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Sammanfattning 

Denna uppsats analyserar hur Sveriges ursprungsbefolkning samer framställs i läroböcker för 
nutidens samhällsorienterande ämnen samhällskunskap, historia och geografi men även från 
dåtidens motsvarande ämnen hembygdskunskap, historia, geografi och orienteringsämnen. 
Analysen har skett i läroböcker inom årskurs 1-6 där 99 läroböcker inriktade på låg- och 
mellanstadiet har gåtts igenom. Av de 99 stycken läroböcker som har gåtts igenom så är det bara 
18 stycken som nämner samerna på ett eller annat sätt. Sex av dessa är för årskurs 1-3 och de 
resterande 12 för årskurs 4-6.  
 
För årskurs 1-3, lågstadiet, så omnämns samerna väldigt lite. Vid de tillfällen samerna nämns 
framställs de som ett exotiskt och harmoniskt folk som lever i de norrländska landskapen med 
huvudfokus på renar. På mellanstadiet, i årskurs 4-6 får man mer inblick i samerna och deras 
kultur, men även deras plats i historien. Dock fokuserar majoriteten av de undersökta 
läroböckerna på renar och renskötsel samt på den exotiska och harmonisk samen.    
 
De teoretiska utgångspunkterna är exotifiering gällande vilken bild det är som läroböckerna 
förmedlar samt ”vi” och ”den andre”. Kolonisering används genom svenska statens makt över 

samerna och hur det förmedlas i läroböckerna. Den metod som används är en pragmatisk 
diskursanalys där mönster har kunnat urskiljas i hur samerna framställs i läroböckerna. 
 
Resultatet visar att svenska samer och deras kultur framställs utifrån fyra möjliga aspekter som är 
återkommande i diskurser. Dessa är renskötsel, historia och nutiden, svenska statens frånvaro och 
brist på skillnader. Analysen har även påvisat att samer skildras inom renskötsel, som passiva samt 
iklädda kolt, den traditionella dräkten. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning inom 
området. Sammanfattningsvis påvisar studien att lärobokstexterna i sin helhet kan förmedla en 
stereotypisk bild av svenska samer som möjligtvis kan leda till fördomar, vilket också kan kopplas 
till tidigare forskning.   

Nyckelord: Samer, läroböcker, årskurs 1-3, årskurs 4-6, diskursanalys   
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Inledning 

Efter att ha tänkt tillbaka till min egen skolgång från grundskola till gymnasiet har jag inga 
minnen av att jag har fått lära mig något om samerna. Det är nu på universitetsnivå som man får 
lära sig mer om samerna. Då man läser till grundskollärare årskurs f-3 så studerar man läroplanen 
och det centrala innehållet väldigt mycket. Jag har då lagt märke till att läroplanen för åk 1-3 ej 
specifikt behandlar samer. Hur kommer det sig då att jag som ska bli lärare för lågstadiet får en så 
pass grundlig utbildning gällande samerna och dess historia?  
 
En antydan till ökat intresse för samerna är att de får ökad täckning i media. Där kan man dock 
se hur lite folk i allmänhet vet om samer.. Det borde vara en självklarhet att man som svensk vet 
mer om sitt egna urfolk än om t.ex  indianerna som är urfolket i nord- och sydamerika.  
 
Ett sätt att lära sig om sitt egna urfolk är att studera och läsa på om dem. Att då få skriva om dem 
under detta arbete var ett sätt för mig att lära mig mer om dom, samt se vad dagens elever får lära 
sig om samerna, sitt urfolk i de lägre årskurserna. Bland annat i de årskurser jag själv kommer 
undervisa i.  
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Bakgrund 

Samer 

Samerna är Sveriges enda ursprungsbefolkning, de bor i det historiska bosättningsområde som 
kallas Sápmi vilket består av delar av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. År 1977 bekräftade 
riksdagen samerna som ett urfolk och år 2000 blev samiskan erkänd som ett minoritetsspråk. Det 
dröjde dock till år 2011 innan samerna fick rätten att behålla sin egen kultur och samfundsliv. 
Detta innebär enligt Sveriges grundlag att samerna nu är erkända som ett folk och har därmed en 
större rätt till självbestämmande och en starkare ställning än ett urfolk eller en minoritet 
(Sametinget, 2016). 
 
Sveriges regering skapade en proposition vid namn Från erkännande till egenmakt, 2008/09:158 för 
att försöka överbrygga de konflikter och klyftor som fanns mellan samerna och den resterande 
befolkningen i Sverige. De ville även lyfta fram vikten av att lära ut de nationella minoriteternas 
historia, religion, kultur och språk i skolan. Ett resultat av propositionen blev boken Samer - ett 
ursprungsfolk i Sverige (Samiskt Informationscentrum, 2018a). 
 
Samerna har århundraden av historia i Sverige. En historia fylld av rasism, tvångskonvertering till 

kristendomen, rasbiologi, lidande och förtryck (Samiskt informationscentrum, 2018). I tv-serien 
Midnattsol och filmen Sameblod har detta uppmärksammats, men även i formen av poesi i boken 
Aednan skriven av Linnea Axelsson. Dessa tankar kan tyckas omoderna, samt något som borde 
vara en del av det förflutna, dock så lever många av dessa tankar kvar. 
 
Hemsidan samer.se som Samiskt informationscentrum (2018b) sköter har uppmärksammat detta 
problem, till exempel genom en fördomsbank där allmänna fördomar om samer bemöts. Här 
poängteras vikten av information och kunskap som ett sätt att bemöta fördomar. Ett arbete där 
även skolan har en viktig roll. Hemsidans syfte är att informera om samer, samernas kultur samt 
om deras område Sápmi.  

Statens Institut för Läromedel (SIL) och Skolverket  

Statens Institut för Läromedel (SIL) inrättades år 1988 och upphörde år 1991. Dess syfte var att 
främja utveckling och produktion av läromedel, men även verka för att förbättra utbudet på 
läromedel inom olika bristområden. SIL skulle även utge information om bland annat läromedel 
för minoritetsspråks- och invandrarundervisnings (SIL, 1988).     
 
År 1990 släppte SIL en rapport, Samerna i svenska läroböcker, vars syfte var att undersöka vilket 
utrymme samer ges samt vilken bild som förmedlas av samer i svenska läroböcker. Det gjordes 
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undersökning av läroböcker för både grundskolan och gymnasiet inom ämnena samhällskunskap, 
religon, geografi samt historia. Resultatet visade sig vara dystert och SIL (1990) påvisade att 
samerna är en osynlig folkgrupp med en gömd historia (1990, s. 12-13). Rapporten påvisar även 
att samerna inte har någon särställning i den svenska läroplanen och det är något som bör ändras.  
 
Samerna började få en plats i historieböcker under 1700-talet då de svenska kolonisatörerna 
hamnade i konflikt med dem. I de kapitel samerna nämns så ligger fokuset på renskötande samer. 
Kapitlet påvisar en stor avsaknad av kvinnliga samer, dock görs det ett resonemang angående 
konsekvenserna för samer rådande skogsbruk, vattenkraftsutbyggnad och turism. Detta leder till 
att SIL (1990) rekommenderar ett antal förbättringspunkter som bland annat berör samernas 
mångåriga historia, konsekvenser av statlig politik samt samer ur ett nutida perspektiv (1990, s.
14).  
 
När statens institut för läromedel avvecklades 1991 gavs uppdraget att granska läromedel till 
Skolverket. Rapporten I enlighet med skolans värdegrund? (2006) av Skolverket är den enda 
granskningen som har gjorts efter SILs nedläggning. 24 läroböcker från årskurs 7-9 samt 
gymnasiet har analyserats med utgångspunkt i aspekterna etnisk tillhörighet, funktionshinder, 
kön, religon samt sexuell läggning. Dessa lyfts fram i den värdegrund som står skriven i 
läroplanen. Resultatet visade att de granskade läromedlen inte tillräckligt nog beskriver landets 
minoriteter. Det ges en ytlig samt övergripande skildring som kan ge en alltför ensidig och 
förenklad bild av nationella minoriteter samt att hanteringen av dem och det mångkulturella 
samhället är att bedöma som misslyckad (Skolverket, 2006, s. 22-23).  
Dock skrevs båda rapporterna, Samerna i svenska läroböcker och I enlighet med skolans värdegrund? när 
Lgr80 och Lpo94 var aktuella. År 2011 kom den nya läroplanen och den skiljer sig från både 
Lgr80 och Lpo94. Samerna och Sveriges andra fyra erkända minoriteter nämns uttryckligen i 
Lgr11 och får därmed en plats för sig.  Trots detta så kan man se att det inte står rätt till i svenska 
läroböcker gällande skildringen av de nationella minoriteterna. Anna Johansson Harrie (2016) 
skriver i sin rapport för myndigheten Forum för levande historia, att läroböcker i årskurs 7-9 visar att 
kvalitén mellan läroböcker kan variera (2016, s. 5). En del nämner inte samerna alls medan andra 
ger samerna ett större utrymme än de andra minoritetsgrupperna. Vissa läroböcker framställer 
samer som väldigt passiva gällande sin egna historia, och andra gör det inte (ibid, 2016, s. 39, 59). 
Johansson Harrie (2016, s. 5) skriver att en lärobok ska vara ett stöd för elevens lärande i frågor 
som kan vara mycket komplicerade. Om en lärobok ska kunna vara ett stöd krävs det en tydlighet 
samt en struktur i framställningen, men i vissa fall förekommer en idealisk tydlighet och i andra 
fall saknas den. Exempelvis med begrepp som inte förklaras eller begrepp som definieras, där 
dock författarna därpå inte håller sig till sina egna definitioner (ibid, s.5).  
 
Då läroboken länge har haft en ohotad och stark ställning i de svenska klassrummen måste de nu 
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börja höja kvalitetskraven då läroboken fått konkurrens från andra kategorier av läromedel 
(Johansson Herrie, 2016, s.5).   
 
Bakgrundsbeskrivningen påvisar ett problem i svenska läroböcker som har existerat under en 
lång tid, framförallt gällande högstadiet och gymnasiet. Sverige har sen SIL:s och Skolverkets 
rapport fått en ny läroplan samt stiftat nya lagar, som bland annat ramkonventionen, för att 
uppmärksamma vår ursprungsbefolkning. I och med den senaste läroplanen, Lgr11, ska det ha 
lett till att nya läroböcker bör ha anpassats till detta.  

Ramkonventionen 

Europarådets konvention om skydd för minoriteter är Ramkonventionen om skydd för nationella 
minoriteter (Samisk Informationscentrum, 2018c). Ramkonventionen upprättades år 1998/1999 av 
medlemsstater i Europarådet och Sverige skrev på år 2000, vilket innebär att Sverige har 
folkrättslig skyldighet att följa de åtaganden gentemot de minoriteter som erkänts som nationella 
minoriteter. I Sverige finns det fem nationella minoriteter, samer, romer, tornedalingar, 
sverigefinnar och judar.  
Genom konventionen får nationella minoriteter ett kulturellt och språkligt skydd i de länder som 
ratificerat dem. Detta innebär att de undertecknande parterna ska höja statusen på minoriteternas 
språk, kultur samt skydda minoriteterna mot alla åtgärder som syftar till assimilering.   

I Utbildningssyfte innebär det, genom ramkonventioner att “parterna skall, där det är lämpligt 
vidta åtgärder på utbildnings- och forskningsområdet för att främja kunskapen om sina nationella 
minoriteters liksom om majoritetens kultur, historia, språk och religion” (Sametinget, 2016a, s. 9). 
Vilket syftar till att Regeringen, Skolverket och skolan har en skyldighet att sätta upp riktlinjer för 
en god undervisning som behandlar de nationella minoriteterna (Samiska informationscenter 
2018c). 

Läroplaner 1962 till 2011 reviderad 2017  

Den första läroplanen för grundskolan kom ut år 1962 och fick namnet Lgr62. I denna läroplan 
benämns inte samer eller någon annan minoritet (Lgr62). Lgr62 reviderades år 1968, men även i 
denna nämns inte samer eller annan nationell minoritet (lgr69). Det dröjde sedan till år 1980 
innan det skedde en ny revidering av läroplanen. Trots att samerna bekräftades som ett urfolk år 
1977 så benämns inte samer eller annan nationell minoritet i Lgr80. Ytterligare en revidering 
skedde år 1994. I den första versionen av Lpo94 finns det inget skriver om samer eller annan 
nationell minoritet, varken i läroplanen eller kursplanerna. Efter år 2000 i samband med ett 
erkännande av nationella minoriteter kom en revidering av kursplanerna. Det blev en tydlig 
förändring i historieämnet där man skulle sträva mot att undervisningen ska leda till ett kunnande 
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om kulturarvet, inklusive de olika nationella minoriteterna. Det blir tydligt att man ska beröra den 
svenska och nordiska historien, inklusive den samiska, men även den europeiska kulturen. Vidare 
framgår det att man i undervisningen vill sträva efter interkulturella perspektiv där det 
mångkulturella inom landet ska beröras, samt att detta inkluderar Sveriges nationella minoriteter (Lpo94, 
2006, s. 76-78).   

