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ABSTRACT 

The Sami people are a national minority in Sweden, but are also considered as 

native citizens of Sweden, Norway, Finland and Russia. The world has however a very 

limited knowledge about the Sami’s and their cultural background. 

The aim of this proposal is to examine six different history schoolbooks which depict the 

Sami people in Sweden. In addition, one of the key elements of this proposal is to understand 

how the selected literature represents the Sami people. 

Lastly, the proposal also seeks to review if the literature in the schoolbooks represents the 

elementary curriculum goals (Lpo94). 

The selected method was to do a text analysis of the literature and to illustrate that is 

presented in the reviewed schoolbooks. The text analysis is completed with an analysis of the 

illustrations and pictures that are presented in the selected schoolbooks.  

The key findings were that the review in majority of schoolbooks has stereotypical 

descriptions of the Sami people. The Sami people are generally depicted with the hut and the 

reindeer management in majority of the reviewed schoolbooks. 

The research about the Sami people is inappreciable in majority of the reviewed literature. In 

addition, the Sami people are often presented in connection with “other” history, such as the 

silver ore in the mines or the territory dispute with settlers from the south of Sweden.   

As a conclusion from the literature review, the Sami people are depicted as people with not 

much cultural history, static and none evolving.  

Keywords: Sami, schoolbooks, stereotyping, knowledge 

Nyckelord: Samer, läroböcker, stereotypisering, kunskap 
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1 INLEDNING 

Nu i slutskedet av lärarutbildningen på Södertörns högskola har jag samlat på mig kunskaper 

som ska användas som verktyg i det framtida läraryrket. Allt från att arbeta med laborativt 

material till vad det innebär att ha ett interkulturellt ledarskap.  

Ett moment under utbildningen behandlade Sveriges fem nationella minoriteter. Momentet 

bidrog med nya kunskaper om de svenska nationella minoriteterna, men framförallt bidrog 

momentet med en reflektion över min egen skolgång, ”Vad har jag fått lära om de svenska 

minoriteterna under min egen grundskolegång?”.  Detta i sin tur utvecklade annan viktig 

fråga: ”Vad får eleverna lära sig idag?”.  

Under min grundskolegång fick vi endast bekanta oss med samerna och det på ett ganska 

ytligt sätt. Samerna som jag undervisades om klädde sig annorlunda och talade ett annorlunda 

språk. Samerna bodde i kåtor och försörjde sig på renskötsel. Bilden av samerna var exotisk 

och ytlig. Vi fick inte läsa om samernas historia utan fick läsa dem om ur ett exotiskt 

perspektiv, de var intressanta för att de var avvikande.  

Under lärarutbildningen fick vi även veta att samer hade utsatts för rasbiologi på 1900-talet. 

Detta är inget som behandlades under min grundskolegång. 

Peter Wolodarski skriver i en ledare, Varför denna chock? på www.dn.se om Sverige 

demokraternas intåg i riksdagen. Han menar att Sverige inte borde vara så chockade över 

detta eftersom främlingsfientlighet inte är någon ny aspekt i Sverige. Wolodarski menar att 

det inte är många som känner till den rasbiologi som bedrevs i Sverige på 1920-talet, som 

Wolodarski menar skambelagdes och ”glömdes” nästan bort (www.dn.se 2010-09-26). 

Ovannämnda reflektioner ligger till grund för val av ämne till examensarbetet.  I detta 

examensarbete vill jag närmare studera samerna och samernas historia framställs i sex olika 

läroböcker i ämnet historia på grundskolenivå. 

 

 

 

http://www.dn.se/
http://www.dn.se/
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2 BAKGRUND 

I läroplanen för grundskolan, Lpo94, uttrycks det i ett av målen att elever ska ha kunskap om 

nationella minoriteters språk, kultur, historia och religion (www.skolverket.se).  

I dagens samhälle är läroboken ett läromedel som används mycket i skolorna. Läroböckerna 

ska bland annat förmedla kunskap, men läroböcker förmedlar även samhällsnormer och 

värderingar. Normer och värderingar kan återspeglas i det urval som presenteras i 

läroböckerna vilket kan betyda att det samiska innehållet i läroböckerna kan vara baserat på 

det. Läroboken är således en av de verktyg som används för att förmedla kunskap om de 

nationella minoriteterna. 

Ett reportage på skolverkets hemsida diskuteras en läroboksgranskning som utfördes 2009 på 

uppdrag utav skolverket. 24 läroböcker granskades och resultatet visar bland annat att 

nationella minoriteterna nämns minimalt i läroböckerna samt att samer nämns kortfattat och 

onyanserat. Charlotte Samuelsson som var ansvarig för granskningen uttrycker att de 

beskrivningar som finns i de granskade läroböckerna är både stereotypiska och onyanserade 

samt diskriminerande och kränkande (www.skolverket.se hämtad 2010-11-16). 

För att det ska kunna ske en utveckling av de beskrivningar som förekommer i läroböcker är 

det viktigt att kontinuerliga granskningar utförs. Det är även utav stor betydelse att läroböcker 

diskuteras i det offentliga rummet, därav på lärarutbildningar. Det är viktigt att involvera 

samhället och att detta tas på största allvar eftersom att användandet av sådana läroböcker 

bidrar till reproducering av stereotypiseringar och ger utrymme för strukturell diskriminering. 

Inledningsvis påpekades det att detta examensarbete kommer att granska sex olika läroböcker 

i skolämnet historia för att analysera hur samer och samernas historia framställs. Det är utav 

denna anledning som det presenteras en bakgrundsinformation utav samer, ett urval utav 

Lpo94 med reflektioner samt en förklaring av examensarbetets centrala begrepp. Dessutom 

presenteras rasbiologin kort. Detta på grund av att skildringen av rasbiologin i läroböckerna 

kommer att diskuteras i diskussionsdelen. 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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2.1 SAMER 

I denna del presenteras en allmän bakgrundsinformation om samerna. Eftersom detta 

examensarbete kommer att behandla samer och samernas historia i läroböcker är det utav stor 

betydelse att presentera en kort bakgrundsinformation om samerna. 

Lars Elenius talar i sin bok, Nationalstat och minoritetspolitik- Samer och finskspråkiga 

minoriteter i ett jämförande nordiskt perspektiv, bland annat om statens minoritetspolitik 

gentemot Sveriges nationella minoriteter. Fokus i denna bok ligger på samer och 

finskspråkiga minoriteter (Elenius, Lars 2006).  

Den första april fick fem minoriteter i Sverige betäckningen nationell minoritet i Sverige, 

bland dessa fem är samerna. Ändring av status för de nationella minoriteterna skedde i en 

europeisk kontext.  Det samiska språket blev således ett nationellt minoritetsspråk (ibid. 

2006:9). 

Elenius talar om att en ramkonvention undertecknades, som innefattar att minoriteterna får ett 

officiellt erkännande som nationell minoritet, vilket även innebär rättigheten att upprätthålla 

sin kultur och sitt språk i Sverige. Detta menar Elenius bidrog till förändring av 

minoritetspolitiken i Sverige, som Elenius menar kan vara ett resultat av Sveriges 

medlemskap i EU 1995 (ibid. 2006:9–10). 

Samerna är ett ursprungsfolk i Sverige, Norge, Finnland och Ryssland, det vill säg att 

samerna inte är invandrare utan har bott i de nordiska delarna av de tidigare nämnda länderna 

innan gränsdragningarna. Samerna kallar de territorium som de traditionellt anser som sitt 

land för Sápmi (ibid. 2006:13)  

I Sverige bor det mellan 17 000 och 20 000 samer, men befolkningen beräknas mellan 60 000 

och 100 000, fördelade i Sverige, Norge, Finnland och Ryssland (ibid.).  

Traditionell näring menar Elenius är renskötsel och olika fångstnäringar, men det betyder inte 

att det är det enda samer gör, utan samer arbetar i samhällets alla områden (ibid. 2006:14). 

Elenius påpekar att samer inte är en homogen, utan det finns skillnader i språk, religion, 

klädsel och kulturella aspekter (ibid.). 
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2.2 LPO94 (URVAL) 

I denna del av examensarbetet är syftet att presentera de delar i grundskolans läroplan 1994 

som jag anser berör samerna, det vill säga att jag har gjort ett urval. Detta för att på tydligare 

sätt kunna diskutera och använda Lpo94 som analysverktyg.  

Först presenterar jag tre olika citat från Lpo94 som jag tolkar. Därefter presenterar och tolkar 

jag de urval av mål för grundskolan som jag anser vara relevanta för mitt examensarbete.  

 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 

och aktiva insatser (Skolverket, Lpo94:3) 

 

En rimlig tolkning är att skolan ska bidra med kunskap som ska motverka intolerans och 

främlingsfientlighet. Jag instämmer med den tolkningen och menar att det krävs ”sann” 

kunskap för att motverka främlingsfientlighet. Det räcker med andra ord inte med ”bara” 

kunskap. Det krävs även som citatet propagerar diskussioner, detta för att försäkra sig om att 

det som förmedlas motverkar främlingsfientlighet och inte vidmakthåller det. 

 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande 

för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall 

förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla 

i samhället behöver (Skolverket, Lpo94:5) 

 

För att leva och verka i samhället behöver man kunskaper om vad ett samhälle är och vilka 

som ingår i det. Det ska skolan bidra med, men det står att skolan ska bidra med kunskaper 

som utgör den gemensamma referensramen, och det tolkar jag som normer och värderingar. I 

det finns risker för exkludering av det som avviker från de rådande normerna. Gemensam 

referensram är en generell benämning som kräver tolkning. 

 

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom 

ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och 

utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande (Skolverket, Lpo94:6) 

 

Rimlig tolkning är att skolan ska bidra med tillräcklig kunskap som bidra till reflektion över 

historia. Det räcker med andra ord inte med stereotypiska föreställningar och entydiga 
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perspektiv. Det ska vara övergripande perspektiv som kommer att ligga till grund för 

utveckling av ett dynamiskt tänkande. 

 

Mål att uppnå i grundskolan (Urval) 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola:” (Skolverket, Lpo94:10) 

• har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och 

nordiska och västerländska kulturarv 

• har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 

religion och historia, 

• har utvecklat förståelse för andra kulturer 

 

För att kunna uppnå de ovanstående målen krävs att den kunskap som förmedlas till eleverna 

ska bidra till att målen införlivas. För att kunna ha förståelse för andra kulturer behövs 

kunskap om andra kulturer. Det samma gäller kunskaper om minoriteternas kultur, språk, 

religion och historia. För att kunna utveckla bilden av minoriteterna krävs att kunskapen 

utvecklas från att vara ytlig och stereotyp till att bli en övergripande sådan.  

För att ha en förtrogenhet av det svenska kulturarvet och det nordiska kulturarvet behövs 

kunskap om vad som ingår i de arven. Samerna är en del av båda de arven men nämns sällan 

samband med de båda arven. 

