från regional nivå i utbildningsväsendets 
organisatoriska struktur. Förslaget hade också sitt största stöd bland folkskolinspek-
törer, medan många lokalt förankrade skolråd var kritiska. (Det fanns givetvis un-
dantag.) På ett sätt fanns häri en likhet med hur tattarna uppfattades och vilka åt-
gärder som myndigheterna ville rikta mot dem. På central myndighetsnivå föreslogs 
kraftfulla åtgärder, medan det lokala myndighetssamhället många gånger var mer 
återhållsamt. Ju större den byråkratiska distansen var till de människor aktörernas 
åtgärder åsyftade, desto mer generella blev utsagorna. 
 Till sist bör ytterligare en aspekt lyftas fram i en utbildningshistorisk studie som 
denna. Det är den mångskiftande roll som lärarna hade i utbildningspolitiken för 
inhemska minoriteter. Deras uppdrag var långt ifrån enbart klassrumsundervisning. 
Den tidiga nomadskolans lärarkår var i stor utsträckning plockade från den samiska 
befolkningen. Enligt nomadskolans ledning garanterade en samisk lärarkår att un-
dervisningsstoffet valdes med omsorg. Tydligast framträder lärarnas mångsidiga ar-
bete i den ambulerande zigenarskolan. De försåg experter och centrala myndigheter 
med allehanda information om zigenarnas liv. I brist på klara instruktioner över vad 
som skulle rapporteras blev inget oviktigt. Inte bara barnens skolprestationer över-
vakades, utan även zigenarnas matvanor, hygien och arbete.  
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SUMMARY 

The safety zone: Motives, suggested measures and activities in the separative educa-
tion policy targeted at native minorities [in Sweden] 1913–1962 
 
In the late 19th and early 20th century reform-minded Swedish education politicians, 
who had been inspired by progressivism, emphasised the importance of education 
for social fostering, fostering of citizenship and fostering of solidarity. Folk educa-
tion was regarded as an important means of solving social problems. 

The strong emphasis of reform pedagogy on the integrative potentials and objec-
tives of education, together with a vision of creating a new rational, enlightened and 
democratic citizen, had a drawback, namely the singling out of social groups that 
were conceived of as a threat to the future, good society. Those who did not fully 
embrace the education policy project or in some other way deviated from the fu-
ture citizenship ideals threatened the harmony and homogeneity of the social struc-
ture. The including rhetoric thus also contained a description of threats against the 
visions of the educational reforms. The groups that were conceived of as problem-
atic in various respects were however at the same time regarded as a potential for 
change that was important to utilise. The opportunities to influence, change and in 
the long term incorporate deviant groups in society would however have to be im-
plemented in controlled forms and in special educational environments. Deviant 
groups that were especially placed in focus in the ardour to influence and change 
were ethnic minorities. 

The safety zone 
In order to describe and understand the different nuances of forms of activities for 
education of native minorities, a flexible concept is needed, since the education pol-
icy was manifested in many different ways. There was however a common educa-
tion project, regardless of what minority group was dealt with, and which has been 
metaphorically described as the establishment of the safety zone. Education policy ac-
tors seem to have been preoccupied by the idea of creating an environment, an 
educational institution, that would primarily shield the children from unwanted cul-
tural and social influence. The educational institution was regarded as an environ-
ment where undesirable influences and cultural manifestations could be controlled 
and kept away. 

As I see it, the practical usefulness of the concept is however based only on the 
fact that the metaphor describes one pattern of thought – which could be used in 
different ways and gave rise to different practices. At the same time as I outline the 
meaning of the safety zone, I want to make a “denser” description, with the aid of 
an in-depth empirical investigation, of a recursive pattern of thought, elements of 
which can be found in publications and documents on childhood, education and 
teaching of minorities. For this reason a comparative point of departure is central 
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for drawing attention to regularities and differences in the form and content of the 
arguments and educational activities. 

The safety zone has been used as a metaphor for analysing a physical, spatial way 
of thinking, where the location of the educational environment in relation to the 
surrounding society was focused on. The concept has also been used in order to 
analyse a dimension of educational content that was a matter of forming the pupils’ 
way of thinking and knowledge. Taken together, the objective was to protect the 
surrounding society and the minority children from threats. The borderline be-
tween what was safe and what was threatening – between the minority children, the 
parents and the rest of society – was drawn both physically and in the content of 
the teaching. The fixing of the borderline was a matter of what could be allowed, 
what deviant behaviours could be accepted and what should be counteracted. 