I läroplanen för 2011, reviderad 2017, framgår det att skolan ska informera och lära ut kunskaper 
om samer, både nutida och ur ett historiskt perspektiv.  
I det första kapitlet av läroplanen, ”[s]kolans värdegrund och uppdrag”, konstateras det att 
”[u]tbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande demokratiska värderingar” (Lgr11, 2017, s.7). Samt främja förståelse för andra 
människor och de värden som ligger i kulturell mångfald (ibid, 2017, s.7). I ”[ö]vergripande mål 
och riktlinjer” som är det andra kapitlet i läroplanen, står det skrivet att skolan ska ha gett 
eleverna kunskaper om ”[de] nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 
sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia” (ibid, 2017, s.14). Elever ska 
även kunna ”samspela med andra människor utifrån kunskaper om likheter och olikheter i 
livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (ibid, 2017, s.14). Liknande formuleringar kan även 
skymtas i syftet för samtliga SO-ämnen. 
Gällande det centrala innehållet för årskurs 1-3 nämns inte samerna eller nationella minoriteter 
alls. Det finns dock utrymme för tolkning till möjlighet av undervisning när följande centrala 
innehåll i samhällskunskap tolkas : ”[m]änniskans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt 
införandet av  jordbruk” (Lgr11, 2017, s.220) samt ”[g]rundläggande mänskliga rättigheter såsom 
alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets 
rättigheter (barnkonventionen) (ibid, 2017, s.220). Dessa punkter är ett genomgående centralt 

innehåll i alla SO-ämnen. Studerar man det centrala innehållet för årskurs 4–6 så benämns samer 
uttryckligen i kursplanen för religionskunskap och samhällskunskap. I samhällskunskapsämnet 
ska undervisningen behandla ”[u]rfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De 
nationella minoriteternas rättigheter.” (Lgr11, 2017, s.220). 
I historia nämns varken samer och deras kultur explicit, men det är möjligt att detta ändå blir 
stoff  för undervisningen när exempelvis följande centrala innehåll behandlas: ”[k]ristendomens 
införande i Norden /.../ samt konsekvenser av dessa förändringar för människor och 
grupper.” (Lgr11, 2017, s.201).  
I geografi benämns inte samer eller Sápmi uttryckligen, men även här finns det möjlighet att det 
blir en del av undervisningens innehåll. Till exempel vid arbete med ”[n]amn och läge på Sveriges 
landskap” och ”[f]ördelningen av Sveriges /.../ befolkning samt orsaker till fördelningen och 
konsekvenser av denna.” (Lgr11, 2017, s.193). 
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Didaktisk relevans 

Det har gått 27 år sedan statens institut för läromedel (SIL) lades ner och ytterligare ett ansvar 
lades på skolor och lärarnas axlar, granska att läromedlen som används håller god kvalitet. 
Tidningen Skolvärld publicerade 2014 en undersökning där 1500 lärare tillfrågats. Sju av tio lärare 
ansåg att det är upp till dom själva att ordna med läromedel till undervisningen (Skolvärld, 2014). 
Det framkom att en stor majoritet av de tillfrågade inte hinner kvalitetsgranska, värdera och välja 
läromedel, värst var det för lärare i grundskolans tidigare år. Trots detta väljer ändå de flesta 
lärarna läroboken över andra läromedel.     
 
I rapporten Läromedlens roll i undervisningen redogör Skolverket (2006, s. 126) för att läroboken har 
en stark ställning i klassrummet, framförallt i de teoretiska ämnena. Ett flertal andra forskare, 
bland annat Jörgen Mattlar (2008, s. 20) och Johansson Harrie (2009, s. 224), påstår att läroboken 
har en auktoritativ roll i klassrummet. Läroboken är följaktligen en del av den svenska skolans 
undervisning samt en av många sätt för eleverna att inhämta kunskap på. Det finns idag en stor 
mängd läroböcker och läromedel som lärare kan välja mellan som påverkar, influerar och 
inspirerar undervisningen. Med detta följer att läraren bär ett stort och ensamt ansvar att 
säkerställa att läroboken förmedlar värden och kunskaper som stämmer överens med läroplan 
och kursplan. Alltså så är det lärarens uppgift att se till att oavsett läroböcker som används i 
undervisningen måste ge en saklig, rättvis och nyanserad bild av samhället vi lever i.   
Mattlar (2011, s. 7) beskriver att läroböcker generellt är trögföränderliga. Förlagen har inte 
reviderat upplagorna efter erkännandet av de fem nationella minoriteterna. Det har inte heller 
prioriterats i de nyare böckerna annat än i undantagsfall. Orsakerna kan vara rent ekonomiska 
men det kan även handla om en ämnestradition som läromedelsförlagen och lärarkåren vill 
bevara. Då läroböckerna inte erbjuder tillräckligt djupgående kunskap behöver lärarna egen 
ämneskompetens samt ett intresse för att inkludera minoriteternas historia i undervisningen. 
Efter att SIL lades ner är läromedelsmarknaden oreglerad, vilket betyder att förlagen inte begår 
något formellt fel utan de reproducerar helt enkelt traditionen. Däremot gör lärarna fel om de 
inte undervisar om de nationella minoriteterna, de bryter mot skolförordningen och ansvaret 
ligger i och med det primärt hos lärarkåren och skolledarna (ibid, s. 7).    
 
Tomas Englund (1997, s. 120-122, 139) menar att undervisning där läroboken är inkluderande, är 
en social handling som erbjuder mening. Dock så är inte lärobokens innehåll, text och bild, 
neutralt då oftast olika val eller överväganden sker. Detta är ett tecken för värderingar. Varje 
ämne har sina åtskiljande traditioner och undervisningsinnehållet erbjuder följaktligen en viss 
synvinkel men utesluter andra. Englund (1997) står fast vid att den didaktiska utmaningen i att 
kontinuerligt relatera undervisnings- eller ämnesinnehållet till skolan värdegrund samt till de 
övergripande målen till demokratifostran.    

!  10



Forskningsöversikt 

 I denna analys kommer jag bland annat att använda mig av Jörgen Mattlars (2015) artikel “Ett 
erkännande av de nationella minoriteterna? Historieundervisningen under tidigt 2000-tal” som 
ingår i antologin skriven av Sjögren och Westberg Norrlandsfrågan - Erfarenhet av utbildning, bildning 
och fostran i nationalstatens periferi (2015). Den har fokus på hur de fem minoriteterna nämns 
specifikt i historieundervisningen under 2000-talet, främst på gymnasienivå. I studien har 21 
läroböcker analyserats varav åtta stycken inriktade mot grundskolans senare år och resterande 13 
mot gymnasieskolans A-kurs. Det jag främst kommer att använda mig utav i denna studie är 
intervjuerna som har gjorts med tre stycken seniora läromedelsförfattare och historielärare. Dessa 
seniora läromedelsförfattare är författare som har varit med ett tag och är väl insatta. Enkäter har 
gjorts med fokus på samtliga fem nationella minoriteter (Ibid, s. 176).  Inriktning för denna studie 
är historieböckernas beskrivning av de fem minoriteterna samt seniora läromedelsförfattares 
r e f l e k t i o n e r öve r h i s t o r i e b ö cke r n a . I i n t e r v j u e r n a m e d d e t r e s e n i o r a 
historieläromedelsförfattarna framkommer det att en inkludering av samer eller några av de andra 
nationella minoriteterna i historieläromedlen inte har varit ett stort samtalsämne vid förlagen. 
Man vill gärna skylla ifrån sig på andra inblandade eller argumentera för andra skäl till att de 
nationella minoriteterna inte framställs i historieläromedlen.  
 
Då denna studie enbart fokuserar utifrån historieämnet så kommer jag att komplettera med hans 

avhandling Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005) 
för att få ett mer samhällsperspektiv. Här analyserar Mattlar (2008, s. 103-104) 5 läroböcker 
utifrån vilka värderingar om det svenska samhället som dessa förmedlar. Läroböckerna har bland 
annat studerats utifrån begreppet etnicitet och om de beskriver ett mångkulturellt Sverige. I 
slutsatsen kommer Mattlar (2008, s. 118-119, 122, 146) fram till att skildringen speglar ett 

homogent och svenskt majoritetssamhälle. Dock får samerna en plats för sig i och med att de 
benämns i större utsträckning än andra minoriteter och grupper. I och med att samerna oftast 
ställs i kontrast till det västerländska, svenska samhället genom beskrivningar av renskötsel, 
exotisk dyrkande och en nomadtillvaro men även som ett föremål för åtgärder som 
tvångskristnande och skoltvång. Skildringen av samerna blir då exotisk.  
 
För att styrka samernas exotiska framställning så kommer Therese Karlssons (2004) artikel 

Exotiska renskötare och trolltrummans magi, samer och samiska frågor i grundskolans läromedel att 
användas. Men även för att författaren fokuserar på de samhällsorienterade ämnena, vilket är en 
skillnad mot Mattlars (2015) studie som fokuserar på historieämnet. Författaren undersöker olika 

beskrivningar av samer i läroböcker och tillhörande lärarhandledningar för årskurs 4-6 samt 7-9 
(2004, s. 257, 265). Författaren undersöker 63 SO-läroböcker mellan år 1994-2003. 33 av dessa 
nämnde samer och deras kultur i någon form och 15 av dessa 33 anses ha ett relevant och 
fördjupat innehåll. Karlsson (2004, s. 274-276) har noterat fyra teman som är synliga i de 
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läromedel som analyserats. Det första är bristen på relevant samiskt innehåll. I de böcker där 
samerna är närvarande beskrivs kulturen som exotisk och oföränderlig, bland annat genom  att 
benämningar som ”trolltrummor” och ”nåjden" får stort utrymme. Det andra temat är renar, 
renskötsel och till följd därav ett fokus på norra Sverige. Till exempel finns det bara en bild av 
totalt 63 som inte är kopplad till renar, renskötsel eller fjäll. Det tredje temat är samhällets och 
politikens frånvaro. Det fjärde temat är män. Kvinnor saknas både i bild och text. Karlsson (2004, 
s. 271, 277-278) påvisar att läroböckernas gemensamma drag är avsaknaden i att skildra variation, 
förändring och olikheter.  
 
Då både Mattlar (2008) och Karlssons (2004) studier har fokus på specifika ämnen så kommer 
jag använda mig utav Karin Granqvist- Nuttis (1991) rapport [s]amerna i svenska läroböcker 
1865-1971. Syftet med rapporten är inte att kontrollera om det som skrivs är sant. Granqvist- 
Nutti (1991, s. 1) vill istället visa hur samerna framställs i läromedlen. 32 läroböcker publicerade 
mellan år 1865 och år 1971 har analyserats. Den tidigaste läroboken Granqvist- Nutti (1991) 
använder sig utav är från år 1865, en läsebok för folkskolan. Den senast publicerade läroboken är 
från år 1971 och representerar samernas frigörelse från det politiska administrativa systemet. 
Granqvist- Nutti (1991, s. 3) utgår ifrån en teori gällande rasidéer då många läromedelsförfattare 
bygger sina texter på åsikter om samerna samt deras framtid, vilket blir synligt under hela den 
valda tidsperioden. Resultatet visar genomgående i läroböckerna att samerna framställs som en 
ras placerade i grupper från polarfolk till europeiska mongoler. Samernas bevarande visade sig 
även vara en ekonomisk fråga, där bevarandet av samerna var viktigt för turistnäringen, men även 
olika former av rasidéer. Fram till år 1969 sågs samerna utifrån en nationalekonomisk synvinkel. 
Efter år 1969 började samerna allt mer bli en del av den svenska befolkningen och samhället 
(ibid, 1991, s. 43). Texterna i läroböckerna visade också att samebilden förblev densamma under 
en lång period 1865 till år 1952. Det var inte förens år 1953, 88 år senare, bilden av samerna 
började förändras (ibid.).   
 
Jag har även valt att ta med Gunlög Furs (2016) artikel Kolonisation och kulturmöten under 1600- och 
1700-talen då samerna under lång tid har lidit av många olika former av förtryck. Men även för att 
visa på att den skildring som görs av samerna i läroböckerna inte stämmer helt överens med 
verkligheten. Fur (2016) skriver i sin artikel Kolonisation och kulturmöten under 1600- och 1700-talen 
om relationer mellan kyrkan, staten och samer. Kyrkan och statens närvaro stärktes i 
lappmarkerna från 1600-talet då samer ansågs vara hednisk och ociviliserad befolkning (2016, s. 
241). Med hjälp av domböcker, prästberättelser och reseskildringar berättar Fur (2016, s. 241) om 
hur samer och svenskar påverkas av varandras möten under 1600- och 1700-talet. Fur (2016, s. 
274) menar att kulturmöten mellan samer och svenskar under denna tid är en del av en kolonial 
historia som kan jämföras med andra delar av världen där urfolk och koloniserade grupper möts. 
Genom kyrkans och statens makt utvecklade samer olika strategier för att förhålla sig till de krav 
och förväntningar som ställdes på dem, men samtidigt kunna fortsätta med sin egna tro och 
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levnadssätt. Dessa strategier som för det mesta bestod av tystnad, hemlighållande och brist på 
förtroendefulla relationer fick konsekvenser för det samiska samhället, exempelvis relationen 
mellan män och kvinnor men även mellan olika områden och grupper. Genom detta fick tidiga 
moderna koloniala kulturmöten en verkan som gör sig påmind än idag (ibid, s. 275).         
 