 

2.3 CENTRALA BEGREPP 

I detta avsnitt förklaras de återkommande begrepp i examensarbetet. Detta för att klargöra 

vilken definition jag utgår ifrån vid användning av begreppen. 

Samiskt innehåll 

I detta examensarbete används begreppet samiskt innehåll mycket. Begreppet samiskt 

innehåll har jag valt att använda som ett samlat begrepp för allt innehåll där samerna nämns. 

Det jag anser vara samiskt innehåll är när man i en lärobok talar om samerna och benämner 

dem som samer. Det räcker alltså med att bara benämna samerna i läroboken. Detta för att 

undersöka hur samerna beskrivs. Men även för att se i vilken omfattning och sammanhang 

samerna nämns. I en del fall behandlar läroböckerna samernas historia i ett eget avsnitt och i 
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andra behandlas samerna i samband med andra historiska händelser. Jag har i dessa ändå valt 

att kalla det samiskt innehåll eftersom det är ett innehåll med kunskaper som förmedlas till 

eleverna genom läroböckerna.  

Läromedel 

I val av läromedel har jag gjort ett urval. Jag har begränsat min undersökning till att endast 

innefatta läroböcker.   

Det kan konstateras att läromedelsbegreppet i dagens samhälle kan innefatta fler aspekter än 

endast läroböcker. I en rapport utförd av skolverket, Läromedlens roll i undervisningen – 

Grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och 

samhällskunskap (2006), definieras läromedel på följande sätt:  

 

… där läromedel beskrivs som sådant som lärare och elever använder för att eleverna 

ska nå uppställda mål. Det är således intentionen, i det här fallet elevernas 

måluppfyllelse, som är avgörande för om något ska betraktas som ett läromedel eller 

inte. (Skolverket 2006:9) 

 

Jag instämmer med ovanstående definition av begreppet läromedel. Ett läromedel är inget 

läromedel förrän det har bidragit till utveckling och måluppfyllelse.  

Anledningen till att undersökningsmaterialet begränsats till läroböcker är på grund av att 

läroböcker idag är en stor och betydelsefull del av skolundervisningen. Detta kunde jag bland 

annat uppmärksamma under min senaste VFU-period. Även skolverkets ovannämnda rapport 

går i linje med detta och menar att läroböcker har en viss makt över undervisningen och 

verkar ofta som riktningsgivare (ibid. 2006:14) 

I rapporten skriver Boel Englund att det finns flera sätt att betrakta läroböcker. Läroböcker 

kan bidra med erfarenheter samt bidra till interaktion med omvärlden via de symboler som 

läroboken bidrar med, menar Englund. Läroboken kan även vara en samlad text som bidrar 

med vad Englund kallar gemensam mening. Englund påpekar att läroboken är en av de texter 

som idag når och behandlas av en stor del av folket. Han menar även att läroboken kan 

betraktas som ett par ögon som skolan betraktar världen med (ibid. 2006:17).  
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2.4 RASBIOLOGI 

Människor utsattes skallmätningar för cirka 100 år sedan. Människorna delades in i två 

kategorier, långskallar och kortskallar. Långskallar hade hög status medan kortskallar hade 

låg status och kortskallar ansågs vara människor som var mindre värda. Samerna 

klassificerades som kortskallar och ansågs därmed vara människor med dåligt anlag. 

Rasbiologin praktiserades ända in på 50-talet (www.samer.se).  

Statens rasbiologiska institut inrättades i Uppsala år 1922. Verksamhetens syfte var att studera 

och dokumentera den svenska befolkningen. Institutet studerade den svenska befolkningen 

utifrån vad benämns vara rashygien. Rashygien var nationellt känt och i Sverige ansågs det 

inte vara bra för mänsklighetens utveckling att olika raser fortplantade sig med varandra, 

eftersom att det skulle resultera i avkomma med ”dålig” karaktär. De raser som ansågs ha 

”dåliga” anlag skulle inte fortplanta sig (www.samer.se). 

Herman Lundborg fick leda institutet och gjorde det fram till år 1935. Lundborg var en känd 

rasbiolog som hade skapat sig ett rykte genom den undersökning han utförde på det svenska 

och samiska folket på 1910-talet. Lundborg, vars undersökning gick under benämningen 

”Lappundersökningen”, mätte befolkningens skallar i norra Sverige. Lundborg ville påvisa att 

det hade förödande konsekvenser vid rasblandning. Barn och vuxna blev utförligt undersökta, 

undergick skallmätningar och fotograferades för dokumentation. Då Lundborg inte kunde 

redovisa något begrundat resultat, kritiserades hans undersökning (www.samer.se).  

Rasbiologiska Institutets dokumentation presenterades vid Stockholmsutställningen 1930. En 

av bilderna som presenterades var denna, som visar landets “raser” (www.samer.se).  

 

http://www.samer.se/
http://www.samer.se/
http://www.samer.se/
http://www.samer.se/
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med detta examensarbete är tvåfalt dels att kritiskt granska hur samerna och samernas 

historia framställs i 6 olika svenska läroböcker i ämnet historia för årskurs 4-9. Dels att 

analysera om läroböckerna motsvarar och uppfyller Lpo94 mål och visioner 

 

Det är följande frågor som jag baserar examensarbetet på: 

1. Hur beskrivs samerna i de valda läroböckerna? 

2. Hur beskrivs samernas historia i de valda läroböckerna? 

3. Hur framställs samerna i eventuella illustrationer/bilder i de valda läroböckerna? 

4. Motsvarar innehållet i de valda läroböckerna Lpo94 mål och visioner? 

  

4 TEORETISKT SAMMANHANG 

I detta avsnitt presenteras de teorier som senare kommer att fungera som verktyg för att 

analysera resultatet av de undersökta läroböckerna. Jag har valt att analysera mitt resultat 

utifrån tre olika aspekter:  

 Läroboken och historia som ämne – Vad har ämnet för betydelse? 

 Bildens makt – Vilken betydelse har bilden? 

 Strukturell rasism och diskriminering – Vad är det och hur uppstår och vidmakthålls det? 

Anledningen till att jag har valt de tre ovannämnda aspekterna för att analysera mitt resultat är 

att de tre aspekterna ger en intressant samt nyanserad bild av vad föreställningar i läroböcker 

kan bidra med. Historia som skolämne är den arena som jag har valt läroböcker att analysera 

ifrån. Det är utav den anledningen som jag har valt denna aspekt. Det är viktigt att presentera 

teorier som belyser historieämnets betydelse. Det är inom detta ämne som kunskaperna i de 

analyserade läroböckerna förmedlas.  
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Läroboken fungerar som verktyg i skolundervisningen och inte minst i historia. Att förklara 

lärobokens funktion och syfte i skolundervisningen är relevant för detta examensarbete. 

Även bilder och illustrationer förmedlar kunskap samt förstärker det skrivna. En bild kan för 

sig själv förmedla ett synsätt och en idé om omvärlden, det ligger mycket sanning ordspråket 

”En bild säger mer än tusen ord”. 

Anledningen till att jag har valt strukturell rasism och diskriminering som en aspekt är på 

grund av att jag vill påpeka och uppmärksamma att viss kunskap och vissa illustrationer i 

läroböcker bidrar till bland annat stereotypifieringar. Jag vill även visa på att den kunskap 

som förmedlas genom läroboken inte är sanningsenlig, samt att den i samverkan med en del 

bilder/ illustrationer kan bidra till och upprätthålla diskriminering och i vissa fall även rasism. 

De tre ovannämnda aspekterna kompletterar varandra och bidrar med ett perspektiv av vad 

läroböcker och de beskrivningar som läroböckerna presenterar kan bidra med. Läroböcker 

innehåller ett specifikt urval som är anpassat för det ämne som läroboken ska fungera som 

verktyg i, i detta fall historia.  De beskrivningar som presenteras i läroboken utgör en norm 

och de illustrationer som presenteras stärker intrycket av normen, som i sin tur kan komma att 

ligga till grund för strukturell diskriminering. 

 

4.1 LÄROBOKEN OCH HISTORIA SOM SKOLÄMNE 

Kenneth Nordgren skriver i sin avhandling, Vems är historien? – Historia som medvetande, 

kultur och handling i det mångkulturella Sverige (2006), bland annat om skolämnet historia 

och vilken betydelse ämnet har i det mångkulturella Sverige. Nordgren ställer sig även frågan 

vilken historia det är som förmedlas i skolämnet (Nordgren, Kenneth 2006). 

Nordgren talar om skolans betydelse för utveckling av det mångkulturella samhället och 

menar att skolan är en befintlig del av det mångkulturella samhället som har till uppgift att 

utbilda de medborgare som ingår i samhället. Skolgången ska bidra till utveckling av 

medborgare som kommer att utveckla samhället (ibid. 2006:165).  

Nordgren menar att man kan betrakta skolämnet historia som en pågående berättelse vars 

syfte är att fungera som kunskaps- och kulturbärare. Berättelsen ändras när samhället 

förändras (ibid.) 
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Nordgren menar att ”Skolan har från en postkolonial synvinkel kritiserats för att vara en 

institutionaliserad tradition som i huvudsak företräder en vit, manlig medelklass” (ibid. 

2006:168). Skolkulturen har kritiserats för att använda den mångkulturella retoriken för att 

dölja den egentligen pågående monokulturella praktiken. Nordgren menar att den ”vita 

rasens” överlägsenhet har under en lång period förmedlats i de svenska skolorna, bland annat 

genom läroböckerna (ibid.). 

Nordgren använder sig av den amerikanska genusforskaren Chandra Talpade Mohantys 

teorier kring skolan och historieämnet. Mohanty menar att skolan aktivt förnekar 

minoriteternas rätt att berätta sin historia och sina erfarenheter av förtryck och menar att det 

borde utvecklas alternativa historiebeskrivningar där man utgår ifrån minoriteterna (ibid.). 

Nordgren talar om historieämnet och dess fostrande och socialiserande funktion. På 1800-talet 

skulle skolan lära barnen att älska sitt land samt underordna sig makthavarna, och från och 

med 1920-talet skulle skolan fostra framtida samhällsmedborgare (ibid. 2006:174). 

Från och med införandet av läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr80) har direktiven om vad 

som ska innefattas i historieämnet minskats. Läroplanen för grundskolan 1994 (Lpo94) 

innehåller färre detaljer än Lgr80. I Lpo94 på ligger fokus kulturarv, historiemedvetande och 

källkritik. Nordgren menar att kursplanerna inte heller är detaljrika, utan mer generella om 

vad som ska ingå i historieämnet (ibid. 2006:175–176).  

I sin avhandling talar Nordgren om läroboken och menar att dess syfte är att fungera som en 

”bro” mellan läroplanen och skolundervisningen, läroboken ska motsvarar läroplanens 

visioner. Nordgren menar att läroboken är en speciell text med specifikt innehåll som är 

strukturerat på ett speciellt sätt, och lärobokens starka ställning i skolundervisningen har 

påvisats. Nordgren menar vidare att läroboken har en speciellt stark ställning i historieämnet, 

eftersom dess syfte inte endast är att förmedla kunskap utan den kan förmedla normer genom 

det urval av kunskaper som den presenterar. Detta gör läroboken till en ideologisk text vars 

syfte är att reproducera normerande idéer och värderingar (ibid. 2006:179–180). 