The nomad schools – the schools of the reindeer-herding Sámi  
The nomad school reform of 1913 led to a change of the education system for 
Sámi. The nomadic reindeer-herding Sámi were provided with a special educational 
organisation. The rest of the Sámi population, which was larger than the former 
group, could attend elementary school. In practice the categorisation was not easy 
to make, however, and the difficulties increased as the circumstances of the Sámi 
changed. In the 1940s the proportion of non-nomads in the nomad schools in-
creased to a third. The rules were not adapted however to the reality. 

The reformers thought that the then existing educational system for nomadic 
Sámi threatened their future as reindeer herders. A special form of education with 
ambulating teaching in school huts should therefore be established. The existing 
school teaching encouraged a non-Sámi way of living, habits or even too much 
worldly knowledge. Such things were thought to cause the Sámi culture and the 
reindeer industry to degenerate. The dangers that threatened the Sámi children’s ex-
istence as future nomads would have to be excluded from the educational envi-
ronment. 

Olof Bergqvist, member of the Swedish Riksdag for the conservatives and 
bishop in Luleå, and Fridtjuv Berg, a leading liberal politician, were representatives 
of a narrow understanding of what the teaching could contain. The teaching of the 
mission schools, where the Sámi had been previously taught, was not safe. The 
same applied to board and lodging in school buildings or attending ordinary ele-
mentary schools. Knowledge isolation, i.e. only offering the most basic education, 
was the main principle in the arguments for a reformation of the education system 
for Sámi. But reform pedagogical and utilitarian arguments were also used in the 
debate. According to Berg, a safety zone could only be created if it paid great re-
gard to the Sámi children’s natural propensities. All other education threatened 
their well-being. In the explanatory statement of the nomad school reform its indi-
vidualising teaching method was emphasised – the nomad schools were adapted to 
what was conceived of as the pupils’ prerequisites and characteristics. It was 
stressed that the education was natural and not contrary to the children’s wishes or 
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propensities. It was also pointed out that the nomad schools were practically valu-
able for the pupils, in a way that had been lacking in the previous educational sys-
tem. The pupils were taught things that would be useful for them as reindeer own-
ers. From a pragmatic perspective it was further argued that a vigorous reindeer-
herding culture was important for the country’s economy. As previous research has 
claimed, it is conceivable that social Darwinist ideas and culture segregating views 
were important to some actors. But the measures could equally well be justified 
from the point of view of reform pedagogy. 

After the implementation of the reform in 1913, the narrow view of the content 
of the teaching changed. During the first few years of the nomad schools the teach-
ing had been strikingly like the teaching conducted in primary and elementary 
schools. In the early 1920s the teaching content became more ambitious and char-
acterised by studies of the Sámi way of living and the geographic environment of 
the Sámi. Teaching of local history and folklore and of the fauna and flora of the 
mountain regions was central. Nomad knowledge was introduced giving the pupils 
information about the rules and regulations pertaining to reindeer herding and the 
more practical side of the occupation. The teaching then moved further and further 
away from the native district and its culture, industry and fauna and flora. Study vis-
its to the urban areas of the inland and visits to farms and industrial communities 
indicated that the knowledge isolating rhetoric had been partially replaced by a 
more permissive practice. 

The teaching also became more explicitly object lesson teaching in its character. 
The nomad school system was in itself an object lesson teaching environment. The 
teaching in school huts offered a rich object lesson material. The first words in the 
foreign language of Swedish were introduced to the pupils by means of visible, 
well-known, objects that made them understand the foreign words. The division of 
the nomad schools into summer courses in the mountains and winter courses in 
the forest region illustrated the movements of the Sámi during the year. The teach-
ers’ ethnic origin, which the early advocates of nomad schools had regarded as a 
guarantee for reliable teaching, was also made an object of renegotiation. In the late 
1920s Sámi teachers were no longer considered to have advantages from a teaching 
perspective because of their ethnic origin or even their language knowledge. Educa-
tionally average Swedish teachers were seen as definitely better than Sámi col-
leagues who did not fully master the Swedish language. For this reason there was a 
gradual decrease of the proportion of Sámi teachers in the teaching staff. 

The teaching aids also changed. The equipment of the schools changed from 
having been initially consciously rudimentary to resembling what was found in any 
elementary school. According to the early advocates of nomad schools, the nomad 
children were to be protected from conveniences and modern dwellings. The stock 
of equipment in the nomad schools shows however that desk and chairs, clocks 
and organs were procured at an early stage and later on beds and sewing- machines. 