Avslutningsvis så nämns Robert Amans (2008, s. 91) rapport Indianer, erövring och slaveri - 
representerad historiesyn i svenska och colombianska läroböcker där han analyserar hur indianer framställs i 
både svenska och colombianska läroböcker. I resultatet framgår det även här att indianerna 
framställs som något exotisk samt att latinamerikanska identitetsproblem fortfarande existerar. 
Texterna i både de svenska och colombianska läroböckerna förnekar den indianska komponenten 
och identifierar sig som ”den andre”. Detta speglar det europeiska perspektivet och den 
kolonialiserade europén. Anledningen att denna är med är för att visa att urfolk och 
minoritetsgrupper framställs på liknande sätt oavsett var i världen man befinner sig.  
 
Forskningsöversikten visar på att läroböcker förmedlar en ihärdigt exotisk samt slentrianartad 
bild av samer, men även av andra minoriteter och urfolk. Forskningsöversikten visar även att 
samer oftast associeras med rennäringen och genom främmande religösa ritualer samtidigt med 
en avsaknad på varierande och problematiserande perspektiv. Undersökningar visar dock på 
framsteg där man frångår rasbegreppet samt att samer har fått mer utrymme i läroböckerna. 
Detta möjliggör mer omfattande och nyanserade resonemang. Undersökningar i läroböcker för 
årskurserna 1-6 är fortfarande en bristvara. Detta gör det intressant att få bidra med en analys 
inom detta område. Genom denna analys kommer jag bidra med en läromedelsanalys för årskurs 
1-3 och för årskurs 4-6, men även utifrån ett samhällsperspektiv.     
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att öka kunskapen om hur samer och deras kultur framställs i 
läroböcker i samtidens ämnen samhällskunskap, historia, geografi samt de historiska ämnena , 
mellan år 1962 och år 1991, hembygdskunskap och Orientering i årskurs 1-6.  

Min frågeställning lyder: 
1. Hur framställs svenska samer och den samiska kulturen i ett urval av svenska läroböcker för 

årskurs 1-6? 
2. Vad är skillnaden mellan äldre läroböcker och de nutida läroböcker som kom i samband 

med och efter Lgr11? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Exotifiering/orientalism 

Edward Said (1978) är en av huvudpersonerna vad gäller postkolonial teori. Han har specialiserat 
sig på relationen mellan de västerländska och de orientaliska delarna av världen, Orienten. 
Orientaliska delar av världen definieras av hela Asien. Främre orienten representeras av 
mellanöstern och bakre orienten, östasien. Said (1978, s. 321) släppte sin boken Orientalism år 
1978 och den har blivit mycket inflytelserik. Grunden för hans teori är att västerländska texter, 
media och vetenskap genomsyrar en orientalistisk diskurs som har influerats och fortfarande 
influerar synen på ”vår” västvärld och ”den andre”, Orienten. Said menar att uppdelningen 
mellan ”vi” och ”den andre” konstrueras på väldigt stora generaliserade definitioner av 
Västvärlden och Orienten (ibid.). Vilket kan kopplas till den exotifierade synen som framställer 
samerna. Begreppet exotisk betydelse för denna studie är något främmande och sällsam, där 
samerna anses vara främmande och annorlunda men även tillhöra ”de andra”. Said definierar 
”den andre” som något annorlunda och som inte tillhör normen, det vill säga inte 
västerlänningar.  
Orientalismen användes för att tydliggöra deras beteende, inpränta dem med en mentalitet som 
fyller ett syfte och göra dem till ett fenomen med bestämda egenskaper (Said, [1978] 1997, s. 
115). Orientalismen är inte bara en inflytelserik tradition utan även ett intresseområde för att 
utöva personliga och politiska agendor med en intresseinriktning som definieras av företag, 
regeringar och läsare. Orientalismen bidrog och förstärkte uppfattningen om skillnader mellan de 
västerländska länderna och de östasiatiska länderna (Said, [1978] 2008, s. 321). Den koloniala 
ideologin baserades på att de som bodde på icke europeiska territorier var radikalt annorlunda, 
förtjänade att koloniseras och utnyttjas baserat på deras underlägsenhet. Detta i sin tur spädde på 
myterna och de felaktiga uppfattningarna om de som bodde i öst (Prakash, 1995, s. 211). 
Enligt Said (1978, s. 321) accelererade orientalismen på 1800-talet då européerna på allvar började 
intressera sig för östvärlden. I grunden är orientalismen en politisk norm som satte likhetstecken 
mellan dåtidens Europa med Orientens olikhet jämte med dess svaghet. I och med detta skapades 
en kulturell hegemoni som än idag är påtaglig samt inflytelserik och fyller den västerländska synen 
på Orienten. Denna hegemoni, vars härkomst är från imperialistisk dominans under 
kolonialismen, påvisar än idag Orienten som outvecklad gentemot väst. Said (1978, s. 64, 68-71) 
påstår även att Orienten har bidragit till framställandet av Europa och Västvärlden som 
välutvecklad och civiliserad. Exempelvis genom att vara dess motbild och motidé, så som att 
Västvärlden och Orienten bildar en ” dubbel opposition”.  En viktig del i Saids teori, i likhet med 
annan postkolonial teori, är att hans teori är beroende av den nära kopplingen mellan kunskap 
och makt. All kunskap om det mänskliga samhället stödjer sig på rådande bedömningar och 
tolkningar, som ständigt är situationsanpassade (Said [1978] 1997, s. 162). Genom att främja vissa 
uttalanden men även motarbeta andra har orientalismen medfört en enighet mellan forskare samt 
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påverkat den västerländska vetenskapen om Orienten till att se ut på ett visst sätt. Enligt Said 
(1978, s. 74-76) så uppfattas kunskap som produceras i det moderna Västerlandet ofta som 
neutral och opolitisk, vilket kan vara ett stort problem. Exempelvis så kan ingen amerikan eller 
europé vara neutral i sitt möte med Orienten, vilket innebär att de inte kan skapa objektiv 
kunskap om denna. 

Kolonialism/postkolonialism 

Begreppet kolonialism kommer från latinets colonia, och beter ”gård” eller ”bosättning”, där en 
grupp människor slår sig ner på en ny plats och formar ett samhälle. Men denna definition 
fokuserar enbart på kolonisatörerna och nämner inget om de människor som sannolikt redan 
bodde på platsen innan koloniseringen inträffade (Loomba 2008, s. 17).  
En del av studiens teoretiska avsnitt stödjer sig på den postkolonialistiska teoretikern och 
litteraturvetaren Ania Loombas (2008) verk Kolonialism/Postkolonialism: En introduktion till ett 
forskningsfält. Loomba (2008) framför teorin om de binära motsatserna, som stämplar det 
koloniala och kapitalistiska Europas verklighetsbild och självbild. Kolonialism är inte bara något 
som drabbar ett land eller folk utifrån. Det är inte heller något som enbart fungerar i samverkan 
med inhemska krafter utan kolonialism kan i en av sina många former reproduceras inifrån. En 
av kolonialismen största motsatser är att den kämpar efter att både ”civilisera” ”de andra” samt 
låsa fast dem i en evig ”annanhet” (Loomba, 2008, s. 169). 

Termen postkolonialism är långt ifrån att vara ett urskillningslöst tillämpbart begrepp fyllt av 
motsägelser och nyanser (Loomba, 2008, s. 25). Postkolonialismen bör förstås som ett 
ifrågasättande av den koloniala hegemonin och kolonialismens följdverkningar och inte som en 
efterträdare till kolonialismen. Har man detta som utgångspunkt blir det möjlig för oss att 
inkludera människor som blivit geografiskt omflyttade på grund av kolonialismen i gruppen 
”postkoloniala”subjekt, oavsett att de lever i metropoliska kulturer. Utgångspunkten gör det även 
möjligt att knyta an det antikoloniala motståndets historia med samtidens uppgörande 
(mångförgrenad) kamp mot imperialismen och den dominerande västerländska kulturen (ibid, 
2008, s. 26). De verkliga förändringarna sätts ur fokus, världsomfattande maktklyftor slätas över 
och världen framstår som ”till synes formlös” (ibid, 2008, s. 27). Dock så är det visserligen sant 
att en alltför snabb expansion av begreppet postkolonial på ett motsägelsefullt sätt tjänar till att 
jämna ut skiftningarna i både förgångna och samtida situationer. Samtliga ”underordnade” 
diskurser och praktiker varierar både över tid som från plats till plats. Kolonialismens tidigare 
maktstrukturer kan förvisso återskapas av dess samtida imperialism, dock är det inte samma 
företeelse. Motvärn mot de koloniala regimerna leddes av nationalistiska rörelser, dock kan detta 
ej tas som modeller för hur orättvisorna i samtidens världsordning bör hanteras. Faktum är att de 
som idag kämpar för rättvisa i den postkoloniala världen förhåller sig kritiskt till de krafter och 
diskurser som bidrog till den formella avkoloniseringen (Loomba, 2008, s. 27).                    
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Metod 

En kvalitativ studie skiljer sig från en kvantitativ på det sättet att den inte innehåller mätbara 
variabler, utan istället ägnar man sig åt tolkning och flera olika beskrivningar (Sohlberg & 
Sohlberg, 2013, s. 111). Metoden som används i denna studie är en kvalitativ innehållsanalys i 
form av en textanalys. Genom att göra en kvalitativ textanalys istället för en kvantitativ,  så 
studerar man helheten i texten, där vissa delar av texten anses viktigare än andra, vilket är denna 

studies främsta ändamål (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 2017, s. 211). 

Mikael Quennerstedts (2008, s. 91) pragmatiska diskursanalys har utgångspunkt i undervisning 
och avser att studera ett ämnesinnehåll inom ett skolämne, vilket gör den användbar för denna 
studie.  Quennerstedt (2008) beskriver pragmatisk diskursanalys som en analys där man fokuserar 

på mönster och regelbundenhet i texten och vad dess innehåll erbjuder för syften samt 
traditioner. Enligt Quennerstedt (2008) är praktiknära texter rapporter och beskrivningar av vissa 
delar av undervisningens innehåll, dock ingår inte läroböcker i hans definition. Läroböcker ämnar 
ändå att passa in i denna definition och analysmall, då den praktiknära texten är läroboken, 

ämnesinnehållet är samisk kultur och skolämnet är samhällsorientering (ibid.).  

För att kunna gå tillväga med en textanalys så menar Quennerstedt (2008, s. 92) att urskilja 
diskurser är en sökande och tolkande bearbetning där studiens innehåll och utgångspunkter sätts i 
rörelse ihop med materialet. Genom att läsa och analysera texten om och om igen utvecklar man 
en känslighet för mönster och regelbundenheter i materialet, vilket innebär att ett litet material 
kan åstadkomma ett stort arbete.    

Studien inleds med en större genomgång av läroböckerna åk 1-6 för att analysera om och i så fall 
hur samerna ges utrymme. För att urskilja vilket utrymme samerna ges i läroböcker så studerades 
sakregistret. Quennerstedt (2008) använder sig av en trestegsmodell som denna studie ämnar att 
följa. Inledningsvis i analysen börjar man med kodning eller inläsning. Detta innebär att skapa en 
översikt på materialet i olika generella frågor eller teman för att underlätta bearbetning utifrån 
studiens forskningsfråga. Ett relevant stoff  framhävs på ett inkluderande sätt för att på så sätt 
inte exkludera något i den inledande fasen för att organisera materialet under hela analysen. För 
att identifiera avsnitt om samer i läroböcker så kommer en analys via innehållsförteckning och 
sakregister ske (Quennerstedt 2008, s. 92). De begrepp som studerades i sakregistret var samer, 
renar, fjäll, renskötsel, Norrland och Lappland. Då det fanns väldigt lite i läroböckerna rörande 
dessa begrepp så tillkom minoriteter och urbefolkning/ursprungsbefolkning. De böcker som 
saknade dessa begrepp sorterades bort och fokus blev på böcker med tidigare nämnda begrepp. 
Ytterligare så gjordes aktiva val att begränsa till att se på årskurserna 1-6 då tidsaspekten 
limiterade urvalet av läroböcker till specifika årskurser. Förskoleklassens böcker valdes bort då de 
ej har specifika läroböcker samt att fokus i förskoleklassen ligger på eleven och det som är 
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närmast elevens närmiljö. Den kvalitativa analysen av diskurser ger även underlag för eventuella 
förändringar i läroböckerna över tid.  