Utifrån Staffan Selanders teorier angående samtida läroböckers innehåll talar Nordgren om 

läroböckernas likartade innehåll. Detta trots att läroböckerna inte genomgår någon för 

förhandsgranskning samt trots att Lpo94 inte har konkreta direktiv om urval har samtida 

läroböcker ett likartat innehåll. Sture Långström, som Nordgren utgår ifrån, menar att detta 
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beror på författarna till läroböckerna. Författarnas bakgrund och värderingar återspeglas i 

läroböckerna, Långström talar om genrens tidsbundenhet (ibid.) 

Nordgren menar att skolan ställer krav på eleverna att tolka historia samt jämföra den med 

nutiden, men för att detta ska kunna ske är det utav stor betydelse att inte den historia som 

eleverna ska reflektera över är en ”stängd berättelse”. Nordgren menar att det är viktigt att 

uppmärksamma att historia är en pågående berättelse som både nyupptäcks och omvärderas 

med tiden (ibid. 2006:185).  

Nordgren menar att det behövs fler perspektiv i läroböckerna samt att det är viktigt att 

läroböckerna ständigt uppdateras, detta för att ge utrymme för utveckling (ibid.).  

 

4.2  BILDENS/ILLUSTRATIONENS BETYDELSE 

Anders Nodin skriver i sin avhandling ”Fosterländska bilder” – Den svenska historien i 

1800-talets illustrerade läromedel, historieböcker och romanfiktion (2006), bland annat om 

illustrationers betydelse i olika typer av texter. Nodin menar att illustrationer kan ha olika 

funktioner. Illustrationer kan i samband med en text vara beroende av texten, illustrationer 

kan även vara oberoende av texten och de kan bidra till större förståelse av texten och höja 

intrycket. Men texter och illustrationer har oftast lika stor betydelse för att skapa ett intryck 

(Nodin, Anders 2006:157). Nodin menar att vissa bilder fäster sig i minnet mer än andra, och 

att de i sin tur verkar som ”minnen” om olika minnen (ibid. 2006:7).  

Nodin talar om bokens betydelse och menar att den kan ses som en samlad dokumentation 

som är tillgänglig för allmänheten och vars syfte är kontinuerlig reproduktion. En sådan bok 

är bland annat läroboken vars illustrationer bland annat verkar som kunskapskälla men även 

som hjälp för att minnas. Bilden och texten i boken är identifierande och bekräftande, vilket 

Nodin menar beror på att bilden och texten förstärker varandra, menar Nodin. Genom den 

tillgänglighet och spridning som läroboken får, har boken i den meningen bidragit till att 

utveckla uppfattningar om historiska händelser och personer (ibid. 2006:9).  

Nodin menar att de bilder som är återkommande i läroböcker till slut blir förknippade med 

aspekten som bilden ska exemplifiera, vilket leder till att bilden till slut fungerar som en 

bekräftelse på aspekten (ibid. 2006:158). 
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Nodin talar om den ikoniska illustrationen, vilket är illustrationen som är sammanfattande och 

stark nog att stå för sig själv. Illustrationen både förstärks av och förstärker texten. Nodin 

menar att sådana illustrationer kan leda till att de tolkas innan själva texten, vilket kan leda till 

att man får en delvis förståelse av helhetsbilden (ibid. 2006:159). 

Yvonne Eriksson skriver i sin bok Bildens tysta budskap – interaktion mellan bild och text 

(2009) om de meddelanden och budskap som bilder kan förmedla. Eriksson menar att 

människan har lättare för att komma ihåg något om det både förekommer i text och 

illustration. Hon menar dock att det i läromedel inte alltid har positiv effekt på 

inlärningsprocessen, eftersom det fordras att man först behöver ha tagit del av textinnehållet 

för att förstå budskapet om en bild. Texten kan stå för sig själv menar Eriksson, men 

illustrationer i läroböcker är beroende av text (Eriksson, Yvonne 2009:49). 

Eriksson menar att illustrationer förmedlar normer och värderingar som råder under den 

tidsperiod som bilden illustrerar, historiska illustrationer bidrar med föreställningar av den 

tidperiods normer och värderingar och dagsaktuella illustrationer ska bidra med dagens 

normer och värderingar (ibid. 2009:68). 

 

4.3 STRUKTURELL RASISM OCH DISKRIMINERING 

I antologin Det slutna folkhemmet – Om etniska klyftor och blågul självbild (2008) skriver 

Katarina Mattson och Mekonnen Tesfahuney om rasism i vardagen. Mattson och Tesfahuney 

utgår bland annat utifrån Allan Preds tankar angående rasismen i Sverige. Utifrån en studie 

menar Preds att den stereotypa bilden av Sverige som ett land med jämlikhet och solidaritet 

har funnits länge. Det menar Preds är en förnekelse av sanningen (Lindbergh, Ingemar 

2008:30). 

Mattson och Tesfahuney skriver om begreppet vardagsrasism som är ett begrepp utvecklat av 

den holländska sociologen Philomena Essed. ”Vardagsrasism kan enkelt beskrivas som 

systematiskt återkommande och familjära handlingar som bygger på kollektivt uppburna 

förståelsesystem” (ibid. 2008:34), detta innebär att vardagsrasism utvecklas, förmedlas och 

efterlevs genom socialt inlärda attityder och idéer, menar Mattson och Tesfahuney (ibid. 

2008:34). 
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Mattson och Tesfahuney talar om vardagsrasismens arenor och menar att vardagsrasismen 

oftast sker och uttrycks oftast i offentliga arenor, arenor där samhällets vardagssysslor utförs 

(ibid. 2008:37). 

Lennart Lundmark skriver i sin bok ”Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm” (2002) om 

svenska statens samepolitik utifrån rasismen. Lundmark menar att samerna stereotypiserades i 

hög grad under 1900-talet och menar att dessa stereotypiseringar ligger väldigt nära rasismen 

(Lundmark, Lennart 2002:14). 

 

5 TIDIGARE FORSKNING 

Denna del av examensarbetet presenterar tidigare forskningar kring uppsatsämnet. Tidigare 

forskningen presenteras utifrån tre olika aspekter: Läroböcker, Stereotypisering och 

(O)Kunskap. Orsaken bakom uppdelningen av presentationen är en strävan att på ett tydligt 

och strukturerat sätt uppmärksamma de perspektiv den tidigare forskningen presenterar och 

behandlar. 

 

5.1 SAMERNA I SVENSKA LÄROBÖCKER 

Therese Karlsson utförde 2004 en granskning av läromedel för de samhällsorienterade 

ämnena (geografi, historia, samhälle och religion). Karlsson granskade 63 läroböcker och 33 

lärarhandledningar, utgivna av fem olika förlag (Karlsson, Therese 2004).  

Karlssons syfte var bland annat att undersöka hur, samt i vilken omfattning samer beskrivs. 

Resultatet Karlsson kommer fram till är att hälften av de undersökta läromedlen saknade 

innehåll om samerna. Karlson utförde även uppskattning av vad relevant samiskt innehåll är, 

vilket hon gjorde utifrån 1994 års läroplan för grundskolan. Endast femton av de granskade 

läromedlen bedömde Karlsson ha relevant samiskt innehåll (ibid.). 

Bengt Andersson lade fram en C-uppsats 1993 vid Uppsala universitet, ”Bilden av samer” – 

Svenska läroböckers beskrivningar av samer 1842-1992. Andersson påpekar att samerna inte 

har någon stor plats i läroböckerna. Samerna skildras och behandlas i samband med ”vanlig” 

svensk historia, i samband med malmbrytningen, renskinnshandel eller i krigen med Danmark 

(Andersson, Bengt 1993:23). 
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Christian Catomeris skriver i sin bok Det ohyggliga arvet (2004) om begreppet ”Lappar” som 

har använts för att benämna samerna, och menar att redan i början av 1900-talet kom man i 

underfund med att begreppet är negativt laddat. Detta gestaltas i Läsebok för svenska 

folkskolan (1912), men Catomeris menar att Sverige inte byter ut begreppet lappar mot samer 

förrän 1971, och i vissa skolböcker användes begreppet även på 80-talet (Catomeris, Christian 

2004:217). 

Även Catomeris hävdar att de svenska skolböckerna saknar kunskaper om samernas historia 

så som fakta om koloniseringen av marken som samerna bodde på. Catomeris menar att synen 

på samernas markrättigheter i skolböckerna inte är helt sann, utan bilden som förmedlas är att 

samerna är privilegierade eftersom Sverige ”skänker” dem mark, när det egentligen är 

vedertagen rätt menar Catomeris (ibid. 2004:219). 

 

5.2 STEREOTYPISERING 

Andersson menar att det vanligaste perspektivet samerna skildras utifrån i läroböckerna, är 

när den ”exotiska” och ”annorlunda” samekulturen ska förklaras, det vill säga nomadlivet, 

renskötsel och livet i kåtorna. Andersson menar att det är en stereotyp bild som förmedlas och 

hävdar att man inte kan skildra samernas historia att endast genom att beskriva hur de levde 

förr, eftersom det vidmakthåller den stereotypa bilden av samerna (Andersson, Bengt 1993). 

Helena Carlsson har i sin bok Same och lapp – i tid och otid (2006) utfört en 

enkätundersökning (2003) om attityder gentemot samerna bland högstadieelever i fyra olika 

områden i Sverige, Vindeln, Göteborg, Gotland och Övertorneå. Det generella resultatet av 

undersökningen är att ungdomar har en ytlig och stereotyp bild av samerna, vilket 

Carlssonförklarar med att samerna ofta sammankopplas ofta med renar, jojk, kåtor och 

samiska dräkten.(Carlsson, Helena 2006:15). 

Catomeris talar om bilden av samen och menar att den mest ihållande genom tiden är samen 

med renen och ackjan. I över 350 år används den sammanfattande bilden som en beskrivning 

av samiskt liv. Catomeris menar att detta beror på att bilden genom tiden, gång på gång har 

kopierats och plagierats, vilket resulterat i att den samiska kulturen stämplas på grund av den. 

Samen existerar inte utan renen och ackjan (Catomeris, Christian 2004:209–211). 
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Gerda Helena Lindskog skriver i sin bok Vid svenskhetens nordliga utposter (2005) om bilden 

av samerna i barn- och ungdomslitteratur under 1900-talet. Lindskog utförde en undersökning 

av 135 barn- och ungdomsböcker som är utgivna mellan 1886-1995 (Lindskog, Gerda Helena 

2005:371). 

