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Abstract 

The Sami of Religion 

The purpose with this thesis is to study three theology teaching materials to analyze the Sami 

people involvements in these. A comparison has been made with Old Scandinavian religion 

since the textbooks I have studied are all placed in the same category. In the thesis, I will also 

investigate how the Sami and their religion is represented. I will research this from a 

qualitative and quantitative approach due the fact that reviews of today's learning material are 

limited and that teachers now have the responsibility to review this. Studies show, however, 

that eight out of ten teachers lack the proper time for these reviews. The theoretical approach I 

have used is Ninian Smarts seven dimensions of religion combined with post-colonialism. 

The Post-colonial theory is broad and has not been applied as a whole in this thesis, just its 

main concepts. These concepts are; essentialism, exoticism, stereotyping and ethnocentrism. 

The result from this thesis shows that you cannot for certain determine if the Sami religion 

has a larger or smaller presence compared to Old Scandinavian religions due to the fact that 

all three textbooks analyzed differ in this matter. One can also note that hints of a negative 

picture towards the Sami is still present judging by interpretations of certain concepts. 
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Förord 

Denna uppsats är skriven på Södertörns Högskola under våren 2017. Arbetet har varit mycket 

lärorikt och intressant. En av de stora utmaningarna har varit att förkovra sig in i ett ämne som 

man på förhand har mycket begränsad kunskap om.  
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1 Inledning 

I Sverige lever idag fem erkända nationella minoriteter. Dessa är judar, romer, tornedalingar, sverigefinnar 

och samer (länsstyrelsen). 

Samerna räknas också som Sveriges urbefolkning sedan 1977 (Regeringen 1977).  

Först 2011, när Lgr11 presenterades, infördes samerna som centralt innehåll och kunskapskrav i 

religionskunskapens kursplan. 

Mina VFU-perioder, som är fördelade på tre olika skolor, upplever jag att man undervisat väldigt lite om 

samerna i religionsundervisningen. Under mina veckor ute har det inte nämnts alls.  

 

1974 började Skolöverstyrelsen och Statens institut för läromedelsinformation (SIL) granska läromedel i 

So-ämnen. De kunde då godkänna eller underkänna ett läromedel. 1983 försvann denna möjlighet men de 

kunde fortfarande ge sitt omdöme. 1991 lades SIL ned och då försvann även denna granskning. Sedan 

detta är det lärarnas ansvar att granska läromedel. 

 

De två senaste åren har framförallt SVT visat många program där man lyfter fram den samiska kulturen. 

Renskötarna, Sápmi sisters, Midnattssol och Världens Sofia Jannok är exempel på dessa program. På bio 

visas filmen Sameblod som skildrar det förtryck den samiska befolkningen utsatts för. Detta tycker jag 

visar på att det är ett mycket aktuellt ämne i samhället. 

 

Den första delen i Lgr11 är skolans värdegrund. Värdegrundsarbetet skall ske överallt och hela tiden. 

Skolverket menar att ”de grundläggande värden som förskolans och skolans värdegrund omfattar ligger i 

linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på” (Skolverket, 2011). Värdegrunden omfattas 

av: 

• människolivets okränkbarhet 

• individens frihet och integritet 

• alla människors lika värde 

• jämställdhet mellan könen 

• solidaritet mellan människor 

 

2006 släppte Skolverket rapporten I enlighet med skolans värdegrund där man granskade hur man 

behandlar annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion samt sexuell läggning. 

Materialet omfattade 24 läroböcker i ämnena biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap samt 
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samhällskunskap och visade att det förekom onyanserade och stereotypa beskrivningar i läroböcker som 

kan uppfattas som kränkande eller diskriminerande av olika grupper av elever. Bland annat presenterades 

det att de nationella minoriteterna fick litet eller inget utrymme alls.  

Skolverket poängterar, med tanke på resultatet, vikten av att lärarna granskar läromedel kritiskt för att ge 

eleverna en nyanserad och allsidig undervisning. 

Lärarnas riksförbund skrev 2014 en artikel med namnet ”Lärarna om läromedlen” som visade åtta av tio 

lärare inte hinner granska läromedel. 

 

Med bakgrund till ovanstående: att samerna är Sveriges urbefolkning, att lärarna inte hinner granska 

läromedel och det är ett aktuellt ämne i samhället, vore det intressant att titta närmre på läroböckerna. Hur 

mycket utrymme får samerna och hur framställs de där? 

1.1 Syfte och frågeställning 

Målet med uppsatsen är att granska hur stort utrymme samerna får i läroböckerna samt hur samerna och 

den samiska religionen framställs i läroböckerna. Ninian Smarts sju dimensioner av religion kommer 

också att appliceras på läroböckerna för att se vilka det finns exempel av samt vilka dimensioner 

tyngdpunkten ligger på i läroböckernas presentationer. Också att analysera i hur stor grad den samiska 

kulturen beskrivs som en religion utifrån dessa dimensioner. 

Analysen kommer sedan utgå ifrån att se samband mellan kvantitativa och kvalitativa resultat. 

 

Frågeställningen presenteras nedan, 

• Hur stort utrymme får samerna i de valda läroböckerna? 

• I vilken grad framställs den samiska kulturen som en religion? 

• Hur framställs det samiska samhället och dess religion i de valda läroböckernas texter? 

• Vilka samband går att se mellan de kvantitativa och kvalitativa resultaten/slutsatserna? 

1.2 Avgränsning och material 

Jag har valt att avgränsa mig till tre läroböcker skrivna efter 2011 då Lgr11 kom. En annan avgränsning 

är att jag endast tittar på läroböcker ämnade för 4–6 vilket är rimligt då det är de årskurser jag blir behörig 

i. 

De läroböcker som ska granskas och analyseras är: 

PULS Religion 4–6 av Marianne Abrahamsson (2011), Utkik 4–6 Religion av Senait Bohlin (2015) och 

SO-S religion 6 av Ingrid Berlin och Börje Ring (2014) 
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2 Bakgrund 

Bakgrundsdelen kommer att presentera hur samerna och dess religion presenteras på samiskt 

informationscenter samt vad två doktorander i religionshistoria skriver om det. Avsnittet kommer också 

att presentera betydelsen av läroböcker. 

Det finns ett centrum för samisk forskning (Vaartoe) och på deras hemsida skriver de ”Vill du veta mer 

om Sápmi, samisk kultur och historia? Kontakta gärna Samiskt Informationscentrum på www.samer.se”.  

Samiskt informationscentrum är en del av Sametingets myndighetsuppdrag. Mellan 2001 och 2004 drev 

regeringen en nationell informationskampanj för att öka allmänhetens kunskaper om samerna. Deras 

uppdrag, med direktiv från regeringen, är att öka människors kunskaper om samer och samisk kultur.  

2.1 samernas historia 

De första spåren av människor i Sápmi finns längs den nordnorska kusten. Så tidigt som 11 000 år f.Kr. 

De var jägare och samlare och arkeologer har hittat tusentals boplatser längs ishavskusten Den första 

gången samerna nämns är 900 f.Kr. då i isländska vikingasagor. Där berättas det om hur samer och andra 

nordbor umgicks (samiskt informationscenter). 

 

890 f.Kr berättar bonden Ottar för kungen av England (då Wessex) om att han äger 600 tamrenar som 

samerna sköter. Också att han tar skatt av samerna i form av säl- och valhudar. Detta är hans största 

inkomstkälla (ibid) 

  

Romaren Tacitur skrev för 2 000 år sedan för första gången om ett folk i norr som han kallade fenni.  

Samernas historia går dock tillbaka mycket längre än så, arkeologiska fynd gör att historien ständigt får 

skrivas om (ibid). 

 

Århundraden innan 1600-talet hade det gjorts ett fåtal försök att missionera bland samerna. I samband 

med upptäckten av malmstråk i början av 1600-talet började svenska kapell och präster på allvar etablera 

sig i Sápmi. I och med detta ställdes samerna inför nya krav som att delta i husförhör, nattvard, och att 

ingå äktenskap, men också att döpa barn och begrava sina döda enligt kyrkans regler (Fur, 2016). 

 

Även Virdi Kroik (2015) skriver om stora förändringar mellan 1600 och 1700-talet. Religionen förbjöds 

och samerna tvingades överge sina religiösa föremål, sina nåjder och riter. Det samlades in hundratals 

trummor som brändes. Trummorna var väldigt viktiga eftersom de vittnar om religionen då man till 

exempel avbildat gudar och gudinnor på dem. Nåjder hotades till tystnad eller dömdes till döden för att 

avskräcka de andra. Barn togs från sina föräldrar till skolor där man använde dem till att ange föräldrar 
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eller släktingar som utövade den traditionella religionen. I slutet av 1700-talet hade man fått in samerna i 

den kyrkliga läran. 

På 1800-talet tror man att de flesta samer döpte sina barn, gifte sig och begravdes inom kyrkans ramar. 

Samernas egen tro fanns endast kvar i dold form. Från denna tid talar samerna sin traditionella tro som 

föregångarnas religion (Virdi Kroik, 2015). 

2.2 samisk religions historiskt 

Anne Westman Kuhmunen, doktorand i religionshistoria på Stockholms universitet, skriver i artikeln 

”samisk religion” att anknytningen till landskapet var något som var karaktäristiskt för den samiska 

religionen innan kristendomen. Något som återspeglades i världsbild, mytologi och ritualer. Religionen 

var formad av den nordiska miljön med jakt och fiske.  