Steg två i Quennersteds (2008, s. 93) modell är utläsning, vilket innebär att analysera textens urval. 
Det texten tar för givet eller utesluter i samband till ett visst perspektiv, men även till andra 
möjliga alternativ i sammanhanget. Under denna fas söker man i respektive tema efter mönster i 
termer av kontraster, likheter, kontinuitet samt motsägelser, men likaså vad som inte påstås eller 
exkluderas utifrån ett specifikt perspektiv. Med andra ord, de mönster och regelbundenhet som 
identifieras är tänkbara diskurser. Genom att studera innehållet i läroböckerna samt dela upp de i 
olika högar utifrån olika mönster så blir olika kontraster, likheter, kontinuitet samt motsägelser 
tydliga. Högarna representerade mönster utifrån renar och renskötsel, samernas tro och 
traditioner, svenska statens kolonisation och nationella minoriteter.    

Det tredje och sista steget är att identifiera de tänkbara diskurserna som faktiska diskurser. 
Quennerstedt (2008, 94-95) menar att det krävs att det föreligger en regelbundenhet, och han 
använder sig av tid respektive rum för att avgöra regelbundenhet. Diskurser är oftast lokaliserade 
över tid, vilket innebär att man analyserar historiska traditioner inom ämnet. För denna studie 
innebär det att resultatet kommer att jämföras med beskrivningen i forskningsöversikten. 
Regelbundenhet för rum förklaras i det att en tänkbar diskurs identifieras i liknande texter eller 
studier med samma fokus. Texter utgör ett möjligt och rimligt material för analys av 
regelbundenhet över tid, vilket gör att dessa texter ses som rapporter av befintlig praktik där 
prioriteringar och riktaningen för verksamheten formuleras. I denna studie kommer flera 
läroböcker i nutidens samhällsorienterade ämnena och genom dåtidens hembygdskunskap och 
OÄ ämnena analyseras för att fastställa den rumsliga regelbundenhet.    

En textanalys är enligt Peter Esaiasson et al. (2017, s. 213) när man lägger yttersta vikt i att 
använda sig av tydligt specifikt analytiska verktyg. Diskursanalys är en av de vanligaste 
textanalytiska metoderna inom det samhällsvetenskapliga fältet (Esaiasson et al., 2017, s. 215). 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000, s. 7) menar att det inte finns någon större 
enighet kring tillvägagångssätt inom det fält som benämns diskursanalys. Det är även fullt 
acceptabelt, till och med önskvärt att konstruera metoden utifrån en studies särskilda karaktär 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 10). De menar även att en diskurs är ”ett bestämt sätt att 
tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Ibid. s. 7). För Quennerstedt (2008, s. 
90-91, 93) är en diskurs traditioner, mönster och regelbundenheter som kan identifieras via 
språket i processer som skapar mening. 
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Analys av bilder 

Quennerstedt (2008, s.91) samt Winter Jørgensen och Phillips (2000, s.67) menar att begreppet 
text inte bara omfattar den skriftliga delen utav även bilder. En diskursanalys av dessa är fullt 
möjligt att göra om man i en sådan analys tar hänsyn till bildens särskilda egenskaper. Därför 
kommer även en bildanalys göra för att komplettera textanalysen. 

Det finns andra forskare som understryker bildens betydelse för en textanalys. Anders Björkvall 
(2012, s. 307) är en av dem och skriver i ”textens mening och makt” att bilder är det centrala vid 
tolkningen av en text, annars finns en risk att missa viktig information. I och med det krävs en 
analys av både språkliga och visuella element. Enligt Björkvall (2012, s. 349) är hans modell för 
bildanalys en fördel att kombinera med diskursanalys. Han presenterar tre generella verktyg för en 
textanalys: interaktionella, ideationella (versioner av världen) eller kompositionella aspekter, dock 
så används inte dessa samtidigt även om det skulle vara fullt möjligt (Ibid, s. 314). Detta är något 
som kommer finnas i åtanke i denna analys och under valet av vad som anses vara mest 
betydelsefullt för denna studies syfte. I analysen av studien kommer interaktion och versioner av 
världen användas. Då ett större antal texter ingår i studien kommer i enlighet med Björkvalls 
rekommendationer inte komposition användas (Björkvall, 2012, s. 348).   
När man använder det interaktionella verktyget så studerar man om det finns en potential för 
symbolisk interaktion mellan de avbildade och den som studerar bilden. Detta på grund utav att 
många visuella texter har avbildade människor (Björkvall, 2012, s. 314). Det är inte bara 
symbolisk interaktion visuella texter ger möjlighet till, utan även visioner av världen. Det är 
visioner av världen som inte är avbildade av verkligheten, men som kan uppfattas som verkliga 
(ibid, 2012, s. 323).    

Urval och avgränsning 

Nationalencyklopedin beskriver läromedel som “en resurs för lärande och undervisning” vilket 
inkluderar både läroböcker men även andra läromedel som kulramar och analoga klockor. 
Nationalencyklopedins benämning på läroböcker är “bok som ger grundläggande kunskaper i 
något ämne”. Då studien specifikt handlar om samer så gjordes ett val att avgränsa urvalet till 
läroböcker. 
 
Då det fanns väldigt många olika läroböcker gjordes ett val att begränsa till de nutida ämnena 
samhällskunskap, historia, geografi samt de dåtida ämnena hembygdskunskap och Orientering.  
Tanken var från början att enbart analysera läroböcker för årskurs 1-3, men då utbudet var väldigt 
smalt så lades läroböcker för årskurs 4-6 till. 99 läroböcker för låg- och mellanstadiet utgivna från 
1950-talet fram till nu har gåtts igenom. De 18 läroböcker som tog upp samerna presenteras här 
nedanför, sorterade på ämne och i kronologisk ordning. Resterande 81 st läroböcker som inte 
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benämner samer, se bilaga 1. Som syns av översikten har andelen läroböcker som tar upp 
samerna ökat från 2000-talet och framåt.  

Dåtidens (1980- och 1990-tal) böcker och historia, geografi och OÄ: Boken om Sverige 
(Andersson, Åström, 1999), Historia. 3, Grundbok. 2. uppl (Salomonsson, Svedelid, 1992), 
Viktigt att veta: orienteringsämnen 3 (Lindell, Petersson, 1991), Ur folkens liv 1-3 - Historia för 
mellanstadiet (Eklund, Thorén, Åberg, 1985).  

Dåtidens (1960- och 1970-tal) böcker i hembygdskunskap och historia: Hembygdskunskap 
(Berg, Pederby, 1962), Vår hembygdskunskap. Årskurs 2 (Danielsson, Jonsson, 1964), 
Hembygdskunskap åk 2 VT: Vi ser oss omkring (Ragnar, Sundberg, 1976) 

Nutida (2000-talet och framåt) historieböcker: Upptäck Historia: Lgr 11(Ljunggren, Skött-
Frey, 2016), Historia från vikingarna till Gustav III (Körner, 2005) 
  
Nutida (2000-talet och framåt) böcker i SO/samhällskunskap/geografi: Samhällskunskap 
4-6 grundbok (Engström, 2017), Samhällskunskap 4-6 Utkik (Almgren, 2015), Samhälle SO-
serien (Andersson, 2014), Upptäck Samhälle: Lgr 11 (Svanelid, 2014), PULS: Grundbok 
Samhällskunskap (Stålnacke, Anna-Lena, 2012), Grundbok SO-boken (Stålnacke, 2011), Sverige - 
här bor vi (Wergel, Wetter, Willebrand, 2009), Upptäck Sverige Geografi LGR11 (Bengtsson, 
Hedin, 2006), PULS Grundbok Geografi - vårt land (Willebrand, 2001). 

Reflektion över metod  

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 80) menar att texter och bild alltid är öppna för olika 
tolkningar, då de ofta har flera olika definitioner som kan motsäga varandra. Den valda metoden 
för denna studie omfattar tolkningar av texter samt bilder. Det gäller då att distansera sig från sin 
förutfattade mening samt åsikter kring ämnet (ibid, 2000, s. 28). Enligt filosofen och 
hermeneutikern Gadamer som Bergström och Boréus (2012, s. 31) hänvisar till i Textens mening och 
makt, har varje läsare en egen förförståelse till texten innan den börjar tolkas. Författaren påstår 
även att utan en viss förförståelse för texten är tolkning omöjlig. Dock så är det viktigt att vara 
medveten om sin egen förutfattade mening samt kunna argumentera för sin tolkning. Detta är 
således något som kommer tas hänsyn till vid denna studies genomförande. Då jag inte är same 
utan tillhör normen så kan detta ses som en form av påverkan, hur undersökningen av en 
minoritet framställs. Jag kommer inom en snar framtid lära ut om nationella minoriteter, därför är 
min avsikt att undersöka detta ur ett lärarperspektiv. Eftersom man som lärare ska granska de 
läromedel som finns till hands kommer jag därför gå in med dessa glasögon i detta arbete. 
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Analys   

I detta avsnitt kommer en analys ske i kronologisk ordning från 1960-talet och framåt. Om bilder 
finns kommer dessa att beskrivas. Därefter följer sedan en analys av samtliga bilder från 
läroböckerna, utan kategorisering. Detta på grund av att bilderna till stor del föreställer 
detsamma. Detta kommer framgå i en bildanalys nedan, men även för en tydlighet gällande 
strukturen för hela detta avsnitt. Därefter kommer en slutsats av analysen i vilken paralleller 
kommer göras med tidigare forskning.  

Analys av läroböckerna i kronologisk ordning med start från 1960-talet.  

I Hembygdskunskap åk 3 (Berg Pederbys, 1962, s. 84-85) så finns det bara en bild på en same som 
kastar lasso mot en ren för infångst. Stycket i sig handlar om fjället, men det står inget specifikt 
om samer.  

Vår hembygdskunskap årskurs 2 (Danielsson & Jonsson, 1964, s. 36) är från tidigt 60-tal vilket märks 
i både text och bild. Man får följa den fiktive same-pojken Nilsa och hans familj. Hans systrar 
Anika och Laila går i nomadskola. Det finns tre textstycken och sex bilder där varje stycke har två 
bilder var. Här är det pappa som äger renar och mamman skrivs det inget om utan är enbart en 
tecknad bild. Man skriver om boendet på fjället under sommaren. 

Av de 18 stycken läroböcker som nämner samer så är endast sex stycken läroböcker riktade mot 
lågstadiet, årskurs 1-3. I hälften av dessa läroböcker, alltså tre stycken, så introduceras samerna i 
form av en narrativ reportagetext. I Vi ser oss omkring (Ragnar & Sundberg, 1976, s. 46) så får man 
följa med de svenska same-barnen Åke och Laila. Barnen benämns som ”svenska same-barn”, 
och en tolkning till det är att det finns en bild över norden i samband med texten ”I de norra 
delarna av Sverige, Norge och Finland bor ett folk som kallas samer”. Vad som kan utläsas av de 
resterande bilderna på sidan så är de i form av reala fotografier, vilket kan tolkas som att Åke och 
Laila finns i verkliga livet. Även här får man berättat för sig att deras pappa är renskötare. Barnen 
går i skolan under hösten, vinter och våren då de bor i sin villa i Gällivare. Under hela sommaren 
bor de på fjället i sin sommarvist med familjen och sina renar. Det beskrivs även om 
renmärkningen, dock i denna lärobok får man berättat för sig att Laila och Åke gillar fisk som de 
brukar vara med att fånga samt att ett same-barn alltid har en kniv på sig (ibid. 1976, s. 47). 
Bilderna på denna sida är kopplad till texterna och är i reala fotografier. 

Vidare utförs en analys av läroboken Ur folkens liv 1-3 historia för mellanstadiet (Eklund, Thorén, 
Åberg 1985). Man får först berättat för sig om Norrland under 1700-talet och att samerna har 
levt som nomader och renskötare sedan 800-talet. Här benämns två olika sorters samer, 
fjällsamerna och skogssamerna. De berättar även om att präster missionerade i Norrland under 
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1700-talet och ville föra in kristendomen till samerna, samt att regeringen grundade särskilda 
skolor för samiska barn. Även här får man berättat för sig om hur svenska staten lockade många 
ungdomar upp till Norrland för jordbruket genom att slippa betala skatt i 15 år, staten fick ändå 
in pengar genom skatt från bönderna. Man får följa en man vid namn Erik som var trött på 
soldatlivet och stympade sin hand. Staten lovade att den som flyttade upp till Norrland så slapp 
man soldatlivet, men livet uppe i norr var minst lika hemskt. Klimatet i Norrland var betydligt 
kallare än de södra delarna av Sverige vilket ledde till missväxt för jordbrukarna. Detta gjorde att 
nybyggarna började jaga på samernas mark, men i detta fall fick samerna hjälp av myndigheterna, 
som annars stod mest på nybyggarnas sida. Det slutade till slut med att samerna själva lämnade 
sitt gamla levnadssätt och blev bofasta. Bilden på sidan är en målning över den traditionella 
marknaden i Skellefteå där officerare köper fisk och andra handlar renkött och brännvin (ibid. 
1985, s.104-105). Samerna nämns även i samband med Carl von Linné då han var den förste 
vetenskapsmannen som träffade på samer under sin upptäcktsresor (ibid. 1985, s. 173).  