Lindskog talar om den schabloniserade bilden av samerna och menar att det är den bilden som 

författare på 1900-talet använde sig av för att beskriva samerna. Lindskog menar att ingen av 

författarna på 1900-talet som skrev om samerna i barnböcker var faktiskt same eller hade en 

genuin upplevelse av hur det är att vara same. Bilden av samen som författarna använde i 

barnböckerna är ett reslutat av tidigare generationers observationer av samer, observationer 

utförda bland annat av antropologer, rasbiologer och författare. Detta menar Lindskog har 

bidragit med att 1900-talets barnboksförfattare inte har lyckats förmedla en sann och aktuell 

bild av samerna till de svenska barnen, utan författarna har bara tydliggjort schabloniseringen 

av samerna (ibid. 2005:34).  

 

5.3 (O)KUNSKAP 

Carlsson anser att det är utav stor betydelse att man tar sig an samefrågan. Carlsson menar att 

det är viktigt att behandla frågorna som berör samerna eftersom det är enda sättet att råda bot 

på den okunskap som finns om samerna (Carlsson, Helena 2006). 

Carlsson hävdar att den okunskap om samerna som råder i samhället delvis beror på 

skolundervisningen, som hon menar har tydliga brister i sitt förmedlande av kunskap om 

samer, där de få kunskaper som förmedlas oftast består av ytliga och stereotypa beskrivningar 

av samerna (ibid. 2006:9). 

Även Roger Pontare som är en känd svensk artist uttalar sig i Carlssons bok och menar att den 

okunskap om det samiska folket som råder bland dagens ungdomar beror till stor del beror på 

den skolundervisning som ungdomarna deltar i (ibid. 2006:28). 

Carlsson menar att de läroböcker som högstadieelever exponeras för har som tidigare nämnts 

ett ytligt samiskt innehåll. Samerna framställs som ett ursprungsfolk utan historia och med en 

kultur som har anammats från forntiden. Carlsson menar att dagens forskning bevisar 

motsatsen, samerna har en historia och en egen kultur, men dessa forskningar och reslutat 
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behandlas och diskuteras i en ”sluten forskarvärld” och inte i skolorna menar (ibid. 

2006:112). 

De fördomar och okunskap som dagens ungdomar exponeras för i dagens samhälle behöver 

ungdomarna inte söka efter, utan det är sådan kunskap som de stöter på i vardagen. Carlsson 

menar att den ”statiska” bilden av samerna bevaras och ställer frågan, varför den gör det (ibid. 

2006:113). 

Kjell-Arne Brändströms bok Bilden av det samiska – Samerna och det samiska i 

skönlitteratur, forskning och debatt (2000), innehåller en rad föreläsningar som hölls av 

norska och svenska forskare i Umeås universitet 1999. Ämnet var ”Bilden av det samiska i 

litteraturen” (Brändström, Kjell-Arne 2000:5). 

Eric-Oscar Oscarsson menar att det är lätt att luras till ”fel” kunskap om samer vid sökning av 

kunskap om dem. Oscarsson menar att det finns ett hav av information om samer, men det 

betyder inte att den information som är tillgänglig ger en rättvis eller sann bild av samerna 

(ibid. 2000:117–119). 

Carlsson talar även om mediernas roll som kunskapsförmedlare och menar att den utgör en 

viktig faktor i dagens samhälle. Medierna misslyckas med att förmedla en övergripande bild 

av samerna, anser Carlsson. Idag porträtteras samerna i samband med konflikter och för cirka 

40 år sedan var det i samband med renskötseln (ibid.) 

Carlsson påpekar att det är okunskapen om samerna som bidrar till missförståelse av samerna 

samt till konflikter mellan samerna och majoritetssamhället. En av frågorna i undersökningen 

är om vad man tror att konflikterna med samerna beror på. I Vindeln tror de flesta av 

undersökningsdeltagarna att det beror på renarna och den skadegörelse renarna bidrar med 

samt de problem renarna ställer till med i trafiken. I Göteborg är okunskapen stor, menar 

Carlsson, där sker det gissningar om konflikts orsaker. En av gissningarna är att samerna ”tar” 

svenskarnas mark (ibid. 2006:16). 

I frågor om rasism och diskriminering gentemot samerna hade de elever som deltog i 

undersökningen överlag inga kunskaper om att samer ska ha utsatts för rasism och 

diskriminering (ibid. 2006:17). 
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6 METOD 

Texter produceras i oändlig mängd i praktiskt taget varje samhälle globen runt. De är 

resultatet av att en eller flera personer velat förmedla något till andra. Då de läses och 

refereras får de konsekvenser för vad människor tänker och vad de gör. De är oerhört 

viktiga i samhällen (Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2005:13) 

 

6.1 TEXTANALYS  

Bergström & Boréus påpekar betydelsen av texter i samhället, vad texters syften är samt vad 

texters inflytande på människor kan vara. Texter förmedlar tankar och idéer, men även 

inställningar och attityder.  

Läroböcker är goda exempel på texter som förmedlar inte bara kunskap, utan idéer, visioner 

och normer. Bergström & Boréus menar att detta är kommunikativa texter, att texterna har ett 

budskap att förmedla för de som kan avkoda texten (Bergström, Göran & Boréus, Kristina 

2005:16). Läroböcker är texter som bland annat avkodas av barn, vilket gör barnen mottagare 

av det som förmedlas. 

Bergström & Boréus talar om att även språket har en funktion i en text. Författaren till texten 

använder språket fört att ge uttryck åt tankar och idéer, samt förmedla författarens 

föreställningar om verkligheten. Bergström & Boréus menar att texten ges en innebörd 

genom språket och kallar det för innebördsaspekt (ibid. 2005:17).  

I en textanalys sker alltid en tolkning av texten. Bergström & Boréus talar om fem element 

vid en tolkningssituation: texten, det sociala sammanhang i vilket texten producerats, 

avsändaren, mottagaren och uttolkaren (ibid. 2005:24).  

I detta examensarbete kan man tolka att läroboken är texten, att dagens samhälle och de 

pågående diskurser och normer är det sociala sammanhang i vilket texten producerats. 

Avsändaren respresenteras av författarna och förlaget och mottagarna är eleverna. Uttolkaren 

är den som utför undersökningen. Bergström & Boréus menar att undersökarens syfte är att 

tolka den tolkning som mottagaren har gjort (ibid.). 
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6.2 IDÉANALYS  

I mitt examensarbete har jag valt att använda idéanalys som metod. Idéanalys har bland annat 

till syfte att analysera förekomsten av idéer i en text (Bergström & Boréus 2005) 

En idé kan enligt Bergström & Boréus betraktas som en tankekonstruktions vars utmärkelse 

är kontinuiteten. En tankekonstruktion kan vara förställningar om världen och verkligheten 

samt föreställningar av normer och värderingar. Bergström & Boréus menar att begreppet idé 

är ett begrepp som inrymmer många tolkningar som gör det svårt att avgränsa begreppets 

definition (ibid. 2005:149). 

Jag har valt att utföra en idéanalys på sex olika läroböcker, sex olika svenska historieböcker. 

Jag har valt denna specifika textanalysmetod för att jag är ute efter att framhäva bilden och 

idéerna om samerna som förekommer i valda läroböckerna. Jag är inte ute efter att förklara 

varför och hur idéerna om samerna uppkommit. Syftet för detta examensarbete är att granska 

valda läroböckers framställning av samer och samernas historia, vilket gör att idéanalys är den 

metod som är lämpligast som lämpligast för detta examensarbete.  

Idéanalysen kompletteras med en presentation och analys av de illustrationer och bilder som 

de granskade läroböckerna presenterar. Detta för att bidra med en helhetsbild samt att 

illustrationer och bilder i läroböcker är en del av den information som förmedlas. Nodin 

menar att läroböckers illustrationer kan fungera som ett identifierande och bekräftande av det 

som skildras, vilket gör illustrationen till en kunskapskälla (Nodin, Anders 2006)  

 

7 MATERIAL OCH URVAL  

För att hitta läroböcker sökte jag först på Internet och försökte finna någon sorts lista över de 

mest använda läromedlen i historia i Sverige. Men en sådan fann jag inte, utan utifrån 

sökresultaten på läromedel kunde jag identifiera vilka de största läromedelsförlagen är. 

Därefter tog jag kontakt med biblioteket på Södertörns högskola för att fråga om läromedel. 

På biblioteket hänvisades jag till Lärum biblioteket på Stockholms universitet. Lärum 

biblioteket har det största utbudet av svenska läromedel i Stockholm. Från Lärum biblioteket 

lånade jag hem omkring 40 stycken läroböcker i de samhällsorienterade ämnena.  
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Jag hade ungefär 10 läroböcker var i de samhällsorienterade ämnena, det vill säga att jag hade 

samlat på mig ca 10 läroböcker i historia, 10 i religion, 10 geografi och 10 i samhälle.  På 

grund av tidsbristen har jag endast valt att fokusera undersökningen på endast 

historieläroböcker. Som jag har påpekat tidigare har jag avgränsat materialet ifrån 10 

historieläroböcker till sex, detta dels på grund av tidsbristen men även för att kunna göra en 

mer djupgående undersökning av läroböckerna. Med djupgående menar jag att utföra en 

undersökning där jag kan ta hänsyn till och utgå ifrån fler aspekter än vad jag hade kunnat 

göra om jag hade använt fler läroböcker.  

Genom att ha avgränsat mitt material har jag kunnat presentera innehållet av läromedlen 

utförligt samt utföra en analys av språk och illustrationer. Detta har vart mitt syfte från första 

början, att beskriva och analysera innehållet, inte att konstatera i hur många läromedel 

samerna nämns. Det väsentliga har snarare varit att undersöka hur de nämns i ett antal valda 

läromedel, med andra ord en kvalitativ undersökning och inte en kvantitativ.  

Skälet till att undersökningen avgränsades till historieläroböcker är dels på att det fanns mer 

att läsa om samerna i historieläroböckerna överlag, samt är det intressant att se hur samerna 

framställs i svensk historia. Till denna undersökning har sex historieläroböcker använts. Jag 

valt läroböcker ifrån grundskolans tidigare och senare del, det vill säga för årskurs 4-6 och 7-

9. 

 Dessa sex läroböcker har jag analyserat utifrån frågeställningarna och de bildar grunden för 

min undersökning. Böckerna har valts utifrån utgivningsår och förlag. Min undersökning går 

ut bland annat på om de undersökta läroböckerna bidrar till uppfyllelse av Lpo94 mål, och 

därför var det viktigt att använda läromedel som är utgivna efter att Lpo94 trädde i kraft. 

Jag började med att sortera ut allt som stod om samerna genom att först gå igenom lärobokens 

register där jag sökte efter begreppet samer. Därefter sökte jag efter begrepp som kan tänkas 

sammankopplas med samerna. Sådana begrepp kan vara naturfolk, urbefolkning, minoriteter, 

etniska minoriteter och rasbiologi. När jag inte hittade något i registret utifrån de ovannämnda 

begreppen gick jag igenom innehållsförteckning för att se om samerna nämns i något kapitel 

med närliggande teman. Sådana kapitel kan handla om Sveriges historia, olika kungar och 

tidsepoker i Sverige, rasism och nordisk historia. 
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Det samiska innehåll som återfanns i de valda läroböckerna presenteras och analyseras i 

resultat- och analysdelen. Nedan följer en av presentation utav de sex valda 

historieläroböckerna. 

