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1. Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur samerna och samisk kultur framställs i grundskolans 

samhällsböcker. Genom en narrativ analys av läroböckerna är studiens syfte även att bidra med 

kunskap om i vilka narrativ de förmedlas. Först analyseras läroböckerna utifrån analysfrågor om 

vad som står i texten. Dessa är: Hur introduceras samerna? I vilken situation presenteras samerna? 

Vad är kontexten? Vilka deltagare agerar, är passiva och vem påverkas av agenten? Finns det en 

komplicerande handling där jämvikt blir ojämvikt? Finns det en upplösning där berättaren beskriver 

vad som slutligen hände? Sedan ställs frågor om hur texten presenteras: Skildras det flera perspektiv 

i berättelsen? Beskrivs de olika deltagarna i berättelsen på ett visst sätt? Framkommer det dolda 

och öppna värderingar som kommuniceras via sättet de skrivs och påverkar hur historien 

uppfattas? Vilken innebörd ges händelserna genom det sätt de skrivs? Studiens teoretiska 

utgångspunkter bygger på narrativ från Indzic Dujso och Fagerheim Kalsås som återfinns i tidigare 

forskning.  

 

Resultatet i studien visar på att läroböckerna framställer samerna genom ett systematiskt 

återberättande av vad som anses som samernas kulturellt avvikande drag. Samerna framställs i 

majoriteten av läroböckerna som något som ska bevaras, skyddas och ges särskilda rättigheter till. 

Majoriteten av läroböckerna beskriver även samerna som ett objekt för Sveriges förtryck. I 

resultatet framgår det att i samtliga läroböcker förekommer det ett narrativ om samernas  särprägel 

i förhållande till majoritetssamhället. I narrativet om särprägel förklaras de särskiljande dragen i 

samisk kultur för “oss” icke-samer. Tre av fem läroböcker förmedlar ett narrativ som beskriver 

Sveriges roll i förtrycket av samerna. I narrativet om förtrycket av samerna skildras Sveriges mer 

eller mindre uttalade roll som förtryckare. Tre av fem böcker skildrar även ett narrativ om 

bevarandet av samerna och det duktiga Sverige. I narrativet beskrivs samernas kultur som värdig 

att bevara enligt Sverige. Vidare tillskrivs Sverige även rollen som det som ger samerna deras 

rättigheter vilket förmedlar bilden av det duktiga Sverige. 

 

Nyckelord: Samer, läroböcker, årskurs 4-6, narrativ analys 
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2. Inledning 

I dagens samhälle diskuteras det ganska frekvent om olika rättigheter, är det inte våra egna så är 

det någon annan grupps rättigheter. En av de rättigheter som ibland kanske tas för givet är rätten 

till utbildning. I 7 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) står det att “[...]alla barn som omfattas av 

den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.”. Inom 

denna rättighet till grundläggande utbildning ingår det enligt rapporten Sveriges fjärde rapport till 

Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter att elever ska i enlighet med Lgr11 

efter genomgången skolgång ha fått kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, 

religion och historia (Regeringskansliet, 2016, s. 13). Det kan därför anses som en rättighet att få 

lära sig om de nationella minoriteterna. I rapporten Diskriminering av samer – samers rättigheter ur ett 

diskrimineringsperspektiv beskriver författarna hur det finns en önskan om mer identitetsskapande 

undervisning. Detta då samer upplever att skolan inte bidrar till att stärka samiska barns identitet 

(Pikkarainen & Brodin, 2008, s. 24). I avhandlingen Bryta upp och börja om: Berättelser om flyktingskap, 

skolgång och identitet beskriver Ulrika Wigg att skolarbete kan vara en del av identitetsskapandet 

genom att läsa och skriva (Wigg, 2008, s. 31). Det bidrar till den pedagogiska relevansen av detta 

arbete och valet av en läromedelsanalys då läroböcker är en del av elevernas identitetsskapande. 