 

Åsa Virdi Kroik är doktorand i religionshistoria på Uppsala Universitet och har skrivit boken Efter 

förfädernas sed : om samisk religion. Hon menar att den äldsta, kända, skriftliga källan om samisk religion 

är från 1100-talet, på ett norskt historieverk. Där berättas det om en Nåjd, en samisk schaman, som genom 

sin trumma försätter sig i trance för att rädda en sjuk person. Även trumman och trumskinnet beskrivs 

(Virdi Kroik, 2005). 

 

Långt senare, vid slutet av 1600-talet finner man mer detaljerade berättelser om samisk religion. Då av 

präster som berättar om en religion som för dem är främmande. Samerna har varit i kontakt vid 

kristendomen vid denna tid. Främst har de varit i kontakt med katolicismen. Katolska kyrkan krävde inte 

att samerna skulle förändra sin tro och inre övertygelser. Det räckte med att man till det yttre var kristen 

(ibid). 

 

2.2.1 Skapelseberättelsen 

Det finns inga sammanhängande myter om hur världen kom till. På 1600-talet hade samerna varit i kontakt 

med den katolska kyrkan i flera hundra år. Många nåjder hade således kristna drag som de omvandlade 

till den samiska tankevärlden. Något som var gemensamt var att världen var uppdelad i tre sfärer. Den 

himmelska, den jordiska och den underjordiska sfären. Gudar och gudomliga väsen levde i alla tre och 

människan och djuren tillhörde den jordiska. De döda vistades i den underjordiska. Den mest utförliga 

myten är en berättelse om människan födelse (samiskt informationscentrum). 
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2.2.2 Gudavärlden  

Samerna hade många gudar då gudarna levde i alla sfärer. De högsta gudarna levde i den himmelska 

sfären. De gudarna var Rádienáhttje och hans kvinna Rádienáhkká och deras son. Rádienáhttje skapade 

människobarnets själ och gav det sedan till stammodern Máttaráhkká (samiskt informationscentrum). 

 

Naturfenomen som ansågs som gudomliga var solen, månen, vinden och åskan. De hade både en god och 

en ond sida men var livgivande. Solen/Biejvve var en central gudinna som gav alla varelser liv. 

Åskan/Horagalles gav regn som gjorde det grönskade på marken. Han jagade också bort onda andar och 

troll. Dock kunde han vara mycket farlig för människor och djur. För att inte skada människor och djur 

eller skapa skogsbrand tillbad man Horagalles (ibid).  

 

Stammodern Máttaráhkká levde med sina döttrar tillsammans med människan i kåtan. Máttaráhkkás 

döttrar hette Sáráhkká, Juoksáhkká och Uksáhkká.  De var hemmets gudinnor. Gudinnornas uppgifter var 

viktiga vid graviditet och förlossning. Máttaráhkká hade sin boplats i väggen och under golvet (ibid). 

 

▪ Sáráhkká var den mest älskade och dyrkade av alla gudinnor. Hon beskyddade kvinnorna under 

graviditeten och hjälpte kvinnan vid förlossningen. Även renkorna skyddades av henne under 

kalvning. Hon var hemmets beskyddarinna och bodde i eldstaden. Både män och kvinnor dyrkade 

henne. 

 

▪ Juoksáhkká offrade man till om man ville ha en son. Samerna trodde att alla foster från början var 

kvinnor. Juoksáhkká bodde längst in i kåtan där man förvarade trumman. 

 

▪ Uksáhkká tog emot barnet vid förlossningen. Hon skyddade barnet då det tog sina första steg. Hon 

bodde under kåtans dörr och skyddade människorna när de gick in och ut. 

För god jaktlycka offrade man till jaktens gud Liejbbeålmåj och för fiskelycka till Tjáhtjeålmåj (ibid). 

 

2.2.3 Berättelsen om människans födelse 

Rádienáhttje skapade människobarnets själ och gav det sedan till stammodern Máttaráhkká, hon skapade 

sedan en kropp runt själen och överlämnade det till urfadern Maadteraaja. Maadteraaja tog det mänskliga 

embryot i sin mage och färdades runt solen på dess strålar för att sedan överlämna barnet till den av 

Máttaráhkkás döttrar som skulle ge barnet sitt kön. Sáráhkká skapade flickor och Juoksáhkká pojkar. 

Sedan överlämnades barnet till det jordiska och den kvinna som skulle föda barnet (ibid) 
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2.1.4 Björnen 

Björnen var för samerna ett heligt djur med övernaturliga krafter och förmågor. På grund av köttet, skinnet 

och mediciner som kunde utvinnas från björnen jagades den ändå. Efter en lyckad jakt slaktade man 

björnen man sparade alla ben och sedan begravde man den som man begravde en människa. Genom detta 

trodde man björnen skulle återvända till den värld den kom ifrån. Där skulle björnen berätta hur väl den 

blivit behandlad och på så sätt skulle man sända nya björnar till samerna (samiskt informationscenter). 

 

2.1.5 Nåjden och trumman 

Nåjden var samernas schaman och medlare mellan människorna och andevärlden (Eriksson, 2003). 

Nåjden utsågs av andarna och var en centralgestalt i det samiska samhället. Man vände sig till honom i 

krissituationer och han fungerade som läkare, spåman och offerförrättare vid stora offer (samiskt 

informationscenter).  

Nåjdens viktigaste redskap var trumman. Trummans skinn var utsmyckat med symboler och figurer. Med 

en hammare slog nåjden på trumman där en visare besvarade hans frågor genom att stanna på en eller 

flera symboler och figurer. På så vis fick nåjden se in i framtiden och nå den information han var ute efter 

(Eriksson, 2003). 

 

2.2.6 Sammanfattning samisk religions historia 

Det är oklart när samernas gudsföreställningar började. Som Virdi Kroik (2005) skriver finns den första 

skriftliga källan om samisk religion på ett norskt historieverk från 1100-talet. Dock framgår det inte om 

samerna hade gudsföreställningar under denna tid. Det berättas endast om en nåjd som försöker rädda en 

sjuk människa genom att försätta sig i trans (Virdi Kroik, 2005). 

Inte förrän vid slutet på 1600-talet finns mer detaljerade berättelser av samisk religion. Det är då präster 

som berättar om en, för dem, främmande religion (samiskt informationscenter). 

 

2.2.7 samisk religion idag 

När man läser om den samiska religionen idag kan man se en stor distinktion i uppfattning mellan forskare. 

Nedan presenteras några av dessa 

 

Etnologen Kerstin Eidlitz Kuoljok (1999) ifrågasätter i sin bok Moder jord och andra mödrar att man 

uppfattar den samiska religionen som ett forntidsfenomen. Hon menar att det idag, bland samer, existerar 

uppfattningar om verkligheten, livet och döden som skiljer sig från kristendomen. Hon menar också att 



 

11 

 

eftersom man ”dödförklarat” den samiska religionen är det inte många forskare som tittat på dessa 

föreställningar. Hon citeras i Anne Kristine Gjerdrum Nylends artikel ”Territorium og tilhørighet” 

det är rätt om man med det menar att nåjderna, schamanerna, och trummorna i stort sätt är borta och att man 

sällan hör talas om ”gudarna”. Men om man med religion menar föreställningar om verkligheten, livet och döden, 

då är det fel 

 

Virdi Kroik (2005) menar att religionen lever kvar. Många myter, riter och andra kunskaper har gått 

förlorade men man har också utvecklat nya sätt att utöva andlighet i kulturella former. Dagens samiska 

tro handlar mycket om det. 

Hon skriver att vissa klär sig i traditionell samisk dräkt, talar samiska, och använder jojk och andra 

samiska uttrycksmedel men att man använder kyrkans riter. Andra söker sig bort från kyrkan som berövat 

dem så mycket och hämtar istället inspiration från tradition och från den nya tid man lever i för att utföra 

andra riter. Även från andra urfolk och arktiska folkgruppen (Virdi Kroik, 2015). 

 

Westman Kuhmunen (2012) menar att religioner aldrig är statiska. Att de påverkas av kulturmöten vilket 

hon menar är synligt i samiska religiösa föreställningar. Hon menar att de synliga spåren efter samisk 

religion återfinns idag i landskapet, i religiösa föremål på muséer, men även i berättelser. 

 

Leif Löwegren är ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia på lärarhögskolan i Göteborg. Han 

menar att den samiska religionen och den kristna länge kunde existera sida vid sida då de kristna kyrkorna 

var få och låg långt borta medan de samiska gudarna och ritualerna fanns nära människorna. På 1800-talet 

svepte den kristna läran laestadianismen över det samiska samhället. Laestadianismen har sitt namn efter 

sin ledare Lars Levi Laestadius. Den passade samerna bra och många anslöt sig till den. Löwegren menar 

att element ur den samiska religionen har fortlevt i folktron in på 1900-talet. 

 

2.2.8 Sammanfattning samisk religion idag 

Eidlitz Kouljok (1999) och Virdi Kroik (2005) är eniga om att den samiska religionen lever kvar hos vissa 

samer. Eidlitz Kuoljok menar att det existerar uppfattningar om verklighet, liv och död som skiljer sig 

från den kristna tron. Virdi Kroik skriver att en del samer utvecklat nya sätt att utöva andlighet i kulturella 

former. Och att vissa hämtar inspiration från tradition. 