There were however new mental boundaries that should preferably not be 
crossed. The teaching about foreign countries and cultures was primarily restricted 
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to other nomadic peoples in the northern hemisphere. Apparatus gymnastics and 
easy ball exercises were certainly introduced into the school gymnastics, but it was 
still lasso throwing, skiing and exercises and games considered to promote the pu-
pils’ skills as reindeer herders that were encouraged. Although the ethnic composi-
tion of the teaching staff changed over time to consist more and more of a smaller 
proportion of Sámi teachers, the importance was always stressed of having Sámi 
women in the household huts and in the schools’ households. Only a few excep-
tions confirmed this rule. From the end of the 1920s there were also more house-
keepers and their assistants than teachers in the nomad schools. It is consequently 
possible to regard the private sphere as a boundary that should preferably not be 
crossed by ethnic Swedes or by too tangible influences from the Swedish way of 
living. Home economics and work in the huts should as far as possible be taught by 
Sámi. Handicraft was also an area where new influences could not be permitted. 
The nomad schools inspector Erik Bergström had a very conservative view of Sámi 
handicraft, above all the clothes fashion, and was not even prepared to accept that 
a Sámi administrative area borrowed influences from another and even less so ele-
ments of Forest Sámi or Swedish influences in the clothing style. The clothing issue 
was however not representative of the pupils being isolated from strange cultural 
influences. In several other areas strange influences were permitted, but Sámi 
handicraft was like a last outpost of what was genuinely Sámi. 

This thought leads back to the principle of object lesson teaching that I think 
was central to the nomad school system in the 1920s and 1930s: what could be 
watched – what was visual – was of the greatest importance for the nomad school 
system in another respect as well. It had at least to look genuinely Sámi. For this 
reason the children lived in school and household huts, were taught in huts, were 
taken on excursions to look at fauna and flora, and were supposed to make and 
wear traditionally Sámi clothes. But when looking at the reality one can see that to 
an increasingly limited extent the pupils were taught in huts, that there was ordinary 
school equipment in the classrooms, that there were North Sea fishes among the 
schools’ animal collections and that the traditional clothes were made by means of 
sewing machines. It just looked genuine at a distance. 

In the 1940s the distinctive character of the education in relation to elementary 
schools came to decrease. Teaching in school huts in mountain environments 
ceased successively at the same time as modern schools were being built in the im-
mediate surroundings of the Sámi. The external teaching conditions had become so 
much like those of elementary schools that the special teaching was being ques-
tioned. The form of schooling was also contrary to the overarching education pol-
icy ambitions that intended to create a common basic school system in Sweden. 
The advocates of nomad schools, who now largely represented a Sámi opinion, 
were therefore seeking a new ground for justification. Two reasons were consid-
ered to constitute reasons for continuing special teaching. One reason was of an 
educational and psychological nature. It was thought that the Sámi could not really 
feel that they needed the same teaching content as the Swedish-speaking majority, 
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since the Sámi needed to get a foothold in two language and culture environments. 
The Sámi were considered to have the right to gain knowledge of their own culture 
and respect for and solidarity with their own people. They were therefore in need 
of adapted teaching content. The commission also saw a risk involved in joint edu-
cation, since the Sámi children deviated from the Swedish-speaking majority in the 
elementary schools. In addition to the educational and psychological reason, the in-
trinsic value of the Sámi culture was also a reason for special teaching. The com-
mission emphasised that elementary schools could not possibly conduct teaching of 
e.g. the Sámi language, nomad studies and Sámi handicraft to the same extent as 
the nomad schools had done. 

The new motivation thus emphasised the right of the Sámi to cultivate their 
identity within the compulsory school system. This meant that the parents could 
choose to let their children attend a nomad school or an elementary school. The 
opportunity to attend a nomad school was to apply to anyone who considered her-
self/himself to be a Sámi and no distinction was made among different Sámi 
groups. 

The social adaptation of vagrants through fostering and education 
In the early 20th century the so-called tattare [‘vagrants’] (the term used at the time 
by the majority society for people now called resande [‘travellers’]) were regarded as 
a mixed race between Gypsies and Swedes. They were considered to be descen-
dants of Gypsies and socially marginalised “Swedes”. It was indisputable, however, 
that they were Swedes from a legal point of view (they were born and had grown 
up in Sweden). 