Med utgångspunkt i detta vill jag undersöka hur samerna beskrivs i läroböckerna samt vilka narrativ 

som förmedlas. 
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3. Bakgrund 

Här nedan följer först en genomgång av läromedlens roll i skolan för att påvisa hur läromedel 

används i skolan. Sedan övergår avsnittet till att gå igenom hur läromedlen historiskt förhållit sig 

till värdegrunden i läroplanen, dels därför att värdegrunden lyfter frågan om nationella minoriteter 

och vikten av att skapa förståelse. Vidare följer ett stycke om vad läroplanerna säger att 

undervisningen ska behandla i förhållande till samerna. Syftet med det stycket är att skapa en bild 

av vad för kunskaper relaterat till samerna som elever i årskurs 4-6 ska lära sig. För att påvisa ett 

mer globalt perspektiv så lyfts även vad ramkonventionen från Europarådet säger om undervisning 

om nationella minoriteter i förhållande till läromedel. Den delen av bakgrunden till studien ämnar 

att skildra vilka skyldigheter det svenska skolväsendet och indirekt lärare har att förmedla kunskaper 

om nationella minoriteter. Slutligen sker en kort förklaring varför en läromedelsanalys är 

nödvändig. Jag kommer att redovisa de olika delarna var för sig.  

3.1. Läroböckerna och läromedlens roll i skolan  

Rapporten Läromedlens roll i undervisningen baseras på en enkätundersökning som riktades mot lärare 

som undervisar i ämnena engelska, bild eller samhällskunskap i årskurs 5 eller 9. Den har ytterligare 

kompletterats med intervjuer av lärare från årskurserna 3, 5 och 9 i tidigare nämnda ämnen 

(Skolverket, 2006b, s. 10). Syftet med undersökningen var att ge en aktuell bild av läromedlens roll 

och funktion i grundskolan. I undersökningen används definitionen av läromedel som sådant som 

lärare och elever använder för att eleverna ska nå uppställda mål. Resultatet av undersökningen 

visar på att det finns flera gemensamma faktorer för de olika ämnena och deras koppling till 

läromedlen. Lärarna i samtliga ämnen ansåg att de hade stor frihet att välja vilka läromedel som 

skulle användas samt att deras egen möjlighet till val av läromedel ökat. Resultaten visar även att 

lärarna i samtliga ämnen även använt sig av flera olika läromedel i sin undervisning och har påpekat 

vikten av att använda flera. Det framgick även att läroböcker och andra tryckta läromedel haft en 

central roll i undervisningen (Skolverket, 2006b, ss. 129-130). Enkäterna och intervjuerna antydde 

att läroplanen, kursplanerna samt att betygskriterierna haft en relativt stor betydelse för valet av 

läromedel. Samtidigt som resultaten även visade att det inte är självklart att de läromedel som 

användes i undervisningen korresponderade med målen (Skolverket, 2006b, s. 131). Det framgick 

även att när undervisningen i hög grad baseras på läroböcker så ställdes höga krav på lärarens 

förmåga att anpassa undervisningen till elevernas behov samt komplettera läromedlen. En effekt 

av det som lyfts fram i resultatet var att undervisningen blev mer lärarcentrerad och inte gav 

utrymme för egna initiativ som läroplanen och kursplanerna förespråkade. I undersökningen slår 

de även fast att lärarna ger mycket handlingsutrymme till förlagen samt att förlagen får en roll att 

konkretisera styrdokumenten (Skolverket, 2006b, ss. 136-138). 
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3.2. I enlighet med skolans värdegrund  

Undersökningen I enlighet med skolans värdegrund? gjordes av Skolverket på uppdrag av regeringen. 

Detta med syftet att göra en granskning av ett urval av läroböcker i grund- och gymnasieskolan för 

att analysera dessa om de avviker från läroplanens värdegrund (Skolverket, 2006a, s. 6). 