 

Westman Kuhmunen (2012) menar däremot att de synliga spåren efter samisk religion idag återfinns i 

landskapet, på muséum och i berättelser. Löwegren (2015) delar Westman Kuhmunens åsikt om att den 

är synlig i berättelser. 
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2.3 Läroböckernas betydelse 

Min studie kommer att stöda sig på textanalys av läromedel i form av läroböcker. Ammert (2011) menar 

att läroboken är dominerande i undervisning av flera ämnen. Den har en central roll i skolans undervisning. 

Resultatet av en stor surveyundersökning av Angvik och von Borries visade på att Storbritannien och de 

nordiska länderna använder läroböckerna i störst utsträckning (se Ammert, 2011). Ammert skriver också 

att Sture Långstöm i sin avhandling Författarröst och lärobokstraditioner visar på lärobokens centrala 

roll även i andra delar av världen.  

2.4 Vad säger läroplanen? 

I det centrala innehållet under rubriken Religioner och andra livsåskådningar finns det en punkt nämner 

samerna: 

• Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion  

Under kunskapskraven står det: 

• Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger 

även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle (A-nivå). 

Den samiska religionen fördes alltså in i läroplanen Lgr11. 

3 Tidigare forskning 

Det har forskats väldigt lite i ämnet rörande samers framställning i läroböcker i religionskunskap. Det 

finns annan forskning rörande minoritetsgrupper och läroböcker i andra ämnen. Två rapporter rörande 

samerna i svenska läroböcker har hittats och presenteras nedan. Sedan presenteras också internationell 

forskning gällande läroböcker och minoritetsgrupper och till sist studentuppsatser som bidragit till 

forskningsfältet. 

 

1990 gav statens institut för läromedel ut en rapport med namn Samerna i svenska läromedel. I denna 

granskade man mellan- och högstadiets basläroböcker i geografi, samhällskunskap, historia och 

religionskunskap. Rapporten visar att med undantag för geografiläroböcker i årskurs fyra nämns samerna 

mycket lite. De flesta läroböcker visar bilder och texter på renskötsel. Läroboksförfattarna nämner att de 

flesta samer inte ägnar sig åt renskötsel, men det är ändå i regel det ända som beskrivs. I 

religionskunskapsläroböcker är det endast ett fåtal som nämner samernas forna religion. Detta när man 

ger exempel på icke-kristna, skriftlösa religioner. I mer än en lärobok kallar man nåjdens trumma för 

trolltrumma, rapporten menar att man istället bör kalla den spåtrumma eller bara trumma. I flera av 
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läroböckerna ges också märkliga förklaringar av vad de förkristna samerna dyrkade. Ur folkens liv skriver 

”Samerna hade sin egen religion och tillbad egendomligt formade stenar, som kallades seitar” (s.104) 

Historia. Mellanstadiet, medium skriver ”De trodde på solen, vinden och åskan och de gamla gudarna Tor 

och Oden (.72). 

SIL konstaterade att läromedelenas bild av samerna är otillfredsställande och lämnar också förslag till 

frågor som borde ingå i läromedelsframställningen.  

 

Karin Granqvist (1993) har, i rapporten ”Samerna i svenska läroböcker 1865–1971”, granskat och 

analyserat läroböcker under ett spann på över 100 år. Samerna framställs både positivt och negativt. Hon 

menar att fram till 1953 framställs samerna genomgående som en annan ras. Samerna placeras främst 

under gruppen mongoler, med underavdelningar polarfolk och europeiska mongoler. 1953 börjar hon se 

en förändring. Det skrivs att de flesta samer nu blivit bofasta och det negativa man tidigare skrivit om 

bofasta samer finns inte kvar. Två texter från 1969 respektive 1971 visar på att samerna räknades som en 

del av den svenska befolkningen och det svenska samhället. Granqvist menar att efter 1969 kan man se 

en klar förändring i beskrivningarna av samerna och de tidigare negativa beskrivningarna försvinner 

nästan helt. Det positiva som skrivs är att samerna var bra för rennäringen men också för turistnäringen. 

Hon menar att det positiva hade ett ekonomiskt syfte. 

 

Bente Aamotsbakken har granskat hur samerna samt grönländarna framställs i norska respektive danska 

läroböcker i ämnet historia (Þorsteinn Helgason & Lässig, 2010, s.61–78). Aamotsbakkens slutsats är att 

de äldre läroböcker han granskat visar på en stor maktskillnad mellan majoritetsbefolkning och 

minoritetsgrupperna. Samerna nämns på mindre än en sida medan grönländarna inte nämns 

överhuvudtaget.  Han ser dock positiva tendenser på ett mer balanserat sätt att framställa 

minoritetsbefolkningen i senare läroböcker. Det har skett en förändring i maktbalansen sedan Norge fick 

en ny läroplan. 

 

Förutom SIL:s rapport och ovanstående forskare har ingen forskning hittats som studerat samisk religion 

i läroböcker. Däremot har det gjorts en del C-uppsatser som är viktiga för fältet. Två av dessa presenteras 

nedan: 

Stefan Lingvall skrev 2008 ”Den frånvarande samen” där han gjorde en studie av åtta läroböcker och 

deras framställning av samernas religion. Stefan gjorde en textanalys för gymnasiets religionsläroböcker. 

Av de åtta läroböcker han analyserade visade det sig att samerna inte nämndes i fyra av dessa och att 

endast två av läroböckerna gav en god bild av samerna och dess religion.  Han skriver att flera av 

läroböckerna ger en bild av samerna och den samiska religionen som kan leda till exotism. Han menar 
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också att stora generaliseringar är vanliga. I flera fall jämförs den samiska religionen med de fem 

världsreligionerna vilket får den samiska religionen att framstå som avvikande och konstig. 

 

Lisa Andreasson och Zara Zakrisson skrev 2009 “Same same but different” där de under undersöker 

läroböcker i de samhällsorienterade ämnena för grundskolans senare åldrar. De intervjuar också lärare för 

att få förståelse av lärarnas val av lärobok. De menar att det i intervjuerna framkom att lärarna menade att 

läroplanen är luddig och svaga på ämnen som nationella minoriteter. Av läromedelsgranskningen 

framkom också att läroböckerna som användes i de fyra skolorna inte gav möjlighet att nå kursmålen för 

de samhällsorienterade ämnena. Textanalyserna visade också på att det till viss del finns spår av en negativ 

bild kvar i läroböckerna. 

3.1 Sammanfattning tidigare forskning 

Något gemensamt för dessa tidigare forskningar är att det fortfarande finns spår av en negativ bild kvar i 

läroböckerna. I forskningen gjord på 90-talet visade SIL:s rapport att läroböckernas bild av samerna är 

otillfredsställande. 1993 skriver Granqvist som hade granskat texter under en hundraårsperiod att den 

negativa bilden försvann mer och mer, och försvinner nästan helt. I Þorsteinn Helgason & Lässig, Simone 

(2010) såg Aamotsbakken positiva tendenser och menade att efter Norges nya läroplan har det skett en 

positiv förändring i maktbalansen. 

Den första studentuppsatsen, skriven 2008 av Stefan Lingvall, visar att flera läroböcker ger en bild av 

samerna som kan leda till exotism och att genom jämförelse med de fem världsreligionerna får man den 

samiska religionen att framstå som konstig och avvikande. Året efter visar Lisa Andreasson och Zara 

Zakrissons uppsats att det i läroböckerna fanns spår av en negativ bild av samerna. 

 

4 Teoretiskt utgångspunkt 

4.1 Ninian Smarts sju dimensioner av religion 

Ninian Smart (1998) var religionshistoriker och har skrivit boken The World´s religions. I introduktionen 

av boken skriver Smart:” In thinking about religion, it is easy to be confused about what it is. Is there 

some essence which is common to all religions?” and cannot a person be religious without belonging to 

any of the religions?” (S.11-12). 

Han menar att tanken på religion kan göra en förvirrad. Finns det några gemensamma drag för alla 

religioner? Kan man vara religiös utan att tillhöra någon av religionerna? Detta är frågor författaren ställer 

sig i texten. Han skriver vidare att uppfattningen om att en religion är ett system av dyrkan till något är 
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vagt. Han var intresserad av att hitta ett system som hjälper oss att se om det är en religion. Han påpekar 

dock att innan han förklarar detta i texten så vill han påpeka att vi måste tänka på att trots att vi använder 

Kristendom, Buddism eller Islam så finns olika förgreningar av alla religioner och vissa måste vi tvivla 

på om de faktiskt tillhör religionen. Möten mellan olika kulturer och traditioner skapar ofta nya religiösa 

rörelser. Han pekar till exempel på att självständiga kyrkor i Afrika som kombinerar klassiska afrikanska 

motiv med Kristendom.  

Trots allt detta är det möjligt att urskilja vissa mönster från världens religioner och subtraditioner. Han 

menar att ett tillvägagångssätt är att titta på de olika dimensionerna av religionen. 

Ninian Smart (1998) har gjort ett system av sju dimensioner som man kan applicera på alla religioner. 

Dessa sju dimensioner är den praktiska, den känslomässiga, den narrativa, den doktrinära och filosofiska, 

den etiska, den sociala och den materiella. Nedan presenteras förklaringar till dessa. 

 

Den praktiska rituella dimensionen handlar om praktisk religionsutövning och riter. Vigslar, 

begravningar, offrande av något och högtider. 