A great deal of effort was spent on identifying and defining the vagrants. From a 
socio-political point of view it was necessary to be able to distinguish the vagrants 
from the rest of the population. In order to establish a safe fostering and education 
environment protecting the pupils from the bad influence of their parents, from 
the children’s own easily stimulated hereditary characteristics and – at the same 
time protecting the children of the rest of the population – it was necessary to 
know who should be distinguished. For this reason several scientific studies and of-
ficial investigations were conducted in order to identify and count the vagrants. A 
protective battery of measures against native minorities was discussed not only in 
Sweden; a similar debate was conducted (and resulted in measures) in the USA 
concerning how to foster and teach American Indians. The contemporary school 
and social politicians could have just crossed the border to Norway to study the 
consequences of the measures that were being discussed in Sweden. Censuses and 
investigations of the vagrant population were also made in Scotland at the same 
time. 

At the rhetorical level it was easy to describe the collective of vagrants as degen-
erated, work-shy, immoral and disorderly. But if the vagrants were studied indi-
vidually, the situation was more problematic. It might be said that when trying to 
study individual vagrants, it turned out that the difference between the well-
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behaved and the criminal vagrant was greater than the difference between the aver-
age vagrant and the rest of the population.  

The thesis describes how the differentiation problem gradually deepened as the 
investigative work was intensified. I have also tried to show that the National 
Board of Health and Welfare was aware of the definition problems at an early stage 
and therefore encouraged local authority representatives, experts and private per-
sons to solve the problems. In their turn these relied to a great extent on locally ac-
cepted notions, and as a result it was the local population that finally identified the 
vagrants. But regardless of the methods the results were disappointing. Neither an-
thropological studies not investigations based on local customs could yield a useful 
definition. The question of who should be subject to targeted social and education 
policy measures based on ethnic origin was hence unsolved, as this alleged ethnicity 
could not be captured. On the other hand there was no doubt that the vagrants – 
regarded as a social group – were in need of measures. 

Based on the result of the vagrant investigation in 1923 and the vagrant census 
in 1944, previous research has argued that “vagrant-making” took place in the so-
cial debate. As I understand it, this means that more and more people came to be 
identified as deviants and called vagrants. It has hence been claimed that this is an 
example of how the fear of what was deviant increased in the early welfare state 
era. This might be true. But the strongly increasing number of reported vagrants 
cannot be used in support of these assertions. The aims and implementations of 
the studies were too dissimilar and must therefore be interpreted with caution. In 
addition, the social groups that in practice produced the bases of the studies were 
also different. 

The advocates of the safety zone, who were found both in state authorities and 
in local communities, encountered problems not only in the differentiation process. 
Several county administrative boards questioned the advantage of separating the 
fostering and education of the vagrants from the rest of the population. They 
thought that adaptation could be brought about in other ways. Those who agreed 
with the problem description of the vagrants’ degenerated characteristics also 
thought that adaptation to the rest of the population might not be preferable in the 
long term. They thought that nobody could know what a mix between the vagrants 
and the rest of the population might lead to. Somebody also thought that isolating 
the vagrants could result in the bad characteristics spreading in the long run. Form 
this perspective the safety zone seemed to propagate undesirable propensities. 

It was never really discussed what it was in the children that was thought to be 
improved in special fostering and education institutions. Nor how the education 
work should be organised. In corresponding discussions of Sámi children the 
teaching was supposed to be adapted to their characteristics. Such a discussion was 
next to non-existent as regards the teaching of the vagrants. 

As a consequence of the vagrant census of 1944 the idea of measures targeted 
at vagrants became obsolete. A different solution to the vagrant children’s school-
ing developed instead, partly in parallel with the census. Studies showed that about 
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30 per cent of the vagrant children that went to school at all attended the special 
classes of elementary schools, so-called remedial classes. In the National Board of 
Health and Welfare the question was therefore raised whether ordinary schools, 
with a better-developed differentiation system, could teach vagrant children. This 
solution was attractive, since the definition problems could be ignored, at the same 
time as a specialised institution could take on the vagrant children’s fostering and 
education. This solution also suited a broad spectrum of opinions. It could be justi-
fied from many different points of departure. 

The Gypsies in the education policy 
Not until the 1930s did the bad educational conditions of the Gypsies attract atten-
tion. It was the Gypsy Johan Dimitri Taikon who submitted proposals to the Na-
tional Agency for Education for the purpose of attending to the problems. The Na-
tional Agency for Education thought however that they had such scanty knowledge 
of the Gypsies that they could not recommend any measures. They wanted to await 
information gathering about the Gypsies’ culture and circumstances from ethnolo-
gists and social authorities. Only after a nation-wide census of Gypsies in the early 
1940s did measures begin to be discussed in earnest. The census showed that only 
10–15% of the Gypsies were literate, since many children had not been admitted to 
the elementary schools.  