Läroboksgranskningen omfattar både text och bild i de utvalda läroböckerna. Analysen gjordes på 

läroböcker inom ämnena biologi/naturkunskap, historia, religionskunskap och samhällskunskap 

(Ibid., s. 14). Resultaten av studien visar på att det finns en avsaknad av olika perspektiv. Det 

framkommer även att det finns brister i definitioner av centrala begrepp samt avsaknaden av dessa 

i läroböckerna. Detta ledde till ett ifrågasättande av om elevernas behov tillväga möttes för att 

kunna uppnå målen i kursplanerna. I studien framgår det även att läroböckerna inte förser läsaren 

med presentationer av författarna eller deras bakgrunder. Detta menar de gör det svårt för eleverna 

att förhålla sig kritiska till innehållet och kan därför tillskrivas som den enda ”sanningen” (Ibid., ss. 

45-46). I undersökningen framgår det dock att det finns flertalet aspekter som påverkar vad som 

förekommer i en lärobok. Dels lyfts det fram att det begränsade utrymmet var en aspekt, 

säljbarheten en annan, men även att läroboken skulle ha en grund i forskningen samtidigt som 

elevernas förståelse av texterna var ytterligare en annan. Detta menar de bidrog till en problematik 

där resultatet ofta blev en kompromiss. Forskarna i studien lyfter även fram att det finns skillnader 

i kvaliteten mellan läroböckerna och hur väl de överensstämmer med läroplaner och kursplaner. I 

studien lyfter de även fram att det krävs ett visst utrymme i läroböckerna för att kunna ge en 

grundläggande beskrivning av ett visst ämne. De påpekar dock att undersökningens resultat inte 

visar hur lärarna samt eleverna faktiskt använde läroböckerna (Ibid., ss. 47-49). 

 

3.3. Europarådet och nationella minoriteter  

Medlemsstater i Europarådet och övriga stater som undertecknat ramkonventionen däribland 

Sverige är skyldiga att upprätthålla dess riktlinjer. I den svenska översättningen av 

ramkonventionen Sveriges internationella överenskommelser (2000) beskrivs det att Sverige ska främja de 

nationella minoriteternas möjlighet att bibehålla samt utveckla sin kultur samt främja bevarandet 

av sin identitet. Det skrivs vidare att Sverige ska uppmuntra tolerans, främja ömsesidig respekt samt 

förståelse. Slutligen beskrivs det även hur Sverige ska främja kunskapen om nationella minoriteter 

(utrikesdepartementet, 2000, s. 7-9, 13). Detta ställer särskilda krav på Sverige att kvalitetssäkra 

läromedel och undervisningen i sin helhet. Ansvaret hamnar slutligen hos läraren att utföra dessa 

direktiv för att bidra till de nationella minoriteternas rättigheter.  
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3.4. Samerna och Lgr11  

I Lgr 11 står det i de övergripande målen och riktlinjerna för årskurs 4-6 att “Skolan ska ansvara 

för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om de nationella minoriteternas 

[...] kultur, språk, religion och historia (Skolverket, 2019, ss. 11-12). Mot bakgrund av detta innebär 

det att ansvaret faller på lärarna att säkerställa elevernas kunskaper om de nationella minoriteternas 

kultur, religion, språk och historia som Lgr11 kräver. Det kan även argumenteras för att detta 

innebär ett större krav på lärarpraktiken att aktivt analysera de läromedel som används. Det här 

stycket ur Lgr11 syftar även implicit till att lärare kan behöva komplettera läromedel som används 

för att de inte möter upp de mål som syftar till de nationella minoriteterna. Det står ytterligare i 

Lgr11 att samhällskunskap årskurs 4-6 ska behandla det centrala innehållet “Urfolket samerna och 

övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter” (Skolverket, 2019, 

s. 226). Det centrala innehållet från samhällskunskap för årskurs 4-6 ställer krav på att lära ut den 

samhälleliga aspekten i form av de nationella minoriteternas rättigheter. Vidare påverkar detta lärare 

genom att lärare måste analysera de läromedel som används samt eventuellt komplettera dessa.   