Den femte boken, Viktigt att veta (Lindell & Petersson, 1991, s 26) benämner samerna i kapitlet 
”[p]å fjället”. Här beskriver man vad som växer på fjället samt vilka djur som lever här. Samerna 
nämns i samband med renar, ”[r]enar är inte ett vilt djur utan ägs av samerna som framför allt tar 
vara på ren-kött och hudar och horn”. Bilden på sidan är ett fjäll samt på växter som växer på 
fjället.    

 Historia 3 (Salomonsson 1992) benämner samerna som samer eller lapparna. De bodde i de stora 
skogarna och levde på jakt och fiske, medan andra samer livnärde sig på renskötsel. Under 
sommartid betade renhjordarna uppe på fjället, men när vintern och snön kom så sökte renarna 
sig ner mot skogarna för att hitta bete. Samerna flyttade med renarna och för att det skulle gå 
snabbt så bodde och levde samerna i kåtor. På visa ställen byggde samerna kåtor av torv, men 
detta var bara på platser som samerna stannade länge på. Bilden på sidan är en målad bild på hur 
det kunde se ut för en samisk familj som bodde i en kåta. Mitt i kåtan fanns en eld som alltid 
brann och där samlades man efter man var klar med sina sysslor utomhus (ibid. 1992, s. 262). På 
nästa sida får man berättat för sig hur samerna använder sig utav renar. Det är inte bara för 
renköttet utan de tillverkade fällar, varma kläder och skor av renskinnen. Det finns en stor bild på 
sidan som är målad av en konstnär vars namn är P.D. Holm och texten lyder ”Så här vacker har 
P.D. Holm målat samerna i Kvikjokk, men det kunde vara betydligt mindre romantiskt när 
snöstormen tjöt över vidderna” (ibid. 1992, s. 263). Det finns en till bild på sidan, men som är 
tagen från en annan bok Lappnia av J. Scheffers (1672) på när renarna flyttas till nya betesmarker.  
På sidan 264 så får man lite historia berättat för sig, där man på 1600-talet hittade silvermalm i 
Lappland och folk från andra delar av Sverige flyttade upp och startade gruvor. Samerna 
tvingades arbeta med svenskarna i gruvan samt att de fick använda sina renar för att transportera 
ved och malm till och från gruvorna. Under 1700-talet uppmuntrade svenska staten folk att flytta 
upp till Norrland för att starta upp jordbruk. Enligt staten hade samerna bara rätt till renbete, 
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fiske och jakt på sitt område så en klagan om intrång var lönlöst då de sällan hade rätten på sin 
sida. Då det var ont om hö till djuren samt att säden frös började nybyggarna jaga och fiska på 
samernas mark, vilket samerna klagade över. Då bestämdes det att nybyggarna skulle ägna sig åt 
jordbruk samt att de bara fick jaga till husbehoven. Det finns även ett litet stycke om samernas 
religon och tro i boken. Det finns tre bilder på sidan, en bild är ett fotografi på olika arbeten då 
samer är skickliga slöjdare. En annan bild är en tecknad bild på en trolltrumma, hur de kunde se 
ut samt en bild på hur en nåjd har gått bort och hur den andra fortsätter att trumma (ibid. 1992, 
s.164). Avslutningsvis får man ta del av kristendomen och skolundervisningens påverkan på 
samerna. Missionärer från södra Sverige kom upp till samerna under 1700-talet och ville 
omvända samerna till kristendomen. Trots det att samerna gick i kyrkan så behöll de sin gamla 
tro. Bilden på denna sida visar en kyrkstad i Fatmomakke som ligger i södra Lappland (ibid. 1992, 
s. 265). 

Boken om Sverige (Andersson, Åström 1999) beskriver först samernas land och att förr så levde 
samerna på jakt och fiske. Sen började samerna med renskötsel och flyttade runt med dom. 
Bilden på sidan är ett fotografi på hur samerna använder snöskotrar för att samla ihop sina renar. 
Det finna inga vilda renar numera i Sverige,  de renar som finns ägs av någon (ibid. 1999, s.98). I 
boken kan man även läsa om hur rovdjuren är ett problem för samerna då renar är ett enkelt byte 
för rovdjuren. Man berättar även om positiva och negativa förändringar i samernas liv. 
Exempelvis hur skogar och renarnas vandringsleder har avverkats och förstörts på grund utav 
vattenkraftverk. Men att snöskotrar, helikoptrar och mobiltelefoner är bra att ha när samerna ska 
till sina renar (ibid. 1999, s. 99).  

Vidare följer en analys av ytterligare en lärobok för årskurs 1-3 i form av narrativ text. I Geografi 
vårt land (Willebrand 2001, s. 18) så får man följa en fiktiv samisk pojke vid namn Simon. Man 
benämner även samerna som en ”liten folkgrupp” och att många samer bor intill fjället. Man får 
även berättat för sig att Simons pappa är renskötare och att Simon själv ska bli det när han blir 
stor. Bilderna på  sidan är kopplade till texten och visar ett fjäll, en ren, Simon i friluftskläder och 
ett lasso, den samiska flaggan samt  renmärkning med en förklarande text. Simon och hans familj 
bor i en liten by vars namn är Porjus, där det finns en skola och en affär. In till byn finns det ett 
kraftverk och en älv, Lule älv.  Läroboken nämner även att i norra Sverige finns det många stora 
älvar (ibid. 2001, s 19). Bilden på denna sida visar fjället och deras sommarviste, där Simon och 
hans familj spenderar sommaren. 

I Historia från vikingarna till Gustav III (Körner, 2005) så beskrivs att samerna var först i Norrland. 
Här nämner man samernas område som ”sameland” och att de har bott där i tusentals år. Samer 
levde på jakt, fisk och renskötsel vilket innebar att samerna flyttade med renarna när de vandrade 
vidare för nytt bete. Denna bok tar även upp samernas tro på naturen. Gudarna bodde i naturen 
och en ande kunde finnas i en seite samt att varje familj hade en nåjd. En nåjd ska be om hjälp till 
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andarna vid exempelvis sjukdom. Det finns även ett fotografi på en samisk trolltrumma. Nåjden 
använde trolltrumman för att locka fram en ande samtidigt som han jojkade. Man beskriver även i 
läroboken om hur samer tvingades bli svenskar. Kungen bestämde att svenskar skulle flytta upp 
till Norrland och att samerna skulle bli ”riktiga svenskar”. Här nämner man även att kungens 
män var grymma och hänsynslösa som tvingade samerna döpa sig och bli kristna. De fick även 
sina trolltrummor sönderslagna (ibid. 2005, s. 155). Bilden på sidan är en gammal målad bild på 
vad som kan tolkas en samisk man och en samisk kvinna i sina dräkter.     

Torsten Bengtsson och Annica Hedin (2006) skriver om samer i Upptäck sverige geografi att de är ett 
ursprungsfolk, som indianerna är i Nordamerika. Man berättar om samernas område Sápmi, om 
vilka områden som hör dit. Författarna berättar även om hur samerna lever idag. De berättar om 
att samer bor i vanliga hur och har vanliga jobb och att de flesta samiska barnen går i svenska 
skolor, men att det finns samiska skolor inom Sápmi. Bilderna på sidan är återigen ett fotografi 
från Jokkmokks marknad, men skulle ingen text under bilden finnas hade det varit svårt att förstå 
att bilden tillhörde marknaden då det är en kvinna i samisk dräkt som syns. Det finns även en 
kartbild över norden och Ryssland som visar Sápmis utsträckning. Även en bild och text om 
samiska flaggan finns (ibid. 2006, s. 162). På nästa sida gör man en jämförelse på hur renskötsel 
såg ut för 100 år sedan med hur renskötsel ser ut idag. Bilderna på sidan är anpassade till texten 
som visar på samer och renskötsel. Det finns även en bild som visar samernas traditionella dräkt, 
kolt. Det finns en ruta där man kan lära sig några ord på samiska med (ibid. 2006, s. 163).  
  
Sverige - här bor vi (Wergel, Wetter, Willebrand 2009) skriver om samer som ett folk i norr som har 
levt länge i Sverige. Man skriver att samer är svenskar som har ett eget språk, egen musik och 
egna traditioner. Även här nämner man samer och renskötsel, men att samer idag har andra jobb, 
bortsett från 2000 samer som arbetar med renar på heltid. Man beskriver även att samer är ett 
urfolk i Sverige och att dom är det för att  de har funnits i Sverige innan Sverige var ett land (ibid. 
2009, s. 106). Intill texten finns en faktatext om den samiska flaggan och vad symbolerna på den 
symboliserar. Bilden på sidan visar en kvinna som befinner sig på Jokkmokks marknad där samer 
har sålt olika saker sedan 1500-talet 

I SO-boken (Körner & Willebrand, 2011, s. 39), som är för årskurs 1-3, har ett stycke om samer 
kopplat till kapitlet ”[h]är bor vi” i delkapitel ”[f]jäll”. Samerna benämns som en liten folkgrupp 
och man tar upp att samerna förr levde på rennäring och följde med renarna upp på fjället. De 
nämner även att det är få samer som arbetar med renar och att många samer har flyttat till olika 
delar av Sverige. Det finns en bild kopplat till texten och även i denna bok är det en bild på samer 
som fångar in renar.  

I Samhällskunskap (2012) så får vi även här, likt läroböckerna för årskurs 1-3, följa fiktiva Simon. 
Simon och hans familj är till vardags som vilka andra som helst, men i hemmet så pratar dom 
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både samiska och svenska. Simon får även språkundervisning i samiska då hans föräldrar anser att 
det är viktigt att han inte glömmer sitt eget språk. Man får även berättat för sig om samedräkten, 
om när man använder den. Intill texten finns det en liten faktatext om att samer är ett folk i fyra 
länder. Bilderna på sidan är målade, en på Simon som testar den samiska hatten. Intill honom så 
finns det en bild på Sverige med den samiska flaggan satt i mitten av landskapet Lappland. Intill 
faktarutan finns en målad bild på den samiska flaggan (ibid. 2012, s. 108). På nästa sida så berättar 
Simon om att de åker upp till sina farföräldrar på fjället som livnär sig på renskötsel. Han berättar 
även att samer har levt som nomader förr i tiden och att det påverkar samernas tänk än idag. 
Simons farfar är slöjdare och vill att Simon ska lära sig slöjda. Bilden intill är ett fotografi på renar 
som är instängda i en hage. Det finns även en faktaruta på sidan som berättar om 
minoritetsspråk. Här nämner man inte bara det samiska språket utan de andra fyra nationella 
minoritetsspråk (ibid. 2012 s. 109). 

I Samhälle 6 (Andersson, 2014, s. 42) pratar man om urfolk och Sveriges fem nationella 
minoriteter. Här nämner man samer som Sveriges urfolk och vad det innebär att vara ett urfolk. 
De beskriver även att samer har funnit i norra delarna av Sverige i cirka 2000 år . De tar också 
upp vad är det som gör att man tillhör en nationell minoritet samt om FN och Europarådet 
gällande bestämmelserna om minoriteternas språk och kultur ska bevaras. Bilderna som finns på 
sidan har ingen anknytning till samer. 

Lgr 11 har tagit fram läroböcker för årskurs 4-6 i en serie som heter Upptäck. I Upptäck samhälle 
(2014, s. 102) benämns samerna i samband med minoritetsgrupper. Här pratar man om 
minoriteternas olika rättigheter så som att samernas språk, kultur och traditioner ska bevaras samt 
användandet av det samiska språket. Här finns det en bild kopplad till texten på samer som åker 
skidor bakom renar. Under bilden finns en text som beskriver hur många samer det finns idag, 
och hur många av dom som arbetar med renskötsel. 