Den känslomässiga dimensionen handlar om att den troende blir känslomässigt berörd av budskap, ritual 

eller känslan av närhet till det gudomliga. 

Den narrativa dimensionen är berättelser i religionen. Det kan handla om skrifter eller myter. 

Skapelseberättelse eller berättelser om gudar eller profeter. 

Den doktrinära och filosofiska dimensionen själva trossystemet. Filosofier om livet. 

Den etiska dimensionen koppling mellan tro och handlande. Regler och lagar som ska efterlevas 

Den sociala dimensionen handlar om den gemenskap de troende samlas i.  

Den materiella dimensionen handlar om fysiska objekt i religionen som till exempel nåjdens trumma, 

kåtor eller seitar (Smart 1998). 

Frågeställningens andra fråga (I vilken grad framställs den samiska kulturen som en religion? 

kommer att besvaras genom att applicera dessa dimensioner på läroböckerna för att se vilka det finns 

exempel av samt vilka dimensioner tyngdpunkten ligger på i läroböckernas presentationer. Även i vilken 

grad den samiska kulturen framställs som en religion? Det går att titta på detta på andra sätt, till exempel 

genom religionsbegrepp och definitioner av religion. Men jag tycker att Smarts sju dimensioner lämpar 

sig bäst till uppsatsens frågeställning. 

 

Det finns också kritik mot Ninian Smarts dimensioner. Det finns röster som menar att det finns väldigt 

mycket som tenderar att bli en religion i användning av dimensionerna. Mycket annan mänsklig kultur 

som kan visa på att det är en religion. Simon Sorgenfrei (2012), lektor i religionsvetenskap vid 

Södertörns högskola menar att till exempel fotboll skulle vara en religion enligt Smarts dimensioner. 
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Detta påvisar han i ett blogginlägg med namnet ”Fotboll är religion och Zlatan är vår frälsare” på 

religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se. Han skriver: 

Men dessa kriterier behöver alltså inte, enligt Ninian Smarts förklaringsram, vara avgörande för att en 

kulturyttring ska kunna klassas som religion. Men om vi skulle komma överens om att fotboll ska 

klassas som religion, kan vi i alla fall slå fast att det skulle vara världens största religion.  

Han förklarar också, att enligt Smart behöver dessa kriterier inte vara avgörande för hur något ska 

klassas som religion eller inte, men det är likväl en kritik av Smarts dimensioner. 

4.2 Postkolonial teori 

Postkolonial teori handlar om att problematisera den västerländska kunskapstraditionen och dess 

förankring i globala relationer av dominans och underordning. Detta genom ett heterogent forskningsfält 

med studier av konst, historia, samhällsvetenskap, humaniora samt litteratur. 

Något som den Postkoloniala teorin lyfter fram är kolonialismens avgörande betydelse för framväxten av 

idéer om civilisation, humanism och modernitet. 

Synliggörandet av de historiska kopplingarna mellan kolonialism och nutida former av rasism och etnisk 

diskriminering är något av det viktigaste postkolonialismen bidragit till (NE). 

 

Vi har i Europa skapat en gräns mellan ”the west” och ”the rest (Hall i Elmeroth, 2008, s.13) Under 

kolonialtiden erövrade länder i väst kolonier runt om i världen. Där förde man in sin egen civilisation, sin 

religion och sitt språk. Från kolonialtiden lever tankar och idéer fortfarande kvar, och man kan därför säga 

att vi lever i ett postkolonialt samhälle (Elmeroth, 2008). I Sverige finns knappast något kolonialt arv men 

författaren menar att den postkoloniala strukturen påverkar hela västvärlden och placerar därför även 

Sverige i den postkoloniala traditionen (Ibid).  

 

Detta kan dock diskuteras. Nationella Sekretariatet för Genusforskning skriver: 

Sverige deltog inte endast i den transatlantiska slavhandeln och kolonialiseringen, utan även 

koloniseringen av Sápmi följer samma mönster. I detta fall är det den svenska staten som står för det 

civiliserade och moderna, medan samer framställs som det motsatta (…) Denna kolonialisering kan 

förstås som pågående än idag och postkoloniala teorier kan ge en förståelse för hur och varför detta kan 

pågå (Genus.se) 

Elmeroth (2008) skriver förvisso inte att Sverige är helt utan kolonialt arv men menar att Sverige 

placeras i den postkoloniala traditionen på grund av att västvärlden påverkar den postkoloniala 

strukturen. Utifrån denna aspekt anser jag att postkolonialism är relevant för studien. 
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Den postkoloniala teorin är stor och utgår från flera viktiga begrepp. Postkolonial teori kommer inte att 

användas i sin helhet utan endast utifrån de begrepp som presenteras nedan. Dessa begrepp kommer också 

att användas för att skapa analysfrågor.  

 

4.2.1 Stereotypisering 

Elmeroth (2008) menar att vi har ett behov att, i möte med andra människor, kategorisera dessa för att 

skapa förenklade bilder. De förenklade bilderna om vad som utmärker olika grupper av människor, 

benämner vi stereotyper. Stereotypisering är ett centralt begrepp i förståelsen av den etniska 

maktordningen. 

Stereotypisera innebär att individer från olika grupper tillskrivs egenskaper på ett fördomsfullt och 

förenklande sätt. (Ibid). 

 

Nationalencyklopedin definierar begreppet på följande sätt: 

En stereotyp är vanligen uppbyggd av viss faktisk kunskap och förenklar hanteringen av intryck från 

omvärlden, men den kan påverka inte bara uppfattningen om hurdana vissa andra ”är” utan också om hurdana 

de ”bör” vara. Stereotyper bidrar ofta till att vidmakthålla fördomar och negativa attityder (ne.se) 

Begreppet förklaras alltså att stereotyper ofta bidrar till att vidmakthålla fördomar och negativa attityder. 

Exempel på stereotyp skulle kunna vara: ”Smålänningar är snåla” eller ”Norrlänningar är tystlåtna”. 

4.2.2 Etnocentrism 

Att se den egna kulturen som en norm kallas för etnocentrism. Att ha en etnocentrisk syn menas alltså att, 

utifrån den egna kulturens värdesystem, tolka och bedöma andra kulturer. En syn på den egna kulturen 

som överlägsen, med nedvärderande attityd mot andra kulturer är något som följer med etnocentrismen 

(Elmeroth, 2008). 

 

Nationalencyklopedin definierar begreppet på liknande sätt som Elmeroth (2008): 

Etnocentrism kan innebära en överlägsen och nedvärderande attityd gentemot vad som uppfattas som 

annorlunda, men kan också innebära en uppfattning om att den egna kulturen är unik och central. Ett 

inslag är ofta en tendens att negligera eller förringa såväl värdesystem och normer som historiska 

processer och skeenden i andra kulturer (ne.se) 

Nationalencyklopedins definition skiljer sig dock lite från Elmeroth (2008) då de ger en rikare definition 

av begreppet och lägger till information i den sista meningen. 

 



 

18 

 

4.2.3 Exotism 

I boken Etnisk maktordning i skola och samhälle presenterar Elmeroth en historia från Frihet, jämlikhet 

och främlingskap? (s.37). Historien handlar om en ung afrikan som återvänder till sin hemby där han 

berättar om det exotiska landet Sverige som han besökt. Där upplevde han bland annat påsken, kräftskiva, 

midsommar, lucia och julen. För den som betraktar den svenska normaliteten utifrån förstår man att han 

upplever detta exotiskt (ibid). Exotism handlar likt etnocentrism att se på något som ”dom andra” och att 

genom jämförelse mellan egna normer och värderingar se på den andra kulturen som främmande och 

konstig.  

4.2.4 Essentialism 

Wikström (2009) skriver i boken Etnicitet att när kultur beskrivs som någonting statiskt, en egenskap. Då 

ser man på det som essentiellt. Också att det oföränderliga och statiska är det som är det sanna. Själva 

kärnan. Man bedömer etniciteten utifrån kulturen, som i sin tur bedöms utifrån nationaliteten. 

Utan att ta hänsyn till text och rum går det inte att bedöma etnicitet eller kultur, menar de postkoloniala 

teoretikerna. De menar att kultur och etnicitet är något rörligt och föränderligt. (Wikström 2009). Inom 

det postkoloniala talar man hellre om hybriditet eller det tredje rummet. Wikström (2009) skriver vidare 

att begreppet det tredje rummet kommer från Homi Bhabhas bok The location of culture från 1994. 

Bhabha gör i boken en jämförelse mellan kulturella identiteter och vad som händer i översättningar mellan 

olika språk. Om man översätter en text från ett språk till ett annat så kan man alltid se en viss förändring 

av betydelser. Han menar att man inte kan översätta en text ordagrant eftersom olika språk ofta saknar 

exakta motsvarigheter av ord. En tolkning sker alltid och detta leder till en förskjutning av betydelsen i 

texten. Bhabha menar att det på samma sätt förhåller sig med kultur. Det som kallas kulturers essenser är 

därför enligt Bhabha kulturella översättningar av kulturella översättningar, utan att det någonsin funnits 

ett original (ibid). 

5 Metod 

Då jag kommer att analysera läroböcker lämpar sig textanalys, i form av innehållsanalys, som metod. 

Materialet kommer att analyseras både med en kvantitativ och kvalitativ ansats för att besvara mina 

frågeställningar. Boréus menar att det finns flera skäl att studera texter. Texter påverkar vårt samhälle och 

människors föreställningar om hur samhället är utformat (Ahrne och Svensson, 2015). 