Historia 2 – Sesam (Almqvist & Wiksell 1994) 

Historia – Sesam är en grundbok i skolämnet historia. Läroboken är lämplig för årskurs 4-6 . I 

läroboken får man ta del av historiska händelser, platser och personer. Läroboken består utav 

åtta kapitel fördelade på 144 sidor. Läroboken ingår i en serie utav tre delar, 1-3. Läroboken 

som ingår i denna analys är del 2 och den skildrar svensk historia, tiden från Kalmarunionen 

till tåget över Bält (www.liber.se Hämtad  2010-11-13). 

Historia – stormaktstid • frihetstid •gustaviansk tid (Bonnier utbildning 1997) 

Denna lärobok är en grundbok i en serie som består av tre grundböcker, 4-6. Denna lärobok är 

del 6. Serien är lämplig för årskurs 4-6. Läroboken skildrar bland annat svensk historia, 1700-

talet runtom i världen samt ger en insyn i samernas liv. Läroboken består utav sex kapitel 

fördelade på 96 sidor (www.bonnierutbildning.se Hämtad 2010-11-13).  

Koll på 1700-talet och fram till vår tid (Bonnier utbildning 2009) 

Denna lärobok är en basbok och innehåller tre delar: del 1- Frihetstiden och Gustav den III:s 

tid, del 2 - På resa genom 1800-talet och del 3 - På resa genom 1900-talet. Läroboken skildrar 

bland annat olika kungar, revolutioner och kolonier i Amerika. Läroboken är lämplig för 

årskurs 4-6 och består utav 72 sidor (www.bonnierutbildning.se Hämtad 2010-11-13).   

 

Historia – SO•S del 1 av fyra (Liber 2010) 

Denna lärobok ingår i serie som består utav fyra läroböcker, del 1-4. Läroboken ska berätta 

och förenkla samt tydligöra den historia som brukar läsas i grundskolan. Läroboken är 

lämplig för årskurs 6-9, det vill säga att del ett är lämplig för årskurs sex och del två för 

årskurs sju osv.  Denna lärobok skildrar svensk historia på 1600- och 1700-talet. Läroboken 

består utav fem kapitel som är fördelade på 96 sidor (www.liber.se Hämtad 2010-11-13).  

Historia – PULS (Natur & Kultur 2003) 

Historia – PULS är en lärobok för grundskolans senare del, det vill säga årskurs 7-9 men 

denna lärobok kan användas från årskurs sex. Läroboken är en grundbok som består utav 

tjugofyra kapitel som är fördelade på 358 sidor. Läroboken skildrar människans historia från 

forntid till nutid (www.nok.se Hämtad 2010-11-13).  

http://www.liber.se/
http://www.bonnierutbildning.se/
http://www.bonnierutbildning.se/
http://www.liber.se/
http://www.nok.se/
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Hållplatser i Historia - PULS (Natur & Kultur 1999) 

Hållplatser i historia är en fördjupningsbok som kompletterar grundböckerna i PULS historia 

6-9, men kan även användas separat. Läroboken ingår i en serie som består utav fyra 

läroböcker. I sex olika kapitel får man möta olika historiska personligheter samt historiska 

händelser. Läroboken består utav 120 sidor och är lämplig för årskurs 7-9 (www.nok.se 

Hämtad 2010-11-13).  

 

8 ANALYS- OCH RESULTATREDOVISNING 

I detta avsnitt följer en resultatredovisning där jag presenterar de analyserade läroböckerna 

var för sig. För att på ett strukturerat sätt presentera analysen har jag valt att utföra analysen 

genom att besvara examensarbetets frågeställningar. Det vill säga att jag utgår ifrån 

frågeställningarna vid utförandet av analysen: 

1. Hur framställs samerna i läroboken? 

2. Hur beskrivs samernas historia i läroboken? 

3. Hur framställs samerna i eventuella illustrationer i läroboken? 

4. Motsvarar innehållet i läroboken Lpo94 mål och visioner? 

Fråga 4 som behandlar Lpo94 mål och visioner presenteras sist i detta avsnitt. Där jämförs de 

granskade läroböckerna tillsammans, inte var för sig. Resultat presenteras i form av en 

sammanfattning. Svaren på de ovanstående frågorna anknyts till de tidigare presenterade 

teorierna. De läroböcker som innehåller illustrationer/bilder presenteras först. 

 

8.1 HÅLLPLATSER I HISTORIA – NATUR & KULTUR 

I denna lärobok skildras samerna i ett kapitel, på fyra sidor, under fyra olika rubriker: ”Ett 

märkligt folk i ett märkligt land”, Samerna mister sin frihet, Sämre, bättre och sämre igen och 

Skolbarnen tvingas bli svenskar. Under dessa fyra olika rubriker skildras samerna och 

samernas historia i samband med en ”annan” historia, i samband med koloniseringen av 

Lappland. Härnäst följer en analys av det samiska innehållet. 

http://www.nok.se/
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Introduktionen av samerna i detta kapitel sker genom en skildring av Giuseppe Acerbis 

intryck av folket som han träffade på i sitt utforskande av Lappland. Acerbis första intryck av 

folket är att de är både dumma och lata. Men det var ett intryck som ändrades med tiden. 

Acerbi blir senare ”fängslad” av, vad han kallar för, det ”härdiga folkslag” på grund av deras 

fria livsstil där ”lapparna” har upptäckt hur man kan åka ner för ett berg täckt med snö 

genom att använda ”märkliga snöskor”. 

Genom att använda andras intryck av samerna, i det här fallet Acerbis, känns texten som en 

berättelse. Som läsare får man ta del av Acerbis idéer och tankar kring samerna i en 

berättande form.  

Genom att använda begrepp som ”dumma” och ”lata” på ett sådant lättsamt sätt, nästan 

skämtsamt, får en som läsare känna och nästan tro att det är ett normalt första intryck att ha av 

samerna. Därefter ändras synen på samerna, de är härdiga och har en fri livsstil, med sina 

märkliga snöskor. Synen på samerna ändras från avvikande och konstiga till exotiska och 

intressanta. Acerbi blir fängslad utav samerna. 

Under rubriken ”Ett märkligt folk i ett märkligt land” fortsätter skildringen av Acerbis tankar 

och idéer om det ”märkliga folket”. Acerbi är förundrad över samernas levnadsstil, hur de 

förflyttar sig med sina djur och har inget fast boende. Det konformade ”tältet” och mannens 

roll i hemmet är även något som Acerbi förundras över, mannen som både lagar mat och 

förlöser hustrun. Detta avsnitt avslutas med följande citat: 

Men det var inte bara utlänningar som tyckte att Lappland var främmande och 

hemlighetsfullt, det gjorde också de flesta svenskar och gör kanske fortfarande (sid. 

85) 

Genom att benämna samerna som ett märkligt folk samt ha det som rubrik stärker den 

stereotypiseringen som råder i detta kapitel. Att visa att en ”utlänning” ansåg att samerna var 

konstiga, får en att tänka om det ”dolda” syftet är att visa att om utlänningar tyckte att 

samerna var konstiga, är det inte så konstigt att ”svenskar” tyckte det med.  

Efter att ha ägnat en och en halv sida åt Acerbis idéer och tankar om samerna presenteras det 

ovanstående citatet. Man får intrycket att man har valt här att använda begreppet Lappland 

istället för samerna. Dessutom förklaras det inte varför svenskar tyckte/tycker att ”Lappland” 

var/ är främmande och hemlighetsfullt. Ska man då som läsare utgå från de tidigare 

presenterade orsakerna och förklaringarna, det vill säga Acerbis intryck. 
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Under rubriken Samerna mister sin frihet skrivs det om hur nybyggarna på 1800-talet flyttade 

från södra Sverige till norra Sverige. Nybyggarna som hade det svårt att försörja sig i söder 

började ett nytt liv norr som kustbönder på marker som staten bidragit med. Vilket bidrog till 

att renarna fick mindre mark att vistas på.  

Att samerna mister sin mark känns missledande och nästan förskönande av historien, det hade 

varit en mer ”sann” historia om man sade att samerna fråntas sin mark. Catomeris talar om att 

de svenska läroböckernas skildring av konflikten mellan samerna och staten om 

markrättigheterna i Lappland och menar att den är delvis missledande. Catomeris menar att 

staten framställs som givmild som ”skänker” mark till samerna och att samerna framställs 

som privilegierade (Catomeris, Christian 2004). 

Under denna rubrik berättas även, med en mening, hur Lappland blev koloniserat och hur 

samerna tvingades bli kristna, lära sig svenska språket, betala skatt och underordna sig de 

svenska lagarna. Under rubriken Sämre, bättre och sämre igen påpekas det att det även pågick 

fredligt samarbete mellan samerna och nybyggarna. Man får veta att samerna egentligen inte 

var emot nybyggarna, så länge nybyggarna inte utnyttjade deras fiskrika sjöar och 

näringsämnen. Men som rubriken bekräftar blev läget sämre. Under rubriken Skolbarnen 

tvingas bli svenskar berättas det om svenska missionärer som reste runt i Lappland för att 

undervisa de samiska barnen i bland annat kristendom och läsning. Man får veta att de 

samiska barnen förbjöds att tala samiska i skolan. 

Intrycket man får av att detta kapitel är att det inte är samernas historia som skildras utan det 

är bland annat nybyggarnas historia, som hade det svårt i södra Sverige vilket gjorde att de 

flyttade till norr och kom i konflikt med samerna. Detta exemplifierar den amerikanska 

genusforskaren Mohantys teorier kring minoriteters historia i historieämnet. Mohanty menade 

att minoriteters historia ofta ”glöms” bort läroböckerna (Nordgren, Kenneth 2006). 

I detta avsnitt får man även veta att samerna fick medborgerliga rättigheter ”långt” inne på 

1900-talet. Samt att samerna idag är ”bra organiserade” och att det finns samer som utövar 

samiska traditioner och bär samisk klädsel, och det gör de med stolthet. Samt att renskötseln 

är fortfarande samernas traditionella näring men att de på senare år har arbeta inom andra 

yrkesområden. 

I detta avsnitt står det följande: 
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Varför behandlades samerna så illa? En förklaring är att den svenska staten inte ville 

ha välutbildade samer. De kunde bli besvärliga och ställa en massa krav. Kunskap är 

makt, heter det ju (sid. 87). 

Är ovanstående citat en ursäkt eller en förklaring? Citatet ger ett oseriöst och skämtsamt 

intryck, som egentligen är förnedrande mot samerna och samernas historia. Att samerna 

behandlades illa är ytterst allvarligt och inte minst för samerna. Att för förklara det på det sätt 

som det görs i citatet förmedlar inte ett allvarligt intryck. Att skriva att samerna idag är 

organiserade, kan ju bara betyda en sak och det är att samerna inte har varit det tidigare. 