  I Sh samhällskunskap 4-6 (Almgren 2015) så tas samerna upp i samband med nationella 
minoriteter. Här inleder man samernas stycke med en jämförelse med Nordamerikas urfolk, 
indianer. Indianerna är är det mest kända urfolk som finns då många filmer har gjorts om dem. 
Här berättar man även om att samerna har levt länge, långt innan vår tid. Rennäringen tas upp, 
hur den började samt hur det gick till sedan med att följa och flytta med renarna. Ur ett historiskt 
perspektiv berättar man om varför samebarn skulle gå i svensk skola så de kunde förhålla sig till 
det svenska samhället. Bilden på denna sida är ett fotografi som visar hur flytt av renar går till där 
snöskotern är ett viktigt transportmedel (ibid. 2015, s. 93). På nästa sida berättar man om 
förändringar som har skett för samerna, på gott och ont. När man läser stycket så är det mycket 
ont som tas upp, men det skrivs på ett sätt som dämpar det onda till det bättre. Man tar upp om 
hur samernas bosättningsområde Sápmi har krympt efter att vattenkraftverken byggdes då allt 
fler svenskar från södra och mellersta Sverige flyttade upp. Men även om när sameskolorna blev 
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svenska skolor, samt att det samiska språket håller på att försvinna. Denna lärobok lyfter även 
upp Sametinget, samernas egna ”riksdag”. Där beskriver dom Sametingets arbete med bland 
annat att utveckla samernas kultur och underlätta för barn (ibid. s.94). Det finns en bild på denna 
sida, även denna ett fotografi på Sametingets ordförande iförd i en kolt. Avslutningsvis finns det 
en intervju med en samisk tjej som är invald i Sametinget. Hon får svara på frågor gällande varför 
hon engagerar sig politiskt, vilka frågor hon kämpar för samt vad hon skulle ändra på gällande 
den svenska samepolitiken. Man får även se en bild på tjejen bärandes samisk kolt utanför vad 
som kan tolkas som Sametinget. Även en närbild på hennes ansikte finns med. 

I Upptäck historia (Ljunggren, Skött-Frey, 2016) benämns samerna vid två tillfällen. Tillfälle ett är 
under medeltiden, om hur man försökte att ändra samernas tro till kristendomen. Det är i form 
av en liten faktaruta där man skriver att man inte vet så mycket om samernas tidigare historia. 
Under medeltiden så hade det inte börjat med renskötseln, utan de levde på jakt och fiske i större 
delar av Sverige. Man får även berättat för sig om en samisk kvinna som var kristen och med stöd 
av drottning Margareta skulle omvända samerna till kristendomen (ibid. 2016, s.57). Ingen bild 
kopplat till texten. Vid det andra tillfället så är det under kapitel Sverige 1719-1866, även här i 
form av en faktaruta. Man får kort beskrivet för sig om hur samerna har livnärt sig fram till 1600-
talet då renskötseln började ta form. Från 1800-talet uppmuntrades bönder söderifrån att flytta 
upp för att starta jordbruk på samiska områden, vilket påverkade samernas liv. Man nämner även 
att det kunde bli bråk om rättigheten till marken (ibid. 2016, s. 211). Inte heller här finns det en 
bild kopplat till texten.  

Samhällskunskap 4-6 grundbok skriven av Michael Engström (2017) nämner även här samer i 
samband med nationella minoriteter. Först kommer en beskrivning av vad en nationell minoritet 
är samt deras särskilda rättigheter. Samer är den nationella minoritet som får störst utrymme i 
boken och man får först en kort introduktion av hur länge de har funnits i Sverige och i Sápmi. 
På nästa sida finns det tre stycken gällande ”[s]amer är ett urfolk”. Först kommer en historisk 
beskrivning om samers kultur, att de har levt på jakt och fiske för att sedan ta hand om tama 
renar. Ett stort fokus här är på från det samer började med tama renar till att renskötseln idag ser 
annorlunda ut (ibid. 2017, s.36). Efter det kommer en lite förklaring var ett urfolk är samt 
samernas rättigheter som urfolk. Det nämner även samers språk, samiska och anledning till varför 
så få samer pratar just samiska idag. Engström (2017) nämner även [s]ametinget som hastigast 
och avslutar kapitlet med innebörden av [s]ameskola. Bilderna som finns kopplat till detta är ett 
fotografi på en samisk pojke klädd i en kolt samt en kartbild över Sápmi. 

Analys av bilderna  

Det är endast två läroböcker som inte har några bilder relaterade till samer, Upptäck historia 
(Ljunggren, Skött-Frey, 2016) och Samhälle 6 (Andersson, 2014).  
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Vid genomgången av bilder så framträder renar och renskötsel som dominerande, de personer 
som avbildas bär nästan alltid kolt. Om personerna utför någon form av syssla så är det nästan 
uteslutande renskötsel.   
I tre av läroböckerna så används enbart fiktiva bilder i sammanhang där samer nämns. 
Majoriteten visar på samer bärandes i kolt, men även renar och samernas årliga vintermarknad 
finns avbildade. I fyra av läroböckerna är det både fiktiva bilder och fotografier i samband med 
samer. Främst så är det fotografier på fjället och på renar. I åtta av läroböckerna så är det enbart 
riktiga bilder i samband med att samer nämns. Där personerna ej bär kolt sysslar de med 
renskötsel eller är i fjällvärlden och sysslar de med renskötsel bär de ej kolt. Undantag 
förekommer och då gäller det fiktiva, tecknade personer där bilderna tillskrivs med kåtan, samiska 
trumman samt mössan som är en del av kolten. Det som starkt förknippas med svenska samer, 
gällande fotografier, är renar/renskötsel, kolt men även fjället är tydligt representerat.      
Det är en variation på vilka sätt samiska personer representeras i läroböckerna, i vissa fiktiva och i 
andra i form av fotografier. Personerna är inblandade i dans, matlagning, på marknader som 
säljare, livet i kåtor och på fjället, eller i sammanhang där de slår på en samisk trumma. Dock så är 
det ingen lärobok som visar något på våld/förtryck eller kolonialism. I vissa fall så deltar inte 
personerna i någon aktivitet utan är endast passiva. Ett perspektiv som personerna framför allt är 
avbildade i oavsett typ av bild (fiktiv eller fotografi) är inkluderande och jämlikt i och med att 
personerna är avbildade framifrån och öga-mot-öga. I enstaka fall är samerna avbildade bakifrån 
eller från sidan, men även från ett långt avstånd. Detta kan delvis tolkas som exkluderande men 
också distanserat och utanförskap. Dessa exkluderande bilder påträffas dock enbart vid 
avbildningar i samband med renskötsel.    
Det förekommer även bilder på den samiska flaggan, kartor över Sápmi där området är markerat 
med en avvikande färg, men i vissa fall som i historieböcker är gränserna oklart markerade.   

Slutsats av analys 

Granqvist- Nutti (1991) skriver i sin rapport att samebilden i läroböckerna kommer bli 
densamma under en längre tid, vilket man även kan skåda i denna analys. Dock så är skillnaden 
mellan tidigare respektive nyare läroböcker hur ofta samerna nämns. I ett spann från tidigt 1950-
tal fram till år 2017 så är samerna markant mer representerade från 2000-talet och framåt. Det 
kan även utläsas i de tidigare läroböckerna mellan år 1950 - 1990-tal, där beskrevs samerna oftast 
kortfattat som ”ett folk i Norrland” utan några ingående beskrivningar om levnadsförhållanden 
eller historia. Karlsson (2004, s. 277) har även i sin analys kommit fram till att de granskade 
läroböckerna visar ett obefintligt eller bristfälligt underlag för att elever ska få kunskaper om 
samisk kultur, språk, religion och historia. Även Mattlar (2008, s. 190) menar att det som lärs ut i 
läroböckerna är det som är majoritetens uppfattning vilket ger en ytlig och ibland felaktig bild.  
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Analysen visar även att sedan SIL lades ner år 1991 så syns samerna och samers kultur allt mer i 
läroböckerna, läroplanen samt kursplanen för historia. I läroböckerna från 2000-talet riktade mot 
mellanstadiet är skildringen mer nyanserad då samerna omnämns oftare. Dock är det i läroböcker 
riktade mot åk 1-3 tämligen sällsynt att samerna uppmärksammas. En anledning till att samerna 
nu har fått en ökad ställning i läroböckerna, i alla fall för årskurs 4-6, kan vara att samerna år 2011 
fick rätten till att behålla sin egna kultur och samfundsliv. Samerna erkänns nu som ett folk och 
har en större rätt till självbestämmande och en starkare ställning än ett urfolk eller en minoritet. 
En annan anledning kan vara den proposition som Sveriges riksdag antog, 2008/09:158. Där vill 
man lyfta fram vikten av att lära ut de nationella minoriteternas historia, religon, kultur och språk 
i skolan. Men även att ”dra ett streck” över den kolonialism som pågick i Norrland och samernas 
område Sápmi (Samiskt Informationscentrum, 2018a). Detta kan tolkas som en anledning till att 
samerna nämns mer i läroböcker efter år 2011 i benämnande av minoritet.   

Diskurser  

Renar och renskötsel 

Det mest framträdande och tydligaste, men även det största mönstret i hur samer framställs i de 
analyserade läroböckerna är som renskötare och kopplingen till renar. Vilket även Granqvist- 
Nutti (1993) såg i sin analys gällande läromedlen mellan år 1865-1971. Samtliga läroböcker, 
oavsett årgång bortsett från en, nämner renar eller renskötsel på ett eller annat sätt. Det kan vara 
genom text eller bild, men också genom både text och bild. I de läroböcker där beskrivningen 
gällande samerna är kortfattad  ligger fokus på renskötsel i samband med historiska termer som 
nomader, fjäll och kåtor. I en lärobok skriven i slutet av 1990-talet så skildras den renskötande 
samen som en modern konsument av snöskotrar, helikoptrar och mobiltelefoner. Denna 
skildringen kan svagt utläsas vidare fram till idag. Det som också kan utläsas är att i ett fåtal 
läroböcker nämns andra sysslor i förbifarten, exempelvis jakt och fiske. Likt Granqvist- Nutti 
(1993) så forsätter man nämna samernas andra sysselsättningar hastigt och på ett negativt sätt, 
fokus fortsätter ligga på renar och rennäringen.  
Nutida läroböcker poängterar kortfattat att samer har andra ”normala” jobb , dock visar analysen 
bara två exempel på dessa jobb, slöjdare samt politiker i Sametinget. Trots att man nämner att 
nutidens samer har andra ”normala” jobb så visar analysen både genom bild och text att 
renskötsel och renar fortfarande är den dominerande syssla samer utför. Mattlar (2008, s. 122), 
Karlsson (2004, s. 274) samt Granqvist- Nutti (1993, s. 39) påpekar även denna vinkling mot 
renar och renskötsel som både text och bild förmedlar. Genom denna beskrivning av samer så 
placeras dom automatisk som ”den andra” och förblir den historiska renskötande samen. 
Problemet i sig är egentligen inte skildringen av renar och renskötsel men  likt tidigare forskning 
förmedlas en exotisk bild då övriga sysselsättningar lyser med sin frånvaro (Mattlar, 2008, s. 122; 
Karlsson, 2004, s. 271, 277; Granqvist- Nutti, 1993, s. 35). I och med en exkludering i bilderna så 
utmålas dessutom renskötsel som något exotiskt och främmande (Said, 1978).  
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Historia och samtiden  

En annan tydlig aspekt är att samerna till stor del beskrivs ur ett historisk perspektiv. Detta gäller 
främst, som nämnts ovan, renskötsel men även andra aspekter. Majoriteten av läroböckerna, 
samtliga 12 för årskurs 4-6, benämner samerna som ett urfolk/ursprungsfolk, folk eller som 
nomader som har bott väldigt länge uppe i Norrland. Detta kopplas även ihop med deras 
geografiska område Sápmi. Dock så nämner en del läroböcker kort att samer som lever i nutid  
bor på andra platser och har andra arbeten än renskötsel. I Granqvist- Nuttis (1993, s. 43) rapport 
så började läromedlen berätta att samer har andra arbeten och lever på andra platser år 1953. Mot 
slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet räknades samerna som en del av den svenska 
populationen. Samtliga läroböcker, bortsett från två, är skrivna efter år 1977 då samerna blev 
utsedda till ett urfolk i Sverige. Trots detta är det bara sex läroböcker som benämner samerna 
som ett urfolk/ursprungsbefolkning, samtliga är utgivna efter år 2005. Läroböckerna för årskurs 
1-3 benämner samerna som folkgrupp eller ger ingen koppling alls till hur länge det har levt i 
Norrland. Detta kan tolkas till en exkludering av nationella minoriteters rättigheter och att 
kolonialismens historiska maktutövning är ett faktum (Loompa, 2008, s. 27). Genom att inte 
benämna samerna som urfolk/ursprungsbefolkning så ”tar” man bort deras identitet och placerar 
samerna som ”den andra” (Said, 1978). En av skolans främsta uppgifter är att utbilda eleverna till 
demokratiska medborgare och om då läromedelsförfattarna förmedlar en bild av att din identitet 
inte är okränkbar, hur påverkas då elevernas egna identitet och syn på andra. Detta kan även 
jämföras med bristen på andra exempel men även att bilderna och texten i övrigt endast avbildar 
fjällvärlden och norra Sverige, vilket är ett problem som även Karlsson (2004) påvisar.  

Mattlar (2008) och Karlsson (2004) understryker även att beskrivningarna av magiska ritualer och 
trummor exotifierar den samiska kulturen och religionen. I det analyserade materialet för denna 
studie är det bara tre läroböcker som nämner samernas historiska kultur och religon, alla inom 
historiaämnet. Det nämns främst samernas tro på naturen, att gudarna finns i naturen men även 
nåjd, trumma och seit benämns i text och bild.     