  

I boken Textens mening och makt skriver författarna att innehållsanalys har en lång historia. Grundidén 

med metoden innehållsanalys är att kvantifiera, d.v.s. räkna eller mäta något i texter utifrån ett specifikt 

forskningssyfte. ”Innehållsanalys kan också användas på ett vidare sätt och inkludera varje analys som 

syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll” (Boréus och Bergström, 2010, s.50) 
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Boréus och Bergström (2010) skriver att kvalitativ innehållsanalys syftar på textanalyser där ingenting 

räknas eller mäts. Ibland handlar det om analyser där något har kvantifierats men där man måste göra mer 

komplicerade tolkningar. 

Nelson och Woods skriver i Stausberg & Engler (2011) att innehållsanalys är något som kan användas 

både kvantitativt och kvalitativt. De skriver också att den kan användas för att analysera framställningar i 

läroböcker, sociala institutioner och kulturer. 

 

Content analysis is ideally suited for religious studies since it allows the researcher to move beyond 

manifest content found in texts–the visible, surface content–to latent content, or interpretation about the 

content that imply something about the nature of communicators or effects on communicators (Nelson & 

Woods i Stausberg & Engler 2011, s.116) 

 

Författarna menar att innehållsanalys är idealiskt för religiösa studier eftersom det möjliggör för 

forskaren att nå bortom uppenbart innehåll. Detta genom att identifiera innehållet som finns under 

ytan. 

 

Uppsatsens frågeställningar kommer som tidigare nämnts analyseras både med en kvantitativ och 

kvalitativ ansats. I frågan: Hur stort utrymme får samerna i de valda läroböckerna? kommer sidantal 

räknas och jämföras med fornnordisk religion då dessa står skrivna i samma centrala innehåll samt 

kunskapskrav i Lgr11. Hur stort utrymme samerna får utifrån hela läroboken kommer också att räknas. 

 

Frågan (Hur framställs det samiska samhället och dess religion i de valda läroböckernas texter?) 

kommer att analyseras utifrån en kvalitativ ansats där det konstruerats analysfrågor att utgå ifrån. 

5.1 Analysfrågor 

Utifrån de teoretiska begreppen som ligger under teoriavsnittet kommer det här presenteras analysfrågor 

för att analysera den kvalitativa delen av läroböckerna. 

• Hur beskrivs samernas konvertering till kristna i läroböcker för religionskunskap 

• Beskrivs jojk på ett stereotypiserande eller exotifierande sätt? 

• Hur beskriver man samernas likhet med andra urfolk? 

• Hur beskriver läroboken religionen idag? 

• Kan man utläsa andra exempel av exotism, etnocentrism, stereotypisering eller essentialism i 

läroböckerna? 
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6 Analys 

Analysen kommer att presenteras i detta avsnitt. Analysen är uppdelad i två delar. Först utifrån de tre 

undersökta läroböckerna. Därefter följer en kort sammanfattning av dessa. Denna del kommer mest att 

presentera de resultat läroböckerna visar och kommer inte att kopplas nämnvärt till teorin. Den andra 

delen är kopplad till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen. Även denna del avlutas 

med en sammanfattning. 

  

Den kvantitativa delen syftar till det utrymme samerna får i läroböckerna samt i förhållande till 

fornnordisk religion medan den kvalitativa analysen syftar till att urskilja på vilket sätt innehållet 

framställs utifrån läroböckerna. Under den kvantitativa delen kommer också Smarts dimensioner 

presenteras. Vilka dimensioner man finner exempel på i lärobokenen samt vilka dimensioner 

tyngdpunkten ligger på i presentationen av samisk religion. Den kvalitativa delen kommer att besvaras 

utifrån mina analysfrågor och presenteras efter det kvantitativa. Det kvalitativa kommer också att visa i 

vilken grad den samiska kulturen framställs som en religion? I den avslutande delen kommer den första 

delen kopplas till teori. 

6.1 PULS Religion 4–6 (Natur och Kultur) 

Läroboken från Natur och kultur är skriven 2011. Boken är 172 sidor lång, då är innehållsförteckning och 

registret inkluderat. Den samiska religionen nämns första gången på sidan sex och ligger under det andra 

kapitlet Religionerna växer fram tillsammans med fornnordisk religion, världsreligioner och religionernas 

ursprung. 

 

Kvantitativ del 

Kapitlet Religionerna växer fram är 14 sidor långt och av dessa sidor är fyra sidor tillägnade åt samerna, 

vilket motsvarar 2 % av boken. Fornnordisk religion som ligger under samma kapitel har man också 

tillägnat fyra sidor åt. I PULS Religion tillägnar man alltså lika många sidor åt samerna som fornnordisk 

religion. På övriga sidor i kapitlet behandlas världsreligioner och religionernas ursprung. 



 

21 

 

 

Här är ett diagram över hur läroboken fördelas utifrån bokens kapitel. Samerna ligger under kapitlet 

Religionerna växer som får ett utrymme likt Islam och Hinduism i boken. Nedan följer ett diagram över 

hur det kapitlet fördelas mellan fornskandinavisk religion och samisk religion. 

 

 

Tittar man på procentfördelningen av sidantal kan man i denna lärobok inte urskilja någon skillnad 

mellan den fornnordiska och samiska religionen.  

 

Smarts dimensioner 

I läroboken finner man exempel på tre av sju dimensioner. De representerade dimensionerna är den 

doktrinära och filosofiska, den materiella samt den praktiska och rituella. 

Tyngdpunkten ligger på de två sistnämnda som förekommer tre gånger vardera. Nedan följer en tabell 

över de representerande dimensionerna i läroboken samt hur de representeras. 
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Dimension Vad som tas upp Hur det tas upp 

Den doktrinära och filosofiska 

dimensionen 

De olika världarna och de två 

själar 

Samerna trodde att man hade två 

själar. En kroppssjäl och en 

frisjäl. Kroppssjälen gjorde 

kroppen levande och frisjälen 

kunde resa mellan olika världar. 

Sen står det otydligt om de olika 

världarna. ”kanske till himlen 

eller underjorden”. 

Den praktiska och rituella 

dimensionen 

Begravning av heliga djur, 

följande av vildrenen och 

nåjdens ritual  

Renen och björnen var heliga 

djur och om man var tvungen att 

döda dem så var det viktigt att 

benen begravdes på rätt sätt. 

Samerna följde vildrenen som 

var ett heligt djur, man var 

beroende av naturen. Nåjden 

kunde få sin frisjäl att lämna 

kroppen och resa till andra 

världar genom övernaturliga 

kunskaper. 

Den materiella dimensionen 1. Trumman 

2. Sápmi 

3. Kåtor 

1. Att nåjden använder 

trumman för att försätta 

sig själv i trans. 

2. Förklaras kort som det 

område samerna bodde 

från början samt en 

berättelse om hur Sápmi 

kom till. 

3. Står som bildtext  

”När samerna följde 

vildrenens vandringar bodde 

man i kåtor som var lätta att 

flytta från plats till plats” (s.9) 
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Man skriver att nåjden med hjälp av övernaturliga krafter kunde få frisjälen att lämna kroppen och resa 

till andra världar men man förklarar inte de andra världarna. Istället skriver man ”kanske till himlen eller 

underjorden”. 

 

Kvalitativ del 

Hur beskrivs samernas konvertering till kristna i läroböcker för religionskunskap 

Boken beskriver samernas konvertering på följande sätt.  

På 1600-talet bestämde staten att samerna inte längre skulle få jaga hur de ville. I stället började de ha 

tama renar. På 1700-talet och på 1800-talet byggdes kristna kyrkor inom det samiska området. När 

prästerna mötte samernas religion, tyckte de att allt bara var trolldom. Många offerplatser förstördes och 

samerna blev kristna (s.10) 

Man skriver om att de blev kristna men inte hur de blev kristna och hur lång tid det tog. Det står heller 

inte om de valde att bli kristna eller om de blev kristna under tvång. 

 

Beskrivs jojk på ett stereotypiserande eller exotifierande sätt? 

Läroboken beskriver inte jojk varken stereotypiserande eller exotifierande. Man skriver följande om jojk: 

Nåjden hade övernaturliga kunskaper och kunde få sin frisjäl att lämna kroppen och resa till andra världar, 

kanske till himlen eller underjorden. Men först måste nåjden komma i trans. Till sin hjälp hade han jojken 

och en trumma. När nåjden föll i trans kunde han se in i framtiden. Då såg han faror som hotade och hur 

man skulle göra för att få en lyckad jakt eller bra bete åt renarna. (s.9) 

Boken förklarar att nåjden till sin hjälp för att falla i trans använde trumman och jojken. 

 

Hur beskriver man samernas likhet med andra urfolk? 

Läroboken beskriver vad olika urfolk kan ha gemensamt. 

Kan en afrikan som lever på savannen nära ekvatorn, ha något gemensamt med en innuit på Grönland, en 

indian i Sydamerikas regnskogar och en same i Norden? De lever i helt olika klimat, äter olika slags mat 

och har olika kläder. Ändå finns det mycket som är gemensamt i de här folkgruppernas historia: 

• De levde i samspel med naturen och var beroende av den 

• De jagade, fiskade och samlade in vad naturen gav. 

