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Abstract 
As long as anyone can remember – the use of history in Sami identity 

formation 1969-2018 

This paper deals with how different operators use Sami history, what kind of use of history 

they apply. The material I have analysed are lesson plans from Samiskt informationscentrum, 

The Sami – an Indigenous People in Sweden by Sametinget and the government, brochures by 

Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum and the journal Samefolket the years 1969-2018. The study 

answers two main questions: 

- Which use of history is made by the actors claiming Sami history? How do they use Sami 

history? 

- In what way are global historical references used in the writing of history? 

I have used a hermeneutic method as a tool in my analysis to try to understand in what aim the 

use of Sami history is made. My main conclusions are that there often are deep historical 

arguments that are used, where the authors in my material are trying to legitimize the presence 

of the Sami people as far back in time as possible. A genealogical perspective is used in all 

the material, where the history that is important for them is shown, as well as that the actions 

of the Sami peoples ancestor is often raised. This is connected with an ideological use of 

history, because arguments like “the Sami have been here as long as anyone can remember” 

are used. This is linked with the existential use of history where I see it as an aim to legitimize 

the rights of land, fishing, hunting and reindeer husbandry. There is also a moral use of 

history that are shown in connection with an existential use of history, where I see it as strive 

for remembering the history of the Sami, but also a reconciliation and restoration with the 

past. Often the moral, ideological and existential use of history is used together to achieve the 

same thing – more rights for the Sami’s. There is a political dimension of history culture that I 

see in my material where the history is used to legitimize, in this case, the rights of the Sami 

people. The use of global historical references is partly showed in Samefolket, some of the 

brochures and in one of the lesson plans about colonialism; where there are comparisons with 

how the Jews, the indigenous Americans and aborigines were treated. 

 

Nyckelord: Samer, Samefolket, historiebruk, samisk historia, Gaaltije, Sametinget, 

historiekultur, hermeneutisk metod, Samiskt informationscentrum 



3 
 

Innehållsförteckning 
Abstract ...................................................................................................................................... 2 

1. Inledning ................................................................................................................................. 5 

2. Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 5 

3. Bakgrund ................................................................................................................................. 6 

4. Tidigare forskning ................................................................................................................. 10 

5. Material och metod .............................................................................................................. 14 

5.1 Samiskt informationscentrum ............................................................................................ 15 

5.2 The Sami – an Indiegenous People in Sweden .................................................................... 16 

5.3 Gaaltije - Sydsamiskt kulturcentrum .................................................................................. 17 

5.4 Samefolket .......................................................................................................................... 18 

5.5 Urval och avgränsning ........................................................................................................ 19 

5.6 Metod ................................................................................................................................. 20 

6. Teori ...................................................................................................................................... 21 

6.1 Historiekultur ...................................................................................................................... 21 

6.2 Historiebruk ........................................................................................................................ 23 

6.3 Genetiskt och genealogiskt perspektiv .............................................................................. 25 

7. Undersökning och analys ..................................................................................................... 26 

7.1 Samiskt informationscentrum – Lektionsplaneringar ........................................................ 26 

          7.1.1 Åk 1-3 ........................................................................................................................... 26 

          7.1.2 ”Underlag för lektionsplanering – Sápmi, samerna och den samiska flaggan åk 1-3” 27 

          7.1.3 ”Underlag för lektionsplanering – Bildcollage med faktatext om samer åk 1-3”........ 27 

          7.1.4 ”Underlag för lektionsplanering – Berättelseskrivning till bild (samer) åk 1-3”. ........ 28 

          7.1.5 ”Underlag för lektionsplanering – Att vara same åk 1-3” ........................................... 28 

          7.1.6 Sammanfattning och analys lektionsplaneringar åk 1-3 ............................................. 29 

          7.1.7 Åk 7-9 ........................................................................................................................... 29 

          7.1.8 ”Underlag för lektionsplanering – Sameblod åk 7-9” .................................................. 30 

          7.1.9 ”Underlag för lektionsplanering – kolonialism åk 7-9” ............................................... 30 

          7.1.10 ”Underlag för lektionsplanering – Källkritik” ............................................................ 32 

          7.1.11 Sammanfattning och analys lektionsplaneringar åk 7-9 ........................................... 32 

    7.2 Sametinget & Regeringskansliet - The Sami – an Indigenous People in Sweden.................. 34 

         7.2.1 Sedan urminnes tider ................................................................................................... 34 

         7.2.2 Renskötsel och rättigheter ........................................................................................... 35 

         7.2.3 Rasbiologi ..................................................................................................................... 36 



4 
 

     7.2.4 Nomadskolan ................................................................................................................... 37 

     7.2.5 Sammanfattning och analys ............................................................................................. 37 

 7.3 Sydsamiskt centrum/Gaaltije ................................................................................................... 39 

     7.3.1 Så länge någon kan minnas .............................................................................................. 39 

     7.3.2 Renskötsel ........................................................................................................................ 41 

     7.3.3 Rättigheter till marker ...................................................................................................... 43 

     7.3.4 Nomadskolan och kristnandet av samer ......................................................................... 44 

     7.3.5 Turism .............................................................................................................................. 44 

     7.3.6 Sammanfattning och analys ............................................................................................. 45 

7.4 Samefolket ................................................................................................................................ 48 

     7.4.1 Brister och felaktig information ....................................................................................... 48 

     7.4.2 Globalhistoriska referenser.............................................................................................. 51 

     7.4.3 Legitimering ..................................................................................................................... 51 

     7.4.4 Sammanfattning och analys ............................................................................................. 52 

8. Avslutande sammanfattning och diskussion ........................................................................ 53 

8.1 Avslutande sammanfattning ..................................................................................................... 53 

     8.1.1 Fråga 1 - Vilket historiebruk framkommer hos de aktörer som gör anspråk på samisk  

historia? Hur brukar de samisk historia? ....................................................................................... 54 

    8.1.2 Fråga 2 – På vilket sätt används globalhistoriska referenser i historieskrivningen? ........ 56 

8.2 Avslutande diskussion ............................................................................................................... 57 

9. Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 59 

9.1. Källmaterial .............................................................................................................................. 59 

    9.1.1 Arkivmaterial ..................................................................................................................... 59 

    9.1.2 Övrigt källmaterial ............................................................................................................ 60 

9.2 Litteratur ................................................................................................................................... 65 

       9.3 Internetkällor ............................................................................................................................ 68 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Inledning 

Samisk historia och kultur är något vi kan ta del av lite överallt idag, t.ex. på TV i 

Midnattssol, Mitt stora samiska bröllop samt Melodifestivalen med dess Jon-Henrik Fjällgren. 

Filmen Sameblod visar upp samisk historia och artisten Maxida Märak kämpar för samernas 

rättigheter. Samtidigt är okunskapen om samerna hos den svenska befolkningen, och 

framförallt dagens skolungdomar, något som diskuteras. En del skolor tar inte upp samerna i 

undervisningen,1 trots att det står i läroplanerna, Lgr11 och Lgy11, att skolan är ansvariga för 

att eleverna ”har kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia”.2 Med ett ökat intresse i 

media och samhället samt en bristande kunskap hos skolungdomar, kan det vara fördelaktigt 

att belysa vad representanter ifrån minoritetsgrupper anser vara betydelsefullt i 

historieskrivningen. Ur ett historievetenskapligt perspektiv är det intressant att undersöka 

aktörer som gör anspråk på expertis om samisk historia, och vilka syften de kan tänkas ha, 

samt vilka konsekvenser det kan få. Denna uppsats har inte syftet att presentera en sann och 

riktig bild av samernas historia. Avsikten är inte att göra anspråk på ett samiskt perspektiv, för 

vad är egentligen det? Min avsikt är inte heller att beskriva relationen till skolan, utan jag 

ämnar undersöka och försöka komma åt det bakomliggande till varför aktörerna presenterar 

historien om samer på det sättet de gör, samt hur de brukar historien. Denna undersökning är 

historiedidaktisk, och relevant för historievetenskapen därför att samiskt historiebruk inte är 

särskilt belyst. Denna uppsats är ett försök till att täppa till den luckan i forskningen. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Detta är en historiografisk och historiedidaktisk studie där jag ska undersöka vad olika aktörer 

som gör anspråk på samisk historia lyfter fram. En historiografisk studie är ”den 

                                                             
1 Andersson, Monica & Poggats, Tobias, ”Högstadier elever får inte lära sig om samernas historia”, Sveriges 

Radio, 26/4 2017, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6681634 (Hämtad 2019-

05-14).  
2 Skolverket, Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet, Övergripande mål och 

riktlinjer, Skolverket, https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-

grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet (Hämtad 2019-05-30); 
Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan, Skolans värdegrund, Skolverket, 2011,   

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (Hämtad 2019-05-14). 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6681634
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
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vetenskapliga analysen av historieforskningen och historieförmedlingen”3, hur historien har 

etablerats utanför universiteten, historiker och skolan. Jag vill granska i vilket syfte olika 

aktörer skildrar samisk historia. Om det till exempel är i ett vetenskapligt, existentiellt eller 

moraliskt syfte osv. Samt hur de använder sig av globalhistoriska referenser för inramning av 

samisk historia, alltså huruvida de relaterar till andra historiska händelser runt om i världen. 

Frågeställningarna som jag ämnar besvarar är:  

– Vilket historiebruk framkommer hos de aktörer som gör anspråk på samisk historia? Hur 

brukar de samisk historia? 

– På vilket sätt används globalhistoriska referenser i historieskrivningen?  

 

3. Bakgrund  

Det har pågått (och pågår fortfarande idag) en lång debatt kring samers rättigheter, vilket har 

lett till konflikter mellan samer och staten, samer och markägare, samer och jägare, samt 

ansträngda relationer med övriga befolkningen. Det kan ha gjort det extra viktigt för samer att 

skriva sin egen historia. Jag kommer här att ta upp en del kring bakomliggande orsaker till 

debatten och konflikterna. 

 

I slutet av 1800-talet sanktionerades den första renbeteslagen, som innebar att samerna fick 

ensamrätt att bedriva renskötsel, samt ”rätten till jakt, fiske och skogsfång på kronans mark”.4 

Lagen innefattade var samernas renar fick uppehållas, och renskötselområdet delades in i 

förvaltningssektioner - lappbyar, där renskötseln skulle utföras gemensamt. I och med 

lagstiftningen konstruerades två kategorier av samer, där staten deklarerade vem som var 

genuin same. Statens syfte var att skydda renskötseln genom att avskilja samerna från de 

farliga effekterna det svenska samhället bedömdes ha. Renskötande fjällsamer bedömdes 

biologiskt som mest lämpade för renskötsel. De icke-renskötande samerna skulle bemötas 

som en del av den svenska befolkningen, men de samiska rättigheterna hörde enbart ihop med 

renskötsel. Lappväsendet tillsattes för att inspektera, där lappfogdarna bedömdes vara 

                                                             
3 Nationalencyklopedin, ”historiografi”, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/historiografi 

(Hämtad 2019-05-14). 
4 Lantto, Patrik & Mörkenstam, Ulf, ”Sametingets historiska och politiska kontext”, i: Sametingsval – Väljare, 

portier och media, Nilsson, Ragnhild, Dahlberg, Stefan & Mörkenstam, Ulf (red.), Stockholm: Santérus Förlag, 

2016, s. 49. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/historiografi


7 
 

sakkunniga på samefrågor, och gemensamt med länsstyrelsen var det dem som fick uttala sig i 

väsentliga frågor.5 Den samiska politiska mobiliseringen i Sverige tog fart kring sekelskiftet 

1900 i ”protest mot den svenska statens politik, synen på samerna och de första 

renbeteslagarna”.6 Samerna ville ha ett erkännande som folk, besittningsrätt till sina marker, 

samt ses som mer än renskötare.7 1904 startades ”de första samiska organisationerna, en 

riksorganisation samt fem lokala sameföreningar”.8 Samtidigt gavs en samisk tidskrift ut - 

Lapparnes Egen Tidning, men denna, riksorganisationen, samt alla utom en sameförening 

lades ned 1905. Anledningen var ”främst ekonomiska problem, interna konflikter och stark 

extern kritik mot rörelsen”.9 1918 var Torkel Tomasson en av upphovsmännen till det första 

samiska landsmötet i Sverige, vilket ledde till en ny samisk riksorganisation, skapandet av 

flera sameföreningar samt att Samefolkets Egen Tidning började publiceras, med Tomasson 

som ansvarig utgivare. 1950 startades Sámiid Riikasearvi (Svenska Samernas Riksförbund - 

SSR) vilket resulterade i den första varaktiga samiska organisationen som innefattade 

sameföreningar och samebyar.10 En kan utkristallisera tre stycken väsentliga omständigheter 

som motorer till bildandet: 

Den första är det allmänna hotet mot rennäringen och renskötselns framtid från det moderna 

samhället. Den andra är statens sätt att på ett auktoritet sätt ta ifrån samerna och lappbyarna allt 

mer av självbestämmanderätten över renskötseln, vilket ingrep direkt i den samiska kulturen. 

Den tredje är strävan att bli behandlade på likvärdigt sätt som andra svenska medborgare och 

inte som ett omyndigförklarat naturfolk.11  

Lantto och Mörkenstam menar att ”Den samiska mobiliseringen fick en stor inverkan på 

svensk politik, då staten tvingades att kritiskt reflektera över sin egen förda politik på ett sätt 

som den tidigare aldrig hade gjort.”12 Det bildades flera organisationer av icke renskötande 

samer under 1960-talet, Storuman-, Mälar- och Gällivaregrupperna samt Norrbottens 

sameförbund. Dessa ansåg att SSR inte verkade för de icke renskötande samernas privilegier 

och förmåner, vilket ledde till bildandet av Landsförbundet Svenska samer.13 Tack vare den 

samiska politiska mobiliseringen erkände regeringen 1977 ”samerna som en etnisk minoritet 

                                                             
5 Lantto & Mörkenstam, s. 49-55. 
6 Lantto & Mörkenstam, s. 46.  
7 Lantto & Mörkenstam, s. 54-56. 
8 Lantto, & Mörkenstam, s. 56. 
9 Lantto & Mörkenstam, s. 56. 
10 Lantto & Mörkenstam s. 56-62. 
11 Elenius, Lars, Nationalstat och minoritetspolitik – Samer och finskspråkiga minoriteter i ett jämförande 

nordiskt perspektiv, Lund: Studentlitteratur, 2006, s. 213-214. 
12 Lantto & Mörkenstam, s. 63. 
13 Lantto & Mörkenstam, s. 64. 
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och ursprunglig befolkning i sitt eget land.”14 I början av 1980-talet utsåg staten en utredning 

om samiska rättigheter efter begäran av SSR. På grund av verifikationen av samerna som 

ursprungsbefolkning och minoritetsgrupp behövdes det tas i beaktande vad internationell rätt 

föreskrev. Resultatet genererade nya lagar för att skydda rennäringen, samtidigt tog staten 

tillbaka de samiska rättigheterna kring jakt och fiske, då de menade att staten hade gett 

samerna dem, och därmed kunde ge den rätten vidare.15 Artikel 27 i internationell rätt 

tolkades som att samerna hade ”dels rätt till kulturell autonomi, det vill säga att utan statens 

inblandning sköta sina egna kulturfrågor (passiva rättigheter), dels rätt att få statens stöd för 

kulturella angelägenheter (aktiva rättigheter).”16 På grund av detta inrättades det svenska 

Sametinget. Det betonades att Sametinget skulle vara en statlig myndighet under regeringen. 

Sametinget har:  

dubbla roller: som administrativ myndighet ska det genomföra den svenska regeringens politik 

som den formuleras i lagar, förordningar och regeringens årliga regleringsbrev (ett sådant som 

utgår till alla myndigheter), och som representativt organ för det samiska folket ska det tillvarata 

den samiska väljarkårens intressen.17  

 

År 1988 gav regeringen samerna en ursäkt för koloniseringen och övergreppen den samiska 

befolkningen fått utså.18 Det finns ett internationellt regelverk beträffande urfolk, vilket kan 

appliceras på samerna, men den har inte fått verkan i svensk lagstiftning.19 Propositionen om 

ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder kom 1991 av 

International Labour Organisation (ILO). Sverige var med att ta fram konventionen men har 

fortfarande inte skrivit under den. Annica Brännlund menar att det inte finns en enkel 

förklaring till varför Sverige inte har accepterat konventionen, men att en anledning kan vara 

frågan om samernas rätt till mark och vatten. Det finns nämligen många aktörer vilka anser att 

deras intresse också måste tas hänsyn till: skogsägare, jägare, gruvnäring, sportfiskare, 

turistnäring m.m. Brännlund anser att frågan är infekterad, då det utmynnar i vems rättigheter 

                                                             
14 Lantto & Mörkenstam, s. 66. 
15 Lantto & Mörkenstam, s. 66-70. 
16 Lantto & Mörkenstam, s. 70. 
17 Lantto & Mörkenstam, s. 71.  
18 Lantto & Mörkenstam, s. 72. 
19 Johansson, Peter, ”Vikten av att vara en urbefolkning – minoriteters och urbefolkningens ställning inom 

nationell rätt”, i: Samer och ursprungsbefolkningars rättigheter, Centrum för värdegrundsstudier (Cevs), 

Claesson, Bo (red.), Göteborgs universitet, Göteborg, 2003, s. 76, 79-80; Brännström, Malin, ”Samerna och 

naturresurserna”, i: Är vi inte alla minoriteter i världen? – Rättigheter för urfolk, nationella minoriteter och 

invandrare, Elenius, Lars (red), Stockholm: Ordfront, 2009, s. 199.  
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som väger tyngst.20 År 2007 antog FN:s generalförsamling urfolksdeklarationen, som bland 

annat innebär att urfolk ska ses som jämlikar gentemot majoritetsgruppen och inte 

diskrimineras. Vidare medför den att urfolk ska ha politiska, ekonomiska och sociala 

rättigheter, få agera självbestämmande, få bevara sin kultur, tradition, historia och filosofi, 

samt ha rätt till sina länder, territorier och resurser.21 Samerna blev år 2000 erkända som en av 

Sveriges minoriteter. I och med detta infördes minoritetsspråkslagen och begreppet nationell 

minoritet som innebär att ”Sverige har fem nationella minoriteter: samer, sverigefinnar, 

romer, tornedalingar och judar”.22 FNs rapport från 2011 påpekar att det är väsentligt att 

Sverige ser över förhållandet emellan Sametinget och den svenska regeringen, med avsikten 

att expandera Sametingets självständiga beslutsmakt.23 Lantto och Mörkenstam skriver att 

trots ”erkännandet av samer som urfolk”24, fortsätter utnyttjandet av land och vatten, på det 

sedvanliga samiska bosättningsområdet, vilket Sametinget inte har något att säga till om. I 

Sametingslagen står det på vilka premisser en räknas som same: 

Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och 

   1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller 

   2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har 

haft samiska som språk i hemmet, eller 

   3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget.25 

Samer ses som ursprungsbefolkning i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Området som 

samerna är utbredda på är ungefär 600 000 km2, vilket samerna kallar för Sápmi. 

Sammantaget består den samiska befolkningen av cirka 60 000 – 100 000, av dessa bor 17 

000-20 000 i Sverige. Samiskan delas in i tre allomfattande grupper östsamiska, 

centralsamiska och sydsamiska.26 Dessa består i sin tur av olika dialekter, som ibland är så 

olika ”att deras användare inte förstår varandra”.27 Samerna har inte något likartat dräktskick, 

                                                             
20 Brännlund, Annica, ”ILO:s konvention 169 – Frågan om en svensk ratificering i ett kritiskt perspektiv”, i: Vid 

foten av fjället: forskning om samernas historia och samhälle, Sköld, Peter (red.), Umeå: Centrum för Samisk 

forskning, Umeå universitet, 2012, s. 11-20, 31, 43-44, 54-56. 
21 United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2008, 61/295, s. 1-3, 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf (Hämtad 2019-05-14). 
22 Sametinget, ”Vad är ett urfolk”, 2019-03-20, https://www.sametinget.se/urfolk (Hämtad 2019-05-14). 
23 Lantto & Mörkenstam, s. 74. 
24 Lantto & Mörkenstam, s. 74. 
25 Regeringskansliet, Kulturdepartementet, Sametingslag SFS 1992:1433, Lag 2006:803, §2, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/sametingslag-19921433_sfs-

1992-1433 (Hämtad 2019-05-14). 