Intrycket man får utav detta kapitel är att det försäkras gång på gång att samerna har 

förändrats idag, till det bättre. Samerna jobbar inom ”andra” yrkesområden, som ”vanliga” 

svenskar gör, samt att de idag är bra organiserade och att många samer inte bor kvar i 

Lappland, utan bor faktiskt i Stockholm. 

Nordgren (2006), som jag har nämnt ovan, talar om läroplanens riktlinjer och menar att fokus 

ligger på kulturarv, historiemedvetande och källkritik. Informationen om samerna i denna 

lärobok är minimal och kan inte bidra till förståelse för samernas kulturarv och ett 

historiemedvetande om samerna kan inte utvecklas utifrån innehållet i denna lärobok. Det 

krävs att läsaren av läroboken är källkritisk och har intresset att söka mer information om 

samerna. Denna lärobok är inte källkritisk mot det samiska innehållet som presenteras. Det 

påpekas aldrig att det kan finnas andra ”sanningar”. 

I denna lärobok finns fyra olika bilder som föreställer och skildrar samer och samers liv. 

 

Bild:1 (sid. 84)   Bild:2 (sid. 85) 
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Första bilden förställer ett glatt samiskt par som står framför en traditionell kåta. Bilden 

speglar resenären Acerbis intryck av samerna, samerna med det ”konformade tältet”. Under 

bilden finns en text, en notering med mindre teckenstorlek än övriga texten i kapitlet, där det 

”konformade” tältet benämns som kåta för första och enda gången i detta kapitel.  

Utav texten får man även veta att vaggan på bilden är något som tillhör hemmets 

prydnadssaker samt att samerna bodde i kåtor för att kåtan var enkel att sätta ihop och ta isär, 

vilket passade bra till när de skulle följa sina renar. Man får även veta att svenska staten 

förbjöd samerna att bli bofasta förrän efter 1920-talet.  

Av bilden får man ett intryck av den lyckliga samefamiljen som bor i skogen, där mannen är 

tillgänglig och tar ansvaret för sin familj, så som det har tidigare uttryckts där mannen 

fungerar som både barnmorska och näringsgivare. Men bilden och den text som presenteras i 

kapitlet är motsägelsefullt, bilden visar ett par glada människor som ser ganska lyckliga ut 

och inte alls besvärade över sin levnadssituation. Men texten implicerar något helt annat, 

olycka och förmedlar nästan ett samvetskval över det folk som personerna på bilden 

representerar. 

Bilden förmedlar en stereotypisk syn på samerna genom att låta bilden tala för sig. Förutom 

den text som presenteras under bilden finns det ingen annan förklaring av bilden. Texten 

under bilden är inte informationsrik, det enda man får veta är att det är en kåta på bilden och 

att vaggan är en del av hemmets prydnader. Man får inte veta något om klädseln eller något 

mer om kåtan.  

Bild 2 motsvarar också Acerbis intryck av den märkliga människan med de märkliga 

snöskorna. Detta intryck får man eftersom att bilden presenteras precis under texten som 

skildrar Acerbis intryck av samerna. På bilden visas samen som står på ett par skidor. Inte 

heller här får man reda på något annat än att det är en same på skidor. Man får antingen förlita 

sig på texten som presenteras ovanför bilden som skildrar Acerbis tankar idéer, eller så låter 

man bilden tala för sig själv.  

Detta återkopplas till Nodins idéer om bildens betydelse, där han menar att vissa bilder kan 

vara oberoende av texten som den presenteras i samband med. Bilden har samma syfte som 

texten och det är att skapa intryck och vilket bilden kan göra oberoende av texten (Nodin, 

Anders 2006). 
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Bild:3 (sid. 86)   Bild:4 (sid. 87) 

Bild 3 och 4 ska porträttera rennäringen och sameskolan. Bild 3 har en noteringstext där det 

står att det inte är så lätt att livnära sig på rennäring idag, trots den moderna utrustningen som 

finns tillgänglig. Det finns ingen förklaring till varför läget är svårare idag än innan.  

Av notringstexten får man även veta att de flesta samer idag har flyttat ifrån Lappland och bor 

faktiskt i Stockholm. Att använda ordet faktiskt är som att tillrätta säga något, det indikerar att 

det nästan är fel att bo i Lappland. Stockholm är normen och Lappland är det avvikande.  

Bilden i sig förmedlar inget speciellt och jag anser att den inte fyller någon större funktion 

förutom att visa hur rennäring kan se ut. Det är texten som förmedlar idén med rennäring, det 

är något omodernt, vilket inte ens modern utrustning kan vara till någon hjälp.  

Nodin talar även om bilden vars syfte är att höja intrycket av texten, det är texten som har det 

bärande syftet och bilden ska bidra till ett helhetsintryck, en porträttering av det som skildras 

(Nodin, Anders 2006). 

Bild 4 visar en sameskola i en kåta. Det är den enda bilden i detta kapitel som jag anser fyller 

den funktion den ska fylla, det vill säga att den visar hur det ser ut i en sameskola samt 

fungerar bilden som en komplettering till texten. 
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8.2 HISTORIA – STORMAKTSTID • FRIHETSTID • GUSTAVIANSK TID – BONNIER 

UTBILDNING 

Denna lärobok presenterar ett helt kapitel, på fyra sidor, om samerna och samernas historia. 

Det är den enda läroboken av de granskade läroböckerna som skildrar samerna i övergripande 

perspektiv. Man får läsa om tvångsarbetet i gruvorna, om kåtan, om renarna, om språken samt 

om olika typer av samer. 

I denna lärobok framställs samerna som ett klokt folk som vet hur man utnyttjar olika 

naturtillgångar på bästa möjliga sätt. Även kloka för att vet hur de ska hantera de olika 

årstiderna när de följer sina renhjordar. 

Utav läroboken får man veta att det inte finns en samisk livsstil, utan flera och några av dem 

beskrivs utförligt. Man får läsa om sjösamer, skogsamer och skoltsamer. I läroboken uttrycks 

det att de olika samerna bodde i olika typer av hus och livnärde sig på olika sätt. 

Språket tas även upp i denna lärbok, och man får veta att det samiska språket har tre olika 

huvudformer, vilket betyder att språket skiljer sig beroende på vart samerna kommer ifrån. 

Språkets härstammande skildras även i denna lärobok, man får veta att det samiska språket är 

besläktad med finskan och med asiatiska språk samt att det innehåller många nordiska 

låneord. 

Kåtan och renskötseln beskrivs utförligt. Samerna beskrivs i ett övergripande perspektiv samt 

på ett positivt sätt. Som läsare får man intrycket av att samerna är ett livslevande folk med 

historia och kultur. Det stereotypa aspekterna, såsom kåtan och renarna, beskrivs och 

förklaras utförligt vilket bidrar till att bilden av samerna inte blir stereotypisk och entydig utan 

övergripande och mångtydig. 

Samernas historia skildras i samband med skatteindrivningen på Gustav Vasas tid och 

tvångsarbetet i gruvorna. Det som skiljer denna lärobok ifrån de övriga granskade är att i 

denna förmedlas ett intryck av samerna faktiskt behandlades illa. Det uttrycks tydligt att 

samerna utnyttjades utav staten och intrycket som förmedlas är att det var fel. Det läggs ingen 

skuld på samerna utan snarare en skuld på svenska staten.  
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Denna lärobok är även en utav de granskade som påpekar att samerna har funnits i 

Skandinavien så länge det har bott människor här. Samerna skildras inte som statiska och 

historielösa, så som Carlsson påpekade att de oftast görs (Carlsson, Helena 2006).   

Denna lärobok presenterar två olika illustrationer. 

 

Bild:1 (sid. 72)    Bild:2 (sid. 74) 

De två illustrationer som presenteras i denna lärobok presenteras i samband med texten 

skildrar. Det vill säga att bild 1 föreställer kåtan och texten bredvid skildrar kåtan och dess 

innehåll. Bild 2 föreställer vallningen utav renarna vilket även texten under bilden skildrar. 

Båda illustrationerna passar och kompletterar texterna i kapitlet.  

Det enda som kan anses vara negativt är att illustrationerna är sagoliknande, med det menas 

att det är typiska illustrationer som man kan finna i sagoböcker.  

Det hade gett ett starkare intryck om det hade varit verkliga foton av aspekterna. Nodin talade 

om texter och illustrationer som kompletterar varandra och som har lika stor betydelse vilket 

båda illustrationerna ovan är bra exempel på hur kompletterande illustrationer fungerar 

(Nodin, Ander 2006).  

 

8.3 HISTORIA – SO•S DEL 1 AV FYRA – LIBER  

I denna lärobok skildras samerna i ett kapitel som heter Landet skulle förbättras. Samerna 

skildras i två sidor, under tre olika rubriker. 
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Samerna var jägare, samlare och fiskare, vilket de livnärde sig på. Samerna sålde det de 

jagade och fiskade. Samerna hade renar som boskap. Samerna som personer beskrivs ganska 

minimalt i denna lärobok. Det är en entydig och stereotypisk bild av samerna som förmedlas. 

Staten bestämde att hela Sverige skulle befolkas, även ”ödemarkerna” i Norrland. Nybyggare 

lockades till att flytta till Norrland genom att slippa betala skatt för de kommande tio åren. 

Men när nybyggarna kom till Norrland fann de redan ett folk där med sina byar och städer.  

Rubriken som det ovannämnda skildras i heter Nybyggare och samer och handlar till stor del 

om nybyggarna. Man får ta del av hur svårt nybyggarna hade det uppe i norr. Som läsare får 

man ta veta att samerna fiskade slut på fisken i sjön för att kunna betala de höga skatter de 

skulle betala till staten.  Under nästa rubrik Viktiga marknadsdagar får man veta att samerna 

gjorde affärer genom att sälja bland annat renkött på marknader några gånger per år. 

Nästa rubrik Samerna tvingades betala höga skatter fungerar som en historisk bakgrund av 

samerna där man får veta att samerna kom till Norden när inlandsisen försvann och där levde 

de som jägare, fiskare och samlare. Man får även veta att sedan vikingatiden har samerna 

tvingats utav ryssar, norrmän och svenskar att betala skatt och för att klara av det började 

samerna ha renar som boskap på 1600-talet. Man får även veta att samerna flyttade med sina 

renar, till fjällen på somrarna och till skogen på vintern. 

Som läsare informeras om silvergruvorna i fjället och om hur samerna tvingades frakta 

silvermalm på sina renar. 

Det ovanstående presenteras på en sida där halva sidan upptas av en bild och resten av text. I 

denna lärobok får man genom texten en hel del information om samernas historia, men 

nackdelen är att läroboken förmedlar känsla av att samerna är något avlägset något som inte 

tillhör historien. Läroboken lämnar läsaren undrande över samernas situation idag, finns de?  

Nordgren menar att om elever ska ha möjligheten att reflektera över historien är det viktigt att 

läroböckerna inte förmedlar att det perspektiv som presenteras är det enda perspektivet. Det är 

viktigt att flera perspektiv skildras samt att intrycket att historien är pågående process som 

både återupptäcks och omvärderas (Nordgren, Kenneth 2006). 
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Denna lärobok presenterar en illustration. 