Det här gör också att deras religioner har mycket gemensamt, fast de lever på helt olika delar av jordklotet 

(s.8) 

Man skriver att samer, innuiter, indianer och afrikaner har mycket gemensamt om man tittar på 

folkgruppernas historia samt att deras religioner har mycket gemensamt. 

 

Hur beskriver läroboken religionen idag? 

Läroboken beskriver inte religionen som något som existerar idag: 
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Idag finns bara rester kvar av den gamla samiska religionen. Men man har fortfarande respekt för 

förfädernas heliga platser. Och det finns alltjämt män och kvinnor som man menar har övernaturliga 

kunskaper (s.10) 

Man skriver att det endast finns rester av religionen kvar, dock inte vilka dessa rester skulle vara. 

 

Kan man utläsa exempel av exotism, etnocentrism, stereotypisering eller essentialism i läroböckerna? 

Man kan i PULS, fördelat på fyra sidor om samerna, finna spår av innebörden till tre av dessa begrepp.  

Begrepp Exotism Etnocentrism Stereotypisering Essentialism 

Förekomster 0 1 3 1 

Som tabellen visar kunde det inte utläsas någon exotism i denna lärobok. Man skriver dock om hur 

samerna blev kristna på ett sätt som skulle kunna tolkas som kolonialism. 

 

6.2 Utkik 4–6 Religion (Gleerups) 

Läroboken från Gleerups är skriven 2015. Boken är 163 sidor lång, då är innehållsförteckning och registret 

inkluderat. Den samiska religionen nämns först på sidan 108 och ligger under det sjunde kapitlet 

Fornskandinaviska och samiska berättelser tillsammans med fornnordisk religion. 

 

Kvantitativ del 

Kapitlet Fornskandinaviska och samiska berättelser är 14 sidor långt och av dessa sidor är sex tillägnade 

åt samerna, vilket motsvarar 4% av boken. Fornnordisk religion som ligger under samma kapitel har man 

tillägnat 4 sidor, vilket motsvarar 2%. Övriga fyra sidor i kapitlet är fördelat på två sidor till Spår av de 

gamla religionerna i vårt samhälle och en sida till Repetition och en sida till Sammanfattning. 

 

Repetitionsuppgifterna som avslutar kapitlet består av 10 frågor. Av dessa 10 frågor behandlar sex av dem 

samerna. Det motsvarar hela 60% av frågorna. 
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Här är ett diagram över hur Läroboken fördelas utifrån bokens kapitel. Samerna ligger under kapitlet 

Fornskandinaviska och samiska berättelser som får ett utrymme som är några sidor färre än 

världsreligionerna i boken. Nedan följer två diagram över hur det kapitlet fördelas mellan 

fornskandinavisk religion och samisk religion. 

 

 

Tittar man på procentfördelningen av sidantal samt uppgifter i slutet av kapitlet kan man se en markant 

skillnad mellan fornnordisk religion och samerna. Där samerna har 60% av utrymmet både i sidantal och 

repetitionsfrågor. 
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Smarts dimensioner 

I läroboken finner man exempel på fem av sju dimensioner. De representerade dimensionerna är den 

doktrinära och filosofiska, den materiella, den narrativa, den känslomässiga samt den praktiska och 

rituella. 

Tyngdpunkten ligger på den materiella samt den narrativa som förekommer fyra gånger vardera. Nedan 

följer en tabell över de representerande dimensionerna i läroboken samt hur de representeras. 

Dimension Vad som tas upp Hur det tas upp 

Den doktrinära och filosofiska 

dimensionen 

Världens tre delar Samerna delade upp världen i tre 

delar: den himmelska, den 

jordiska och underjorden. Varje 

värld hade sina egna gudar och 

väsen. 

Den praktiska och rituella 

dimensionen 

Riter om björnens ande, 

begravning av björnen, offrande 

vid seitar och nåjdens 

förflyttande mellan olika världar 

Det skrivs att många riter 

handlade om att lugna björnens 

ande. Den var helig och det var 

viktigt att hålla sig väl med den. 

Om man dödat en björn fanns det 

riter om hur man skulle ta hand 

om och begrava dennes ben för 

att inte björnens ande skulle 

hämnas. Det var vanligt att man 

offrade djur eller lämnade gåvor 

till gudarna vid seitar. 

När nåjden slog på sin trumma 

kunde han förflytta sig mellan 

världarna och berätta budskap 

från gudarna eller de döda. 

Den materiella dimensionen Sápmi, trumman, seitar och 

kåtan 

De bor i ett område som stäcker 

sig över fyra länder men räknas 

ändå som ett folk. De kallar detta 

område (sitt land) för Sápmi. 

Trumman hade flera 

användningsområden. Bland 
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annat att spå framtiden. Det 

fanns platser i naturen som var 

heliga, det kunde handla om en 

sjö, en klippa, en sten eller ett 

fjäll. Dessa heliga platser kallade 

samerna för seitar. En 

traditionell samisk byggnad är 

kåtan. Den kan byggas på olika 

sätt beroende på om man ska bo 

där länge eller om den ska vara 

enkel att ta med sig. 

Den narrativa dimensionen Berättelser om Stallo, björnen, 

var gudarna levde och hur 

världen skapats 

Stallo är en elak figur som 

förekommer i många samiska 

berättelser. Han ställer till det för 

samerna. Många av berättelserna 

handlar om att samerna lyckas 

bli av med honom på grund av att 

de är listigare. Det förekommer 

en saga om björnen som blev av 

med sin svans. Det står att de 

högsta och viktigaste gudarna 

levde i den himmelska världen. 

Det var också de som skapade 

världen. 

Den känslomässiga dimensionen Nåjden som länk mellan 

människorna och gudarna 

Nåjden, oftast en man, var en 

slags länk mellan människorna 

och gudarna. 

Boken har också ett kort stycke som heter samiska berättelser där man förklarar kort om detta. Efter detta 

följer två helsidor med berättelser. Första berättelsen heter Stallo leker blindbock och den andra heter 

Sagan om när björnen blev av med sin svans.  

 

Kvalitativ del 

Hur beskrivs samernas konvertering till kristna i läroböcker för religionskunskap? 

Läroboken beskriver samernas konvertering enligt följande: 
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På 1600-talet drogs Sveriges gränser längre norrut, in i samernas land. Då ville man också att samerna 

skulle bli kristna. Deras religion förbjöds och de religiösa föremål som fanns brändes. Samerna blev 

tvingade att gå i kyrkan och tro på kristendomen. Trots det levde samernas berättelser och traditioner 

vidare under lång tid (s.110) 

Som citatet visar beskrivs konverteringen på ett enbart våldsamt och negativt sätt. 

 

Beskrivs jojk på ett stereotypiserande eller exotifierande sätt? 

Läroboken beskriver inte jojk på något stereotypiserande eller exotifierande sätt. Beskrivningen av jojk 

presenteras nedan: 

Jojk är det samiska sättet att sjunga. Samer säger inte att de jojkar om något som man säger att man 

sjunger om något. Man jojkar något, till exempel kan man jojka en speciell plats i naturen eller en död 

släkting. När man jojkar känner man sig nära det (s.111) 

Läroboken skriver att samer inte säger att de jojkar om något. Det finns ingen källa men här skriver man 

att beskrivningen av jojk är något som samerna själva säger. 

 

Hur beskriver man samernas likhet med andra urfolk? 

Läroboken skriver att samerna är Nordens urfolk och skriver kort: 

Att vara ett urfolk innebär att man har levt på en plats under lång tid och att man har en kultur, ett språk 

och vanor som skiljer sig från samhället runt omkring. Andra exempel på ursprungsbefolkningar är 

indianerna i USA och aboriginerna i Australien (s.109) 

Boken beskriver alltså vad det innebär att vara ett urfolk och ger exempel på andra ursprungsbefolkningar 

men gör inte jämförelser dessa emellan. 

 

Hur beskriver läroboken religionen idag? 

Läroboken skriver först ihop nordbornas och samernas berättelser och religioner. Sedan skriver man under 

en annan rubrik om samernas religion. 

Samernas och nordbornas berättelser och religioner är mycket gamla och utövas inte längre av så många, 

men det finns en hel del spår av dem i vårt samhälle idag (s.108) 

Det finns mycket lite kvar som kan berätta om samernas religion. Det beror på att både berättelser, 

traditioner och föremål försvann när samerna tvingades att bli kristna (s.110) 

Att utläsa av detta är spåren av dem i dagens samhälle främst från den fornnordiska religionen.  
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Kan man utläsa exempel av exotism, etnocentrism, stereotypisering eller essentialism i läroböckerna? 

Man kan i Utkik 4–6 religion, fördelat på sex sidor om samerna, finna spår av innebörden till tre av dessa 

begrepp.  

Begrepp Exotism Etnocentrism Stereotypisering Essentialism 

Förekomster 0 0 2 1 

Som tabellen visar kunde det inte utläsas någon essentialism eller exotism i denna lärobok. Man skriver 

dock om hur samerna blev kristna på ett sätt som skulle kunna tolkas som kolonialism. 

6.3 SO-S religion 6 (Liber) 

Läroboken från Liber är tryckt 2014. Boken är 128 sidor lång, då är innehållsförteckning och registret 

inkluderat. Den samiska religionen nämns först på sidan 88 och ligger under det nionde kapitlet 

Fornnordisk religion tillsammans med fornnordisk religion. 