26 Elenius, 2006, s. 13-14. 
27 Elenius, 2006, s. 14. 

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
https://www.sametinget.se/urfolk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/sametingslag-19921433_sfs-1992-1433
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/sametingslag-19921433_sfs-1992-1433
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även kulturella attribut, religiös inriktning och relationen till beslutsfattare varierar.28 Därför 

är det viktigt att tänka på att samer precis som andra folk är olika individer, och det finns inte 

ett samiskt perspektiv, eller en sann och objektiv historia.29 

 

4. Tidigare forskning  

Internationellt finns det forskning kring urfolk och deras strävan efter representation, 

upprättelse och rättigheter. Vilken tog fart på 1960-talet, men har sedan 1980-talet tilltagit 

alltmer, framförallt i det historievetenskapliga fältet.30 Främst har urfolks utbildning granskats 

i förhållande till koloniala strukturer, där det framkommer att försök har gjorts till att anpassa 

och civilisera urfolket till majoritetskulturen.31 David B. MacDonald har undersökt hur 

urfolksgrupperna i USA, Australien och Nya Zeeland använder sig av Förintelsen i historiska 

jämförelser, det vill säga hur de brukar historien. Han argumenterar för att folkmord har 

inträffat i USA och Australien men inte i Nya Zeeland.32 MacDonald använder sig av 

begreppet identitetspolitik, vilket kan ses som strävan efter rättslig bekräftelse, inte för 

enskilda individer utan för en diskriminerad grupp. Många grupper vill även ha politisk och 

social makt. MacDonald skriver att urfolk och etniska grupper i diaspora använder sig av 

Förintelsen för att rama in deras egen historia och identitet, både när det kommer till folkmord 

och kolonialism.33 MacDonald lyfter att det är många som har större förståelse för 

kolonisatörerna än de koloniserade, när det kommer till drivkrafter och levnadssätt. Detta kan 

bero på att ens förfäder deltagit eller varit åskådare till oförrätter, samt att för många är det 

anstötligt att ogilla sina egna anfäder och nationella ledare.34 MacDonald framhäver att en del 

urfolk använder Förintelsen som referensram för att uttrycka sina erfarenheter av utsatthet, i 

sökandet efter rättvisa, återställande och rehabilitering. Vidare anser MacDonald att t.ex. 

urfolksamerikaner, aboriginer och maorier använder sig av Förintelsen för att locka till sig 

                                                             
28 Elenius, 2006, s. 14. 
29 Elenius, 2006, s. 14. 
30 För mer kring urfolksforskning se Wickström, Martin, ”The difference white ethnics made: The 

multiculturalist turn of Sweden in comparison to the cases of Canada and Denmark”, i: Migrations and Welfare 

States. Policies, Discourses and Institutions, Jønsson, H. V.,Onasch, E., Pellander, S., & Wickström, M. (red), 

Helsinki: Nordwel Studies in Historical Welfare State Research, 2012. 
31 Se t.ex. McConaghy, Cathryn. Rethinking Indigenous Education – Culturalism, Colonialism and the Politics of 

Knowing. Flaxton: Post Pressed, 2000. s. xi. 
32 MacDonald, David B., Identity Politics in the Age of Genocide, New York: Routledge, 2008, s. 61. 
33 MacDonald, s. 10-11, 196-205. 
34 MacDonald, s. 196-205. 
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folk som inte vet så mycket om vad de genomlidit.35 MacDonald granskar två komparativister 

David Stannard och Ward Churchill, och deras syn på urfolksamerikaners historia vilken de 

jämför med Förintelsen. Komparativister strävar efter ”moral capital […] the small amount of 

it that exists in America has been literally ’stolen’ by Jews”.36 MacDonald skriver att Stannard 

menar att ”indigenous people were innocent victims of unprovoked aggression”.37 MacDonald 

lyfter Dirk Moses, professor i modern historia, åsikt kring faran att jämföra händelser med 

Förintelsen, eftersom att det kan leda till att händelser som inte är identiska med Förintelsen 

inte ses som folkmord överhuvudtaget.38 MacDonald menar att det vore bättre om man 

separerade Förintelsen från folkmordet i Australien, för att kunna diskutera det utan att blanda 

in nazister och judar i debatten, istället kan de jämföra med urfolksamerikaner eftersom de har 

erfarit liknande händelser som reducering, sjukdomar samt att de blivit undantryckta av 

nybyggare på grund av att dessa ville ha deras marker.39 

 

Identitetspolitik kan kopplas till det sociologen Jeffrey K. Olick lanserat - ”the politics of 

regret”, vilket Olick menar är en ny grund för politisk legitimitet.40 Det centrala för ”politics 

of regret” är en ”general moralization of political conflict.”41 Det kan avse politiska 

ståndpunkter kring att försöka sona tidigare brott och oförrätter, samt försök till 

rättfärdigande. Genom att medge fel ifrån det förflutna, kan det politiska etablissemanget 

förstärka sitt anseende, i en tidsålder där äldre nationella identiteter tappat sin dominans. 

Olick anser att ”politics of regret" kan användas i syfte att bibehålla medborgerlig gemenskap, 

via ett införlivande av alternativa minnen och historier till en ny försonande skildring. Olick 

skriver att nya regimer försöker finna metoder till att hantera deras föregångares handlingar, 

då vedertagna system bemöter ett växande historiemedvetande och strävande efter ”politics of 

regret”. Idag är ett flertal intresserade av att erkänna historiska övergrepp och försöka 

gottgöra dem. Vidare menar Olick att ”the politics of regret” kan resultera i skam och skuld 

som följd av en social strukturell och kulturell förmåga.42 ”The politics of regret” kan 

översättas till antingen ångerpolitik eller beklagandepolitik, vilket generar olika konsekvenser 

                                                             
35 MacDonald, s. 76-81, 88-94, 104-112. 
36 MacDonald, s. 75. 
37 MacDonald, s. 77. 
38 MacDonald, s. 90-94. 
39 MacDonald s. 102-103. 
40 Olick, Jeffrey K., The politics of regret: on collective memory and historical responsibility, New York: 

Routledge, 2007, s. 14. 
41 Olick, s. 128. 
42 Olick, s. 17, 122, 128-138, 188-192. 
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beroende på vilken tolkning en lägger i begreppet. Därför kommer jag att i min undersökning 

använda mig av begreppet ”the politics of regret”.  

 

Inom svensk historiedidaktisk forskning finns det inte någon som har frambringat särskilt 

mycket kring samisk historia och historiebruk. Till stor del består forskningen kring samer i 

Sverige av läromedelsanalyser kring representationen av samer i läroböcker. Där bland annat 

Ann-Louise Hällgren gjort ett examensarbete som är sammanfattat i antologikapitlet 

”Samebilden i undervisningen. En kvantitativ analys av lärarintervjuer och historieläroböcker 

på gymnasiet”. Vilket beskriver hur samers kultur och historia skildrats i historieläroböcker 

för åk 4-6 och gymnasiet, mellan åren 1983 och 2001. Hällgren har även använt sig av 

lärarintervjuer samt läro- och kursplaner. Det resultat hon visar upp ifrån de fyra 

lärarintervjuerna är att sameundervisningen ser olika ut, samt att endast hälften av de 

intervjuade lärarna undervisar om samer. En av de två som inte undervisar om samerna, 

uppger att det är på grund av att det inte står i läroboken. Vid analysen av historieläroböcker 

för åk 4-6 skriver Hällgren att före 1994 skildrades samerna mer negativt och stereotypiskt, i 

kontrast till läroböcker utgivna efter inträdandet av Lpo94 som hon anser är mer objektiva.43 

Angående läroböckerna för gymnasiet mellan 1983 och 1993 innehåller de inga 

framställningar rörande samerna, vilket Hällgren menar bero på att i Lgy70 och Lgr80 var inte 

ett av målen kunskaper om samerna, samt att det var först på 1990-talet som världen började 

intressera sig mer för urbefolkningar. Hällgren nämner att sedvänjan inte har inneburit 

framställning av samer i gymnasieläroböcker, samt att läromedelsförfattarna har okunskap om 

samer. I och med Lpf94 infördes det i kursplanen för historia att nationella minoriteters 

kulturarv ska beröras. Utav de fem undersökta läroböckerna skrivna efter Lpf94 är det endast 

en bok som inte har någon framställning av samerna. Det som står i de fyra andra 

läroböckerna är ”sakligt och kortfattat.”44 Många av böckerna framställer samen som en 

”renskötande nomadiserande man på fjället vid sin kåta”.45 Hällgren menar att både de 

intervjuade lärarnas och läroböckernas förhållningssätt är av ”vi-de” karaktär, och anser att 

faran vid en sådan undervisning är att stereotyper och fördomar späs på, och istället för att det 

                                                             
43 Hällgren, Ann-Louise, ”Samebilden i undervisningen. En kvalitativ analys av lärarintervjuer och 

historieläroböcker på gymnasiet.”, i: Samer och ursprungsbefolkningars rättigheter, Centrum för 

värdegrundsstudier (Cevs), Claesson, Bo (red.), Göteborgs universitet, Göteborg, 2003, s. 167-180. 
44 Hällgren, s. 182. 
45 Hällgren, s. 187. 
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ska bli en mer öppenhet mot minoriteter blir det en form av främlingsskapande. Hällgren 

föreslår en lösning där minoriteterna själva får delge sin kultur och historia.46 

 

Therese Karlsson granskar i ”Exotiska renskötare och trolltrummans magi. Samer och 

samiska frågor i grundskolans läromedel för de samhällsorienterade ämnena” framställningen 

av samer i läromedel och tillhörande lärarhandledningar för årskurs 4-6 och 7-9. Det är 63 

stycken läroböcker och 29 lärarhandledningar, mellan åren 1994-2003 som analyserats. Av 

dessa var det endast 33 stycken som behandlade samerna i någon omfattning. 15 av de 33 

läroböckerna utsåg Karlsson som väsentligt innehåll. Karlsson kommer fram till att det i 

läromedlen råder en brist på relevant samiskt innehåll. Samt att när samerna behandlas 

framställs deras kultur som exotisk, t.ex. genom att ”trolltrummor” och nåjden ges stor plats. 

Något som nämns alltigenom är renskötsel koncentrerat till norra Sverige. Icke-renskötande 

samer berörs knappt. I stort sett nämner alla läroböckerna att samerna är Sveriges 

urbefolkning och har existerat här långt före svenskar, men det är först när norra Sverige 

diskuteras som samerna blir av intresse.47 Karlsson finner att läroböckerna skildrar 

tvångskristnandet av samerna, men det saknas skildringar om andra övergrepp mot samer. 

Karlsson önskar finna material om det rasbiologiska institutet, samt förbudet för samerna att 

bo i hus och tala samiska i skolan. Konflikterna mellan samer och svenskar nämns knappt, 

och när de väl gör det, skildras samerna som orsaken till konflikten. Karlsson menar att det är 

en fara att eleverna kommer gå ut ur skolan med en bild av samerna som exotiska och 

mystiska, med ökande fördomar.48 

 

Lars Elenius behandlar i ”Nationella minoriteters symboliska nationsbyggande” hur Kvänland 

och Sapmi ”skapats som symboliska nationer sedan 1970-talet på Nordkalotten, samt hur 

historia, myter, symboler och minnen har använts i en transnationell diskurs för utvecklingen 

av nya slags minoritetsidentiteter och för att utveckla nya former av etnopolitik.”49 Kvänerna 

är en finsktalande minoritet och nationell majoritet i Nordnorge. Olika källor har använts för 

                                                             
46 Hällgren, s. 187-188. 
47 Karlsson, Therese, ”Exotiska renskötare och trolltrummans magi. Samer och samiska frågor i grundskolans 

läromedel för de samhällsorienterade ämnena”, i: Peter Sköld (red.), Vid foten av fjället: forskning om samernas 

historia och samhälle, Umeå: Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, 2012, s, 254-257, 262, 264-265, 

271-278. 
48 Karlsson, T, s. 277-278.  
49 Elenius, Lars, ”Nationella minoriteters symboliska nationsbyggande”, Historisk tidskrift, 138:3, 2018, s. 480. 

http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2018-3/pdf/HT_2018-3_480-509_elenius.pdf (2019-05-14). 

http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2018-3/pdf/HT_2018-3_480-509_elenius.pdf
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att sammankoppla kvänerna med äldre benämningar som Kvänland, kainuu och till exempel 

isländska Egilssagan av Snorre Sturlasson ifrån 1200-talet.50 Under mitten av 1800-talet 

förenade finländska forskare ”den norska etnonymen kvän med den finska etnonymen 

kainulainen”.51 Elenius skriver att det under 1970-talet började växa fram en bild av Sápmi 

som en samisk nation gående över de territoriella begränsningarna. Att Sápmi var ett etniskt 

hemland för samerna i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Vilket är förbundet med bilden 

av samernas kamp mot att bli erkända som urfolk.52 Det har både i lagstiftningen och media 

utpräglats att samerna är ett eget folk, förknippat med ”samernas traditionella 

bosättningsområde”.53 Elenius håller med nationalismforskaren Anthony D. Smiths om att 

etniska grupper och nationer med hjälp av myter och historiska minnen konstruerat en 

förenande identitet, där det betydelsefulla för självidentifieringen är just myter som behandlar 

ett folks härkomst.54 Elenius menar att på grund av avsaknaden av källor och en diffus 

historieskrivning har såväl Sapmi som Kvänland genererat en nationell mytologiserande 

funktion, där de använder sig av djuphistoriska argument.55 Elenius har till viss del tittat på 

hur samisk historia brukas men han har fokuserat på skapandet av Sapmi som en symbolisk 

nation samt använt sig av andra källor än jag. Det finns en lucka i forskningen om 

historiebruk och samisk historia. Med denna uppsats försöker jag täppa till en del av detta 

hålrum i forskningen. 

 

5. Material och metod 

Jag kommer nedan presentera mitt källmaterial där jag börjar med information kring de olika 

aktörerna åtföljt av en presentation av mitt källmaterial. Avslutningsvis kommer jag i detta 

avsnitt gå över till en metodbeskrivning. 

 

                                                             
50 Elenius, 2018, s. 481, 488-489. 
51 Elenius, 2018, s. 489. 
52 Elenius, 2018, s. 480. 
53 Elenius, 2018, s. 495. 
54 Elenius, 2018, s. 500; För mer om Anthony D. Smiths tankar se Smith, Antonhy D., National Identity, 

London: Penguin, 1991. 
55 Elenius, 2018, s. 500. Med djuphistoriska argument men jag att en använder sig av argument som att en har 

bott på en plats i urminnes tider, och refererar långt tillbaka i tiden för att legitimera. 
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5.1 Samiskt informationscentrum 
Bakom hemsidan samer.se står Samiskt informationscentrum, som är en del av Sametingets 

myndighetsuppdrag. Regeringen utövade 2001-2004 en nationell informationskampanj med 

syftet att befolkningen skulle lära sig mer om samerna. Därför fick Sametinget i uppdrag att 

”bygga ett nationellt, permanent samiskt informationscentrum”56 vilket invigdes 2005. 

Samiskt informationscentrums uppgift är att ”öka människors kunskaper om samer och 

samisk kultur”.57 De ska vara en drivande kraft i samarbete med olika aktörer som 

frambringar kunskaper om samer och bygga upp nätverk som bidrar till att enklare finna 

information om samer.58 På hemsidan under fliken ”Skola” finns undervisningsmaterial för 

förskola och fritid, grundsärskola åk 7-9, samt grundskolans åk 1-9. Drugge utbildning AB 

har utfört en undersökning på uppdrag av Sametinget år 2017, där lärare har intervjuats i syfte 

att ta reda på vad de är i behov av för att kunna undervisa om samer. Samiskt 

informationscentrum skriver att samer är något som knappt berörs i undervisning, samt att det 

oftast inte tas upp i lärarutbildningar. Vilket de menar har lett till att lärare inte vet hur de ska 

undervisa om samer. Därför har Samiskt informationscentrum producerat 

undervisningsmaterial för att förenkla för lärare att behandla samerna i sin undervisning. 

Samiskt informationscentrum erbjuder lektionsmaterial för ämnena samhällskunskap, 

svenska, bild, religionskunskap, musik och historia. Alla lektionsplaneringarna är förankrade i 

läroplanerna.59 Jag har valt att titta närmare på undervisningsmaterialet anpassat för 

historieämnet i grundskolan. För åk 1-3 finns det fyra stycken lektionsplaneringar kopplade 

till historia: 

 ”Underlag för lektionsplanering – Sápmi, samerna och den samiska flaggan åk 1-3”60 

 ”Underlag för lektionsplanering - Att vara same åk 1-3”61  

 ”Underlag för lektionsplanering - Berättelseskrivning till bild (samer) åk 1-3”62  

 ”Underlag för lektionsplanering - Bildcollage med faktatext om samer åk 1-3”63 

                                                             
56 Samiskt informationscentrum, ”Om oss”, ”Bakgrund och uppdrag”, http://www.samer.se/1048 (Hämtad 2019-

05-14). 
57 Samiskt informationscentrum, ”Om oss”, ”Bakgrund och uppdrag”. 
58 Samiskt informationscentrum, ”Om oss”, ”Bakgrund och uppdrag”. 
59 Samiskt informationscentrum, ”Skola”, http://www.samer.se/skola (Hämtad 2019-05-14). 
60 Samiskt informationscentrum, Trägårdh Sikku, Marit, ”Underlag för lektionsplanering – Sápmi, samerna och 

den samiska flaggan åk 1-3”, Drugge utbildning AB, http://samer.se/5559 (Hämtad 2019-05-15). 
61 Samiskt informationscentrum, Trägårdh Sikku, Marit, ”Underlag för lektionsplanering - Att vara same åk 1-3”, 

Drugge utbildning AB, http://samer.se/5563 (Hämtad 2019-05-15). 
62 Samiskt informationscentrum, Trägårdh Sikku, Marit, ”Underlag för lektionsplanering - Berättelseskrivning 

till bild (samer) åk 1-3”, Drugge utbildning AB, http://samer.se/5562 (Hämtad 2019-05-15). 
63 Samiskt informationscentrum, Trägårdh Sikku, Marit, ”Underlag för lektionsplanering - Bildcollage med 

faktatext om samer åk 1-3”, Drugge utbildning AB, http://samer.se/5567 (Hämtad 2019-05-15). 

http://www.samer.se/1048
http://www.samer.se/skola
http://samer.se/5559
http://samer.se/5563
http://samer.se/5562
http://samer.se/5567
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Ansvarig för dessa lektionsplaneringar är samer.se i kollaboration med Marit Sikku Trägårdh, 

som då var grundskolelärare/förstelärare i samiska. För åk 7-9 finns det tre stycken 

lektionsplaneringar kopplade till historia: 

 ”Underlag för lektionsplanering - kolonialism åk 7-9”64 

 ”Underlag för lektionsplanering – Sameblod åk 7-9”65 

 ”Underlag för lektionsplanering – Källkritik åk 7-9”66 

Ansvarig för lektionsplaneringen om kolonialism är samer.se i kollaboration med Anna-Lill 

Drugge. Ansvarig för lektionsplaneringarna om Sameblod och Källkritik är samer.se i 

kollaboration med Isabelle Brännlund fil. dr i historia.  

 

5.2 The Sami – an Indigenous People in Sweden 
Sametinget uppstod 1993 för att uppmuntra samer till att delta i samhällsliv och politik, samt 

”i syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och 

utveckla sin kultur.”67 Sametinget har tvåfaldiga funktioner, dels är det en ”statlig myndighet 

med tjänstemän, dels ett samiskt parlament med folkvalda ledamöter”.68 Sametinget har inte 

något självbestämmande, ”utan kan ses som ett rådgivande organ och en expertmyndighet för 

samiska frågor”69, under regeringen i Kulturdepartementet. Sametinget gav tillsammans med 

Regeringskansliet ut The Sami – an Indigenous People in Sweden. Boken utkom i samband 

med att regeringen bedrev en nationell informationskampanj om samerna tillsammans med 

Samiskt informationscentrum kopplat till Sametinget, mellan åren 2001-2004.70 Boken fanns 

tidigare på regeringens hemsida, men samma version går att läsa på Samiskt 

informationscentrums hemsida. Boken består av 65 sidor, och behandlar ”what it is like be a 

Sami today, what it was like in the past and what it may be like in the future.”71 Boken är 

även ett samarbete med Samiskt informationscentrum. De flesta texterna är av Svensk 

                                                             
64 Samiskt informationscentrum, Drugge, Anna-Lill, ”Underlag för lektionsplanering - kolonialism åk 7-9”, 

Drugge utbildning AB, http://samer.se/5513 (Hämtad 2019-05-15). 
65 Samiskt informationscentrum, Brännlund, Isabelle, ”Underlag för lektionsplanering – Sameblod åk 7-9”, 

Drugge utbildning AB, http://samer.se/5570 (Hämtad 2019-05-15). 
66 Samiskt informationscentrum, Brännlund, Isabelle, ”Underlag för lektionsplanering – Källkritik åk 7-9”, 

Drugge utbildning AB, http://samer.se/5573 (Hämtad 2019-05-15). 
67 Sametinget, Folkvalt organ och myndighet, 2017-10-12, https://www.sametinget.se/bakgrund (Hämtad 2019-

05-14). 
68 Sametinget, Folkvalt organ och myndighet. 
69 Sametinget, Folkvalt organ och myndighet. 
70 The Sami - an Indigenous People in Sweden, Sami Parliament, Kiruna, 2005, s. 66, http://www.samer.se/2137 

(Hämtad 2019-05-14 
71 The Sami - an indigenous people in Sweden, s. 66. 

http://samer.se/5513
http://samer.se/5570
https://www.sametinget.se/bakgrund
http://www.samer.se/2137
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information(fullservicebyrå), John Erling Utsi, Anna Stina Lindén, Marianne Wanger och 

Lars-Ola Marakatt. Det förekommer enstaka texter med andra författare. 