 

Bild:1 (sid. 79) 

Det är denna illustration som presenteras i samband med den tidigare nämnda historiska 

bakgrund. Illustrationen föreställer samerna som betalar skatt till skatteindrivarna. Kåtan, 

renen och ackjan finns med i illustrationen, men det är inget som benämns i texten. 

Illustrationen förmedlar en romantisk och nästan ett sagoliknande intryck som förstärker 

intrycket av att samer är något historiskt som tillhör gårdagen. 

Nodin talar om den ikoniska illustrationen och menar att det är en sammanfattande illustration 

som är oberoende av texten, men som både kan förstärka texter samt förstärkas utav texter. 

Sådana illustrationer tolkas oftast innan texten (Nodin, Anders 2006). Illustrationen ovan är 

exemplifierar sådan illustration, den är sammanfattande och behöver ingen text för att 

förmedla intryck.  

 

8.4 HISTORIA 2 – SESAM – ALMQVIST & WIKSELL 

Denna lärobok nämner samerna i samband med silvergruvornas historia. Denna lärobok har 

tagits med för att bidra till en generell jämförelse mellan de nyare läroböckerna eftersom att 

denna är utgiven 1994. 

Samerna beskrivs inte i denna lärobok, det förklaras aldrig vad en same är. Samerna 

framställs som snälla och omisstänksamma mot omvärlden samt okunniga. I denna lärobok 
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får man följa samen Peder som hittar silvermalm, men Peder vet inte att det är silvermalm 

utan bryter loss en bit för att han tycker att det är vackert.  

När det gäller samernas historia är det inte den som står i fokus i denna lärobok, utan 

silvermalmens historia. Man får veta att samekvinnorna tog hand om gruvarbetarna och 

lagade mat åt dem. Man får även veta att samerna stod för frakten utav silvermalmen. Till 

frakten använde man ackja och renar. Man får även veta att om en same protesterade 

straffades han/hon hårt, där straffet var att kasta ner samen i den kalla sjön av is.  

Men skildringen av historien om silvermalmsgruvorna presenteras, i denna lärobok, i 

berättandeform, sagoliknande, vilket bidrar till att man får intrycket av det en endast är en 

berättelse vilket kan vara antingen sann eller falsk. Dessutom står det i ett av de stycken som 

samerna nämns i att historien kan ha gått till på detta sätt samt att detta är något man har fått 

berättat. Det vill säga att det som har presenterats kan ha gått till som det står i läroboken eller 

inte samt att det som presentats har man fått genom berättelser, vilket inte framstår som valid 

information. Återigen kan man se här ett exempel av Carlsson (2006) menar med att samer 

framställs som ett folkslag utan historia, istället får berättelser fungera som historia.  

Nordgren presenterade Mohantys teorier, om historieämnet, där hon påpekar att minoriteter 

aktiv förnekas att berätta sin historia (Nordgren, Kenneth 2006). I denna lärobok sker det en 

klar förnekning utav samernas historia. 

Denna lärobok presentera två olika illustrationer. 

 

Bild:1 (sid.105)     Bild:2 (sid.106) 
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I denna lärobok presenteras två illustrationer som ska föreställa samer. Bild 1 visar hur den 

påstående silvermalmfrakten kan ha gått till. Illustrationen visas samer som använder ackja 

och renar för att frakta silvermalm. Illustrationen påminner om illustrationer som förekommer 

i sagor. Ansiktet på samen är inte illustrerat vilket förstärker intrycket av en saga, nästan 

overkligt. Det finns ingen notering eller text som förklarar illustrationen. 

Bild 2 är en illustration som enligt noteringen ska skildra samernas liv. Man får se kåtan, 

renen och ackjan. Än en gång en stereotypiserande illustration utav samerna. Det finns inget i 

texten som förklarar eller behandlar illustrationen, utan man låter den tala för sig själv. 

Dessutom finns det inte heller i den här läroboken något som kontrasterar eller kompletterar 

bilden av samerna, något som påvisar att det har skett en utveckling i det samiska samhället. 

Catomeris talar om den sammanfattande bilden utav samen som har använts som en 

sammanfattad beskrivning utav samers liv. Bilden som Catomeris talar om är samen med 

renen och ackjan och menar att den har använts i mer än 350 år vilket gör den till den mest 

ihållande bilden utav samen genom tiden. Bevaringen utav bilden är ett reslutat av 

återkommande kopiering och plagiat utav bilden genom tiden. Det har som Catomeris påpekat 

i tidigare avsnitt bidragit till att bilden har blivit en symbolisering utav samen (Catomeris, 

Christian 2004). Illustrationerna ovan är goda exempel på den symbolisering Catomeris talar 

om. 

 

8.5 KOLL PÅ 1700-TALET OCH FRAM TILL VÅR TID – BONNIER UTBILDNING 

Denna lärobok har jag tagit med för att visa hur det kan se ut när samerna nämns i samband 

med en annan historisk händelse, då syftet inte är att skildra samerna utan någon/något annat.  

I denna lärobok nämns samerna i samband med en skildring utav Carl von Linnés historia. 

Under en av sina upptäcktsresor åker Linné till Lappland, och enligt denna lärobok träffade 

Linné på en liten samisk gumma. Han beskriver henne på följande sätt: liten person, med ett 

ansikte brunt av rök. Den lilla gumman var vänlig och hjälpsam samt så bodde hon i en kåta 

och sålde ost. Linnés intryck enligt läroboken är att de samiska männen är konstiga som lagar 

mat och mjölkar renar. 
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Det här är det enda som står om samerna i hela denna lärobok. Man lämnar läsaren med 

Linnés intryck av samerna, vilket är ett intryck som både är exotiskt och stereotypiskt. Med 

exotiskt menas att samerna beskrivs som något utöver det vanliga, något främmande som 

förundrar majoritetssamhället. 

Dessutom väljs det att inte komplettera informationen om samerna med andra perspektiv, 

vilket bidrar till att den fördomsfulla och stereotypa bilden av samen stärks.  

Denna lärobok nämner samerna i samband med en annan historia, Linnés historia och detta 

kan återkopplas till Andersson som menar att skildringen av samerna är sällan en skildring där 

samerna står i fokus. Andersson påpekade i sin C-uppsats att samerna har väldigt liten plats i 

läroböcker, där samerna skildras i samband med ”annan” historia (Andersson, Bengt 1993). 

Vilket kan uppmärksammas i denna lärobok, där samerna får minimal plats.  

Nordgren talade om historieämnet som socialiserande och fostrande funktion, som ska fostra 

framtida samhällsborgare (ibid.). Om utgår ifrån denna lärobok vid skildring utav samerna i 

skolundervisningen ”fostrar” man då eleverna till att tro att samerna och den samiska 

historian inte har lika stor betydelse som den ”andra” historian som skildras i och behandlas i 

läroböckerna. 

 

8.6 HISTORIA – PULS – NATUR & KULTUR 

I inledningen i denna lärobok står det bland annat följande:  

Kunskaper i historia hjälper oss att förstå hur folk i Sverige och andra länder hade det 

förr, och där kan man finna förklaringen till hur de tänker och känner i dag. Sådana 

kunskaper motverkar främlingsfientlighet och rasism. Med kunskap bygger vi broar 

mellan människor – broar för fred (sid. 6) 

I denna lärobok nämns samerna i samband med nybyggarna. Samerna nämns endast i 

ett stycke. 

Samerna nämns även i en annan plats i denna lärobok och det är i en liten informationsruta 

längst upp i hörnet på en sida i ett kapitel som skildrar forna Jugoslaviens historia. Detta 

kapitel behandlar även olika minoriteter i Europa.  
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I stycket om nybyggarna och samerna beskrivs samerna som maktlösa och svaga, eftersom att 

de inte kunde stå emot och få rättvisa i den svenska domstolen om konflikten om vildmarken, 

som nybyggarna odlade upp.  

Samerna framställs även som maktlösa när de svenska prästerna tvingade dem att förkasta sin 

religion och lämna ifrån sig sina ”trolltrummor” samt gå i kyrka. Men samerna framställdes 

även som kloka, då de utnyttjade kyrkbesöken för att sälja renskinn.  

Att använda begreppet ”trolltrummor” förmedlar ett negativt och ett oseriöst intryck. 

Trolltrummor indikerar på att samerna utövade magi och trolleri och det är inte något som 

behandlas eller skildras i denna lärobok. Vilket låter läsaren att ”gissa” sig fram om vad 

samisk religion kan innebära. 

Samernas historia beskrivs inte utförligt eller övergripande i denna lärobok, utan man får 

endast korfattat veta att samerna tvingades gå i kyrka och att de förlorade sin mark. Dessutom 

är det ett entydigt perspektiv samerna skildras ifrån i denna lärobok, det är Sveriges syn på 

samernas historia. 

I informationsrutan står det att i Sverige är samerna en etnisk minoritet. Utav 

informationsrutan får man även veta att samerna har sedan medeltiden fått underkasta sig den 

svenska staten. 

När man läser inledningen till denna lärobok förväntas det att den historia som behandlas ska 

skildras utförligt eftersom att den ska bidra till att motverka rasism samt bygga broar, broar av 

fred. Men att efter att ha granskat det ”lilla” som står om samerna, undrar man hur författarna 

till denna lärobok tänkte egentligen. Är inte skildringen av samerna och samernas historia 

intressant och viktig nog? Behövs inte en övergripande och tydlig skildring av samernas 

historia för att motverka rasism?  

Nordgren (2006) talade om läroboken som ideologisk text vars syfte är att statuera och 

reproducera normer och värderingar genom sitt specifika urval. Men när samernas historia 

gång på gång presenteras i minimal omfattning, betyder det då att samernas historia inte är 

den av ideologi som förmedlas? eller är det så att informationen om samerna i 

historieböckerna skildras medvetet i minimal omfattning just för att passa in i den normerande 

ideologin. Är samernas enda roll i svensk historia endast en ”biroll”, vars syfte endast är att 

fungera som ett komplement till ”vanlig” svensk historia? 



37 
 

Efter att ha granskat de ovanstående läroböckerna och reflekterat över det samiska innehåll 

som presenteras i läroböckerna, kan det inte undgås att undra om den information som råder i 

majoriteten av de granskade läroböckerna har ett dolt ”syfte”? 

Mattson och Tesfahuney talade om strukturell rasism och diskriminering i vardagen och 

menar dels att det är återkommande och okonventionella handlingar som byggs upp av 

kollektiva förståelsesystem. Dels att de praktiseras i offentliga arenor. (Lindbergh, Ingemar 

2008).  

Informationen om samerna i de granskade läroböckerna är återkommande och läroboken 

används i det offentliga rummet, det vill säga i klassrummet. Det kollektiva förståelsesystemet 

kan tänkas vara skolan eller läroboken. Det vill säga att de stereotypa idéer och tankar om 

samerna praktiseras och reproduceras i skolvärlden. 