  

Kvantitativ del 

Kapitlet Fornnordisk religion är 13 sidor långt och av dessa sidor är tre tillägnade åt samerna, vilket 

motsvarar 2% av boken. En av sidorna är dessutom en helbild. Fornnordisk religion som ligger under 

samma kapitel har man tillägnat 10 sidor åt, vilket motsvarar 8% av boken. 

 

Uppgifterna som avslutar kapitlet är uppdelat i Grundnivå, Mellannivå och Högre nivå. Det är 

sammanlagt 18 frågor (sex under varje nivå) och av dessa 18 frågor är det tre som behandlar samerna (1 

under varje nivå). Detta motsvarar endast 17 % av frågorna. 
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Här är ett diagram över hur läroboken fördelas utifrån dess olika kapitel. Samerna ligger under kapitlet 

Fornnordisk religion som får stort utrymme i boken. Större än samtliga världsreligioner. Nedan följer 

två diagram över hur det kapitlet fördelas. 

 

 

Tittar man på procentfördelningen av sidantal samt uppgifter i slutet av kapitlet kan man se en markant 

skillnad mellan fornnordisk religion och samerna. Där den fornnordiska religionen tar upp 77 % av 

sidorna och 83 % av uppgifterna. 

 

Smarts dimensioner 

I läroboken finner man exempel på fyra av sju dimensioner. De representerade dimensionerna är den 

doktrinära och filosofiska, den materiella, den narrativa samt den praktiska och rituella. 
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Tyngdpunkten ligger på den materiella som förekommer 3 gånger. Nedan följer en tabell över de 

representerande dimensionerna i läroboken samt hur de representeras. 

Dimension Vad som tas upp Hur det tas upp 

Den doktrinära och filosofiska 

dimensionen 

Sjöar hade dubbla bottnar Samerna trodde att sjöarna hade 

dubbla bottnar och att fiskarna 

höll till i den undre. Så innan 

fisket så offrade man för att 

locka upp fiskarna till den övre 

botten. 

Den praktiska och rituella 

dimensionen 

Offring vid seitar, nåjdens 

kunskap 

Seitar innehöll en särskild kraft 

och därför offrade man vid dem, 

ibland med renblod. Nåjden 

kunde kontakta de döda och 

gudarna. 

Den materiella dimensionen Nåjdtrumman, Seitar och Sápmi När nåjden kontaktade de döda 

eller gudarna hade nåjden din 

nåjdtrumma. Speciella stena, 

grenar och andra föremål 

kallades seitar. De områden 

samerna befolkade fick namnet 

Sameland eller Sápmi. 

Den narrativa dimensionen Gudarnas koppling till naturen De hade kopplingar till naturen. 

Det var extra noga att man 

uppmärksammade solguden och 

åskguden. Andra gudar var 

månens gud, vindens gud och 

jaktens gud. 

Läroboken har inga rubriker i kapitlet om samerna. 

 

Kvalitativ del 

Hur beskrivs samernas konvertering till kristna i läroböcker för religionskunskap? 

Läroboken tar inte upp något om att samerna skulle blivit kristna vid något tillfälle. Man skriver:  

Den gamla religionen utövas inte längre men den har satt sina spår. Heliga platser uppmärksammas 

fortfarande och berättar om en tid då natur och människa levde nära varandra (s.89) 
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Man skriver att heliga platser uppmärksammas men inte på vilket sätt de uppmärksammas. 

 

Beskrivs jojk på ett stereotypiserande eller exotifierande sätt? 

Boken beskriver inte jojk på ett stereotypiserande eller exotifierande sätt. Läroboken skriver: 

En nåjd visste hur man tog kontakt med de döda och gudarna. Till sin hjälp hade nåjden två saker: en 

nåjdtrumma och en typ av sång som kallas jojk (s.89) 

Boken förklarar att nåjden, till sin hjälp, hade en nåjdtrumma och jojken men man beskriver inte hur dessa 

användes. 

 

Hur beskriver man samernas likhet med andra urfolk? 

Boken förklarar samerna som Sveriges urbefolkning men gör inga jämförelser med andra urfolk. 

 

Hur beskriver läroboken religionen idag? 

Man skriver att religionen inte utövas idag men att den satt sina spår. Man uppmärksammar fortfarande 

heliga platser och dem berättar om en tid då natur och människa levde nära varandra. 

 

Kan man utläsa exempel av exotism, etnocentrism, stereotypisering eller essentialism i läroböckerna? 

Man kan i SO-S religion, fördelat på två sidor om samerna, finna spår av innebörden till tre av dessa 

begrepp.  

Begrepp Exotism Etnocentrism Stereotypisering Essentialism 

Förekomster 1 1 1 0 

Som tabellen visar kunde det inte utläsas någon essentialism i denna lärobok. Man skriver heller inget 

som kan tolkas som postkolonialism. 
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6.4 Sammanfattning 

 

Puls och Utkik presenterade också samernas konvertering till kristendomen på ett negativt och våldsamt 

sätt som skulle kunna tolkas som kolonisering. Detta var något SO-S inte presenterade överhuvudtaget. 

6.5 Vilka samband går att se mellan de kvantitativa och kvalitativa 

resultaten/slutsatserna? 

PULS Religion 4–6 har tillägnat fyra sidor åt samerna. På dessa fyra sidor finner man viss stereotypisering, 

men också lite exotism, etnocentrism och essentialism. 

 

På en sida skriver man ”När prästerna mötte samernas religion, tyckte de att allt bara var trolldom” (s.10). 

Detta skulle kunna tolkas som etnocentrism enligt hur Elmeroth (2008) beskriver begreppet. Genom att 

utifrån den egna kulturens värdesystem, tolka och bedöma andra kulturer. Men det kan också ses som 

exotism genom att använda ordet ”trolldom”. Det hade kunnat skrivas på ett sätt som inte fick en 

främmande eller konstig syn på kulturen genom att till exempel skriva: När prästerna mötte samernas 

religion, tyckte de att bara var nonsens.  

 

I lärobokstexten finner man också viss stereotypisering. Till exempel kan man tolka ”På 1600-talet 

bestämde staten att samerna inte längre skulle få jaga hur de ville. I stället började de ha tama renar” (s.10) 

som att alla samerna hade renar. Det skulle Elmeroth (2008) mena är att skapa en förenklad bild. Även 

0 1 2 3 4 5 6 7

PULS

UTKIK

SO-S

PULS UTKIK SO-S

Dimensioner 3 5 4

Essentialism 1 1 0

Exotism 1 0 1

Etnocentrism 1 0 1

Stereotypisering 2 2 1

Sidor om samer 4 6 2

Sammanfattning av resultat

Dimensioner Essentialism Exotism Etnocentrism Stereotypisering Sidor om samer



 

34 

 

Nationalencyklopedin menar att stereotyper ofta bidrar till att vidmakthålla fördomar och negativa 

attityder. 

 

PULS Religion 4–6 jämför också samerna som folkgrupp med andra ursprungsbefolkningar  

Kan en afrikan som lever på savannen nära ekvatorn, ha något gemensamt med en innuit på Grönland, en 

indian i Sydamerikas regnskogar och en same i Norden? De lever i helt olika klimat, äter olika slags mat 

och har olika kläder. Ändå finns det mycket som är gemensamt i de här folkgruppernas historia: 

• De levde i samspel med naturen och var beroende av den 

• De jagade, fiskade och samlade in vad naturen gav. 

Det här gör också att deras religioner har mycket gemensamt, fast de lever på helt olika delar av jordklotet 

(s.9). 

Detta stycke kan tolkas både stereotypisering och essentialism. Som stereotypisering med samma 

anledning av Elmeroths (2009) förklaring av stereotypisering i förra det tidigare stycket. Man skapar en 

förenklande bild av ursprungsbefolkningar på fyra olika platser på jordklotet. Man kan tolka det som 

essentialistiskt eftersom man skriver som att på grund av att de finns mycket som är gemensamt i 

folkgruppernas historia så gör det att deras religioner också har mycket tillsammans. Att man tittar på alla 

ursprungsbefolkningar som att det skulle finnas en kärna som berör alla.  

 

Utkik 4–6 Religion har tillägnat sex sidor åt samerna. På dessa sex sidor finner man en viss essentialism 

och stereotypisering. Dock inga spår exotism eller etnocentrism i läroboken. 

I en faktaruta finner man texten: 

Samerna menar att naturen och människan hör ihop. Det har de gemensamt med alla andra urbefolkningar 

(s.110) 

Denna mening kan tolkas som både stereotypisering och essentialism. Elmeroth (2008) menar att 

stereotypisering är ett centralt begrepp i förståelsen av den etniska maktordningen. I detta fall kan man 

ana en stereotypisering av alla urbefolkningar. Många urbefolkningar delar nog denna uppfattning men 

inte alla. När det kommer till essentialism menar Wikström (2009) att när kultur beskrivs som något 

statiskt är det essentialistiskt, vilket man kan tolka att det görs här. Att essensen av ett urfolk är att de 

menar att människa och natur hör ihop. 

 

På en annan sida i boken hittar man också några rader som skulle kunna förklaras som stereotypisering: 

Från början var samerna nomader och jägare. De flyttade runt och jagade och fiskade. Så småningom 

började de tämja renar. Då blev samerna också mer bofasta och utvecklades till ett renskötande folk 

(s.109) 
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Denna mening kan tolkas som att alla samer var jägare eller senare renskötare. Som enligt Elmeroth (2009) 

handlar om att kategorisera och skapa en förenklande bild av samerna. 