 

5.3 Gaaltije - Sydsamiskt kulturcentrum 
Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum har sitt ursprung i en stiftelse bildad 1984 för att handha 

arvet efter KMA – Kvinnliga Missions arbetare och deras verksamhet Fjällgård i Hålland, Åre 

Kommun. Bakom stiftelsen står Svenska Samernas Riksförbund, Same Ätnam, Åarjelraedtien 

Sibrie, Staaren Sibrie och Frostviken-Hotagen Sameförening. Stiftelsens syfte är att verka för 

aktiviteter som är fördelaktiga för samernas kulturella och kristna engagemang. Gaaltije är 

”ett resurscentrum med fokus på kultur, språk, näring och samhälle. […] vi vill stärka den 

sydsamiska positionen i samhället och värna vår kultur.”72 På Gaaltijes hemsida finns det 

kostnadsfria broschyrer med syfte att ”sprida kunskaper om samer, samisk kultur och 

historia”.73 Broschyrerna behandlar olika samebyar och deras historia, men även deras nutida 

situation. Broschyrerna är skrivna av Ewa Ljungdahl, projektledare på Gaaltije, på uppdrag av 

Gaaltije och Länsstyrelsen. Broschyrerna är bekostade av länsstyrelsen, och har vidareförts 

via samebyar. Broschyrerna tillämpas i skolor och finns distribuerade på turistbyråer och 

Turistföreningens fjällstationer.74 Jag har valt att undersöka 12 stycken av broschyrerna: 

 Samer i Västernorrland förr & nu – Historia & kulturmiljöer, 36 s.75  

 Sockenlappar i Jämtland, 36 s.76  

 Jijnjevaerie sameby - Historia och kulturmiljöer, 36 s.77, 

 Mittådalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turister, 36 s.78  

 Kalls, Njaarke & Jovnevaerie samebyar – Historia, kulturmiljöer, & turism, 48 s.79 

                                                             
72 Gaaltije Sydsamiskt kulturcentrum ”Om oss”, http://www.gaaltije.se/om-oss/ (Hämtad 2019-05-14). 
73 Gaaltije Sydsamiskt kulturcentrum, ”Broschyrer”, 2019, http://www.gaaltije.se/broschyrer/ (Hämtad 2019-04-

15).  
74 Ekerlid, Birger, ”Ewa skriver sydsamernas historia”, http://birgerekerlid.se/mina-artiklar/samer/ewa-skriver-

sydsamernas-historia/ (Hämtad 2019-05-14). 
75 Ljungdahl, Ewa, Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum, Samer i Västernorrland förr & nu, Historia & 

kulturmiljöer, Gaaltije 21, 2017, http://gaaltije.se/onewebmedia/Samer%20i%20Vasternorrland.pdf (Hämtad 

2019-05-14). 
76 Ljungdahl, Ewa, Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum, Sockenlappar i Jämtland, Gaaltije 24, 2017, 

http://www.gaaltije.se/wp-content/uploads/2017/04/Sockenlappar-i-Jamtland.pdf (Hämtad 2019-05-15). 
77 Ljungdahl, Ewa, Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum, Jijnjevaerie sameby – Historia och kulturmiljöer, 

Gaaltije 17, 2014, http://gaaltije.se/onewebmedia/jijnjevaerie.pdf (Hämtad 2019-05-15). 
78 Ljungdahl, Ewa, Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum, Mittådalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turister, 

Gaaltije 6, 2011, http://gaaltije.se/onewebmedia/Mittådalen_2011.pdf (Hämtad 2019-05-15). 
79 Ljungdahl, Ewa, Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum, Kalls, Njaarke & Jovnevaerie samebyar – Historia, 

kulturmiljöer, & turism, Gaaltije 8, 2012, http://gaaltije.se/onewebmedia/Kall_Njaarke_Jovnevaerie.pdf. 

(Hämtad 2019-05-15).                                                      

http://www.gaaltije.se/om-oss/
http://www.gaaltije.se/broschyrer/
http://birgerekerlid.se/mina-artiklar/samer/ewa-skriver-sydsamernas-historia/
http://birgerekerlid.se/mina-artiklar/samer/ewa-skriver-sydsamernas-historia/
http://gaaltije.se/onewebmedia/Samer%20i%20Vasternorrland.pdf
http://www.gaaltije.se/wp-content/uploads/2017/04/Sockenlappar-i-Jamtland.pdf
http://gaaltije.se/onewebmedia/jijnjevaerie.pdf
http://gaaltije.se/onewebmedia/Mitt%C3%A5dalen_2011.pdf
http://gaaltije.se/onewebmedia/Kall_Njaarke_Jovnevaerie.pdf
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 Handölsdalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turism, 36 s.80  

 Ruvhten Sijte – Historia, kulturmiljöer, & turism, 40 s.81  

 Samer i Bräcke och Ragunda - Samebyarnas vinterbete i Ragunda och Bräcke 

kommuner, 33 s.82 

 Samer i Åre, 28 s.83 

 Tåssåsens sameby – Kulturmiljöer och turism, 34 s.84 

 Staare samernas Östersund, 40 s.85  

 Samebyar i Frostviken - Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie – Historia 

kulturmiljöer, & turism, 48 s.86  

 

 5.4 Samefolket 
Samefolket började som Lapparnes Egen Tidning på initiativ av Torkel Thomasson 1904-

1905, där fem nummer utkom före nedläggning. Det kom att dröja till 1918 för uppföljaren 

Samefolkets Egen Tidning att utkomma med ett provnummer. Från 1919-1957 kom den ut 

med fyra nummer per år, till att från 1958 utkomma månadsvis. Tidskriften bytte 1961 namn 

till – Samefolket. Samefolket var en viktig del i den samiska organisationsrörelsen ledd av 

Torkel Thomasson. Tidskriften kämpar ideligen emot nedläggelse. Samerna har under lång tid 

existerat som ett skriftlöst folk, och för att bevara allting blev Samefolket det forum där alla 

dokument, interpellationer, motioner och konventioner trycktes. Tidskriften har alltid getts ut 

på svenska men kom sedan 2006 att bestå av 25 % samiska texter. Majoriteten i svenska 

Sápmi pratar inte samiska och därmed kommer den fortfarande till största del att bestå av 

svenska texter. Samefolket är ensamt i sitt slag för svenska vuxna i Sápmi. Samefolket ges ut 

                                                             
80 Ljungdahl, Ewa, Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum, Handölsdalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & 

turism, http://gaaltije.se/onewebmedia/Handolsdalens_sameby.pdf, (Hämtad 2019-05-15). 
81 Ljungdahl, Ewa, Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum, Ruvhten Sijte – Historia, kulturmiljöer, & turism, 

Gaaltije 15, http://gaaltije.se/onewebmedia/RuvhtenSijte_130628.pdf, (Hämtad 2019-05-15). 
82 Ljungdahl, Ewa, Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum, Samer i Bräcke och Ragunda - Samebyarnas vinterbete i 

Ragunda och Bräcke kommuner, Gaaltije 18, 2015, 

http://gaaltije.se/onewebmedia/Samer%20i%20Br%C3%A4cke%20och%20Ragunda.pdf (Hämtad 2019-05-15). 
83 Ljungdahl, Ewa, Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum, Samer i Åre, Gaaltije 13, 2013, 

http://gaaltije.se/onewebmedia/Samer_i_%C3%85re.pdf* (Hämtad 2019-05-15). 
84 Ljungdahl, Ewa, Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum, Tåssåsens sameby – Kulturmiljöer och turism, Gaaltije, 

2009, 

http://gaaltije.se/onewebmedia/t%C3%A5ss%C3%A5sens%20sameby,%20renn%C3%A4ring%20och%20turis

m.pdf, (2019-05-15). 
85 Ljungdahl, Ewa, Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum, Staare samernas Östersund, Gaaltije 19, 2015, 

http://gaaltije.se/onewebmedia/Staare.pdf, (Hämtad 2019-05-15). 
86 Ljungdahl, Ewa, Gaaltije/Sydsamiskt kulturcentrum, Samebyar i Frostviken - Voernese, Ohredahke och 

Raedtievaerie – Historia, kulturmiljöer & turism, Gaaltije 25, 2018, http://www.gaaltije.se/wp-

content/uploads/2019/02/Samebyar_i_Frostviken.pdf (Hämtad 2019-05-15). 

http://gaaltije.se/onewebmedia/Handolsdalens_sameby.pdf
http://gaaltije.se/onewebmedia/RuvhtenSijte_130628.pdf
http://gaaltije.se/onewebmedia/Samer%20i%20Br%C3%A4cke%20och%20Ragunda.pdf
http://gaaltije.se/onewebmedia/Samer_i_%C3%85re.pdf*
http://gaaltije.se/onewebmedia/t%C3%A5ss%C3%A5sens%20sameby,%20renn%C3%A4ring%20och%20turism.pdf
http://gaaltije.se/onewebmedia/t%C3%A5ss%C3%A5sens%20sameby,%20renn%C3%A4ring%20och%20turism.pdf
http://gaaltije.se/onewebmedia/Staare.pdf
http://www.gaaltije.se/wp-content/uploads/2019/02/Samebyar_i_Frostviken.pdf
http://www.gaaltije.se/wp-content/uploads/2019/02/Samebyar_i_Frostviken.pdf
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av en stiftelse bestående av Svenska Samernas Riksförbund och Same Ätnam.87 Det står att 

tidskriften är ”politiskt och ekonomiskt oberoende”88, och som många andra tidningar får den 

bidrag ifrån Statens kulturråd, men även ifrån Sametingets kulturnämnd.  

 

Jag har granskat Samefolket för att se om det har pågått någon debatt kring hur skildringen av 

samer ska se ut. Jag har gått igenom flera årtal av Samefolket, som jag har baserat på 

rapportering kopplat till skolan, urfolk, minoriteter, sanningskommissioner i andra länder osv. 

Jag har undersökt samtliga nummer för åren 1969-1973, 1980, 1987, 1989, 1991-1995, 1998, 

2000-2001, 2004, 2010, 2011, 201889. På Samefolkets hemsida finns det artiklar ifrån 

tidskriften upplagda. Där jag har gått igenom samtliga årtal som finns 2005-2018.90 En del 

artiklar i Samefolket är inte undertecknande av någon. 

 

5.5 Urval och avgränsning 

Jag har valt att endast använda mig av material rörande de svenska samerna. Det finns flera 

aktörer som framställer samisk historia, till exempel Vaartoe - Centrum för samisk forskning, 

vilket inte passade mitt syfte med undersökningen. Men Vaartoe är inte helt fristående ifrån 

det material jag har undersökt, Drugge utbildning AB som utförde undersökningar åt Samiskt 

informationscentrum ägs av bland annat Anna-Lill Drugge som är anställd vid Vaartoe och 

hon var inblandad i en av lektionsplaneringarna.91 Isabelle Brännlund som varit med och tagit 

fram två av lektionsplaneringarna arbetar också på Vaartoe. Lennart Lundmark och Mikael 

Svonni har skrivit varsin text i The Sami – an Indigenous People in Sweden och har varit 

anställda vid Vaartoe.92 Vissa av aktörerna jag har undersökt är statliga myndigheter eller halv 

officiella myndigheter. Samiskt informationscentrum ligger under Sametinget som går under 

regeringen. Gaaltjies broschyrer utges av länsstyrelsen och deras material kan ses som 

halvofficiellt. Samefolket är inte myndighetsmaterial. Eftersom att mitt källmaterial är 

normativt, är det intressant att undersöka i vilket syfte historien brukas i materialet. Jag har 

                                                             
87 Samefolket, ”Om Samefolket”, https://samefolket.se/om-samefolket/ (Hämtad 2019-05-15); Samefolket, 

”Samefolkets historia”, https://samefolket.se/samefolkets-historia/ (Hämtad 2019-05-15). 
88 Samefolket, ”Om Samefolket”. 
89 För år 2018 fanns endast numren 4-7 tillgängliga på Kungliga Biblioteket. 
90 Samefolket, Arkiv, https://samefolket.se/category/arkiv/ (Hämtad 2019-05-26). 
91 Allabolag AB, Drugge utbildning AB, 2019, https://www.allabolag.se/5590886288/drugge-utbildning-ab 

(Hämtad 2019-05-26); Umeå Universitet, Anna-Lill Drugge, https://www.umu.se/personal/anna-lill-drugge/ 

(Hämtad 2019-05-26). 
92 Lundmark, Lennart, Lennart Lundmark, http://www.lennartlundmark.se/ (Hämtad 2019-05-26). 

https://samefolket.se/om-samefolket/
https://samefolket.se/samefolkets-historia/
https://samefolket.se/category/arkiv/
https://www.allabolag.se/5590886288/drugge-utbildning-ab
https://www.umu.se/personal/anna-lill-drugge/
http://www.lennartlundmark.se/
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tagit avstamp i 1969 då det börjar skrivas mer om samernas historia i Samefolket, samt att det 

i världen börjar talas om minoriteters rättigheter i större utsträckning, det utkom även en ny 

läroplan i Sverige 1970. 

 

5.6 Metod 
Vid granskningen av Samefolket har jag gått igenom numren och letat efter rubriker som 

skulle kunna vara av intresse för min undersökning, t.ex. saker rörande skolan, läroböcker, 

historia, museum, utställningar, olika landsmöten osv. Jag har gått igenom varje år av det 

digitala materialet på Samefolkets hemsida där jag gått tillväga på liknande sätt och läst mer 

om de artiklar som passar mitt syfte. Mitt andra källmaterial har jag läst igenom varje sida. 

Jag använde mig av hermeneutisk metod – tolkningsläran vid genomgången av källmaterialet. 

Per-Johan Ödman skriver att hermeneutik innebär ”att tolka och förstå”.93 Torsten Thurén 

menar att ”Hermeneutikern vill förstå inte bara begripa”.94 För att en ska försöka förstå är det 

nödvändigt att kontextualisera det en undersöker.95 Christer Skoglund formulerar att 

hermeneutiker ”vill komma åt de föreställningar som olika personer hade”.96 Därav är 

hermeneutisk tolkning betydelsefull för att ”förstå människor, människors handlingar och 

resultatet av människors handlingar”.97 Klas-Göran Karlsson menar att i den hermeneutiska 

traditionen, är inställningen att det alltid finns förförståelse och fördomar till historien. Dessa 

kommer att inverka på hur en tolkar och förstår historien. Därmed behöver en vara 

uppmärksam på att det inte går att vara helt objektiv, även om en strävar efter det är det svårt 

att uppnå fullt ut.98 Det fundamentala med det hermeneutiska perspektivet är att forskaren 

försöker hitta ett syfte i den text hen granskar. Søren Kjørup tar upp att texter som används i 

den hermeneutiska tolkningsläran kommer ha spår av forskaren egna perspektiv. 99 Jostein 

Gripsrud tar upp en problematik med hermeneutiken, att en kan tolka en text på olika sätt, 

                                                             
93 Ödman, Per-Johan, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, 2., [omarb.] uppl., 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007, s. 13. 
94 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Malmö: Liber, 2007, 2:1 uppl., s. 103. 
95 Thurén, s. 97 
96 Skoglund, Christer, Hermeneutik i praktiken, 2012, s. 1. http://www.c-

skoglund.se/Crister_Skoglund/Egna_Texter/Poster/2012/11/21_Hermeneutik_i_praktiken_files/Hermeneutik%2

0i%20praktiken.pdf (Hämtad 2019-05-15). 
97 Thurén, s. 103. 
98 Karlsson, Karlsson, Klas-Göran, ”Historia, historiedidaktik och historiekultur – teori och perspektiv”, i 

Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning, Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), 

1. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 46.  
99 Kjørup, Søren, Människovetenskaperna – Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, Lund: 

Studentlitteratur, 2009, s. 236-237. 

http://www.c-skoglund.se/Crister_Skoglund/Egna_Texter/Poster/2012/11/21_Hermeneutik_i_praktiken_files/Hermeneutik%20i%20praktiken.pdf
http://www.c-skoglund.se/Crister_Skoglund/Egna_Texter/Poster/2012/11/21_Hermeneutik_i_praktiken_files/Hermeneutik%20i%20praktiken.pdf
http://www.c-skoglund.se/Crister_Skoglund/Egna_Texter/Poster/2012/11/21_Hermeneutik_i_praktiken_files/Hermeneutik%20i%20praktiken.pdf
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samt att det fordrar att texten är koherent och har en helhet.100 Vilket är en anledning till att 

hermeneutiken har blivit kritiserad för att inte kunna presentera en sanning. Kjørup nämner 

Gadamer, en förgrundsfigur inom hermeneutiken, som anser att en inte ska prata om sanning, 

utan inse att ett fenomen kan förstås på olika sätt, vilket inte gör det mindre sant för det.101 

Vidare skriver Kjørup ”att förstå är att ta in textens sanning i sig”.102 Vid en analys av delar ur 

en text kan en ny förståelse nås vilket förhoppningsvis leder till en bättre förståelse av 

helheten. Vilket hör ihop med den hermeneutiska cirkeln, som Kjørup skriver är att ”en text 

måste förstås utifrån texthelheten, medan helheten naturligtvis inte kan förstås på annat sätt än 

utifrån delarna”.103  

104 

För att begripa måste en se till de olika delarna i texten men även sammanfoga dem till en 

enhet. Hermeneutik är användbar som metod i denna uppsats för att försöka förstå texternas 

bakomliggande mening samt genom det försöka komma underfund med syftet och bruket av 

samisk historia. 

 

6. Teori 
Denna undersökning kommer att ha ett historiedidaktiskt perspektiv, inom vilket det finns tre 

centrala begrepp: historiemedvetande, historiekultur och historiebruk.  

 

6.1 Historiekultur 
Klas-Göran Karlsson skriver att historiemedvetande ”är en mental kompass som hjälper oss 

att orientera oss i tiden och skapa mening i tillvaron, genom att relatera oss till ett 

                                                             
100 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, Göteborg: Daidalos AB, 2011, tredje uppl., s. 185-186. 
101 Kjørup, s. 244. 
102 Kjørup, s. 244. 
103 Kjørup, s. 237. 
104 Skoglund, s. 2.  
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tidssammanhang som är större än vårt eget utmätta liv”.105 Karlsson menar att 

historiemedvetande är en del av det som kallas historiekulturen, vilket han beskriver som ”den 

kulturella arenan där ett samhälle kommunicerar och värderar vilken historia som ska ägnas 

uppmärksamhet: läras ut och läras in, forskas om, ställas ut, arkiveras, celebreras och 

debatteras.”106 Han tar upp att till historiekulturen hör även det som ett samhälle inte 

benämner. Vilket jag menar kan vara Sveriges roll under andra världskriget eller att Sverige 

hade en slavö. Det blir en form av allmän accepterad tystnadskultur. Vidare skriver Karlsson 

att historiekultur kan ses som ett tvåfaldigt förlopp, då det ena handlar om den historien som 

uttrycks från en part till en annan. Som tillämpare av historiekultur behöver en se till 

kontexten där historien ”produceras, kommuniceras och mottas eller konsumeras”.107 Den 

andra delen handlar om tillvägagångssättet kring hur ”historia värderas och bedöms som 

användbar eller inte”108. Detta är kopplat till makt, och de som bestämmer vilken del av 

samhällets historia som är betydelsefull.109 Jörn Rüsen skriver att historiekulturer ska 

innefatta det ”gemensamma och övergripande.”110 Vidare menar Rüsen att historiekultur är 

tillämpningen av historiemedvetande, alltså historiemedvetande i praktiken.111 Rüsen åsyftar 

att det finns tre dimensioner av historiekultur – estetiska, politiska och kognitiva.112 Den 

estetiska dimensionen innebär att historiska minnen framförallt framträder i konstnärliga 

gestaltningar, t.ex. historiska romaner, dramer och filmer. Den estetiska dimensionen får en 

att känna sig påverkad, emotionell och hängiven.113 Den politiska dimensionen har sina rötter 

i att alla sorters maktutövande behöver medgivande från de påverkade, där historisk erinran 

har en betydande del. Historien används som ett rättfärdigande medel. Vidare innebär den 

politiska dimensionen att den kan uppmuntra, rättfärdiga och frambringa gemenskap i ett 

samhälle. Det skulle kunna vara en debattartikel som är uppbyggd på historiska argument. 

Med den politiska dimension följer ofta diskussioner om vem som har rätten att skildra 

historien. Den kognitiva dimensionen förekommer främst i moderna samhällen av de 

historiska vetenskaperna, och lutar sig tillbaka på de gängse och accepterade historiska 

talesmännen, t.ex. skulle det kunna vara en historievetenskaplig avhandling.114 Stefan 

                                                             
105 Karlsson, K-G, 2014, s. 58. 
106 Karlsson, K-G, 2014, s. 65. 
107 Karlsson, K-G, 2014, s. 65. 
108 Karlsson, K-G, 2014, s. 65. 
109 Karlsson, K-G, 2014 s. 65. 
110 Rüsen, Jörn, Berättande och förnuft: historieteoretiska texter, Daidalos, Göteborg, 2004, s. 150. 
111 Rüsen, s. 152; Nordgren, Kenneth, Vems är historien? – Historia som medvetande, kultur och handling i det 

mångkulturella Sverige, Umeå: Umeå universitetet, Print & Media, 2006, s. 19. 
112 Rüsen, s, 152. 
113 Nordgren, s. 19, Rüsen s. 149-166. 
114 Nordgren, s. 19. Rüsen, s. 149-166. 