Den historiska diskursen blir tydlig då få exempel på nutida aspekter finns för att balansera upp 
historien. De exempel på nutidens aspekter kan vara vad samerna gör och kämpar för idag. 
Sametingen benämns exempelvis bara i två läroböcker, utgivna år 2015 och 2017, mer utförligt 
endast i en av läroböckerna. 

Svenska statens frånvaro 

Det som har gått att konstatera under denna analys är att samer för det mesta beskrivs i historiska 
sammanhang, dock så brister det i de historiska skildringarna. Något som Karlsson (2004, s. 266) 
men även Mattlar (2015) noterar i sina analyser, är att samernas historia oftast framställs kortfattat 
samt att samerna huvudsakligen skildras i samband med tvång till kristendom. Men även genom 
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koloniseringen av svenska nybyggare. Detta kan även de historieböcker som har studerats i denna 
analys försäkra, i vissa fall görs en ansträngan att beskriva samernas tidiga historia. Dock utmålas 
en annan bild i kapitlet där samerna ”upptäcks” av kolonisatörer eller Carl von Linné (Eklund, 
Thorén, Åberg 1985). Då Linné var den första vetenskapsman som skrev om det okända folket i 
norr så blir samerna klassade som ”den andra”, i likhet med Said (1978). I Granqvist- Nutti 
(1993) rapport så redovisas det att fram till 1950-talet så beskrevs samerna som en annan ras samt 
placerades i gruppen mongoliska folk. Efter det så började man skymta en förändring, samt att 
man började se samerna som ett eget folkslag som skiljer sig från de mongoliska folken. I de 
läroböcker Granqvist- Nutti (1993) analyserade mellan år 1969 och år 1971 så räknades samerna 
som en del av den svenska befolkningen och de negativa formuleringar om de bofasta samerna 
hade för mesta dels försvunnit. Dock så kunde det förekomma enstaka nervärderande begrepp. 
Än idag kan enstaka nervärderande begrepp förkomma i läroböckerna för denna studie och i 
likhet med Said (1978) så blir samerna ”den andra”.  
  
Det tvång till kristendomen som samerna fått genomgå kan nämnas i detta sammanhang. Å ena 
sidan beskrivs det som en övergång eller något som bara skedde, men å andra sidan beskrivs det 
utifrån begrepp som tvång och förtryck. Att formulera samernas kristnande som något som bara 
hände kan anses vara en dold beskrivning vilken skymmer svenska statens förtryck mot de 
svenska samerna. Detta är även något som Aman (2008) konstaterar i sin analys gällande 
framställningen av indianerna i de svenska och colombianska läroböckerna. Även Mattlar (2008 & 
2015) och Karlsson (2004) problematiserar samernas framställning som grund för denna 
koloniala konflikt samt som ett objekt för handling.  

Det blir tydligt i denna analys då konflikter gällande tvångskristnande och markrättigheter är det 
primära som beskrivs som en historisk händelse. Detta är något som kan förankras inom 
kolonialismen (Loomba, 2008). Det ges inte några förslag till lösningar och de efterverkningar 
som svenska statens inblandning har fått på samtidens samhälle gällande gruvdrift och 
vattenkraftutbyggnad benämns endast kortfattat utan vidare problematisering. Vilket Karlsson 
(2004) framhäver ett flertal gånger är en brist på samhällsfrågor och politik. Även Fur (2016) 
menar att de tidigmoderna koloniala kulturmötena är en verkan som än idag gör sig påmind.       

Flertal läroböcker nämner samerna, som nämnts tidigare, som minoritetsgrupp och urfolk/
ursprungsfolk i samband till Sápmi, dock så missar många läroböcker att förtydliga och modifiera 
vad detta har för betydelse. De läroböcker som är skrivna efter år 2011 nämner att samerna har 
särskilda rättigheter gällande bevarandet av deras kultur och språk, men de förklarar inte mer 
ingående vilka dessa rättigheter är eller vad det är som gör att just deras kultur och språk ska 
skyddas. I de fall de benämns så är det väldigt kortfattat och de sätts inte  i förhållande till en mer 
generell historiskt sammanhang, där samernas kulturyttringar har förhindrats av svenska staten. 
De två läroböcker som är skrivna år 1985 och år 1992 beskriver mer ingående hur svenska statens 
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”grymhet” tog över samernas landområde. En skillnad mot dagens läroböcker där man gärna 
nämner hur svenska staten behandlade samerna, men förmildrar versionen samt fokuserar på det 
positiva.       
Det samiska språket framställs som något värt att bevara då det är gammalt samt tillhör en 
minoritet. Det finns tre läroböcker som nämner, ur ett historisk perspektiv, att samebarn inte fick 
tala samiska i skolan. Men att samerna förvägrades sitt språk är det bara en lärobok som tar upp, 
dock ges ingen förklaring till varför samebarnen inte fick bruka sitt språk i skolan. De andra två 
läroböckerna använder ordval som ”trängdes bort ”samt att barnen inte fick lära sig det samiska 
språket då de skulle anpassa sig till det svenska samhället. Dessutom så konstaterar dessa två 
läroböckerna att en av anledningarna till att bevara språket är den rådande samiska 
förskingringen, då de historiska kontexterna utelämnas.    

Sammanfattningsvis tyder detta på att den koloniala historien och konflikterna mellan samer och 
den svenska nationalstaten begränsas ytterligare, vilket gör att bilden av den fina och exotiska 
samen träder fram ännu mer. 

Brist på skillnader  

Den samiska kulturen skildras väldigt enhetligt, något som även Karlsson (2004) konstaterar. 
Ingen av läroböckerna gör någon skillnad på samer, utan en finsk same är densamma som en 
svensk same. Läroböckerna nämner heller ingen skillnad mellan exempelvis nordsamisk och 
sydsamisk tradition, utan en jämförelse med andra minoriteter som indianer och aboriginer görs. 
Det kan dras likheter med det Aman (2008) uttrycker, att latinamerikanernas identitet konstrueras 
av andra, parallellt med att man drar en jämförelse mellan samer och indianer.  

Ett fåtal läroböcker konstaterar att det finns skillnader i det samiska språket, detta visas genom 
ordlistor eller i kartor över språkfördelningen men i övrigt framställs det som ett språk utan 
förändring. Detta är även något Karlsson (2004) konstaterar. Denna homogena skildring som har 
skådats, inte bara gällande beskrivningen över språket, utan likaså gällande läroböckerna generellt. 
Framför allt genom de diskurser som skådats så får man en bild av den traditionella svenska 
samen, men även av dess värderingar. Den traditionella samen är en individ som bor i Sápmi, 
sköter renar, bär kolt och avgudar konstigt formade stenar samt genom historien eventuellt 
utsatts för ett visst despoti. Idag beskrivs samen leva ett fridfullt och harmoniskt liv troligtvis i 
norra Sverige. Detta anses vara en typisk beskrivning av samer, vilket kan konstateras, att det är 
olikheter mellan ”svenskar” som anses vara normen mot ”den andre” som är samerna, som ligger 
i fokus. Vilket samstämmer med Mattlar (2008) och Aman (2008).      
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Diskussion 

Studien visar att trots det breda årsspannet, från år 1962 till år 2017, så är innehållet i 
läroböckerna enhetligt. Dom framställer samerna i samband med rennäring och renskötsel  samt 
via exotiska religösa ritualer. Under 1980-talet började man nämna kolonisatörerna i 
läroböckerna, om hur de började ta sig upp till Norrland för jordbruket. Samt hur den svenska 
staten använder sin makt för att komma åt bland annat silvermalmer samt locka upp ungdomarna 
till det norrländska landskapet. Man kan dra paralleller med Loombas (2008) syn på 
kolonialismen. Att en grupp människor slår sig ner på en ny plats och formar ett samhälle 
(Loomba, 2008, s. 17). 
Man börjar även berätta i läroböckerna hur samerna blev påtvingade den kristna tron och fick 
avsäga sig sina egna religösa ritualer. Men även hur samiska barn blev tvingade till den svenska 
skolan för att så småningom kunna passa in i det svenska samhället. Detta förmedlar en känsla av 
ett ”vi” och ”dom andra” , där den svenska staten är ”vi” och samerna ”dom andra” (Said, 1978, 
s. 321). Detta är något som sedan följer med och influerar läroböckerna fram till år 2014. Här 
börjar man benämna samerna som en nationell minoritet i samband med Sveriges andra 
nationella minoriteter. Trots att läromedelsförfattarna nu börjar benämna samerna som en 
nationell minoritets så hänger den samiska historien kvar, likt den från år 1962.  Dock är det tre 
läroböcker som har det lilla extra, Ur folkens liv 1-3 historia för mellanstadiet (Eklund, Thorén, Åberg 
1985), Historia 3 (Salomonsson 1992) och Historia från vikingarna till Gustav III (Körner, 2005) som 
mer ingående nämner och kommunicerar det koloniala förtryck samerna varit med om (Fur, 
2016, s. 274; Loomba, 2008). 

Att läroböckerna oavsett årgång har ett enhetligt innehåll kan även tolkas utifrån det Mattlar 
(2015, s. 184) syftar på, där läromedelsförfattarna är oense om vem det är som bär ansvaret 
angående vad läroböckerna ska innehålla. Då är det lättare att använda sig utav något som redan 
finns där. En genomgående tråd för alla dessa läroböcker är renskötsel och rennäringen, men 
även hur länge samerna har funnits i norr och i Sápmi. Även Granqvist- Nutti (1993, s. 1) skriver 
om denna slutsats i sin rapport. I slutet av 1960-talet skrivs en artikel om att samerna får ett litet 
utrymme i läroböckerna och att de då beskrivs utifrån gamla klichéer. Studien visar även på att 
framställningen av samer och den samiska kulturen som representeras i läroböcker tyder på en 
förändring och på en kontinuitet, men även på en variation samt enformighet. 

Den senaste läroplanen vill att man ska lära ut om ”[u]rfolket samerna och övriga nationella 
minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter” (Lgr11, 2017, s. 220), och 
läroböcker som är skrivna efter läroplanen 2011 följer denna angivelse. Däremot så är är det en 
saknad eller en avskalad information gällande samernas kultur, religon, historia och språk. Den 
kultur som nämns för samerna är genom renskötsel. Både Karlsson (2004) och Mattlar (2008) 
poängterar detta, att samer ställs i kontrast genom beskrivningar av den exotiska samen och 
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renskötsel. Gällande den samiska kulturen är utrymmet varierande, i de läroböcker som 
analyserats, har vissa läroböcker enbart några meningar medan andra har ett par uppslag. 
Innehållsmässigt visar det sig att vissa beskrivningar är ihärdiga, exempelvis gällande renskötseln 
och livet på fjället. Samtidigt finns det goda exempel, dock kortfattade, där samerna och deras 
kultur nämns i nutida sammanhang gällande politik. Detta påvisar även tidigare rapporter och 
forskning.   
Läroboken kan ses som en tolkning på läroplanen och kan tolkas som ett skriftlig avtal mellan 
lärare och elever om vilka målen i kursen är (Mattlar 2008, s. 20). Av dom 18 läroböcker som  har 
analyserats så är det sju läroböcker som är släppta i samband med eller efter Lgr11. Resterande 
läroböcker är från tidigare år och har heller då ingen anspråk att följa den läroplanen. Det visar 
dock att samerna benämns i läroböcker trots att de inte nämns i de tidigare läroplanen, vilket 
visar på att läromedelsförfattarna ändå gör ett försök att få med samerna och deras kultur.     
Däremot är det bara en lärobok för årskurs 1-3 som släpptes i samband med Lgr 11, So-boken 
(Körner & Willebrand, 2011). Den kan tolkas med det centrala innehållet ”[m]änniskans 
uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk” (Lgr 11, 2017). Då den 
nämner samer i samband med vandring till fjället med renarna, men även jakten på fisk och mat.  