Lundmark menar att de stereotypiseringar som gjordes av samerna under 1900-talet låg 

väldigt nära rasistiska ideologier (Lundmark, Lennart 2002). De stereotypiseringar som görs 

utav samerna i majoriteten av de granskade läroböckerna är inta rasistiska, men de kan tänkas 

ligga till grund för en strukturell diskriminering. 

 

8.7 MOTSVARAR INNEHÅLLET I LÄROBÖCKERNA LPO94 MÅL OCH VISIONER? 

I denna del av examensarbetet utgår jag ifrån och använder de tidigare nämnda urvalen av 

Lpo94. 

Om främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap anser jag inte att 

informationen som har presenterats majoriteten av de granskade läroböckerna bidrar till det. 

Det som förmedlas är bland annat att samer har utvecklas till det bättre. Det ansågs bland 

annat vara konstiga, dumma, lata och märkliga. Men det presenteras ingen tydlig förklaring 

till varför man hade den bilden av samerna, förutom att samerna använder märkliga snöskor 

och att mannen har en större roll i hemmet än en ”vanlig” svensk.   

Utav de sex granskade läroböckerna är det en lärobok som till stor del motsvarar Lpo94 mål i 

visioner, genom sitt övergripande perspektiv och respektfulla presentation av samerna. Denna 

lärobok är Historia – stormaktstid • frihetstid • gustaviansk tid (1997).  
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Ett av målen i Lpo94, förväntas det att eleven ska få kunskap om de nationella minoriteternas 

historia, vilket i majoriteten av de granskade läroböckerna är minimal. Kunskapen som 

förmedlas i denna lärobok är inte samernas historia, utan ett sammanfattande intryck utav 

samerna. Det är vad ”andra” har berättat om samerna. 

När det gäller att få ta del av ett övergripande perspektiv, misslyckas majoriteten av de 

granskade läroböckerna med det. Perspektivet är inte övergripande utan ensidigt och 

stereotypiskt och nästan missvisande. 

I majoriteten av de granskade läroböckerna misslyckas man med kontrastera eller komplettera 

den samiska historia som presenteras, som är både entydig och nästintill statisk. Således 

uppnås inte de urval av mål som jag har presenterat, om man endast utgår från dessa 

läroböcker, eftersom att de innehåller alldeles för lite information om samerna för att uppfylla 

dem. 

Slutsatsen är att den skildring utav samerna i majoriteten utav de granskade läroböckerna inte 

motsvarar Lpo94 mål och visioner eftersom skildringen utav samerna dels är 

stereotypiserande dels exotiserande vilket både utvecklar och förstärker fördomar samt 

hämmar eventuell utveckling av förståelse av samer. 

 

9 AVSLUTANDE DISKUSSION  

I denna avslutande del av examensarbetet kommer examensarbetet att sammanfattas och 

diskuteras genom en återanknytning till tidigare forskningen. Det kommer även att dras 

generella slutsatser utifrån resultaten som presentades i resultat- och analysdelen. 

Återanknytningen till tidigare forskning utförs dels på grund av jämförelse med mitt resultat 

dels för underlag av diskussion.  

 

9.1 RASBIOLOGI? 

Carlsson (2006) påpekade i sin undersökning att majoriteten av eleverna i undersökningen 

inte hade någon tidigare förståelse för att samer ska ha utsatts för diskriminering och rasism. I 

de sex granskade läroböckerna i detta examensarbete skildrade ingen utav dem rasbiologin 
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eller att samer ska ha utsatts för rasism. Majoriteten utav de granskade läroböckerna skildrade 

däremot nazismen och slavhandeln, men ändå lyckas man undvika att skildra rasbiologin.  

För att kunna förberedas och utvecklas inför framtiden är det viktigt att känna till historien. 

Det behöver man göra dels för förståelse av historien dels för att lära av de misstag som har 

gjorts. Carlsson påpekade att okunskapen och missförståelsen av samerna är vad som bidrar 

till konflikter mellan samerna och majoritetssamhället (ibid.). 

Rasbiologin är en del av samernas historia eftersom att de utsattes för det. Men det är även en 

del utav Sveriges historia, eftersom att det pågick i Sverige och utfördes bland annat av 

svenska forskare. Att skildra denna historiska händelse skulle fungera som bekräftelse på att 

det har skett. Det bör erkännas och förmedlas till eleverna. 

 

9.2 STEREOTYPEN BESTÅR! 

Bengt Andersson, som har nämnts ovan, menar att den stereotypa bilden av samerna består 

när man skildrar samernas utifrån Ett perspektiv, vilket är att beskriva hur samerna levde förr 

(Andersson, Bengt 1993). I majoriteten av de sex granskade läroböckerna skildras samernas 

historia utifrån hur de levde förr utan att komplettera med hur de lever idag. Den enda 

läroboken som nämner samernas situation idag är läroboken Hållplatser i historia men det 

gör den på nedvärderande sätt där man nästan uttrycker ett missnöje över hur samer levde förr 

samtidigt som läroboken uttrycker en ”lättnad” över att de flesta samer inte har samma livsstil 

som förr. 

Andersson talade även om utifrån vilka perspektiv samerna skildrades i läroböcker och menar 

att det oftast sker i samband med exotiska nomadlivet eller i samband med ”vanlig” svensk 

historia där samerna hade en viss roll.  

Resultatet av den granskning utav de läroböcker som har utförts i detta examensarbete påvisar 

ett likartat resultat. I majoriteten av läroböckerna är skildringen av samerna både stereotypisk 

och entydig, där samerna benämns i samband med kåtan och rennäringen. Samt så är 

skildringen av samerna i samband med tvångsarbetet i silvermalmsgruvorna återkommande i 

de granskade läroböckerna.   
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En annan aspekt som är återkommande i de granskade läroböckerna är den statiska bilden 

utav samerna, intrycket att av att de är overkliga och att de inte tillhör dagens samhälle, att 

samer är ett folkslag som fann ”förr”, men inte längre. Även Carlsson (2006) påpekade detta 

och menar att de ofta framställs som ett historielöst folkslag som ofta framställs ur ett statiskt 

perspektiv. 

Det får en att ställa sig frågan varför denna bild av samer och de perspektiv de beskrivs utifrån 

reproduceras gång på gång. Till en viss del är det en aktiv förnekelse och diskriminering av 

samernas historia eftersom att den historia som skildras är egentligen samisk historia utifrån 

ett svenskt normerande perspektiv.  

Nordgren menar att läroboken i skolämnet historia har en stark ställning vid användning 

skolundervisningen, dels på grund av den kunskapsförmedling som sker, dels på grund av de 

normer som förmedlas. Normerna förmedlas genom det urval av innehåll som läroboken 

skildrar. Nordgren menar att historieläroboken är en ideologisk och reproducerande text 

(Norgren, Kenneth 2006). Detta kan tolkas som förklaring till varför samerna får minimal 

plats i de granskade läroböckerna, samernas historia är inte den betydande del av den ideologi 

som förmedlas i läroböckerna. 

De läroböcker som jag har granskat är utgivna efter att Lpo94 trädde i kraft, den tidigaste 

1994 och den senaste 2010. Den granskning som Andersson utförde är utav läroböcker 

utgivna 1842-1992, vilket är innan Lpo94 trädde i kraft. Trots att Lpo94 tydligt påpekar 

betydelsen av att ha kunskaper om de nationella minoriteternas historia och kultur är det 

samiska innehållet i de granskade läroböckerna, i mitt examensarbete, väldigt likt det resultat 

Andersson presenterar. 

Efter att ha utfört denna granskning på sex läroböckerna i skolämnet historia kan jag dra en 

generell slutsats för läroböcker i historia som behandlar samer och samernas, det gör jag 

genom att ställa mig bakom Carlsson när hon påpekar att de beskrivningar av samer som 

förmedlas är oftast ytliga och stereotypiska (Carlsson, Helena 2006). 

Efter at ha utfört denna granskning inser jag hur viktigt det är att som blivande lärare att inte 

förlita mig på läroboken, utan använda den som ett komplement. Det är viktigt att jag är 

källkritisk till de läroböcker som jag kommer att använda samt ha i insikt att det är viktigt 

söka information samt ständigt söka utveckling.  Oscarsson påpekade att det finns väldigt 

mycket information om samer, men det är en ytterst svår uppgift att finna den ”sanna” 
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informationen när det finns så mycket som är partisk och osanningsenlig (Brändström, Kjell-

Arne 2000).  

Lärarutbildningen har givit oss utrymme att diskutera och behandla olika minoriteters 

situation i Sverige och det är viktigt att som lärare att inte glömma detta eftersom, såsom 

Carlsson påpekade, mycket av den forskning och de resultat som utmanar och motbevisar 

bilden av samen, diskuteras och behandlas i en ”sluten forskarvärld” (Carlsson, Helena 2006).  

För vidare forskning skulle det vara intressant att jämföra arbetet med de nationella 

minoriteterna i olika lärarutbildningar, i vilken omfattning deras situation studeras, med den 

undervisning som pågår i grundskolan. Bidrar lärarutbildningar som behandlar de nationella 

minoriteterna till utveckling av arbetet med undervisningen i skolan. Tar lärarstudenter till sig 

och använder den kunskap som de har utvecklat under utbildningen eller ”glöms” den bort? 
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http://www.bonnierutbildning.se/m2/Forskola--grundskola-F-

6/Historia/Historia/Baslaromedel/Koll-pa-historia/ (2010-11-13) 

 

Liber 

http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Historia/Grundlaromedel/SOSerien-

Historia-SOS/ (2010-11-13) 

 

http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/SONO/Grundlaromedel/Sesam-Historia/ 

(2010-11-13) 

 

Natur och kultur 

http://www.nok.se/nok/laromedel/seriesidor/p/PULS-Historia-6-9/ (2010-11-13) 

 

http://www.nok.se/nok/laromedel/seriesidor/p/PULS-7-9-Hallplatser-i-historia/ (2010-11-13) 

 

http://www.bonnierutbildning.se/m2/Forskola--grundskola-F-6/Historia/Historia/Baslaromedel/Historia/
http://www.bonnierutbildning.se/m2/Forskola--grundskola-F-6/Historia/Historia/Baslaromedel/Historia/
http://www.bonnierutbildning.se/m2/Forskola--grundskola-F-6/Historia/Historia/Baslaromedel/Koll-pa-historia/
http://www.bonnierutbildning.se/m2/Forskola--grundskola-F-6/Historia/Historia/Baslaromedel/Koll-pa-historia/
http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Historia/Grundlaromedel/SOSerien-Historia-SOS/
http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-6-9/Historia/Grundlaromedel/SOSerien-Historia-SOS/
http://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-4-6/SONO/Grundlaromedel/Sesam-Historia/
http://www.nok.se/nok/laromedel/seriesidor/p/PULS-Historia-6-9/
http://www.nok.se/nok/laromedel/seriesidor/p/PULS-7-9-Hallplatser-i-historia/