23 
 

Nordqvist skriver att Rüsen är av meningen att de tre dimensionerna inte är separerade utan 

influerar varandra.115
 

 

6.2 Historiebruk 
Karlsson uttrycker att ”historiemedvetandet aktiveras och kan analyseras genom historiebruk, 

som äger rum på den histo-riekulturella arenan”.116 Peter Aronsson skriver att 

historiemedvetande är de föreställningarna en har av förbindelsen mellan dåtid, nutid och 

framtid, ”som styr, etableras och reproduceras i historiebruket”.117 Historiebruk innefattar hur 

en brukar historien, att en nyttjar historien för att tjäna ett bestämt syfte. När en ska undersöka 

historiemedvetande är det nödvändigt att göra det via dess uttryck: historiebruk och 

historiekultur.118 Karlsson menar att det finns flera typer av historiebruk och de kan tillämpas 

samtidigt. De olika bruken är: vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, ideologiskt, icke-bruk 

och politiskt-pedagogiskt. Det vetenskapliga bruket innebär historisk forskning, där en 

omskapar ny kunskap om det förflutna eller omprövar tidigare fakta, t.ex. när en finner en ny 

människoart. Det existentiella innebär att historien används för att förstärka en identitet eller 

för att särskilja det förgångnas ”vi” och ”de”. Längtan efter att tas upp i en historia mer 

betydande än oss, t.ex. släktforskning eller när judiska grupper sammanbinds till minnet av 

Förintelsen. Det moraliska historiebruket kan användas i syfte att generera vrede över det som 

skett, antingen av offren eller utomstående. Det kan handla om särbehandling, oförrätter, och 

företeelser som har genererat negativa konsekvenser för de drabbade eller efterkommande. 

Moraliskt historiebruk innefattar det ur historien som många vill glömma, t.ex. Sveriges roll 

under andra världskriget, och kan handla om att en vill ha kompensation för oförrätter. 

Ideologiskt historiebruk kan innebära att historien används för att rättfärdiga sin maktposition 

där en t.ex. försöker visa att ens ideologi varit den som stått bakom utvecklingen av 

samhället.119 Den nationalistiska kampen har i vissa fall använt sig av argument som att de har 

en ”’historisk’ rätt till ’egna’ territorier för ett specifikt folk enligt formler som ’vi var här 

först’ eller ’vi har varit här längst tid’”.120 Det ideologiska historiebruket kan uttrycka ”ett 

meningssammanhang som förmår hålla samman och motivera stora människogrupper i en 

                                                             
115 Nordqvist, Stefan, ”Den historielösa historiekulturen”, i: Makten över minnet, Aronsson, Peter (red), Lund: 

Studentlitteratur, 2000, s. 136. 
116 Karlsson, K-G, 2014, s. 70. 
117 Aronsson, Peter, Historiebruk – att använda det förflutna, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 17-18. 
118 Nordgren s. 19, 38, Rüsen s. 104.  
119 Karlsson, K-G, 2014, s. 72-74,78-79. 
120 Karlsson, K-G, 2014, s. 74. 
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föreställning om gemensamt ursprung, öde och mål.”121 Det ideologiska perspektivet kan 

innebära ett icke-bruk av historien, där en förnekar historien för att på så sätt legitimera sin 

egen ideologi. Ett icke-bruk av historien kan innefatta att en förtiger, undflyr eller undanhåller 

olika händelser och skeenden. Karlsson har undersökt hur Sovjetunionen brukat historia, där 

det är mer förekommande att med avsikt undangömma vissa historiska händelser för att gynna 

sin egen ideologi. Detta har Sverige inte lika stor erfarenhet av, men under efterkrigstiden 

pratades det inte om vad som hade skett under krigen. Det är inte lätt att ”analysera ett 

historiebruk som per definition inte gjorts och vars resultat då rimligen inte finns. Men om 

man anlägger ett djupare historiekulturellt perspektiv framgår ofta också vilken historia som 

kunde eller borde ha brukats och vars resultat skulle kunna ha funnits”.122 Karlsson menar att 

det inte ska räknas som icke-bruk om en historisk händelse ”tillfälligt fallit bort ur minnet 

eller det historiska sammanhanget”.123 Karlsson anser att ett icke-bruk följs av ett medvetet 

val av tillämparen.124 Det politisk-pedagogiska historiebruket handlar om att en med hjälp av 

historien illustrerar ett exempel för att nå sitt syfte. Karlsson nämner lärare som för att möta 

mobbning har en lektion om Förintelsen för att visa vad exkludering kan leda till. Eller 

politiker som vill rättfärdiga sin egen politiska ståndpunkt genom att kritisera någon annans, 

t.ex. Olof Palmes jultal där han jämför USA:s bombningar av Hanoi under Vietnamkriget med 

andra våldsdåd.125  

Matris - Historiebruk  

Behov  Bruk Brukare Funktion 

Upptäcka  

Rekonstruera  

Vetenskapligt Historiker  

Historielärare 

Verifikation 

Tolkning 

Minnas  

Glömma                                          

Existentiellt Alla människor                

  

Orientering  

Förankring  

Återupptäcka Moraliskt Välutbildade  

Engagerade skikt                          

Rehabilitering 

Restaurering                 

Försoning 

Uppfinna                    

Konstruera 

Övertyga  

Ideologiskt Intellektuella  

Politiska eliter             

Legitimering 

Rationalisering 

Glömma  

Fördölja  

Icke-bruk Intellektuella  

Politiska eliter  

Legitimering 

Rationalisering 

Illustrera 

Offentliggöra  

Debattera                   

Politiskt-Pedagogiskt Politiker  

Pedagoger 

Politisering 

Instrumentalisering126 

 

                                                             
121 Karlsson, Klas-Göran, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Historien är nu, Klas-Göran Karlsson & 

Ulf Zander (red.), 2:4., [uppdaterade och bearbetade] uppl., Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 74-75. 
122 Karlsson, K-G, 2014, s. 75. 
123 Karlsson, K-G, 2009, s. 64. 
124 Karlsson, K-G, 2009, s. 64. 
125 Karlsson, K-G, 2014, s. 75-79. 
126 Karlsson, K-G, 2009, Tabell 1.1., En typologi över bruket av historia, s. 59, Karlsson, K-G, 2014, s. 72. 
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6.3 Genetiskt och genealogiskt perspektiv 
Aronsson skriver att ”Den betydelsefulla historien skapas genom att den förmår bidra till att 

ge mening, legitimitet och hantera förändring av oss själva och verkligheten”.127 Det är de 

fundamentala intentionerna som ligger bakom alla olika former av historiebruk. 128 Aronsson 

menar att det finns tre sätt en kan skänka legitimitet på: 

1. ”Uråldrig hävd; fortsatt en bas för äganderätt och territoriella krav. 

2. Delade offer och framsteg binder det förflutna till nuet. 

3. Min och Vår historia – identitetsarbete för både individer och grupper genom representation i 

offentligheten”.129 

Vilket hör ihop med djuphistoriska argument där en försöker legitimera så långt tillbaka i 

tiden som möjligt för att visa på något, t.ex. hur länge ett folk har levt på en plats. Detta är 

kopplat till det Karlsson skriver om två historiska grundperspektiv, genetiskt och 

genealogiskt. Genetisk historia är något som är nödvändigt för samhället, då det kan ge oss 

insikt och klargörande av nutiden. I stort sett kan en säga att genetisk historia innebär allting 

som har skett i det förflutna, vilket medför att en sortering behöver göras. Det genetiska 

perspektivet är väldigt analytiskt och kritiskt, samtidigt är det ett positivt perspektiv som 

skildrar att individer kan genomleva de prövningar och lidanden som historien berättar om. 

En viktig del i perspektivet är att det visar på att nyare generationer är avhängiga forna 

generationers handlingar och förbrytelser.130 Eftersom att perspektivet visar på hur samhället 

har formats till det är idag, men även hur det skulle ha kunnat se ut, därmed ställs ”kausala 

frågor om varför det blev som det blev.”131 Det genealogiska perspektivet innebär att en ser 

till den betydelse som åskådliggörs i nutida individer och samhällens ”behov och intresse av 

att vända sig tillbaka till historien för meningsskapande och orienterande syfte.”132 Aronsson 

formulerar att en genealogisk kedja innebär ett försök att visa på en mängd skeenden och 

associationer för att generera legitimitet.133 Karlsson uttrycker att ”Om det genetiska 

perspektivet understryker att människor är historia och har en historia, lyfter det genealogiska 

tvärtom fram att människor gör historia och brukar historia genom att individuellt och 

kollektivt mobilisera och aktivera erfarenheter, kunskaper och minnen.”134  

                                                             
127 Aronsson, s. 57. 
128 Aronsson, s. 57. 
129 Aronsson, s. 62. 
130 Karlsson, K-G, 2009, s. 49.  
131 Karlsson, K-G, 2009, s. 49. 
132 Karlsson, K-G, 2009, s. 49. 
133 Aronsson, s. 62. 
134 Karlsson, K-G, 2009, s. 49. 
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Jag kommer i denna uppsats att använda mig av främst historiebruk i min analys, där jag 

kommer nyttja Karlssons tabell över historiebruk. Jag kommer även att använda mig av 

historiekultur, samt begrepp som är kopplade till historiekultur och historiebruk: legitimering 

av historien, djuphistoriska argument samt genealogiskt och genetiskt perspektiv. För att jag 

vill försöka förstå i vilket syfte aktörerna kan tänkas tillämpa historien. 

 

7. Undersökning och analys 

Jag har delat in min undersökning efter de olika källmaterialen, och kommer först att 

presentera mitt resultat, för att avsluta med en sammanfattning och analys på varje material 

avsnitt. 

 

7.1 Samiskt informationscentrum – Lektionsplaneringar 

Jag kommer först att presentera min undersökning av lektionsplaneringarna för åk 1-3, för att 

sedan ha en sammanfattning och analys. Därefter kommer jag att presentera min 

undersökning på lektionsplaneringarna för åk 7-9 för att sedan ha en sammanfattning och 

analys. 

 

7.1.1 Åk 1-3 

Det finns fyra stycken lektionsplaneringar kopplade till historia för åk 1-3. Det står ingen 

rekommendation huruvida läraren ska använda sig av alla lektionsplaneringarna, om 

lektionerna ska användas i en viss ordning för bättre förståelse för eleverna, eller om det går 

att plocka ut en lektion att använda. I lektionsplaneringarna är det samma centrala innehåll i 

historia (SO) som behandlas, ”Att leva tillsammans”, ”Att leva i närområdet” och ”Att leva i 

världen”. Det är samma kunskapskrav för SO som det arbetas mot i alla 

lektionsplaneringarna. Alla lektionsplaneringarna är ämnesövergripande med musik, bild eller 

svenska. De är strukturerade på samma sätt och börjar med en lärarinstruktion kopplad till 

övergripande mål och riktlinjer ur läroplanen för grundskola – Lgr11. Efter avslutad skolgång 

ska eleven ha: 

 kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått 

grundläggande kunskaper om de nordiska språken 
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 kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och 

tornedalingar) kultur, språk, religion och historia135 

I lektionsplaneringarna finns det förberedelse tips som hänvisar till hemsidan och fliken 

”Fatta Sápmi!” – vilken behandlar fördomar om samer.136 Lektionsplaneringarna anvisar till 

en video där läraren och historikern Charlotta Svonni pratar om hur en kan lyfta samiska 

perspektiv i undervisningen kopplat till Lgr11.137 I tre av lektionsplaneringarna hänvisas det 

till filmen Sapmi/sameland138, som är cirka 4 minuter lång och skildrar samernas land. I 

filmen nämns det att samerna ”alltid har funnits här”139, samt att samernas förfäder fanns där 

för 10 000 år sedan.140 Samerna benämns som urfolk, med egen kultur och språk. Jojkens 

betydelse tas upp.141  

 

7.1.2 ”Underlag för lektionsplanering – Sápmi, samerna och den samiska flaggan 

åk 1-3”  

Lektionen är ämnesövergripande med musik och svenska. Filmen Sapmi-Sameland ska visas, 

de ska diskutera vad Sápmi är, hur länge samerna existerat i Sverige (så länge någon kan 

minnas), att samernas förfäder existerade här för 10 000 år sedan men att det finns spår för 2-

3000 år sedan och samernas sysselsättning förr. Eleverna ska lyssna på den samiska 

nationalsången och måla den samiska flaggan.142 

 

7.1.3 ”Underlag för lektionsplanering – Bildcollage med faktatext om samer åk 1-

3” 

Lektionen är ämnesövergripande med bildämnet. Filmen Sápmi/Sameland ska visas och 

kartan över Sapmi. Läraren ska nämna att samerna är ett urfolk som bott i Sverige i över 3000 

år, samiska, att samer bor i Sápmi, renens viktiga roll, samernas dräkter – kolt, samt jojken. 

                                                             
135 Samiskt informationscentrum, ”Skola”. 
136 Samiskt informationscentrum, ”Fatta Sápmi!”, http://samer.se/4699 (Hämtad 2019-05-15). 
137 Svonni, Charlotta, ”Samisk närvaro i läroplanen, finns det?”, http://samer.se/4767 (Hämtad 2019-05-26); 

Svonni arbetar även vid Vaartoe, Umeå Universitet, Charlotta Svonni, https://www.umu.se/personal/charlotta-

svonni/ (Hämtad 2019-05-26). 
138 Samiskt informationscentrum, Sameland, http://samer.se/4391 (Hämtad 2019-05-15). 
139 Samiskt informationscentrum, Sameland. 
140 Samiskt informationscentrum, Sameland. 
141 Jojk är ett speciellt samiskt sätt att sjunga, se 

Nationalencyklopedin, jojkning, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/jojkning(Hämtad 2019-05-

30). 
142 Samiskt informationscentrum, ”Underlag för lektionsplanering – Sápmi, samerna och den samiska flaggan åk 

1-3”. 

http://samer.se/4699
http://samer.se/4767
https://www.umu.se/personal/charlotta-svonni/
https://www.umu.se/personal/charlotta-svonni/
http://samer.se/4391
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Sedan ska filmen ”Andrea hälsar på hos Brita”143 visas, där Andrea Hökerberg besöker Brita 

som är 13 år och same. En får se Brita och hennes familj samla in och märka renarna. Britas 

familj talar samiska. Brita berättar att hon är ”som en helt vanlig person”.144 Eleverna får göra 

ett bildcollage om samer för att sedan skriva fakta till bilderna. Det ges förslag på vad 

eleverna kan skriva om - Sápmi, samernas språk, renens betydelse, att samerna förr bodde i 

kåtor men idag i hus, kolten, den samiska flaggan och samernas nationaldag.145 

 

7.1.4 ”Underlag för lektionsplanering – Berättelseskrivning till bild (samer) åk 1-

3”.  

Lektionen är ämnesövergripande med svenska ämnet. Läraren ska visa filmen ”Andrea hälsar 

på hos Brita”, efteråt ska de ha diskussionsfrågor om samerna. Eleverna ska sedan få titta på 

en bild och skriva en berättelse till den, som ska läsas upp för klassen.146  

 

7.1.5 ”Underlag för lektionsplanering – Att vara same åk 1-3” 

Lektionen är ämnesövergripande med musik, bild och svenska. Lektionen ska startas med att 

visa filmen Sápmi-Sameland. Sedan ska läraren visa upp en bild för eleverna och läsa två 

intervjuer med samiska barn.147 Intervjuerna handlar om hur barnens liv ser ut, hur det är att 

vara same, där det framställs som väldigt likt ”svenska” barns. Eleverna ska diskutera hur de 

tror det är att vara same, och om det är någon skillnad ifrån deras vardag. Därefter ska de se 

en film om jojk och tre stycken samiska artister vars jojkar handlar om en person. Eleverna 

ska fundera över hur personen det jojkas om verkar vara och vad för ord en jojk om dem 

själva skulle ha. Vidare ska eleverna rita en same.148 

 

                                                             
143 UR Skola, ”Andre hälsar på – Hos Brita”, https://urskola.se/Produkter/173263-Andrea-halsar-pa-Hos-Brita 

(Hämtad 2019-05-15). 
144 UR Skola, ”Andre hälsar på – Hos Brita”.  
145 Samiskt informationscentrum, ”Underlag för lektionsplanering - Bildcollage med faktatext om samer åk 1-3”. 

146 Samiskt informationscentrum, ”Underlag för lektionsplanering – Berättelseskrivning till bild åk 1-3”.  
147 Samiskt informationscentrum, ”Nils Alexander”, http://samer.se/4861, (Hämtad 2019-05-15), Samiskt 

informationscentrum, ”Elina”, http://samer.se/4859 (Hämtad 2019-05-15). 
148 Samiskt informationscentrum, ”Underlag för lektionsplanering – Att vara same åk 1-3”. 

file:///C:/Users/Sandra/Desktop/UR%20Skola,
http://samer.se/4861
http://samer.se/4859
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7.1.6 Sammanfattning och analys lektionsplaneringar åk 1-3 

Det jag ser i lektionsplaneringarna är det Aronsson pratar om som ett sätt att legitimera 

historien genom att hänvisa långt tillbaka i tiden på olika sätt, t.ex. att samerna alltid har bott 

där, i urminnes tider, och att deras förfäder levde där för 10 000 år sedan. Det vill säga att det 

är djuphistoriska argument som används. Detta kan en sammankoppla med det genealogiska 

perspektivet eftersom det åberopas långt tillbaka i tiden ”för meningsskapande och 

orienterande syfte”.149 Där upphovsmakarna till lektionsplaneringarna försöker visa att 

samerna fortfarande har rätt till sina marker för att de har varit där längst. Fastän att de skriver 

att det endast finns bevis för samernas existens till 2-3000 år, framställs det som att samerna 

varit här i 10 000 år. Djuphistoriska argument, genealogiskt perspektiv och existentiellt 

historiebruk är något som går in i varandra. Jag menar att ett existentiellt historiebruk kommer 

fram då de försöker stärka den egna identiteten genom att illustrera att de har ett eget land, 

språk, sångsätt, mat, kläder och kultur. Samtidigt är det en kluven identitet då det å ena sidan 

skildras att samerna har sin egen kultur men å andra sidan att de är som ”alla andra”, vilket är 

något som kan leva kvar efter kolonialiseringen av Sápmi och försök till att ”försvenska” 

samerna. Samiskt informationscentrum försöker illustrera för eleverna hur det är att vara 

same, vilket jag tolkar är i syfte att eleverna ska få en större förståelse och medkänsla, vilket 

är ett politiskt-pedagogiskt historiebruk. Det är en form av moraliskt historiebruk som kan 

skönjas, då det handlar om en form av strävan efter upprättelse och att lyfta delar av historien 

som det inte brukar pratas om. Den historiekultur som synliggörs är den politiska i och med 

att de försöker legitimera rätten till markerna och generar gemenskap hos samer. MacDonald 

menar att Stannard och Churchills syfte är att skildra urfolk som anständiga och förnuftiga, 

som andra människor kan knyta an till.150 Vilket jag tolkar som att Samiskt 

informationscentrum försöker göra genom att ta upp att samer idag inte enbart är renskötare, 

att de bor i hus och är som vilken ”svensk” som helst, att samer är ett civiliserat folk och inte 

nomader längre, detta är min tolkning och det behöver nödvändigtvis inte vara den faktiska 

avsikten. 