Som tidigare nämnts är en lärobok sällan neutral i och med ett urval som alltid anses göra. Detta 
leder till att lärobokens innehåll är en del av ett meningsbärande som ges till eleverna (Englund, 
1997, s. 121; Quennerstedt, 2008, s. 90). Detta är något som Mattlar (2015) också styrker, att 
läroböcker är utan tvekan ett trögrörligt material. Dock så uppstår inte läroböcker bara så där 
utan de skrivs av författare och publiceras av specifika förlag, så hur kommer det sig att 
läroböckerna följer den androcentriska och eurocentriska linjen? En läromedelsförfattare  menar 
att det inte lönar sig att publicera läromedel med mer omfattande inslag av nationella minoriteter 
eftersom det är inte det lärare och elever vill ha. Alltså så tyder det på att läroböckerna skrivs för 
läraren och eleverna och inte utifrån läroplanen som det borde göras. Dock råder det osämja 
mellan läromedelsförfattarna om vems ansvar det är gällande innehållet i läroböckerna i 
förhållande till styrdokumenten. En av de tre seniora läromedelsförfattarna menar att det är 
redaktörens uppgift att läroböckerna förhåller sig till styrdokumenten och inte författarna 
(Mattlar, 2015, s. 183). Som tidigare nämnts så är innehållet i läroböckerna enhetligt oavsett vilket 
år läroböckerna är skriva. Tre av dessa läroböcker, som är skrivna efter Lgr 11, nämner samerna i 
samband med nationella minoriteter. Detta kan kopplas till ramkonventionen som Sverige skrev 
på i början av 2000-talet. Där står det “parterna skall, där det är lämpligt vidta åtgärder på 
utbildnings- och forskningsområdet för att främja kunskapen om sina nationella minoriteters 
liksom om majoritetens kultur, historia, språk och religion” (artikel 12, punkt 1, 98/99, s. 9). 
Detta kan tyda på att läromedelsförfattarna fått en enklare riktlinje att följa som gör det möjligt 
att få med samerna samt andra nationella minoriteter i läroböckerna. Dock är det förundrande 
varför de läroböcker som är skrivna mellan år 2001- 2011 inte benämner samer som en nationell 
minoritet.  
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Vid en snabb genomläsning av texterna ger majoriteten av läroböckerna ett intryck som kan 
verka för ett sakligt innehåll anpassat utifrån läroplanen. Genom kortare textavsnitt och utvalda 
delar så redogörs för samernas kultur på ett lämpligt sätt i enlighet med det centrala innehållet för 
kursämnet. Det som är en viktig och central del i den samiska kulturen är renskötsel, kolten, deras 
område Sápmi samt den gamla religionen vilket utgör en typisk baskunskap som är lämplig för 
elever i årskurs 4-6. Dock anses det inte vara en anpassad baskunskap för elever i årskurs 1-3. 
Enligt Skolverket så finns de fem nationella minoriteterna inkluderat samerna med i ämnena 
historia och samhällskunskap samt i kursplanen för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3. 
Trots detta är det en otydlighet om samerna omnämns i Lgr11 för de tidigare åldrarna, då varken 
samer eller minoriteter skrivs ut ordagrant. Skolverket menar att elevernas prestationer i de lägre 
årskurserna relateras inte på samma sätt till konkreta kunskapskrav som i de högre årskurserna. 
Innehållsmässigt visar även läroböckerna en svag framställning av samerna. Man håller sig 
kortfattat till renskötsel samt att samerna är ett folk i norr eller är en folkgrupp. Genom att 
benämna samerna som ett folk i norr eller folkgrupp kan tolkas till ett utanförskap och 
förknippas med ”den andra”.   

Det finns inte heller någon större omfattning av tidigare forskning inom just läroböcker för 
årskurs 1-3, utan de flesta är från årskurs fyra och uppåt. Däremot så kan de resultaten förankras i 
denna analys då man tenderar att se samma saknad gällande samer och deras kultur men även av 
andra svenska nationella minoritet i läroböcker mellan årskurs 1-3. Den bild man som läsare får 
av samer och deras kultur i de sex läroböckerna för årskurs 1-3 är den exotifierade och statiska 
samen som vandrar till fjället med sina renar under våren och kommer hem till sin lilla by lagom 
till höstens början. Detta är något även Karlsson (2004) och Mattlar (2008) nämner i sina 
rapporter, den exotiska och oföränderliga samen. Då Skolverket menar att kunskapskraven i  
läroplanen är anpassad efter elevens ålder, mognad och vad som kan förväntas av dem så kan 
detta ses som en förklaring till varför skolböcker inte nämner något om samers historia och det 
koloniala förtryck de har varit med om (Loomba, 2008).  
I denna studie är det sex läroböcker som är skriva för årskurs 1-3 och enbart en lärobok är 
kopplad till den nya läroplanen, Lgr11. Denna lärobok är även den lärobok som ger samerna näst 
minst utrymme med enbart ett stycke. Om man jämför med de äldre läroböckerna så har det 
innehållsmässigt, men även i utrymme minskat i den nyare läroboken, vilket är applicerbart med 
Mattlar (2015). Där de seniora läromedelsförfattarna anser att man skriver läroböcker utifrån att 
läraren “vill ha det gamla vanliga” (Mattlar, 2015, s. 183). Mattlar (2011, s. 7) menar även att 
lärarna som inte undervisar om nationella minoriteter bryter mot skolans styrdokument. I och 
med detta ligger ansvaret primärt hos lärarkåren och skolledarna.  

Analysen visar på att det finns en innebörd av att svenska samer skiljer sig från svenskar. Där 
”de” på många olika sätt är annorlunda ”oss” då deras sysselsättning, bosättning och historia är i 
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kontrast mot ”vanliga” svenskar. Utmärkande egenskaper så som renskötsel, kolt och den gamla 
religionen är termer som har eggat sig fast vid framställningar av den svenska samen. Den årliga 
marknaden som samerna har är återkommande i många av läroböckerna. Men även i mötet med 
Carl von Linné (Eklund, Thorén, Åberg 1985, s. 173) så blir samerna en slags ”den andra”, då 
han var den förste vetenskapsman som berättar om det okända folket i Lappland. Likt indianerna 
så är det samernas kulturella produkter som produceras och beundras i läroböckerna (Aman, 
2008). Detta kan ses som ett exempel på det Said (1978) beskriver ur ett ”vi och dem” -
perspektiv, där ”vi” representerar den  ideala svensken.       

Däremot så visar tidigare forskning att den helhetsbild som framträder kan ses som problematisk, 
vilket även denna studie visar. Mattlar (2015) redogör för hur den totala uppfattningen som blir 
synlig i lärobokstexterna upplevs schablonartade, vilket även denna studie påvisar, då andra 
varianter av levnadssätt samt nyanseringar uteblir. Även om den svenska samen och deras kultur 
inte skildras på ett negativt sätt, så kan helhetsintrycket få en negativ verkan. Samiskt 
informationscentrum (2018b) bemöter en del fördomar i sin fördomsbank. Det kan vara allt ifrån 
om att alla samer är renskötare till hur det kommer sig att samer pratar så bra svenska samt om 
riktiga samer kan ha ”vanliga” kläder, jobb och bostäder om man bor i en storstad. Men även 
fördomar och missuppfattningar gällande religion och urfolksrättigheter förekommer. Med andra 
ord så finns det en tydlig koppling mellan Samiska informationscentrums fördomsbank med 
innehållet i de analyserande läroböckerna. Detta kan anses vara följemeningar som inte stämmer 
överens med skolans demokratiska uppdrag. Det skulle kunna vara så att den mening och de 
traditioner som beskrivs om svenska samer och deras kultur i läroböckerna kan åstadkomma en 
grund för de fördomar som finns mot samerna då helhetsbilden blir stereotypisk. Läroböckerna 
förmedlar då ett enhetligt innehåll gentemot läroplanens värde av kulturell mångfald. 
Läroböckerna som har analyserats konkurrerar med den didaktiska utmaningen som Englund 
(1997) beskriver som att kombinera ämnestraditioner och urval i samverkan med läroplanens 
övergripande värden och mål. Mattlar (2015) anmärker att det råder olika uppfattningar om vems 
ansvar det är vad som ska tas upp i läroböckerna samt om vems ansvar det är att se till att det 
som nämns ska styras av läroplanen eller av lärare och elever. Det framkommer även 
generationsskillnader, att  äldre och erfarna lärare fjärmar sig från kursplanen men lutar sig mot 
läroböcker och sina egna erfarenheter. Den yngre generationen styrs gärna inte av läroböcker 
utan använder sig i högre grad av kursplanen i undervisningen. Dock framkommer det att en stor 
andel av de lärare som har intervjuats till Mattlars (2015, s. 187) studie uttryckligen nonchalerat 
kursmålet om nationella minoriteter. Detta kan antyda att läromedelsföretag, läroböcker samt 
lärare i flera avseenden inte tagit skolans demokratiska uppdrag till fullo. Dock så går det inte att 
fastställa hur läroböckerna faktiskt förmedlar fördomar till eleverna då texten sällan ensam skapar 
förutsättningar för meningsskapande (Englund, 1997, s. 127). Det läsaren egentligen får med sig 
från texten beror på en rad olika faktorer såsom förkunskaper, tolkning och bearbetning.  
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Denna analys kan således endast säga något om eventuella följemeningar. Dessutom är en text 
ständigt en del av ett större sammanhang som kan bestå av klasskamrater, lärare och den 
undervisning som dessa arbetar inom (Bergström & Boréus, 2012, s. 34). Hur dessa sammanhang 
påverkar texterna i läroböckerna och tvärtom kan denna studie inte dra slutsater kring. Vad som 
sker i klassrummet gällande undervisningen om svenska samer samt om vad eleverna lär sig är 
därför utanför denna analysens ram. Studien kan därför endast säga något om eventuella 
följemeningar om de analyserade texter i läroböckerna, men inte hur den faktiska undervisningen 
ser ut. Dock så behöver inte studiens resultat underskattas då den i stor del går i linje med tidigare 
forskning där samerna framställs som enformiga renskötare, passiva samt att en större mängd 
relevant innehåll saknas. Denna studies resultat och analys kan därför fungera som en fortsättning 
på en fortfarande problematisk tradition gällande hur samer och nationella minoriteter framställs 
i läroböcker. Tidigare forskning pekar fortfarande på de resultat som SIL (1990) konstaterade för 
28 år sedan. Vilket är att det finns brister i läroböcker, även dom små, vilket får betraktas vara en 
viktig kännedom för en lärare och därmed även för denna studies betydelse.        

Konklusion 

Johansson Harrie (2016) skriver att läroboken har haft en lång och ohotad ställning i 
klassrummet, vilket tyder på att läroböckerna utgör norm. Detta innebär att läroboken förmedlar 
det som är värt att veta i klassrummet vilket innebär att innehållet i och utanför läroboken 
behöver kritiskt granskas. Detta för att att hänga med i den konkurrens läroboken ställs inför 
gällande andra läromedel. Då lärare arbetar olika, genom läroböcker eller genom erfarenheter så 
är det svårt att veta till vilken utsträckning läroböcker används utav lärare i svenska skolor. 
Oavsett så är det viktigt att man som lärare granskar den lärobok eller det läromedel man tänkt 
använda.    

Innehållsmässigt så har inte grundsättet samer framställs på ändrats över tid. Oavsett om en 
lärobok är skriven på 50-talet eller idag så är utgången densamma, renskötseln. Först var det 
fokus på rennäringen, renskötsel och samernas tro. Sedan tillkom i mitten av 80-talet svenska 
statens kolonialisering samt påtvingande av kristendomen. Först 2014 skrivs det om samernas 
status som nationell minoritet. Detta trots att de fick denna status redan 2000. 

Det koloniala mötet  Fur (2016) nämner som hände under 1600-1700- talet är viktigt för svensk 
historia, då svenska staten hittade gruvan och silvermalmen. Men även byggandet av 
vattenkraftverk skedde under denna tid. Detta är en viktig händelse i svenska historia då den är en 
del av hur vårt samhälle ser ut idag. Men den är även viktig för samisk historia, ändå så tonas det 
koloniala förtrycket ner i läroböckerna. De seniora läromedelsförfattarna menar att läromedel i 
historia ska ha en tydlig linje i berättelsen om hur vår värld samt vårt samhälle har blivit vad det är 
idag, trots det väljs detta bort (Mattlar, 2015, s. 185).   
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Men vilka är samerna då? Under denna analys så har jag lärt mig att samerna är vår 
ursprungsbefolkning som har levt och lever i norr samt har ett eget geografisk område som kallas 
Sápmi. Samerna är ett folk som har fått flytta på sig och anpassat sig för de svenska 
kolonisatörerna då svenska staten allt mer tagit över deras område, men hur det hela egentligen 
gick till är vagt. Man har fått en förståelse för att det pågick ett förtryck och att samerna blev illa 
behandlade. Bortsett från det så är samer ett exotisk folk som har levt som nomader som en gång 
i tiden har jagat renar, men sedan började föda upp och ta hand om renar. Dom kan ha andra 
jobb, men det är främst rennäringen som de arbetar med. Under sommaren lever samerna på 
fjället tillsammans till renarna. 

Avslutningsvis så behöver kunskapen om svenska samer, vårt urfolk, att öka. Detta stöds även av 
Samiskt informationscentrum (2018b). Effekterna om vi inte får en ökad kunskap om vårt urfolk 
kan leda till att framtida generationer svenska skolbarn antagligen får en fortsatt otillräcklig och 
förskönad bild av samerna och det koloniala mötet.       
Med underlag i detta vore det intressant att i fortsatta studier undersöka vilka kunskaper nutidens 
elever besitter kontra den äldre generationens kunskaper gällande Sveriges ursprungsbefolkning 
samerna. Men även hur/om lärare i årskurs 1-3 undervisar i ämnet då läroplanen är tolkningsbar.   
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