While awaiting a solution, the National Agency for Education commissioned a 
voluntary church organisation, Stiftelsen Svensk Zigenarmission [‘the Foundation 
Swedish Gypsy Mission’] to arrange summer teaching for the Gypsy children. In 
the 1940s and 1950s the Gypsy children, who had otherwise had difficulty in at-
tending any teaching, were given an opportunity to be taught in summer schools by 
Stiftelsen Svensk Zigenarmission, the so-called Ambulatory Gypsy School. The 
teaching was approved, funded and supervised by state authorities, which showed a 
tangible interest in the Gypsies’ educational situation. The National Board of 
Health and Welfare and the National Agency for Education were for particular rea-
sons interested in finding out whether the Gypsy children were educable or not. 
The perhaps most important function of the Gypsy School was to contribute in-
formation about the Gypsies’ way of living and educational conditions. This was 
described by the Gypsy School’s teachers in special teachers’ reports. 

On the basis of these reports it may be said that the teaching consisted of educa-
tional activities and ethnological-sociological fieldwork. Judging from the teachers’ 
reports the Gypsy children were mainly taught in accordance with the elementary 
school curriculum. Some elements of sewing, household work and other practical 
activities can be noted. Moreover, the teachers show a large measure of adaptability 
as regards order and teaching methods. Several teachers state that they constantly 
varied the teaching with regard to period lengths, sizes of teaching groups, working 
methods and teaching aids. Several teachers describe a working method based on 
the Gypsies’ own life situation. 
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The teachers consistently reported on the Gypsies’ preconditions for acquiring 
knowledge. The Gypsies were generally considered to be normally gifted but to 
have certain difficulties that made learning difficult. In particular, their difficulties 
in learning the subject matter by heart were commented on, while they were said to 
possess a kind of intuitive ability to understand causal connections rapidly and cor-
rectly. Their power of concentration and perseverance were also often described as 
weak. The teachers did not limit their reports to dealing with the Gypsy children’s 
cognitive abilities but also described their characters and characteristics so that 
these were put in connection with and made distinctive features of their intelli-
gence. In this respect the Gypsies were described as primitive, unrestrained, unin-
hibited, emotional and immoral, which according to the teachers was of decisive 
importance for how the teaching could be conducted and what the Gypsies were 
really capable of learning. In this way a notion was established of an ethnic group 
existing on a lower civilisatory level, which limited their future prospects with re-
gard to education, housing and work. 

Over the years the Gypsy School found it increasingly difficult to conduct edu-
cational activities, since the Gypsies became domiciled in a short time. In Stock-
holm, where the largest Gypsy population lived, other solutions were tried. One of 
these was home teaching, which was intended to function as a period of acclimati-
sation for the Gypsy children. A teacher came to the children in their homes a few 
hours per week in order to give them basic educational skills. This model of teach-
ing was otherwise used in the 1950s only in order to teach sick children or children 
that had been injured in accidents. In the early 1960s it was decided that the state-
municipal school system should have the right to state compensation for pupils in 
need of special remedial teaching of Swedish. This applied to many Gypsy children 
and thereby a fundamental decision was made that special forms of teaching out-
side the compulsory school system should be abolished. 

 
 
The thesis studies how and why ethnicity was used as a ground for separation in 
order to establish education that was segregated from the normal teaching in ele-
mentary schools. The thesis focuses on the educational policy targeted at Gypsies, 
vagrants and nomadic reindeer-herding Sámi. Due to their ways of living they did 
not fit into the general Swedish education, which was based on domicile. My aim is 
to problematise research of the teaching that was offered to Sámi and Gypsies. 
What may at first glance be perceived as primitive and poor, e.g. teaching out of 
doors, may also, as I see it, be interpreted as a manifestation of a radical educational 
current. The education policy was moreover a concern not only for the state or for 
centrally placed actors but engaged the local authority community and other actors. 
The study shows how actors at different levels in a country committed to education 
handled issues concerning ambulatory ethnic groups. It was not the same issues 
that were relevant for the groups, but they involved a common pattern of thought. 
The education policy, teaching activities and sorting process that are described de-
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veloped under the influence of international educational and socio-political currents 
and were shaped by politicians, civil servants, experts, teachers and all sorts of 
“amateurs”. It is the scope of their knowledge basis, opinions, proposals and ac-
tions that is focused on. The thesis also deals with a complicated justification proc-
ess for identification, sorting and implementation of a separative education, where 
quite often a “Swedishness” that was difficult to capture was articulated as a norm 
in relation to the deviant groups. 
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