 

7.1.7 Åk 7-9 

Det finns inte någon rekommendation om lektionerna ska genomföras i någon viss ordning 

eller om läraren kan välja ut en lektion att använda i sin undervisning. Lektionsplaneringarna 

                                                             
149 Karlsson, K-G, 2014, s. 49. 
150 MacDonald, s. 74. 
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börjar med en lärarinstruktion med förslag på förberedelser, samt vilka förkunskaper eleverna 

bör ha. Sedan presenteras vilket centralt innehåll som ska behandlas. I alla tre 

lektionsplaneringarna är det historiska innehållet ”Demokratisering, efterkrigstid och 

globalisering, cirka 1900 till nutid” samt ”Hur historia används och historiska begrepp”. I alla 

utom lektionsplaneringen för källkritik är ”Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950” 

med. Lektionsplaneringarna följs sedan av kopplingar till kunskapskrav för historieämnet.151 

 

7.1.8 ”Underlag för lektionsplanering – Sameblod åk 7-9”  

Under lektionen ska filmen Sameblod visas, vilken äger rum i Sápmi och behandlar 

sameflickan Elle-Marjas liv. Elle-Marja går i en nomadskola vilket hon vantrivs med, hon 

kommer ifrån en renskötarfamilj men har lust att bli lärarinna och flyttar senare till Uppsala 

för att utbilda sig. Läraren ska börja lektionen med att gå igenom film som en historisk källa, 

eleverna ska besvara frågor medan de ser på filmen och det ges förslag på sådana frågor: 

vilken typ av film är Sameblod, styrkor/svagheter med filmen, hur de samiska familjerna 

försörjer sig, och om filmen är realistisk. Läraren ska nämna att filmen inte behöver vara helt 

historisk sann, liksom andra historiska spelfilmer. Vidare ska läraren ta upp att filmen inte är 

representativ för alla samer, samt att alla samer inte var renskötare. Läraren kan kort nämna 

hur nomadskolan fungerade, samt att det är sant att nomadskollärare hjälpte rasbiologer vid 

fotograferandet av nomadskolebarnen.152  

 

7.1.9 ”Underlag för lektionsplanering – kolonialism åk 7-9” 

Eleverna ska enligt lektionsplaneringen se sambandet mellan europeisk kolonialism och 

kolonisationen av svenska Sápmi. Eleverna behöver ha förkunskap om: ”grundläggande 

europeisk kolonial historia, Vad är Sápmi? Vilka är samerna? […], Vad betyder urfolk?”153 

Lektionen ska börja med att låten ”This is my land” av Sofia Jannok spelas, samtidigt som 

eleverna får läsa låttexten. Sedan ska eleverna diskutera ”Vilket land tror ni hon menar? Vad 

är Sápmi? Hur ser gränserna för Sápmi ut?”154 Eleverna ska arbeta i grupper där de ska läsa 

olika mindre texter om kolonialism i svenska Sápmi, ifrån Samiskt informationscentrum, 

                                                             
151 Samiskt informationscentrum ”Underlag för lektionsplanering – Sameblod åk 7-9”, Samiskt 

informationscentrum, ”Under för lektionsplanering – kolonialism åk 7-9”, Samiskt informationscentrum, 

”Underlag för lektionsplanering – Källkritik åk 7-9”. 
152 Samiskt informationscentrum ”Underlag för lektionsplanering – Sameblod åk 7-9”. 
153 Samiskt informationscentrum, ”Underlag för lektionsplanering – kolonialism åk 7-9”. 
154 Samiskt informationscentrum, ”Underlag för lektionsplanering – kolonialism åk 7-9. 
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Forum för levande historia och Sametinget. Sedan ska det diskuteras i helklass vad 

kolonialism innebär enligt texterna, vilket intresse den svenska staten haft för att kolonialisera 

norra Sverige, på vilket sätt har kolonialismen uttryckts i svenska Sápmi, vilka följder kan 

kolonialismen ha fått, varför det inte pratas om svensk kolonialisering av Sápmi, på vilket sätt 

hör kolonialism och nationalism ihop, samt hur motstånd mot kolonialism kan te sig. I 

texterna framställs koloniseringen som att samerna blir undanträngda av svenska nybyggare 

som staten skickar dit för att bosätta sig på lappskatteland, och samerna förlorade sina 

landområden. Kolonialiseringen jämförs med amerikanska urfolksamerikaner och 

aboriginerna men att förtrycket av dessa grupper skedde på ett mer bestialiskt sätt, då 

koloniseringen av Sápmi huvudsakligen genomförts utan våld, samt mer var ett administrativt 

förfaringssätt. Texterna ifrån Samiskt informationscentrum tar upp debatten idag om vem som 

är den rättmätiga ägaren till landområdena i Sápmi. Där staten anser att det är statens, medan 

samerna anser att markerna har tagits på ett oberättigat vis och borde vara samernas.155 

Argumentet Samiskt informationscentrum tar upp för samernas sida är ”Om staten hade ägt 

marken - varför går då en del av de fiskeavgifter som länsstyrelsen administrerar tillbaka till 

samebyarna?”156 Vidare står det att: 

 Överheten tog ifrån samerna språket, marken och sedvanerätten. Rastänkandet och 

skallmätningen tog vid och samernas utplåning var bara en tidsfråga. Rennäringen och 

samekulturen blev en belastning. Samerna skulle bosätta sig, inordna sig i det svenska samhället 

och syssla med annan yrkesverksamhet.157 

 

Problematiken med att svenskar har bristande kunskaper om samer nämns.158 I texten ifrån 

Forum för Levande historia står det att svenska statsmakten ansett att norra Sverige fordrat 

modernisering ifrån 1600-talet fram till mitten av 1900-talet. Samt att staten försökt att 

anpassa samerna till det svenska samhället, samtidigt som de ville bevara renskötseln då 

samer ansågs främst avsedda till det. Det tas upp att staten har skildrat det som att alla samer 

är renskötare, vilket de inte är.159 Texten ifrån Sametinget tar upp att samerna bott i Sápmi 

sedan 10 000 år tillbaka. Koloniseringen växer med anledning av tillgången till silver, 

                                                             
155 Samiskt informationscentrum, ”Koloniseringen av Sápmi”, http://www.samer.se/1218 (Hämtad 2019-05-15), 

Samiskt informationscentrum, ”Kolonialism förr och nu”, http://www.samer.se/4493 (Hämtad 2019-05-15). 
156 Samiskt informationscentrum, ”Kolonialism förr och nu”. 
157 Samiskt informationscentrum, ”Koloniseringen av Sápmi”. 
158 Samiskt informationscentrum, ”Kolonialism förr och nu”. 
159 Brännlund, Isabelle & Drugge, Anna-Lill, ”Kolonisation”, https://www.levandehistoria.se/fakta-

fordjupning/olika-former-av-intolerans/rasism-mot-av-samer/kolonisation (Hämtad 2019-05-15). 

http://www.samer.se/1218
http://www.samer.se/4493
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/olika-former-av-intolerans/rasism-mot-av-samer/kolonisation
https://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/olika-former-av-intolerans/rasism-mot-av-samer/kolonisation
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järnmalm, vattenkraft och skog. Tvångskristnandet av samerna nämns kort, där det står att det 

skedde under tvång men att det även var väckelserörelser som kom att trycka bort den 

samiska naturreligionen.160 Det som utspelats i Norrland jämförs med det Afrika, Asien, 

Australien, Amerika och Latinamerika erfarit av kolonialmakterna, där deras folk blev utrotat 

eller förslavat, samt att naturresurser framställts där pengarna gått till kolonisatörerna. Men att 

i Norrland skedde det inte genom hemska krig. Texten ifrån Sametinget menar att det är 

kolonialism då naturresurserna tagits ifrån de rättmätiga – de som redan residerade där – 

samerna.161 

 

7.1.10 ”Underlag för lektionsplanering – Källkritik” 

Lektionens syfte är att eleverna ska lära sig om källkritik samtidigt som de får kunskap om 

samernas livsvillkor under början av 1900-talet. Eleverna ska arbeta i grupp och utgå ifrån de 

källkritiska kriterierna samtidigt som de svarar på frågor rörande Nomadskolan i Skarvsjö. 

Källmaterialet består av två foton med samiska nomadskolelever, delar ur en församlingsbok, 

samt nyhetsartikeln ”Hör nationalsången på samiska!”.162  

 

7.1.11 Sammanfattning och analys lektionsplaneringar åk 7-9 

Ett genomgående tema är att det tas upp att samerna inte enbart är renskötare, då de har olika 

jobb. Det är ett existentiellt historiebruk, då det handlar om en samisk identitet, där det 

framställs som att samer inte vill bli stoppade i ett fack utan skapa bilden av sig själva. En 

anledning kan vara att det är riktat till skolelever, och om de visar att de är som ”alla andra” 

kan det vara lättare för skoleleverna att känna med dem. Vilket jag tolkar som politiskt-

pedagogiskt historiebruk då Samiskt informationscentrum försöker illustrera hur det är att 

vara same. Det territoriella är väldigt viktigt samt att ta upp att Sápmi är ett eget land, vilket 

en kan tolka som ett moraliserande historiebruk, där det handlar om att återupptäcka, 

restaurera och rehabilitera där jag ser det som att Samiskt informationscentrum strävar efter 

markrättigheter för samer. Det är ett moraliskt historiebruk då de vill återupptäcka det gamla 

som har varit, samt väcka empati genom det hemska de har blivit utsatta för. I 

lektionsplaneringen om kolonialism görs jämförelser med andra urfolk, som människor oftast 

                                                             
160 Sametinget, ”Sveriges koloniala historia”, 2018-05-08, https://www.sametinget.se/62102 (Hämtad 2019-05-

15). 
161 Sametinget, ”Sveriges koloniala historia”. 
162 Samiskt informationscentrum, ”Underlag för lektionsplanering – Källkritik åk 7-9”.  

https://www.sametinget.se/62102
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har mer kunskap om än samer, i ett sätt att skapa empati över samerna. Vilket blir en del i 

identitetspolitiken där MacDonald menar att Förintelsen används som ett dragplåster, eller att 

en relaterar till andra former av folkmord. I lektionsplaneringen om kolonialism ska läraren 

även göra en jämförelse med urfolksamerikaner och aboriginer men påtala att 

kolonialiseringen i stort sett skedde utan våld för samerna. I en av texterna om kolonialismen 

framställs det som att termineringen av samerna enbart är en tidsfråga, och anspelningar görs 

till Förintelsen. Vidare jämförs det som skedde samerna med det som hände i andra delar av 

världen där urfolk fråntogs marker och naturresurser vilket texten menar är samma sak som 

hände samerna. Detta kan en tolka som ett existentiellt historiebruk där en vill minnas det som 

varit, men även ett moraliskt eftersom att en vill återupptäcka det som var och få upprättelse 

för det. Jag tolkar det som att det är ett existentiellt bruk som används för att legitimera rätten 

till markerna i Sápmi, genom att Samiskt informationscentrum skildrar att samerna blev 

undantryckta ifrån sina marker på ett orättfärdigt sätt. En politisk dimension framstiger i 

lektionsplaneringarna där de använder historien som en legitimering av markerna i Sápmi, 

genom att anspela på att staten är boven och samerna är oskyldiga och bestulna på sitt land. 

Till skillnad från Therese Karlssons undersökning där det framställdes att staten inte gjorde 

något fel, att samerna inte ägde marken utan de hade enbart rätten att nyttja den, men det var 

statens mark, samt att det var samerna som var upphovsmakare till konflikterna.  

 

Filmen Sameblod tar upp rasbiologin men det är inte någon diskussions fråga till det i 

lektionsplaneringen. Det är inte heller något som läraren uppmuntras att diskutera vidare, utan 

läraren kan endast bekräfta att nomdaskollärarna hjälpte rasbiologer vid undersökningar. I 

lektionen om källkritik används källmaterial ifrån nomadskolor men nomadskolan i sig 

diskuteras inte. Tvångskristnandet nämns kort i en av lektionerna. K-G Karlsson tar inte upp 

hur en avgör vad som är ett icke-bruk av historien, men han menar att en ska ha agerat 

avsiktligt för att det ska räknas som ett icke-bruk. K-G Karlssons modell är mer anpassad 

efter Sovjetunionen och hur staten där har agerat, vilket gör att det inte alltid är lätt att 

applicera på andra historiska händelser.163 Det framgår inte vilket motiv Samiskt 

informationscentrum har för att inte beröra dessa historiska händelser, därmed kan detta tolkas 

på olika sätt. Det kan vara på grund av t.ex. okunskap eller tidsbrist. Men om Samiskt 

                                                             
163 Se Karlsson, Klas-Göran, Historia som vapen. Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995, 

Stockholm: Natur och Kultur, 1999. 
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informationscentrum har handlat med avsikt att inte ta upp om dessa historiska händelser rör 

det sig om ett icke-bruk. 

 

7.2 Sametinget & Regeringskansliet - The Sami – an Indigenous People 

in Sweden 

Jag kommer först att presentera vad jag har funnit i materialet, där jag har delat in det i olika 

teman, för att sedan ha en sammanfattning och analys.  

 

7.2.1 Sedan urminnes tider 

Boken kom till i förbindelse med regeringens nationella informationskampanj om samer och 

den samiska kulturen, som de bedrev tillsammans med Samiskt informationscentrum. På 

baksidan av boken kan en läsa att syftet är att läsaren ska få reda på mer om urfolket samerna, 

vad det betyder att vara same idag, i det förflutna och i framtiden.164 Boken börjar med att 

samerna sedan urminnes tider levt i det vi idag kallar Sverige, Finland, Norge och Ryssland. 

Boken tar upp att samerna blivit tvingade att ändra sitt sätt att leva och sin kultur för att passa 

in i det moderna samhället.165 En tidslinje tar upp samisk historia från 10 000 f.v.t. till år 

2000, bland annat omtalas tidiga källor där samerna omnämnts, t.ex. 98 e.v.t. skriver 

romerska historikern Tacitus om ett nordiskt folk benämnt – fenni, bysantinska historikern 

Prokopios 550 e.v.t skrev om skridfinnar, under 1200-talet nämns samerna i Snorre 

Sturlassons sagor.166 Arjeplog nämns som platsen med de äldsta lämningarna av samer, med 

den äldsta daterad till 9800 år gammal. Vilket boken skriver är baserat på innehållet ifrån två 

gropar, bl.a. benfragment ifrån renar, som pekar på att renjakt bedrevs för att få mat.167 Det 

står att samerna sedan tidens begynnelse varit jägare och samlare, att det finns lämningar efter 

dem men att naturen har tagit över många av dem.168 Det finns en fakta ruta med samernas 

                                                             
164 Svensk information, “A book about Sami life in today´s society”, i: The Sami - an indigenous people, Kiruna: 

Sami parliament, 2005, s. 66. 
165 Svensk information, ”Times change”, i: The Sami - an indigenous people, Kiruna: Sami parliament, 2005, s. 

1, Svensk information, ”The history of the people of the sun”, i: The Sami - an indigenous people, Kiruna 

parliament, 2005, s. 10. 
166 Svensk information, ”The history of the people of the sun”, s. 10-11. 
167 Bergmann, Ingela, ”The oldest traces of Sami civilization”, i: The Sami an Indigenous people, Kiruna: Sami 

parliament, 2005, s. 12. 
168 Svensk information, ”A landscape of myths, memories and traditions, i: The Sami - an indigenous people, 

Kiruna: Sami parliament, 2005, s. 31. 
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språk – samiska, deras flagga, national dag och national sång.169 Det nämns att samerna la 

grunderna för den moderna skidsporten.170 Boken avslutar med att samernas land i hundratals 

år var koloniserat och att Sverige aldrig har gjort upp med sitt koloniala förflutna.171 

 

7.2.2 Renskötsel och rättigheter  

Boken tar upp att renägare var tvungna att betala för att använda marker som förut var deras, 

samt att de fick böter om renarna hävde ned höstackar. Emellanåt satte bönder eld på skogen 

för att hålla renarna borta. I mitten av 1800-talet började folk reagera på behandlingen av 

samerna och staten försökte dämpa de värsta oförrätterna. 1841 stoppades omdaningen av 

samernas mark till bönder i Jämtland och Härjedalen. Ifrån mitten av 1800-talet köpte staten 

land till samerna. Under 1870-talet fick samerna i Norrbotten och Västerbotten rättigheter till 

renbete på privatmark utan kostnad. 1889 legitimerades detta av en akt som även kom att 

gälla i Jämtland och Härjedalen, vilken gav rättigheter till renbete i sedvanliga betesmarker. 

Regeringen beslutade 1928 att de samer som inte idkade rennäring inte heller hade samiska 

befogenheter, vilket innebar att de inte hade jakt- och fiskerättigheter där deras anfäder hade 

residerat.172 Under 1920- och 1930-talet hade flertalet samer slutat med rennäring och levde i 

kraftig fattigdom. På samma gång lade staten resurser på bosättningskronor på kronmark i 

Norrbottens inland, men det var knappt något som erlades till samerna. 173 I boken står det att 

eftersom människorna har nyttjat landet länge har de anskaffat rätten att bruka marken. Vilket 

samer har gjort genom att de under en väldigt lång tid brukat land och vatten för rennäring, 

jakt och fiske. Angående markrättigheter har det lett till många konflikter där det första 

officiella kommer ifrån 1584.174 Ett exempel ifrån 1990 tas upp, då ”600 markägare i 

Härjedalen, vars marker användes till renbete, stämde fem samebyar.”175 Markägarna menade 

att renskötseln idag utförs på ett annat sätt och därmed kan inte urminnes hävd gälla längre. 

Rätten dömde att urminnes hävd inte kunde påvisas, och samebyarna fick inte tillåtelse att 

bruka de nuvarande vinterbetesmarkerna till sina renar. Boken menar att detta har uppmuntrat 

                                                             
169 Svensk information, ”Sapmi in a nutshell”, i: The Sami - an indigenous people Kiruna: Sami parliament, 

2005, s. 5. 
170 Kuorak, Håkan, ”Sport interwined with history”, i: The Sami - an indigenous people, Kiruna: Sami 

parliament, 2005, s. 57. 
171 Svensk information, ”Time to open the door to a new era”, i: The Sami - an indigenous people, Kiruna: Sami 

parliament, 2005, s. 63. 
172 Lundmark, Lennart, ”Sami policy in the shadow of racism”, The Sami an Indigenous people, Kiruna: Sami 

parliament, 2005, s. 14-15. 
173 Lundmark, ”Sami policy in the shadow of racism ”, 2005, s. 14-15. 
174 Svensk information, ”Sami land rights being decided in the courts”, i: The Sami - an indigenous people, s. 32. 
175 Svensk information, ”Sami land rights being decided in the courts, s. 33. 
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andra markägare som inte vill att deras marker ska användas till vinterarbete att dra samerna 

inför rätten. Samebyarna har två val, antingen ge upp sina rättigheter, eller gå till rätten och 

eventuellt hamna i konkurs.176 Lappkodicilen har inneburit att Sverige och Norge fick bedriva 

rennäring kring gränsen mellan länderna. 1919 bestämdes det att svenska samers renbete i 

Norge skulle begränsas, vilket ledde till att många renskötare var tvungna att flytta till södra 

Sverige.177 Rennäringen idag beskrivs och hur den har förbättrats med tekniken, att idag 

använder samer sig av t.ex. snöskotrar, helikoptrar, motorcyklar m.m.178 Moderna problem för 

samerna och renskötsel är skogsindustrin, vattenkraft, gruvindustrin, vägar, järnväg och 

turism. Dessa utvecklingar har gett samerna fördelar också men det finns mindre utrymme för 

deras livsstil och kultur. 179 

 

7.2.3 Rasbiologi 

Boken tar upp att det 1922 tilltog rasbiologiska idéer och studier på samerna och andra etniska 

grupper inleddes av statens rasbiologiska institut, grundat av Herman Lundborg, i syfte att 

värna om den svenska rasen. Lundborg hade idéer om att folk ifrån olika raser inte ska skaffa 

barn tillsammans, vilket han tänkte bevisa genom att studera svenskar, samer och finnar i 

norra Sverige. Efter några år spenderades alla institutets förmögenheter på att undersöka 

samerna och mäta deras skallar vilket resulterade i ett fotogalleri.180 Det nämns att samerna 

behandlades förfärligt och blev diskriminerade. Det fanns en teori om att nomader var 

kulturellt underlägsna bönder och därmed förlorade samerna flera landområden i Jämtland, 

Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten. Samer ansågs inte vara anständigt folk och de 

kunde inte inrätta sig i korrekta hus, på grund av att de då skulle bli slöa och inte bry sig om 

sina renar. Därav skulle alla samer bli tiggare eftersom att det enda de dög till var att bedriva 

renskötsel. Vetenskapsmän och politiker började ifrågasätta Lundbergs låsning till samerna 

och rasblandning, vilket ledde till att institutet fick mindre pengar. Efter andra världskriget var 

                                                             
176 Svensk information, ”Sami land rights being decided in the courts, s. 33. 
177 Pedersen, Steinar, ”Cross-border reindeer husbandry in Sweden and Norway”, i: The Sami - an indigenous 

people, Kiruna, Sami parliament, 2005, s. 35. 
178 Erling Utsi, John, ”Driving reindeer from the air”, i: The Sami - an indigenous people, Kiruna: Sami 

parliament, 2005, s. 23. 
179 Lundmark, ”Sami policy in the shadow of racism”, s. 14-15. 
180 Bergman, Ingela, ”The oldest traces of Sami civilization found in Arjeplog”, i: The Sami - an indigenous 

people, Kiruna: Sami parliament, 2005, s. 12. 
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inte rasistiska åsikter accepterade och Lundborgs efterträdare var emot rasundersökning och 

började fokusera på ärftliga sjukdomar.181 

 

7.2.4 Nomadskolan 

Boken skriver att regeringen ansåg att samer skulle bo i kåtor för att annars kunde de bli 

svenskar, där med infördes kåtaskolan 1913, i vilken endast renskötande samers barn skulle 

gå, de andra samebarnen skulle gå på kommunala skolor. Kåtaskolan var en ambulerande 

skola, och lärarna flyttade med samerna och renarna. Under vintern undervisades 

sameeleverna i fasta skolor. De samiska eleverna fick inte gå i allmänna skolor, om de inte 

gick till kåtaskolan hämtades de av polisen. Samerna bestred detta skolsystem och däribland 

ordnades skolstrejker. Under början av 1930-talet begynte den allmänna befolkningen begära 

att nomadskolorna skulle upprätthålla samma nivå som andra svenska skolor, vilket ledde till 

framsteg. 1952 ersattes kåtaskolorna av nomadskolor, och 1962 beslutade regeringen att alla 

samebarn fick gå i nomadskolor ifall de ville, samt att den skulle vara jämförbar med den 

nioåriga obligatoriska skolan.182 

 

7.2.5 Sammanfattning och analys 

Boken försöker legitimera långt tillbaka i tiden genom att säga att samerna har levt här sedan 

urminnes tider, vilket är djuphistoriska argument. Boken ger dock endast ett arkeologiskt 

bevis på att detta stämmer. Annars använder de sig av gamla historiska källor som t.ex. 

Tacitus och Snorre Sturlassons sagor vilket är samma källor som Elenius nämner att samerna 

använt för att göra Sápmi till en samisk nation samt att de använder sig av tveksamma källor. 

Det är ett genetiskt perspektiv i boken då den går i kronologisk ordning, för att sedan gå över 

till ett genealogiskt perspektiv och gå in på saker som är viktiga för dem här och nu, vilket är 

rättigheten till mark, jakt och fiske, då boken behandlar olika former av marktvister och 

renbeteslagar. Jag tolkar det som ett ideologiskt historiebruk när författarna till boken hävdar 

att det sedan urminnes tider har funnits samer i Sverige, vilket Klas-Göran Karlsson skriver 

var vad nationalister använde sig av som argument - att de var här först. Ett moraliskt bruk 

framkommer när det talas om oförrätterna med inskränkta marker, nomadskolor, och 

                                                             
181 Lundmark, Lennart, ”Polices based on racial biology”, The Sami an Indigenous people, Kiruna: Sami 

parliament, 2005, s. 14-15. 
182 Marainen, Johannes, ”Between two identities”, i: The Sami - an indigenous people, Kiruna: Sami parliament, 

2005, s. 18. 
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rasbiologi, där det ska väcka känslor och empati. En anledning till att boken kring avsnittet 

om Arjeplog nämner att det fanns renbensfragment, samt delar av jakt och fiskeredskap, kan 

vara för att visa att samerna ska ha dessa rättigheter då de har haft dem så långt tillbaka, vilket 

hör till ett ideologiskt men även existentiellt bruk då det handlar om orientering och 

legitimering. Marktvisterna tolkar jag som att de tas upp för att skapa medlidande med samer, 

då de skriver att samer håller på att gå i konkurs p.g.a. rättegångar att få det som boken skriver 

om ska få nyttja de marker som alltid har varit deras. Vilket en kan se som ett moraliskt 

historieburk då det handlar om att återupptäcka och få någon form av rättelse och försoning. 