 

SO-S Religion 4–6 har två sidor om samer och på dessa två sidor kan man se en viss exotism, etnocentrism 

och stereotypisering. Läroboken förklarar seitar enligt nedan:   

Naturen var helig och människor, djur och natur hängde ihop. Speciella stenar, grenar och andra föremål 

kallades för seitar. Seitar innehöll särskild kraft och därför offrade man vid dem, ibland med renblod 

(s.89) 

Detta sätt att förklara seitar kan tolkas som exotism enligt Elmeroth (2009) förklaring av begreppet, men 

också att man skriver att man ibland offrade med renblod. Båda dessa förklaringar får samerna och riterna 

att ses som främmande, konstig men också mer exotisk. 

I meningen ”Prästen var nåjden. En nåjd visste hur man tog kontakt med de döda och gudarna” (s.89) kan 

man se en del etnocentrism. Elmeroth (2009) menar att man ser på den egna kulturen som norm. Alltså 

att ”prästen” är norm i detta fall. Efterföljande mening är inte något man kopplar till en prästs sysslor och 

därför kan man heller kanske inte beskriva att prästen var nåjden. 

 

På samma sida kan man läsa ”Samerna bor kvar än idag i området och man räknar med att det finns cirka 

36 000 samer bara i Sverige” vilket kan tolkas som stereotypisering av samerna. Man kategoriserar och 

skapar en förenklad bild av samerna. Många samer bor kvar i Sápmi men det finns samer utspridda över 

hela Sverige. 

 

Enligt Ninian Smarts sju dimensioner av religion så är Utkik boken som främst framställer den samiska 

kulturen som en religion. I Utkik framställs den samiska religionen i hög grad som en religion. På 

lärobokens sex sidor om samer kan man tolka fem olika dimensioner placerat på 12 olika ställen i kapitlet. 

Tittar man på PULS och SO-S så kan man tolka tre respektive fyra dimensioner placerat på sju olika 

ställen i läroböckernas kapitel. I PULS och SO-S framställer man alltså inte den samiska kulturen som en 

religion i lika hög grad enligt Smarts dimensioner. Detta kan bero på antalet sidor läroböckerna skriver 

om samer. På färre sidor blir det svårare att presentera många dimensioner. På dessa begränsat antal sidor 

har man ändå lyckats få med många dimensioner. Något att ha i åtanke är att endast läroböcker granskats. 

Skulle man granska andra läromedel skulle man säkert hitta fler dimensioner. 

 

När Ninian Smarts dimensioner appliceras på lärobokstexten för att se i hur stor grad den samiska kulturen 

framställs som en religion, finns det några stycken där jag känner en viss tveksamhet. Till exempel skulle 

man kunna se seitar, där man offrade, som något som skulle passa under den sociala dimensionen. Den 
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handlar om den gemenskap de troende samlas i. Det skulle kunna tolkas som en specifik plats där 

människor samlas och utför sina religiösa handlingar, till exempel bön, men det skulle också kunna ses 

som vilken plats som helst där man samlas och utför något tillsammans. Då skulle offrandet inför en jakt 

ses som den sociala dimensionen. Man samlas och offrar till jaktguden för lyckad jakt. Då detta inte är 

helt självklart valdes offrandet bort under den sociala dimensionen, men det är något att ha i åtanke. 

6.6 Jämförelse med tidigare forskning 

Något som var gemensamt för den tidigare forskning som presenteras och denna uppsats är att det 

fortfarande finns spår av negativ bild om samerna i läroböckerna. Man finner tolkningar av exotism, 

essentialism, stereotypisering och etnocentrism. Man finner inte exempel av alla begrepp i alla läroböcker 

men de finns kvar. Som Aamotsbakken (2010) skrev ser man en positiv tendens även i Sverige sedan den 

Lgr11 presenterades. Detta stämmer också överens med Granqvist (1993) som menar att den negativa 

bilden nästan försvunnit. 

I jämförelse med de två studentuppsatserna som presenteras under Tidigare forskning har bilden av samer 

blivit bättre. Man finner viss exotism, men väldigt lite i förhållande till Lingvall (2008). Inte i någon av 

de granskade läroböckerna jämför man den samiska religionen med de fem världsreligionerna.  

Andreasson och Zakrisson (2009) menade att det fanns spår av en negativ bild. Detta kan man fortfarande 

finna i läroböckerna, men också väldigt lite. Det man fann mest av i granskningen av läroböckerna i denna 

uppsats var stereotypisering som man kunde tolka vid sammanlagt fem tillfällen fördelat på de tre 

läroböckerna. Alla läroböcker innehöll stereotypisering. 

De tre övriga begreppen kunde man tolka vid sammanlagt två tillfällen vardera. Även detta fördelat på tre 

läroböcker. 

6.7 Sammanfattning 

Enligt resultaten så kan man inte så något samband mellan antalet sidor, dimensioner och tolkningar av 

de teoretiska begreppen. De kvantitativa resultaten i uppsatsen visar att man varken kan säga att samerna 

tar större eller mindre plats än fornnordisk religion då det skiljer sig i alla tre läroböcker. Man kan också 

konstatera att det fortfarande förekommer spår av en negativ bild om samerna, som främst tar sig form i 

typ av stereotypisering, utifrån tolkningar av begreppen. En intressant sak var att SO-O inte alls tog upp 

något om att samerna blev kristna, och hur denna process gick till. 

7 Slutdiskussion 

Något man tydligt kan se i denna uppsats är att det skiljer sig i både samernas framställning och vilket 

utrymme de ges i de tre läroböcker som granskats. Vad beror då denna variation i framställningen på? Det 
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kan säkert bero på många saker. En sak jag direkt kommer att tänka på är att det finns relativt få källor att 

stödja sig på när det kommer till den samiska religionen. Framförallt avsaknad av skriftliga källor. Man 

är överens i alla tre läroböcker att det inte finns så mycket kvar av den samiska religionen. Vad som 

däremot beskrivs finnas kvar av religionen varierar dock. Något jag också upplevt i arbetet med denna 

uppsats är att det finns begränsat med forskning om samisk religion. 

 

Något annat som väckt mitt intresse i arbetet med denna uppsats är Ninian Smarts sju dimensioner av 

religion och kritiken av denna. Är det fel att mycket tenderar att bli religion med användandet av 

dimensionerna?  Min syn på religion är att det är en livsåskådning. Något man tror på och som hjälper en, 

både i svåra tider och i vardagen. Något man kan känna en gemenskap i och en närhet till något större än 

en själv. Då anser jag inte att religion måste vara något speciellt. Varför skulle till exempel inte fotboll 

kunna få vara en religion? 

 

Som slutord vill jag lyfta fram det jag tycker är det viktigaste. Att eleverna i Sveriges skola får en rättvis 

bild av vår värld. Tillhör man själv inte en minoritet eller ursprungsbefolkning kan man aldrig förstå hur 

det är att leva i en sådan grupp. Elever kan däremot genom undervisning få en förståelse av vad olika 

grupper utsätts, och har utsatts för, genom historien. Vägen till en rättvis bild av världen samt den 

förståelsen skapas genom lärare och kan se olika beroende på var man får den. Huvudsaken är att eleverna 

får den. Precis som i uppsatsens inledning handlar det om ett värdegrundsarbete som skall ske överallt 

och hela tiden. ”Skolans värdegrund ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar 

på” (Skolverket, 2011). 

 

Denna uppsats är endast baserad på läroböcker och i dagens skola finns det så många andra vägar till 

kunskap än just läroböcker, dock poängterat skolverket vikten av att lärarna granskar läromedel kritiskt 

för att ge eleverna en nyanserad och allsidig undervisning (skolverket, 2006).  

 

I inledningen presenterades det att skolverket släppte rapporten I enlighet med skolans värdegrund 2006. 

Där presenterade man att de nationella minoriteterna fick litet eller inget utrymme alls samt att det förekom 

onyanserade och stereotypa beskrivningar i läroböckerna. I läroböckerna jag granskat kan man se att det 

fortfarande förekommer spår av sådana beskrivningar. Dock så får minoritetsgruppen jag valt att inrikta 

mig på, samerna, relativt stort utrymme i religionsläroböckerna. 
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I förslag till vidare forskning skulle jag vilja lyfta att titta på den samiska religionen ur en könsaspekt då 

jag fann några intressanta saker i läroböckerna som inte handlade om det jag granskade. 

Till exempel står det på i en av de granskade läroböckerna att  

schamaner är män eller kvinnor som har en särskild kontakt med det heliga. De kan ha andra namn i andra 

kulturer som till exempel nåjd eller medicinman. 

En nåjd kan alltså vara en man eller en kvinna men på nästa sida i samma bok står det  

Nåjden hade övernaturliga kunskaper och kunde få sin frisjäl att lämna kroppen och resa till andra världar. 

Men först måste nåjden komma i trans, Till sin hjälp hade han jojken och en trumma.   

Här benämner man nåjden som en man i och med att man säger att han hade jojken och trumman till sin 

hjälp.  

I en av de andra läroböckerna står det uttalat att nåjden oftast var en man. 

Ett annat förslag till vidare forskning skulle vara att jämföra utrymmet samerna ges i läroböckerna i 

förhållande till judendomen som också är en svensk minoritet. 
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