3.5. Varför läromedelsanalyser?  

Janne Holmén skriver i sin studie Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, 

svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget att, 

  

Mycket av forskningen kring läroböcker har varit inriktad på 

att belysa missförhållanden i läroboksbeståndet, och har därigenom 

lyft fram kontinuiteten och trögföränderligheten hos lärostoffet. (Holmén, 2006, s. 26). 

 

Att läromedel som medium är trögföränderliga och har varit det under en tid påvisar behovet av 

att säkerställa en viss kvalité bland det material som finns. Detta är något som både motiverar och 

legitimerar varför läromedelsanalyser bör göras. 

 



 

 9 

4. Forskningsöversikt 

Detta stycke inleds med en genomgång av läromedelsanalyser som behandlar reproduktionen av 

ett exkluderande narrativ. Det följer sedan en äromedelsanalys med fokus på reproduktionen av 

“vi” och “dem”. Vidare beskrivs en läromedelsanalys som beskriver läromedelsanalyser i ett 

historiskt perspektiv. Det följs sedan upp av läromedelsanalyser med fokus på nationella 

minoriteter. Slutligen skildras läromedelsanalyser med samernas perspektiv i fokus. 

4.1. Läromedelsanalyser och reproduktionen av ett exkluderande narrativ  

Syftet med rapporten Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: En granskning på uppdrag av 

Delegationen för jämställdhet i skolan (SOU 2010:10)  är att bidra till ny kunskap samt sammanställa 

och sprida kunskap och därigenom stimulera diskussionen om jämställdhet och genus i skolan. 

Ohlander förmedlar via rapporten Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia En granskning på 

uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan att kvinnor i vissa av böckerna knappt får något 

utrymme alls för de bidragande insatser som faktiskt gjorts under de olika historiska epokerna. 

Ohlander ställer sig frågande till hur eleverna egentligen påverkas av att möta en enkönad bild av 

historien, varför kvinnorna selektivt tagits bort men även hur ett jämställt narrativ skulle se ut. I 

böckerna skildras ett mönster av manliga perspektiv där kvinnors historia är limiterad och har ofta 

biroller (Ohlander, 2010, s. 67). Ohlander lyfter fram ytterligare att narrativen inte namnger kvinnor 

utan att de ofta nämns i samband med en manlig aktör. Detta i samband med att kvinnors insats 

och roll för den svenska ekonomiska historien inte påvisas ger en missvisande bild av kvinnors 

bidragande faktor men även historien som helhet (Ibid., ss. 68-69). Det framgår även i rapportens 

resultat att materialet som undersöks inte förhåller sig till det läroplanerna och kursplanerna 

föreskriver om jämställdhet (Ibid., s. 71). Hon poängterar även och lyfter frågan om hur elever 

påverkas av det traditionella manliga perspektivet, detta då vissa av böckerna som undersökts har 

inslag som betecknas som både sexistiska och förnedrande. De läromedel som har granskats anser 

Ohlander inte bidrar till att ge flickor positiva självbilder eller kvinnliga förebilder i historien utan 

snarare tvärtom. Samtidigt som pojkar presenteras för ett begränsat narrativ om män, som riskerar 

att ge dem en negativ bild av sig själva och omvärlden (Ibid., s. 73). 

 

Jörgen Mattlars Skolbokspropaganda?: en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk lyfter fram 

några viktiga aspekter i förhållande till läromedelsanalyser (Mattlar, 2008, s. 203). Avhandlingen 

behandlar fem läroböcker från fyra olika förlag i svenska som andraspråk och de uppfattningar och 

värderingar om det svenska samhället som de förmedlar (Mattlar, 2008, s. 11). Resultatet i studien 

visar på en klar benägenhet mot assimilering. Textböckerna avviker från den mångkulturella 

modellen genom att normbrytande språk, religioner och den kulturella mångfalden inte förmedlas. 