Det kan vara i ett försök att skapa en känsla och medlidelse med samerna, att de var oskyldiga 

men fick markerna fråntagna, samt att de blev utsatta för rasbiologiska undersökningar. Vilket 

en även kan tolka som ett politiskt historiebruk samt en politisk dimension eftersom det 

handlar om att historien används som ett rättfärdigande medel – i det här fallet till mark-, 

fiske, jakt- och renskötselrättigheter. Detta hör ihop med det existentiella historiebruket då det 

lyfts att icke-renskötande samer inte hade jakt-och fiskerättigheter där deras förfäder tidigare 

hade haft det, där boken förankrar och orienterar samerna samt att de vill minnas hur det var. 

Det verkar vara viktigt för identiteten då det framställs som att samer vill verka på samma 

platser som deras förfäder. Jag tolkar det som ett moraliskt bruk för att det även försöks skapa 

medlidelse och det eftersöks en restaurering. Det är ett existentiellt historiebruk som 

framkommer då det betonas att samerna har ett eget land, språk, flagga, nationaldag samt 

nationalsång. Det är en form av orientering och förankring av samerna som ett eget folk. 

Samtidigt som det tas upp att samerna är ”som alla andra” och renskötseln idag innebär massa 

tekniska hjälpmedel. De moraliska, ideologiska och politiska bruken överlappar och hjälper 

varandra, och används för att göra anspråk på samiska rättigheter men de trycker på olika 

saker. Det nämns att samerna startade den moderna skidsporten, vilket kan vara i syfte att visa 

att det som ses som väldigt svenskt idag kommer ifrån samerna, och på det sättet få mer 

medkänsla, att de är svenskar men ändå inte.  

 

En kan säga att The Sami- an Indigenous People in Sweden är ett försök av regeringen till det 

Olick kallar ”politics of regret”, att det är ett försök att komma närmare en försoning med 

samerna genom att vara delaktiga i att producera deras historia. År 2000 hade samerna 

accepterats som en av Sveriges minoriteter, och The Sami – an Indigenous People in Sweden 

kan ha varit ett försök att visa regeringen i god dager, att de bryr sig om samernas historia och 

allmänhetens kunskap kring denna. Detta kan tolkas som ”politics of regret” i bemärkelsen att 
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regeringen beklagar det som har hänt samerna snarare än att de ber om ursäkt. Jag tolkar det 

som att författarna bakom boken strävar efter mer rättigheter för samer. 

 

7.3 Sydsamiskt centrum/Gaaltije 

Jag kommer presentera det jag har funnit i broschyrerna uppställt efter olika teman, för att 

sedan avsluta med en sammanfattning och analys. 

 

7.3.1 Så länge någon kan minnas 

Broschyrerna är i stort sett uppbyggda likadant, det börjar med att en hälsas välkommen till 

den sameby eller län som broschyren fokuserar på. Där det i någon form står att samerna har 

bott här en lång tid183, ”så länge någon kan minnas”184, eller sedan urminnes tider. I 

broschyren om Mittådalen problematiseras detta till viss del genom att det skrivs att samerna 

menar att de ständigt har bott där, men rätteligen är det inte någon som vet hur länge samerna 

vistats där.185 Det står liknande i Handöldalens och Tåssåsens broschyrer, men att anledning 

till att det inte finns massor av bevis är på grund av att sydsamiskan främst verkat som ett 

talspråk.186 Om Rotsidan tas en skylt upp där det står ”Här har ett strävsamt folk bott sen 

urminnes tider. Kanske har samer rört sig i området lika länge.”187 I flera av broschyrerna 

anmärks det på svårigheten i att se spår efter samer, speciellt ifrån forna tider, då kåtor t.ex. 

byggdes av trä, näver och torv som förmultnar i naturen.188 Vidare står det att enligt 

                                                             
183 Ljungdahl, Samer i Västernorrland förr & nu – Historia & kulturmiljöer, s. 5; Ljungdahl, Mittådalens 

sameby – Historia, kulturmiljöer, & turister, s. 2; Ljungdahl, Kalls, Njaarke & Jovnevaerie samebyar – Historia, 

kulturmiljöer, & turism, s. 2; Ljungdahl, Handölsdalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 2; 

Ljungdahl, Staare samernas Östersund, s. 3. 
184 Ljungdahl, Samer i Västernorrland förr & nu – Historia & kulturmiljöer, s.36; Ljungdahl, Samer i Åre, s. 13; 

Ljungdahl, Handölsdalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 15; Ljungdahl, Samer i Bräcke och 

Ragunda – Samebyarnas vinterbete i Ragunda och Bräcke kommuner, s. 1. 
185 Ljungdahl, Handölsdalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 6; Ljungdahl, Samebyar i 

Frostviken - Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie – Historia, kulturmiljöer & turism, s, 3.  
186 Ljungdahl, Handölsdalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 6; Ljungdahl, Tåssåsens sameby – 

Kulturmiljöer och turism, s. 6. 
187 Ljungdahl, Samer i Västernorrland förr & nu – Historia & kulturmiljöer, s. 33. För liknande se Ljungdahl, 

Jijnjevaerie sameby – Historia och kulturmiljöer, s. 2; Ljungdahl, Mittådalens sameby – Historia, kulturmiljöer, 

& turister, s. 6. 
188 Ljungdahl, Jijnjevaerie sameby – Historia och kulturmiljöer, s. 4; Ljungdahl, Mittådalens sameby – Historia, 

kulturmiljöer, & turister, s. 4; Ljungdahl, Sockenlappar i Jämtland, s. 5-6, Ruvhten Sijte – Historia, 

kulturmiljöer, & turism, s. 4-5; Ljungdahl, Kalls, Njaarke & Jovnevaerie samebyar – Historia, kulturmiljöer, & 

turism, s. 4, 28; Ljungdahl, Handölsdalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 4-5, 31; Ljungdahl, 

Samer i Åre, s. 23-24; Ljungdahl, Samer i Västernorrland förr & nu – Historia & kulturmiljöer, s. 21-22; 

Ljungdahl, Samer i Bräcke och Ragunda - Samebyarnas vinterbete i Ragunda och Bräcke kommuner, s. 31; 

Ljungdahl, Tåssåsens sameby - Kulturmiljöer och turism, s. 4-5; Ljungdahl, Samebyar i Frostviken - Voernese, 



40 
 

arkeologiska bevis har samerna varit där sedan 1000-talet e.v.t, vilket det även står i många 

andra broschyrer.189 En kan läsa att det i Njaarke sameby finns renvallar och kåtatomter 

tidsbestämda till cirka 1000 e.v.t., att det i Jinjevaerie inte gjorts några likartade arkeologiska 

analyser, ”men med största sannolikhet har renskötsel bedrivits lika länge här”.190 Det finns 

stalotomter, vilka är spår efter samiska kåtor daterade till 800-1200 e.v.t.191 Det står att ”Det 

finns många spår efter samernas långa närvaro. I arkiv, hembygdsböcker, på fotografier, i 

muntliga traditioner och som fysiska spår möter oss samer med olika levnadssätt från olika 

tider”.192 Det finns en sägen om att det ska vara en lappgrav ifrån 1600-talet kring Huså, som 

innehåller tre mördade samer. Författaren till broschyrerna - Ljungdahl vet inte hur mycket 

sanning som ligger i det, men det finns en samisk grav vid Huså, som inte har blivit 

arkeologiskt undersökt så de kan inte säga säkert att det är just graven ifrån sägnen.193 Det 

nämns skrivna källor som uttalat sig om samisk närvaro.194 eller om Njaarke där det finns 

skriftliga källor från 1646 om samer där.195 Det anmärks att i Njaarke sameby har de funnit 

eldstäder som är bestämda till tiden 1400 e.v.t, samt 1500-1800-talen som visar att 

tamrenskötseln var som mest frenetisk då, även andra lämningar som kokgropar, fångstgropar 

och stensättningar har anträffats.196 Det står att ”Så länge någon kan minnas har renarna betat 

i skogslandet i östra Jämtland och angränsande delar av Västernorrlands län”.197 I majoriteten 

av broschyrerna tas det upp att samerna i begynnelsen försörjde sig genom jakt, fångst, fiske 

och samlande av örter och bär. Allt eftersom tyglade samerna vildrenar och gick senare över 

till tamrenskötsel som var vedertagen kring 1000-talet e.v.t .198 Om Hosjöbottnarna vet en inte 

                                                             
Ohredahke och Raedtievaerie – Historia, kulturmiljöer & turism, s. 5; Ljungdahl, Staare samernas Östersund, s. 

36; Ljungdahl, Samer i Västernorrland förr & nu – Historia & kulturmiljöer s. 21. 
189 Ljungdahl, Jijnjevaerie sameby – Historia och kulturmiljöer, s. 2; Ljungdahl, Handölsdalens sameby – 

Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 2; Ljungdahl, Ruvhten Sijte – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 2; Om 

Gröndalen står det att det finns dateringar till 400–500-talet, Ljungdahl, Ruvhten Sijte – Historia, kulturmiljöer, 

& turism, s. 28. 
190 Ljungdahl, Jijnjevaerie sameby – Historia och kulturmiljöer, s. 6. 
191 Ljungdahl, Samebyar i Frostviken - Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie – Historia, kulturmiljöer & 

turism, s. 8. 
192 Ljungdahl, Samer i Västernorrland förr & nu – Historia & kulturmiljöer, s. 21. För liknande se Ljungdahl, 

Staare samernas Östersund, s. 36. 
193 Ljungdahl, Samer i Åre, s. 23. 
194 Ljungdahl, Samer i Västernorrland förr & nu – Historia & kulturmiljöer, s. 23-24. 
195 Ljungdahl, Kalls, Njaarke & Jovnevaerie samebyar – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 10; För liknande se 

t.ex. Ljungdahl, Samer i Åre, s. 6; Ljungdahl, Samebyar i Frostviken - Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie – 

Historia, kulturmiljöer & turism, s. 6. 
196 Ljungdahl, Kalls, Njaarke & Jovnevaerie samebyar – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 33-34. 
197 Ljungdahl, Samer i Bräcke och Ragunda - Samebyarnas vinterbete i Ragunda och Bräcke kommuner, s. 3. 

För liknande se Ljungdahl, Tåssåsens sameby – Kulturmiljöer och turism, s. 15. 
198 Ljungdahl, Tåssåsens sameby – Kulturmiljöer och turism, s. 2, 15; Ljungdahl, Staare samernas Östersund, s. 

2, Ljungdahl, Samebyar i Frostviken - Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie – Historia, kulturmiljöer & 

turism, s. 3; Ljungdahl, Handölsdalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 2; Ljungdahls, Kalls, 

Njaarke & Jovnevaerie samebyar – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 2, 33-34; Ljungdahl, Mittådalens 
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hur länge det brukats som fäbodvall respektive viste för samerna. Det påpekas att ifrån andra 

platser vet de att bönderna ofta använde samernas tidigare renvallar för att upprätta 

fäbodvallar. Eftersom Hosjöbottnarna ligger metodiskt till för renskötsel var det eventuellt 

likaså där.199 Några platser som förut haft ett svenskt namn men idag har namn influerade av 

samiska nämns. T.ex. Mittådalen som tidigare hette Storvallen, men i slutet på 1800-talet 

använde samer ifrån Mittådalens sameby Storvallen som huvudviste, och namnet ändrades till 

Mittådalen efter sydsamiskan Mihte.200 Man är osäker vart namnet på Åre kommer ifrån, 

broschyren framhäver att det förmodligen är en förvanskning eller försvenskning av ett äldre 

samiskt ord, ifrån sydsamiskans aarch som betyder stenrör, blockmark, grustäckt eller steril 

mark (på fjället). Det skulle kunna vara ifrån det sydsamiska ordet aore eller aååre som 

betyder en brant sluttning, vilket är återkommande i ortnamn i fjäll- och fjordlandskap inom 

det sydsamiska området.201 I en del av broschyrerna nämns lämningar efter hällmålningar men 

att upphovsmakarna är okända. Det skrivs att ”Det ligger nära till hands att tänka sig att den 

eller de som målade var samernas förfäder, och det är uppenbart att motiven på 

hällmålningarna har stora likheter med motiven på samernas trummor”.202 Liknande står det 

om hällmålningar i Ruändan, samt att Ruändan är ett äldre samiskt brukningsområde där 

samerna ännu brukar marken till renskötsel, jakt och fiske.203 

 

7.3.2 Renskötsel 

1886 trädde renbeteslagen in i Jämtlands län, innan det delades samernas land in i skattefjäll. 

Skattefjällssystemet avtog 1889, och staten dividerade samernas mark i så kallade lappbyar. 

Som ersättning för att förut ”ha skattat för och brukat ett markområde skulle samerna nu 

bedriva kollektiv renskötsel inom gemensamma lappbyar”.204 Ljungdahl anmärker på att en 

lappfogde införlivades för att inspektera huruvida lagen följdes, men det medförde 

”övervakning, kontroll och detaljstyrning inte bara av renskötseln utan också av de 

                                                             
sameby – Historia, kulturmiljöer, & turister, s. 2; Ljungdahl, Jijnjevaerie sameby – Historia och kulturmiljöer, s. 

2. 
199 Ljungdahl, Tåssåsens sameby – Kulturmiljöer och turism, s. 17. 
200 Ljungdahl, Mittådalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turister, s. 17; För liknande se Ljungdahl, 

Ruvhten Sijte – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 7. 
201 Ljungdahl, Samer i Åre, s. 4; för andra exempel se t.ex. Ljungdahl, Staare samernas Östersund, s. 34. 
202 Ljungdahl, Jijnjevaerie sameby – Historia och kulturmiljöer, s. 33; Ljungdahls, Kalls, Njaarke & Jovnevaerie 

samebyar – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 39. 
203 Ljungdahl, Mittådalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turister, s. 31. 
204 Ljungdahl, Handölsdalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 6; För liknande se Ljungdahl, 

Ruvhten Sijte – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 6; Ljungdahl, Samer i Åre, s. 7, 12; Ljungdahl, Tåssåsens 

sameby – Kulturmiljöer och turism, s. 7. 
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renskötande samernas liv.”205 Det står att före unionsupplösningen med Norge 1905 var det 

oproblematiskt för samerna att förflytta sina renar över gränsen. I och med 

unionsupplösningen ålade norska staten betesavgifter för svenska renar på norska sidan, vilket 

lett till otaliga konflikter.206 

 

Regleringarna kring fjällsjöar under början av 1900-talet behandlas, vilka förorsakat att 

renskötselns betesområden och flyttningsleder kommit under vatten, där vissa inte kunde 

brukas förrän på 1990-talet då lastbilar kunde användas till förflyttning av renarna.207 

Områdena blir alltmer sönderdelade av vägar, järnvägar, skogsbruk och vindkraftsparker. 

Vilka alla inverkar på svårigheten att finna förbundna betesområden, samlingsplatser och 

flyttleder. Skogsbruket påverkar renarnas föda - marklaven, som maskinerna förstör och det 

tar 10-50 år att komma fram igen, samt så är kvävegödsling ogynnsam för lavtillväxt.208 Där 

de anser att lösningen skulle vara att få ersättningsland, men frågan är var?209 Det skrivs att 

fjällsamer in på 1930-talet hade renarna betande vid kusten, samt att renskötarna brukade 

komma ned från fjällen kring jul och åka tillbaka i mars eller april, under den tiden hyrde de 

plats hos befolkningen i byarna. Samerna hade en del kunskaper i svenska och de permanent 

boende erfor en del samiska uttryck.210 Relationen mellan samer och bofasta beskrivs oftast 

som bra, men emellanåt uppkom konflikter. Fram till 1900-talet var de vanligaste konflikterna 

att renarna varit i böndernas höstackar eller att böndernas hundar särade på renhjorden.211 

Renskötseln idag tas upp i många av broschyrerna, där det nämns att det idag är vanligt med 

                                                             
205 Ljungdahl, Staare samernas Östersund, s. 24. 
206 Ljungdahl, Jijnjevaerie sameby – Historia och kulturmiljöer, s. 8; Ljungdahl, Kalls, Njaarke & Jovnevaerie 

samebyar – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 6, Ljungdahl, Samer i Åre, s. 12. 
207 Ljungdahl, Jijnjevaerie sameby – Historia och kulturmiljöer, s. 6; Ljungdahl, Kalls, Njaarke & Jovnevaerie 

samebyar – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 6. 
208 Ljungdahl, Samer i Bräcke och Ragunda - Samebyarnas vinterbete i Ragunda och Bräcke kommuner, s. 14-

15, 26; För mer om skogsbrukets förstörelse på rennäringen se Ljungdahl, Kalls, Njaarke & Jovnevaerie 

samebyar – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 6. 
209 Ljungdahl, Samer i Bräcke och Ragunda - Samebyarnas vinterbete i Ragunda och Bräcke kommuner, s. 26. 
210 Ljungdahl, Samer i Västernorrland förr & nu – Historia & kulturmiljöer, s. 10, 13; Ljungdahl, Samer i 

Bräcke och Ragunda - Samebyarnas vinterbete i Ragunda och Bräcke kommuner, s. 9. 
211 Ljungdahl, Samer i Bräcke och Ragunda - Samebyarnas vinterbete i Ragunda och Bräcke kommuner, s. 11. 
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tekniska redskap.212 Det påpekas i många av broschyrerna att majoriteten av samerna i 

Sverige nu inte är renskötare, samt att alla samer inte har levt ett renskötare liv.213  

 

7.3.3 Rättigheter till marker 

Det nämns att myndigheterna ville tvångsförflytta samer i Mellansveriges skogar till norra 

Sverige, med skälet att de var utfattiga och tiggde nere i byarna och skulle återvända till sina 

hemorter i norr. Trots det förblev samerna orubbade, till myndigheternas irritation. Enligt en 

kunglig förordning 1720 skulle samerna tvångsdeporteras till Lappmarkerna. Samerna i 

Dalarna bad kungen att få bli kvar eftersom de menade att deras anfäder föddes i Dalarna, och 

de menade att de inte skulle klara sig i norr, då de inte hade samma språk eller traditioner som 

samerna där. Kungen gick slutligen med på att samerna skulle bli kvar i Dalarna, men de 

skulle få visats norr om Falun. Därmed beslutade myndigheterna i Västernorrlands och 

Gävleborgs län att även samerna där skulle få bo kvar i skogarna. Några få samer fick bli kvar 

i socknarna men då blev de tvungna att vara bofasta samt bistå bönderna med uppgifter som 

bönderna inte ville utföra själva som t.ex. avliva och flå hästar, hundar och katter, samt 

skydda byn ifrån björn och varg.214 Och så kallade sockenlappar uppstod, de sågs som 

läkedomskunniga vilket de aktades för samtidigt som de sågs ned på, och befann sig långt ned 

på samhällsskalan.215 Andra platser där samerna blivit undanträngda är t.ex. Köpmanholmen 

där en same med familj blev bortdriven på grund av att det byggdes ett sågverk i närheten och 

det bestämdes att en herrgård skulle upplåtas där hans hus stod.216 I Käringsjön ville samerna 

ha en bilväg men det var för dyrt och myndigheterna proponerade att samerna skulle flytta 

närmare vägen i stället. Trots motstridiga känslor flyttade till slut alla i samebyn.217 

 

                                                             
212 Ljungdahl, Jijnjevaerie sameby – Historia och kulturmiljöer, s. 11; Ljungdahl, Mittådalens sameby – 

Historia, kulturmiljöer, & turister, s. 9; Ljungdahl, Kalls, Njaarke & Jovnevaerie samebyar – Historia, 

kulturmiljöer, & turism, s. 16; Ljungdahl, Handölsdalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 9; 

Ljungdahl, Ruvhten Sijte – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 10; Ljungdahl, Samer i Bräcke och Ragunda - 

Samebyarnas vinterbete i Ragunda och Bräcke kommuner, s. 13-14; Ljungdahl, Tåssåsens sameby – 

Kulturmiljöer och turism, s. 32; Ljungdahl, Staare samernas Östersund, s. 35; Ljungdahl, Samebyar i Frostviken 

- Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie – Historia, kulturmiljöer & turism, s. 11. 
213 Ljungdahl, Samer i Åre, s. 7. 
214 Ljungdahl, Sockenlappar i Jämtland, s. 7-8; Ljungdahl, Samer i Västernorrland förr & nu – Historia & 

kulturmiljöer, s. 15; Ljungdahl, Samer i Åre, s. 25, Ljungdahl, Staare samernas Östersund, s. 38. 
215 Ljungdahl, Sockenlappar i Jämtland, s. 3, 5-7. 
216 Ljungdahl, Samer i Västernorrland förr & nu – Historia & kulturmiljöer, s. 31. 
217 Ljungdahl, Ruvhten Sijte – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 33. 
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Under 1800-talets mitt inträffade avvittringar i Jämtlands län, där syftet var att separera 

statens mark ifrån privatägda marker parallellt med att gynna nybyggen. Vilket ledde till att 

enorma delar av samernas land avvittrades till fördel för markägarna. Samerna anvisades till 

högfjällen då bönder och nybyggare fick de främsta områdena.218 Samerna protesterade mot 

att de förlorade sina områden. 1841 skrevs ett kungligt brev som sa att samernas rätt skulle ses 

över, skattefjällen skulle få tydliga gränser där nybyggen inte skulle utföras på skattefjällen. 

Men när brevet utställdes var det för sent då skattefjällen hade minskat ordentligt och de var 

inte längre tillräckliga till betesmark. Det ledde till att staten nödgades att återköpa områden 

inom skattefjällen mellan 1888-1944, och dessa gavs tillbaka till samerna.219 

 

7.3.4 Nomadskolan och kristnandet av samer 

Om Mittådalen anges det att det bedrevs nomadskola för de renskötarbarn härrörande i 

Härjedalen och södra Jämtland. Där icke-renskötande samer fick gå i vanliga skolor. Under 

sena 1930-talet avslutades vandrande nomadskolor och i gengäld kom fasta internatskolor.220 

Angående andra nomadskolor nämns det bara kort att de funnits.221 Samerna och kyrkan tas 

upp, där lappförsamlingarna nämns samt att det var väsentligt för kyrkan på 1700-talet att 

kristna samerna.222  

 

7.3.5 Turism 

Fjällturismen nämns i flera broschyrer, där började i mitten av 1800-talet med turister i 

Jämtlands- och Härjedalsfjällen. De första turisterna var blomsterherrar och luftgäster. 

Blomsterherrar var studenter som kom för att observera fjällens geologi, djurliv och flora. 

Luftgäster bar på lungsjukdomar och föreskrevs fjälluft. Svenska turistföreningen (STF) 

inrättades under det sena 1800-talet. Samer och turister kom i kontakt med varandra då de 

befann sig på samma områden. Turisterna såg samerna som exotiska, men de störde renarna 

                                                             
218 Ljungdahl, Samer i Åre, s. 11; Ljungdahl, Samebyar i Frostviken - Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie – 

Historia, kulturmiljöer & turism, s. 7. 
219 Ljungdahl, Samebyar i Frostviken - Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie – Historia, kulturmiljöer & 

turism, s. 7. 
220 Ljungdahl, Mittådalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turister, s. 22. 
221 Ljungdahl, Kalls, Njaarke & Jovnevaerie samebyar – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 40; Ljungdahl, 

Handölsdalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 24; Ljungdahl, Ruvhten Sijte – Historia, 

kulturmiljöer, & turism, s. 22; Det nämns kort att det fanns en kåtaskola i Ljungdahl, Samebyar i Frostviken - 

Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie – Historia, kulturmiljöer & turism, s. 26. 
222 Ljungdahl, Samer i Åre, s. 26, Ljungdahl, Tåssåsens sameby – Kulturmiljöer och turism, s. 22. 
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som inte kunde beta i lugn och ro. Ibland steg turisterna in i kåtorna och ställde frågor. 

Samernas lokalkännedom aktades och turisterna lejde dem som bärare, roddare och vägvisare. 

Samerna såg sin chans till extra inkomst och ibland sov turister över i kåtorna.223 Det påpekas 

att samerna idag inte vill beskådas, men att flera driver egna turistföretag.224 

 

Något annat som tas upp är att ”Enligt traditionen ska det ha varit en same[…] som först 

hittade kopparmalm i Härjedalsfjällen”225 men det var en svensk som fick äran för det. Detta 

blev Ljusnedals åkerbruk och vilket senare kom att inneha väldiga landområden. Vilket 

genererade stora konflikter med samerna kring vart de fick ha sina renar.226 Gruvhanteringen 

inverkade på rennäringen kring Åreskutan, men det är osäkert om samer var inblandade i 

gruvorna. Det skrivs att ”det vore märkligt om samerna inte alls skulle ha varit berörda 

eftersom gruvorna ligger mitt i renbetesland”.227 Det anmärks att i andra gruvsamhällen 

överlämnade samerna renkött till gruvarbetarna. En renskötare ifrån Kalls sameby nämner 

sägner han hört om att samernas marker minskade när gruvhanteringen expanderade i 

Åreskutan.228 

 

7.3.6 Sammanfattning och analys 

Något som tydligt framkommer i broschyrerna är djuphistoriska argument och försök till att 

legitimera så långt tillbaka i tiden som möjligt, genom att det i alla broschyrerna är något 

uttalande om att så länge någon kan minnas har samerna funnits där. Vilket kan tolkas som ett 

ideologiskt bruk då det är liknande argument som Karlsson lyfter kring nationalister. Om och 

om igen tar broschyren upp att samerna har levt i Sverige sedan urminnes tider, vilket kan 

vara för att författaren vill legitimera samers rätt till marker, att de försöker väcka sympati hos 

läsarna genom att skriva att samernas marker har tagits ifrån dem och att renarna knappt har 

                                                             
223 Ljungdahl, Jijnjevaerie sameby – Historia och kulturmiljöer, s. 15, 17; Ljungdahl, Mittådalens sameby – 

Historia, kulturmiljöer, & turister, s. 12-14; Ljungdahl, Kalls, Njaarke & Jovnevaerie samebyar – Historia, 

kulturmiljöer, & turism, s. 18-22; Ljungdahl, Handölsdalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 11-

13; Ljungdahl, Ruvhten Sijte – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 12-15; Ljungdahl, Samer i Åre, s. 17-18; 

Ljungdahl, Tåssåsens sameby – Kulturmiljöer och turism, s. 10-13; Ljungdahl, Samebyar i Frostviken - 

Voernese, Ohredahke och Raedtievaerie – Historia, kulturmiljöer & turism, s.14-15. 
224 Ljungdahl, Kalls, Njaarke & Jovnevaerie samebyar – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 24; För liknande se 

Ljungdahl, Handölsdalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 14; Ljungdahl, Ruvhten Sijte – 

Historia, kulturmiljöer, & turism, s. 18; Ljungdahl, Samer i Åre, s. 22; Ljungdahl, s. 15. 
225 Ljungdahl, Mittådalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turister, s. 7. 
226 Ljungdahl, Mittådalens sameby – Historia, kulturmiljöer, & turister, s. 7.  
227 Ljungdahl, Samer i Åre, s. 27. 
228 Ljungdahl, Samer i Åre, s. 27. 
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någonstans att beta. Men detta kan även vara ett uttryck för ideologiskt bruk, då det uttrycker 

”ett meningssammanhang som förmår hålla samman och motivera stora människogrupper i en 

föreställning om gemensamt ursprung, öde och mål”.229 Ibland används sägner som ”bevis” 

på samernas existens. Vilket stämmer in på det Elenius skriver om att samerna har skapat en 

förenande identitet med hjälp av myter och historiska minnen, för att fastställa deras 

härstamning. Elenius menar att det är på grund av att det finns få källor som djuphistoriska 

argument och diffusa källor används. Det är ofta det nämns osäkerhet kring existensen av 

samer, men broschyrerna tolkar det till samers ”fördel” genom att skriva att det borde vara så, 

eller med all säkerhet, utan att det finns bevis. Samt att på liknande platser har samer existerat 

så då borde det vara så även där. Detta tolkar jag vara på grund av att det är viktigt för den 

samiska identiteten, men även legitimering av renskötsel, jakt-, fiske- och markrättigheter. 

Vilket en kan tolka som ett existentiellt bruk då det handlar om att minnas och orientering, 

och ett moraliskt historiebruk då det försöker skapa medkänsla samt eftersöks restaurering 

och rehabilitering. I många av broschyrerna tas det upp att samerna har lämnat spår som inte 

alltid syns idag då naturen har tagit över dem, samt att t.ex. en tältkåta inte lämnar mycket 

spår efter att ha blivit ihop plockad. Där broschyrerna anspelar på att samer har funnits där 

länge även om det inte syns. Vilket kan bero på det jag skrev ovan, samt att det kan vara 

förödande för identiteten att det inte finns bevis men att ”de vet” att samer har funnits där 

länge. Det är vaga argument då det på många ställen står att det eventuellt kan vara så och 

liknande, när det egentligen inte finns något som kan bevisa det. Hällmålningar som har 

hittats vet broschyrernas författare egentligen inte vem som har skapat dem men skriver att de 

liknar samiska trolltrummor och därmed är det samer som har skapat dem, men det visas inte 

någon bild på en trumma så att läsaren själv kan göra en jämförelse, vilket gör argumentet 

väldigt vagt. Jag tolkar det som en form av ideologiskt bruk där broschyrerna försöker 

konstruera en sanning utan egentliga bevis för att kunna legitimera rätten till mark, jakt, fiske 

och renskötsel. Samt att de använder sig av liknande argument som nationalister, vilket Klas-

Göran Karlsson tar upp där han skriver att nationalister använder argument som att de alltid 

har funnits där eller var där först. Något som hör till detta är de byar som broschyrerna inte 

har bevis för att samerna var där först, men skriver att samerna är anledningen till namnet på 

byn, vilket en också kan tolka som ett sätt att legitimera rätten till den marken, vilket är ett 

moraliskt och ideologiskt bruk. Kopplat till markrättigheter är att det framställs som att 

samerna blivit bortkörda från sina marker och tvångsförflyttades. Att detta visas upp tolkar 

                                                             
229 Karlsson, Klas-Göran, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Historien är nu, Klas-Göran Karlsson & 

Ulf Zander (red.), 2:4., [uppdaterade och bearbetade] uppl., Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 74-75. 
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jag som ännu ett moraliskt och ideologiskt bruk om att få upprättelse och legitimera rätten till 

landområden. Även andra övergrepp på samer nämns enligt vad jag tolkar som ett moraliskt 

bruk för att väcka känslor samt få någon rehabilitering för. Broschyrerna skriver att samer 

hittade en silvergruva men en svensk fick hedern för det och att turister klev in i samers kåtor 

och ställde närgångna frågor samt störde renarna som inte fick ro att beta. 

  

Renskötseln är något som nämns i alla broschyrer, där det framställs att renskötseln har 

bedrivits åtminstone sedan 1000 år e.v.t, underförstått att därmed ska det fortsatt vara samerna 

som har ensamrätt till renskötseln. Vilket är djuphistoriska argument, som hör ihop med ett 

ideologiskt bruk då det hänvisas långt tillbaka tiden. Men även ett politiskt bruk för att 

illustrera anspråk på rättigheter, samt moraliskt bruk då det eftersträvas gottgörelse. Idag kan 

samer inte bedriva renskötseln på samma sätt på grund av yttre faktorer, och Ljungdahl tar 

upp att samer vill få mark någon annanstans. Detta är ett moraliskt och ideologiskt 

historiebruk där jag tolkar det som broschyrerna strävar efter rehabilitering och försoning 

samt legitimering av marker. Där de använder sig av två av de grundläggande sätten Aronson 

skriver om för att ge legitimitet, de hänvisar långt tillbaka att de har rätt till landområden samt 

att på grund av det som har hänt då kan de idag inte utföra renskötseln på samma sätt. Detta 

hör även till den politiska dimensionen där historien används för att berättiga.  

 

Som jag har skrivit tidigare är det inte lätt att veta vad som räknas till ett icke-bruk, eftersom 

att jag inte helt vet avsikterna med skildringen kan jag inte med säkerhet säga att det är ett 

icke-bruk, det kan bero på andra saker som okunskap eller platsbrist t.ex. Men det skulle 

kunna tolkas som ett icke-bruk rörande nomadskolorna då de bara nämns kort i tre av 

broschyrerna samt att rasbiologin inte tas upp. Detta kan vara på grund av att staten är med 

och ger ut broschyren, och de försöker sudda ut detta hemska. Länsstyrelsen är med som 

utgivare av flera broschyrer, och det är dem som idag bestämmer om rennäringen, vilket kan 

vara en orsak till att det nämns så mycket, då Gaaltije kanske vill påverka länsstyrelsen. Ett 

annat exempel på icke-bruk är att tvångskristnande inte berörs. Är anledningen till att 

tvångskristnande och rasbiologin inte tas upp på grund av att samerna inte har något att vinna 

på det? Förutom upprättelse, men de kan inte få legitimering eller upprättelse för rättigheter 

till mark, jakt, fiske och renskötsel, och därmed tas det inte upp på grund av att de inte skulle 

få ut något av det? En annan anledning till att tvångskristnandet inte berörs kan vara för att ett 
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av stiftelsen Gaaltije uppdrag är att verka för aktiviteter som är fördelaktiga för samernas 

kulturella och kristna engagemang. 

 

7.4 Samefolket 

Jag har delat in det jag har funnit i Samefolket efter teman som jag har utkristalliserat. Där jag 

först kommer gå igenom tema för tema för att sedan avsluta med en sammanfattande analys 

av Samefolket. 

 

7.4.1 Brister och felaktig information 

Brister och felaktigheter gällande informationen om samerna i skolan och läroböcker är något 

som kommer på tal flera gånger i Samefolket.230 I Samefolket nr 10-12 1969 skrivs det att 

pedagogiska institutet vid Umeå universitet granskat folks kunskaper om samerna och de 

menar att dessa är bristfälliga, samt att samefrågor behöver behandlas på universitet.231 I 

samma nummer tas väsentligheten i att granska samernas framställning i läroböcker upp, 

vilket även är något som har diskuterats otaliga gånger i Nordiska Samerådet och 

Sameföreningen i Uppsala. Sulo Huovinen har i ett PM på uppdrag av föreningen, analyserat 

svenska läroböcker framställning av samer. PM:et är publicerat i Samefolket, och det 

framkommer att en väldigt liten del rör samerna. Huovinen anser att de vill ha en granskning 

av läromedel som granskar fakta, samt att samer inte framställs på ett nedsättande vis.232 En 

artikel ifrån Dagens Nyheter omnämns, där Lars Svonni anser att det är för dålig information 

om samer i läroböckerna, vilket han menar har lett till att ett ”kulturellt minnesvärdeskomplex 

har skapats hos samerna.”233. Ett specialarbete av Eva Granlöf och Kristina Mattson om 

samerna i Jämtland och Härjedalen lyfts fram, där de menar att konflikter mellan samer och 

                                                             
230 Se t.ex. Oscarsson, Erik-Oscar, ”Här knöts fasta band för samiskt samarbete” Samefolket, Nr 10, 1995, s. 54-

55; ”Konferansen i Gällivare”, Samefolket, Nr 10, 1971, s. 158-165; ”Lärartidningen”, Samefolket, Nr 6, 1972, s. 

131; Andersson Olle, ”Information om samer för mellanstadieelever”, Samefolket, Nr 10, 1994, s. 43; Fjellström, 

Per, ”Överheten och myterna om det gåtfullaste folket”, Samefolket, Nr 9, 1995, s. 12-15; Samefolket, nr 5, 2001, 

s. 4-5. 
231 ”Pedagogik och samhälle”, Samefolket, Nr 10-12, 1969, s. 160-161. 
232”Samerna i läroböckerna”, Samefolket, Nr 10-12, 1969, s. 90-91. 
233 ”Om samerna i svenska skolböcker”, Samefolket, Nr 11, 1971, s. 177-178; För fler artiklar om bristen på 

information om samer i läroböckerna se Nyberg, Daga, ”Så har samerna skildrats i hundra år”, Samefolket, Nr 6-

7, 1994, s. 39. 
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icke samer är ett resultat av den bristande kunskapen som råder om samer. Artikelförfattaren 

håller med eleverna om att införa samekunskap i skolorna, åtminstone i Jämtlands län.234 

 

1993 tas det upp att det är ”medvetet från statens sida att inte berätta om samerna i skolans 

undervisning”. De intervjuar en icke same som arbetar som lärare där hon nämner att hon inte 

stött på något om samerna någonsin under sin skolgång, vilket hon anser vara dåligt och 

menar att undervisningen i skolorna är ”beroende av de enskilda lärarnas intresse och 

kompetens.”235 Andersson uppmanar samer att fodra att kunskaper om samerna ska finnas 

med i läroplanerna för grundskola och gymnasiet.236 2011 tas det upp igen om den rådande 

bristen kring kunskap om samer. Vaartoe, Centrum för samisk forskning menar att orsaken är 

utbildningssystemet. De anser att anledningen till varför skolelever inte får lärdomar om 

samer är för att lärarstudenter inte läser kurser om samer under sin utbildning. Umeå 

universitet har nu (2011) lagt till ett avsnitt om samisk kultur och samhällsliv i deras 

lärarutbildning.237 Heikka skriver om samiskt seminarium i Tärnaby där de ansåg att staten 

inte intresserat sig för samisk forskning eller historia, samt att staten tar ifrån samer och 

”andra svenskar deras gemensamma historia.”238 Pekka Aiko vill 1995 ha ett samiskt 

informationscenter för att nå fler med kunskaper om samer.239 Ulf Mörkenstams avhandling 

om ”Lapparnas privilegier” tas upp, där Per Fjellström skriver att Sverige inte är redo för att 

möta sitt mörka förflutna kring samernas politiska behandling. Detta har lett till att fördomar 

om samerna växer, vilket han anser ligga på staten. Fjellström kritiserar Mörkenstam då han 

anser att denne borde ha tagit med samernas egna insatser att reformera politiken.240 

 

Skansen har blivit kritiserat för sitt sameviste flera gånger. Kajsa Huvva arbetade som guide 

på Skansen, och menar att Skansen visar upp en oriktig och gammaldags bild av samer. 

Huvva uppger att hon enbart fick berätta om samer före år 1920, inte tala om samer som ett 

urfolk och inte heller visa samiska flaggan. Huvva anser att det är en lögnaktig bild Skansen 

vill visa och tar upp att samevistet inte hade ett samsikt namn, samt att de talade om lappar 

                                                             
234 OA, ”Fin information om samer i syd”, Samefolket, Nr 6-7, 1989, s. 51. 
235 Heikka, Gustaw, ”Medvetet från statens sida att inte berätta om samerna i skolans undervisning”, Samefolket, 

Nr 1, 1993, s. 39. 
236  Heikka, Gustaw, ”Medvetet från statens sida att inte berätta om samerna i skolans undervisning”, Samefolket, 

Nr 1, 1993, s. 38-39. 
237 Lindstrand, Åsa, ”Kalas för samisk forskning”, Samefolket, Nr 1, 2011, s. 21-23. 
238 Heikka, Gustaw, ”Sverige tar ytterligare ett steg för att utplåna den samiska identiteten”, Samefolket, Nr 1, 

1993, s. 43. 
239 ”Vi behöver få fram fler egna sakkunniga”, Samefolket, Nr 1, 1995. 
240 Fjellström, Per, ”Staten stora boven i samernas historia”, Samefolket, Nr 1 1995, s. 13. 
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vilket är en benämning som inte används längre. Sáminourra (svenska samiska 

ungdomsförbundet) skickade ett brev till Skansen, vilket Samefolket publicerade.241 De anser 

att Skansen behöver uppdatera sin bild av samerna, samt att folkets kunskap om samerna är 

extremt usel. Genom att Skansen endast berättar om samerna före 1920 konserveras 

vanföreställningar. De kritiserar även andra museer i Stockholm, där de anser att det endast är 

Etnografiska muséet som har en modern bild av samerna. Ytterligare lyfter de att de känner 

sig kränkta av Skansens utställning samt att de anser att deras kultur framställs som utdöende 

vilket de menar är felaktig. Sáminourra skriver att de kan hjälpa till med fakta, och uppmanar 

Skansen att besöka Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum samt Jämtlands länsmuseum.242 År 

2001 anmärktes det på avsaknaden av historieböcker skildrande samernas historia, under 

minoritetsseminariet i Stockholm, sammankallat på grund av den nya minoritetslagstiftningen. 

Sameföreningen ville ha ett samiskt center i Stockholm då de menar att engagemanget för den 

samiska kulturen har vuxit. De kritiserade även utställningar om samer i Stockholm, där de 

anser att Nordiska museets sameutställning är föråldrad och framställer kulturen som 

utdöende. Skansens utställning får sig en törn då de menar att den behöver förnyas då den är 

inkomplett och vilseledande, bland annat för att samerna i dag inte skildras.243 Lilian 

Mikaelsson, ordförande för Sameföreningen i Stockholm, kritiserar 2007 Skansens firande av 

samiska nationaldagen utan offentligt samiskt deltagandet. Mikaelsson ställer sig undrande 

kring huruvida ”kan icke-samiska institutioner fritt anordna nationaldagsfirande och fritt 

flagga i det samiska folkets namn.”244 Samernas nationaldag används som ”utställningsobjekt 

och publikdragare.”245 Mikaelsson menar att detta är en i raden av kränkningar som Skansen 

har utsatt samerna för, då det på 30-taket var en samisk familj som utställdes på Skansen. 

Marita Wikander, informationschef på Skansen svarar att de ska utöka vistet med en 

timmerkåta och en informationsplats som berättar om samernas liv idag, vilket de gör i 

samarbete med SSR(Svenska samernas riksförbund) och Same Ätnam. Wikander skriver att 

de bjöd in Sameföreningen i Stockholm vilka tackade nej, men publiken vill ha ett samiskt 

                                                             
241 Stenberg, Jörgen, ”Här är Sáminourras öppna brev till Skansen och dess chef Anna-Greta Leijon”, 

Samefolket, Nr 10, 1995, s. 59. 
242 ”Skansen ger en förljugen bild av samerna”, Samefolket, Nr 10, 1995, s. 59. 