De uttrycker inte heller språkskillnader, kulturella eller religiösa karaktärsdrag vilket lämnar den 

heterogena målgruppen obekräftad. Mattlar tar även upp att en anledning kan vara att ett 



 

 10 

heterogent samhälle betraktas som ett hot mot solidariteten och den gemensamma samsynen. En 

annan anledning som han tar upp är att den frånvarande heterogena avbildningen kan bero på att 

de svenska värderingarna och normerna tar upp all plats vilket lämnar limiterat utrymme för de 

alternativa. I studien konstateras det ytterligare att baserat på den begränsade nyanseringen av 

innehållet i läroböckerna så motsäger det den svenska mångkulturella modellen som baseras på 

integration. Det framgår även i analysen att läroböckerna förmedlar låga förväntningar på 

andraspråkseleverna gällande utbildning, framtida jobbmöjligheter samt en bild av en framtid inom 

arbetarklassen. I undersökningen av textböckerna så redogörs även att andraspråkselevers tidigare 

utbildning och erfarenheter inte värderas högt (Ibid., ss. 202-203). 

4.2. Läromedelsanalyser och reproduktionen av ”vi” och ”dem”  

I Skolböcker och kognitiv andrafiering av Masoud Kamali som ingår i Utbildningens dilemma: demokratiska 

ideal och andrafierande praxis så poängterar han att studiens viktigaste fråga är ”hur definieras ’vi’ i 

skolböckerna och hur relateras denna kategori till ’de andra’?” (Kamali, 2006, s. 51) Med detta vill 

han belysa om det finns gemensamma drag i texterna som reproducerar diskurser om vi i 

förhållande till dem. Studien visar på att skolböckerna reproducerar ett narrativ i form av vi och dem. 

Detta anser författaren är systematiskt och bidrar till en destruktiv indelning av människor i 

antingen vi eller dem. Han skriver även fram att skolböckerna framställer de som benämns som de 

andra till att vara underlägsna de som beskrivs som oss. Författaren beskriver vidare i resultatet att 

de narrativ som beskrivs i läroböckerna huvudsakligen kan summeras i två huvudnarrativ, ett för 

religionsböckerna och ett för historieböckerna. I religionsböckerna sammanfattas huvudnarrativet 

som  ”ett kristnocentriskt förhållningssätt i förhållande till andra religioner”, samt i 

historieböckerna där ”en västcentrisk och selektiv bild av världshistorien” presenteras (Kamali, 

2006, ss. 94-95). Historienarrativet reproducerar en bild där västerlandets historia är i fokus och 

gränsdragningar mellan vår historia och de andras är central. En slutsats som Kamali drar utifrån sin 

studie är att det symboliska våldet i form av reproduktionen av diskursen och narrativet om vi och 

dem genomsyrar läroböckerna. Han menar även att genom att befästa diskursen vi och dem i skolan 

så utövar utbildningssystemet ett kulturellt tvång. Det förklaras ytterligare genom att skolan genom 

utbildning återskapar en selektiv bild av vad som är verkligheten och vad som är rätt narrativ. Det 

lyfts även fram att detta är något som är ett fel i samhället i stort, därför att utbildningen är en av 

de viktigaste institutionerna för skapandet av gemenskap och tillhörighet (Kamali, 2006, ss. 94-95). 
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4.3. Läromedelsanalyser i ett historiskt perspektiv  

Studien Att utbilda ett folk: Nationell och etnisk gemenskap i Sveriges och Finlands svenskspråkiga läroböcker 

för folk- och grundskola åren 1866-2016 av Lina Spjut syftar till att jämföra hur svenska och 

finlandssvenska läroböcker påbjuder olika föreställda gemenskaper genom beskrivningar av 

Sveriges och Finlands gemensamma och sammanlänkade historia, samt  i begreppsförändring i 

texter om svenskt, finskt, Sverige och Finland. I studien framgår det att de svenska nutida 

läroböckerna har narrativ som påvisar en stark nationalistisk vinkling. Detta samtidigt som Spjut 

menar att det krävs en förståelse för att upptäcka samt förstå olika narrativ och den hegemoni som 

råder. Hegemoni beskriver hon som ett dominerande skikt, i det här fallet det dominerande narrativ 

av den västerländska historien. Det förklaras vidare att hegemonin endast behåller sin ställning så 