Nr 10, 1995, s. 59. 
243 Ahlström, Ulrika, ”Minoritetsseminarium i Stockholm på grund av nya minoritetslagstiftningen”, Samefolket, 

Nr 11, 2001, s. 20-22. 
244 Mikaelsson, Lilian, ”Aporna och Skansen”, Samefolket, 28 maj, 2007, https://samefolket.se/aporna-och-

skansen/ (Hämtad 2019-05-04). 
245 Mikaelsson, 28 maj, 2007. 

https://samefolket.se/aporna-och-skansen/
https://samefolket.se/aporna-och-skansen/
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firande och därför genomfördes det.246 Mikaelson menar att ett nationaldagsfirande på 

Skansen inte är gott nog för samerna samt att det ska ske på samernas villkor.247  

 

7.4.2 Globalhistoriska referenser 

Ett specialarbete om samer av två gymnasieelever Eva Granlöf och Katarina Mattsson tas upp 

i Samefolket, eleverna menar att det är en stor okunskap om samer i samhället. Granlöf och 

Mattsson drar paralleller till urfolksamerikaner och aboriginer och säger att ”Egentligen har vi 

ett liknande problem här men det är förmodligen för nära inpå oss för att vi ska märka det”.248 

Sameföreningen diskuterade okunskapen om samer under minoritetsseminariet 2001, samt att 

undervisningen i Sverige behandlar urfolksamerikaner mer än samerna.249 Mikaelsson anser 

att Sverige behöver möta ”sitt rasistiska förflutna och Tysklands nazistiska förflutna” 250, och 

jämför det samerna utstått med det judarna upplevde i Nazityskland.251 Sverige tog år 2000 

initiativ till en Förintelsekonferens, vilket Anna Fjällås kritiserar då Sametinget samtidigt 

kräver att få åter samiska kranier, sejter och trummor, vilka flera under tvång gav bort under 

1600-talet, som kan ses på museer i Europa. Fjällås anser att staten först borde ta itu med de 

övergrepp samerna blivit utsatta för.252 

 

7.4.3 Legitimering 

År 1994 har Samefolket med ”några viktiga år i samernas historia” där de börjar långt tillbaka 

i tiden och är liknande tidslinjen i The Sami – an Indigenous People in Sweden, där det är en 

del äldre källor som är samma för dem båda, t.ex. Tacitus, Paulus Diaconus och isländska 

sagor.253 Olle Andersson skriver om invigningen av en ny avdelning på Jämtlands 

länsmuseum vilket han menar borde benämnas samemuseet, där han anmärker på att samerna 

har varit delaktiga i utformandet av avdelningen.254 Ett öppet brev Sáminourra(svenska 

samers ungdomsförbund) skrev till Skansen publiceras, där en kan läsa att ”det är mycket 

                                                             
246 Wikander, Marita, ”Svar till Lilian Mikaelsson”, Samefolket, 28 maj, 2007, https://samefolket.se/svar-till-

lilian-mikaelsson/ (Hämtad 2019-05-16). 
247 Mikaelsson, Lilian, ”Replik till Skansen”, Samefolket, 7 juli, 2007, https://samefolket.se/replik-till-skansen/ 

(Hämtad 2019-05-04).  
248 OA, ”Fin information om samer i syd”, Samefolket, Nr 6-7, 1989, s. 51. 
249 Ahlström, Ulrika, ”Minoritetsseminarium i Stockholm på grund av nya minoritetslagstiftningen”, Samefolket, 

Nr 11, 2001, s. 20-22. 
250 Mikaelsson, Lilian, Krönika, Samefolket, Nr 2, 2000, s. 35. 
251 Mikaelsson, Lilian, Krönika, Samefolket, Nr 2, 2000, s. 35. 
252 Fjällås, Anna, Samefolket, Nr 4, 2000, s. 30. 
253 ”Viktiga år i samernas historia”, Samefolket, Nr 8, 1994, s. 22-25. 
254 Andersson, Olle, ”Museum invigdes”, Samefolket, Nr 6-7, 1995, s. 64-65. 

https://samefolket.se/svar-till-lilian-mikaelsson/
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angeläget att det intryck och den information Skansen förmedlar är korrekt och i enlighet med 

den bild vi samer själva strävar efter att sprida till allmänheten”.255 År 2000 skriver Katarina 

Hällgren att ”utbildning som handlar om samer och samiska förhållanden ska förmedlas av 

samer eller i samarbete med samer”.256  

 

7.4.4 Sammanfattning och analys 

Jag hade innan min undersökning en föreställning om att Samefolket skulle innehålla debatter 

om hur samisk historia ska presenteras, Dock fann jag att tidskriften inte gjorde det i så stor 

utsträckning. Ett genomgripande tema i Samefolket är att de vill bevara sina samiska språk, 

olika saker kopplat till renskötseln, rättigheter, att de är en minoritet och ett urfolk, samt olika 

rättsfall kopplade till markrättigheter.257 Detta kan tolkas som ett existentiellt historiebruk då 

det handlar om att minnas och förankra samerna. Det är också ett ideologiskt historiebruk då 

tidskriften skriver mycket om markrättigheter för att legitimera just detta. En anledning till att 

det tas upp kan vara att Samefolket först fokuserar på att samer ska få rättigheter innan de 

fokuserar på vad andra ska kunna om samers historia. En annan anledning kan vara på grund 

av det Hällgren skriver om att före Lpf94 och Lpo94 var inte samerna ett av kunskapsmålen 

och det togs inte upp något om samer i läroböcker. På 90-talet började världen intressera sig 

mer för urfolk, vilket kan en anledning till att det började skrivas mer om andra saker, och inte 

lika fokuserat på renskötseln i Samefolket. Det står inget om nomadskolan, vilket kan vara för 

att skolplikten mot nomadskolan upphörde 1962 och samerna kunde välja vilken skola de 

ville gå i. Inte heller tvångskristnandet av samerna eller rasbiologi är något som nämns, vilket 

kan förklaras med att det är en tidskrift som främst har nyhetsrapportering, därmed anser jag 

inte detta vara ett icke-bruk. Något som tas upp gång på gång är bristen på kunskap som råder 

i svenska samhället samt avsaknaden av information i läroböckerna. I Samefolket framförs det 

att samer vill att andra ska ha kunskap om deras kultur och historia. Vilket en kan tolka som 

ett existentiellt historiebruk då de vill att samers historia är något som ska kommas ihåg. De 

menar att fördomar kommer kunna minskas och en större förståelse mellan samer och icke 

samer genereras om kunskapen ökar. Det framkommer att informationen borde komma ifrån 

samerna själva. Vilket även stämmer med det Ann-Louise Hällgren anser att minoriteter 

                                                             
255 Stenberg, Jörgen, ”Här är Sáminourras öppna brev till Skansen och dess chef Anna-Greta Leijon”, 

Samefolket, Nr 10, 1995, s. 59. 
256 Hällgren, Katarina, ”Laponia programmet klart”, Samefolket, Nr 5, 2000, s. 28-29. 
257 Se t.ex.: Lindstrand, Åsa, ”Vi vill återvinna Sápmi med öppen hand!”, 26/9 2007,  https://samefolket.se/vi-

vill-atervinna-sapmi-med-oppen-hand/ (Hämtad 2019-05-14). 
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själva får delge sin kultur och historia. Jag tolkar innehållet i Samefolket som tillhörande den 

politiska dimensionen där historien används som rättfärdigande. Den politiska dimensionen 

innefattar även diskussioner om vem som har rätten att skildra historien, vilket är något som 

tas upp i Samefolket att de anser att historien ska utgå ifrån samerna själva. Samefolket 

framhäver att de vill ha en nyanserad bild av samer, där samer inte enbart kopplas till 

renskötseln. Vilket kan vara ett uttryck för identiteten, det måste vara förödande för samer 

som inte är renskötare att ständigt bli kopplade till det. Men även att då lever bilden av när 

staten bestämde vem som var same eller inte kvar, och att de då inte skulle vara ”riktiga” 

samer. Jag tolkar det som att Samefolket menar att svenska staten, skolor och läromedel 

använder sig av ett icke-bruk, då de lyfter att det är bristande information kring samer i 

läroböcker samt att folk har bristfällig kunskap om samer. 

 

8.  Avslutande sammanfattning och diskussion 

Jag kommer först att presentera mina viktigaste resultat utefter mina frågeställningar, för att 

sedan föra en avslutande diskussion.  

 

8.1 Avslutande sammanfattning 

I denna undersökning har jag undersökt hur olika aktörer brukar samisk historia, i 

lektionsplaneringar ifrån Samiskt informationscentrum, The Sami – an Indigenous People in 

Sweden av Sametinget och regeringskansliet, broschyrer ifrån Gaaltije samt tidskriften 

Samefolket åren 1969-2018. Mina frågeställningar är: 

– Vilket historiebruk framkommer hos de aktörer som gör anspråk på samisk historia? Hur 

brukar de samisk historia? 

– På vilket sätt används globalhistoriska referenser i historieskrivningen?  

I min analys har jag som teoretiskt verktyg främst använt mig av historiebruk utefter Klas-

Göran Karlssons modell.  
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8.1.1 Fråga 1 - Vilket historiebruk framkommer hos de aktörer som gör anspråk på 

samisk historia? Hur brukar de samisk historia? 

Något jag har märkt under arbetets gång är att det inte finns en samisk historia utan det finns 

flera, samerna är inte ett folk, det är inte ett samiskt språk utan det är flera varianter med olika 

dialekter. De bruken som jag har urskilt är moraliskt, existentiellt, ideologiskt och politiskt-

pedagogiskt. Det som främst framkommer är ett existentiellt historiebruk i allt källmaterial, 

vilket hör ihop med djuphistoriska argument och genealogiskt perspektiv, eftersom att det 

hänvisas långt tillbaka i tiden. Det är även ett genealogiskt perspektiv som syns då de väljer ut 

det som är betydelsefullt för dem just nu – vilket verkar vara rättigheter i någon form. Ofta är 

det dock osäkra källor och argument som används som så länge någon kan minnas. ”Bevisen” 

är ibland sägner eller tolkningar som det inte finns belägg för, som t.ex. att fäbodvallar har 

kommit till på gamla samiska boplatser. Det är flertalet argument där orden - kanske, troligen 

eller eventuellt används. Gaaltije försöker konstruera historien genom att utan vedertagna 

källor använda sig av djuphistoriska argument, detta stämmer överens med det Elenius menar 

att på grund av avsaknaden av källor och en diffus historieskrivning har såväl Sapmi som 

Kvänland genererat en nationell mytologiserande funktion. Att etniska grupper och nationer 

använder sig av myter och historiska minnen för att generera en förenande identitet, vilket 

kommer fram när de använder sig av djuphistoriska argument, vilket det görs i allt mitt 

källmaterial, men framförallt i broschyrerna ifrån Gaaltije.258 

 

Ett existentiellt historiebruk framkommer då aktörerna försöker förstärka den samiska 

identiteten, samt särskilja det för förgångnas ”vi” och ”de” genom att skriva att samer förut 

var renskötande nomader men att de idag bor i vanliga hus och har vanliga jobb. Det förflutna 

används moraliskt för att legitimera olika rättigheter men även för att stärka samiska 

identiteten. Så de två bruken används för att åstadkomma samma sak men de uttrycker sig 

olika och spelar på olika känslor. Likt det Therese Karlsson och Hällgren finner i sina 

undersökningar, står det väldigt mycket om renskötseln i källmaterialet, vilket inte är så 

konstigt att det är det som aktörerna fokuserar mest på just nu med alla mark konflikter. Jag 

ser i källmaterialen en strävan efter ett statligt erkännande och ursäkt för hur samer har 

behandlats samt att folk ska uppmärksamma de övergrepp som har skett mot dem. Vilket är 

ett existentiellt och moraliskt bruk, då de vill att samernas historia ska minnas, samt att folk 
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ska få en förankring i men även en försoning och restaurering med det förflutna. Det hör även 

ihop med det Olick skriver om ”politics of regret”, men att aktörerna i mitt material 

uppmuntrar staten till detta. Något som framkommer är att de olika myndighetsaktörerna 

försöker bedriva en form av ”politics of regret”, där de försöker finna hur de ska möta de 

hemskheter samer utstått, som the Sami – an Indigenous people in Sweden är ett försök till 

”politics of regret” och gottgörelse av staten, samt de olika broschyrerna. Men även 

lektionsplaneringarna som försöker upphöja samisk historia. Aktörerna i mitt källmaterial 

moraliserar konflikterna om deras rättigheter till mark, jakt, fiske och renskötsel för att väcka 

medkänsla hos läsaren genom att visa att samer alltid har funnits här. Jag tolkar det som att 

åsyftar att samer ska få fortsätta bruka marker och bedriva näringar där deras förfäder har 

gjort det. Vilket är djuphistoriskt argument samt moraliskt- och existentiellt historiebruk. Ofta 

samverkar och hjälper bruken varandra, då de främst strävar efter olika rättigheter, men 

anspelar på olika saker för att nå dit. Det moraliska anspelar på känslor och eftersöker 

rehabilitering. Det existentiella bruket förankrar samer till olika marker och olika näringar. 

Det ideologiska bruket försöker konstruera källor som bevisar samernas existens för att 

legitimera rättigheter. Det politiskt-pedagogiska används för att illustrera samer och politisera. 

 

Therese Karlsson fann i sin undersökning att samer ofta framställdes som exotiska, vilket inte 

stämmer överens med mitt material. T Karlsson anser att det främst är renskötseln som 

fokuseras, vilket stämmer väl in på det jag fann i mitt underlag. I allt mitt källmaterial utom 

Samefolket, beskrivs det hur samer idag bor i hus, och det lyfts fram att alla samer inte är 

renskötare eller nomader längre. Underförstått är samer förnuftiga och de vill ha större 

rättigheter och bestämmanderätt. Syftet med identitetspolitik är rättslig bekräftelse, inte för 

enskilda individer utan för sin diskriminerade grupp, många grupper vill även ha politisk och 

social makt. Vilket är något som är genomgående i mitt källmaterial, att samerna strävar efter 

att få större politiska- och markrättigheter. 

 

Rasbiologin och tvångskristnandet nämns knappt. Är anledningen till detta på grund av det 

MacDonald skriver om att folk ofta har större förståelse för kolonisatörerna än de 

koloniserade. Kan det vara för att det är staten som står bakom flera samiska organisationer – 

Samiskt informationscentrum är under Sametinget som är under Regeringen, vilket kan 

medföra att de är koopterad av staten. Broschyrerna av Sydsamiskt centrum är sponsrade av 
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länsstyrelsen. Eller är det för att samernas historia fortfarande tillhör den delen av 

historiekulturen som det inte pratas om? Är det för att det ska framkomma att samerna bara är 

en bricka i statens ekonomiska spel? Eller är för att samerna inte vinner något på att ta upp 

det? De kommer inte få mer mark, fisk eller jakträttigheter utav det. Därmed har fokus lagts 

på att försöka legitimera dessa saker istället. Samer idag verkar inte ha något ”emot” att vara 

kristna idag, utav det som framkommer i källmaterialet. Samt att ett av Gaaltijes syften är att 

främja samers kristna engagemang. Det framkommer i Samefolket att de anser det vara statens 

fel att samhället har bristfälliga kunskaper om samer, deras kultur samt historia. Vilket jag 

tolkar som att de anser att staten och skolor bedriver ett icke-bruk. Det svåra med icke-bruket 

är att enligt Karlsson behöver en ha en medveten avsikt till icke-bruket, att man gjort ett aktivt 

val att inte presentera en del av historien. Att en historisk händelse saknas i skildringen är inte 

lika med ett icke-bruk. Därför är det svårt att i mitt material avgöra om dessa händelser är ett 

icke-bruk eller om det handlar om t.ex. okunskap eller platsbrist. Men om det är så att 

aktörerna aktivt gjort ett val att inte ha med dessa händelser är det ett icke-bruk.  

 

8.1.2 Fråga 2 – På vilket sätt används globalhistoriska referenser i 

historieskrivningen?  

Innan jag påbörjade min undersökning och bland annat läste MacDonald hade jag en 

föreställning om att det rörande samisk historia skulle göras referenser till globalhistoria. Då 

MacDonald skriver om att Förintelsen används som lockbete till urfolks och etniska 

minoriteters erfarenheter, för att folk som inte kan så mycket om den historien känner igen 

Förintelsen och i och med det kan visa en större förståelse och medlidelse. Men i min 

undersökning fann jag att det inte gjordes det i den utsträckning jag hade föreställt mig. 

Förintelsen används i Samefolket och en del av broschyrerna i jämförelse med samerna, i en 

strävan enligt moraliskt historiebruk efter rättvisa och återställande. Detta stämmer även med 

det MacDonald skriver om att vissa urfolk använder Förintelsen som referensram för att 

uttrycka sina erfarenheter av utsatthet, i strävan att uppnå samma sak. (efter rättvisa, 

återställande och rehabilitering.)  I lektionsplaneringen om kolonialism jämförs det som 

samerna har fått utså med det Amerikas urfolk och aboriginer genomlidit. MacDonald skriver 

att syftet två komparatister - Stannard och Churchill, har är att skildra urfolk som oskyldiga 

människor som alla kan anknyta till, där de jämför med judarna och att urfolk precis som dem 
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var anständiga, förnuftiga, har rätt att leva och rätt till kulturell självständighet.259 Aktörerna i 

mitt källmaterial jämför inte så mycket med judarna utan istället med svenskar och försöker 

visa på att samer är oskyldiga och nybyggare kom och undantryckte samerna och tog deras 

marker, vilket stämmer med det MacDonald skriver att Stannard gör samma sak med 

urfolksamerikaner. Att samer vill ha det som alltid (enligt aktörerna) varit deras, vilket är 

liknande Stannard och Churchills framställning av Amerikas urfolk, där de enligt MacDonald 

jämför med judar och vill få fram att Amerikas urfolk precis som dem är civiliserade och 

förnuftiga. Vilket det känns som att aktörerna i mitt materials avsikt är att försöka tvätta bort 

stämpeln av samen som en nomadiserad renskötare, och istället visa att samer bor i hus och 

använder sig av tekniska hjälpmedel. Med tanke på de tidigare föreställningarna om samer 

som icke rationella och som att de inte kunde bo i vanliga hus, samt åsikten om att samer 

endast dög till att vara renskötare, är det förståeligt att aktörerna vill framställa samer som 

civiliserade, rationella och boende i ”vanliga” hus med ”vanliga” jobb. Vilket är i motsats mot 

det Ann-Louise Hällgren fann i sin undersökning där samen främst skildrades som en 

renskötande nomad boende i en kåta. 

 

8.2 Avslutande diskussion 
De olika samiska rörelserna har kämpat/kämpar för att deras historia ska lyftas fram och att 

fler ska lära sig om deras historia. I läroplanen står det tydligt att samisk historia ska 

behandlas i historieundervisningen, ändå är så inte fallet. Sveriges radio har rapporterat om att 

lärarna inte tar upp minoriteters historia, eleverna kan knappt någonting om samerna och 

läromedlen behandlar dem väldigt kortfattat om de alls gör det, men då sker oftast en 

exotifiering. Skolan ska vara en del i elevernas identitetsutveckling, men om ens bakgrund 

och historia aldrig tas upp eller nämns väldigt kortfattat, vad gör det då med ens identitet? 

Utav läromedelsanalyser märker vi att det förtryck samerna har utsatts för knappt nämns, och 

de framställs som exotiska och mytiska, vilket inte är förenligt med vilka de är eller hur de 

uppfattar sig själva. Men vem är det som har rätten att bestämma över vilken historia det är 

som ska lyftas fram och på vilket sätt? Är det staten? Är det minoritetsgruppen själva? Är det 

aktivister inom gruppen som utnämner sig själva till talespersoner för hela gruppen? Är det 

samhället? Eller är det en blandning? Det är ett faktum att det råder en stor okunskap kring 

samer i dagens samhälle, men vilka förutsättningar råder det för att undervisa om samers 

historia? Det talas mycket om att lärarna stressar ihjäl sig och har tidsbrist, det är ett stort stoff 

                                                             
259 MacDonald, s 74-75. 
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som ska behandlas. Om samers historia ska framställas, borde en även framställa andra 

etniska minoriteters som också är med i läroplanen. Det är svårt att få med all världens och all 

folks historia, det är ett didaktiskt val som är upp till varje lärare att behandla, men en kan inte 

från komma det som står i läroplanen om att minoriteters historia ska behandlas. Men 

förutsättningarna finns inte alltid där. Idag är samhället väldigt mångkulturellt, och i 

klassrummet finns det elever med olika bakgrunder, men det kan vara svårt att behandla alla 

dessa. Det är upp till den enskilde läraren att försöka få med så mycket som möjligt, men det 

centrala innehållet för läroplanen är redan fyllt och det framkommer hela tiden nya saker, 

samt att läraren ska hålla sig a jour med vad som händer i världen och anknyta till det. Därför 

är det problematiskt att kunna tillgodo se allas behov.  

 

För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka Vaartoe – Centrum för samisk 

forskning, i och med att personer som arbetar där har varit med och framställt en del av mitt 

källmaterial. Där en hade kunnat undersöka vilket historiebruk som framkommer i Vaartoes 

eget material, om det är enbart vetenskapligt bruk då de är en vetenskaplig institution eller om 

det förekommer andra historiebruk. En skulle kunna använda det resultatet till att jämföra 

med min undersökning och/eller läromedel.  
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