länge ingen ifrågasätter det. Hon poängterar även att minoriteter och andra grupper som inte får 

utrymme i historien exkluderas från vår historia (Spjut, 2018, ss. 291-292). Studien visar på tre 

perioder där det skedde större förändringar i textböckerna: 1910-1920 Där innehållet som 

förmedlades huvudsakligen bestod av nationalistiska narrativ, 1950-1960 Som fokuserade på ett 

mer demokratiskt narrativ med jämställdhet och avvecklandet av begreppet ras. 1990-talet istället 

hade istället ett narrativ som huvudsakligen involverade att synliggöra minoriteter i 

geografiböckerna men som inte infördes förrän 2015 i historieböckerna (Ibid., s. 291). 

 

4.4. Nationella minoriteter i läroböcker och läromedel  

I avhandlingen Forteljingar om eigenart og undertrykking (2018) har Vidar Fagerheim Kalsås gjort studier 

på undervisningstexter som används inom skolämnet historia i huvudsakligen Sverige men även 

Norge samt hur romerna framställts i dessa (Fagerheim Kalsås, 2018, s. 129). I analysen av de 

historiska berättelser som baseras på undervisningstexterna om romerna framkommer det narrativ 

där romer framställs med utmärkande drag, där romer utgör säregna grupper i historien med eget 

ursprung och kultur, och att de blir utsatta för övergrepp och exkluderande handlingar. Narrativen 

om romerna kan summeras i form av två grundläggande narrativ men med några centrala 

skillnaderna. Dessa två skillnader är särskilt tydliga. Den ena är att romerna framställs på ett relativt 

likartat sätt och ges något av samma innehåll i de olika undervisningstexterna. Den andra är att 

romerna beskrivs i samband med de anti-romska aktörerna som det centrala i historierna och om 

hur förtrycket av romerna fungerar på relativt olika sätt. I texterna om romer och den norska staten 

så beskrivs staten med en avsikt bakom sina handlingar och sin position i texterna. I andra texter 

om romer finns det istället en större mångfald av anti-romska aktörer, men där de i liten 

utsträckning har en tydliggjord avsikt eller syfte. Det framgår dock att texterna inte helt och hållet 

förbiser det romska folkets baserade erfarenheter och som aktiva agenter i satser. Vissa texter 

innehåller romska agenter och är kopplade till en central funktion samt till den utveckling som 

nämns av historien. Detta sker dock först och främst som ett svar på förtryckets historia.  
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Fagerheim Kalsås lyfter fram några huvudsakliga överordnade narrativ i framställningarna av romer 

i undervisninstexterna (Ibid., s.129).  Dessa är som följer, 

 

Förtryck 

Den huvudsakliga framställningen är förtrycket av romerna som författaren benämner som 

undertrykking vilket översätts till förtryck.  I texterna återfinns en återkommande skillnad i vad 

som kan betecknas som en anti-romersk aktant och aktanten romer, där det är den förstnämnda 

som agerar i texterna, medan den sistnämnda framställs som objektet det handlar om. Med andra 

ord är det ett delat berättande mönster av missbrukare och offer, där handlingar och händelser 

avbildas på sätt som bidrar till ett moraliskt avståndstagande. Fagerheim Kalsås lyfter fram att 

baserat på tidigare forskning så har framställningen av det romska folket dominerats av ett 

minoritetspolitiskt perspektiv. Vilket innebär att de har framställts i samband med politiska 

reformer som involverat romerna, dock har den framställningen då varit hur andra aktörer agerat 

mot romerna men i liten utsträckning skrivit fram romer som aktören (Fagerheim Kalsås, 2018, s. 

129-131).      

 

Särprägel 

I analysen av undervisningstexterna fann även Fagerheim Kalsås en annan huvudsaklig överordnad 

framställning som benämns som eigenart vilket översätts till särprägel. Detta innebär att det finns 

särskilda drag som återkommer i samband med att romer framställs i undervisningstexterna. Den 

centrala delen av framställningen var avgränsningar i porträtteringen i form av ett gemensamt 

ursprung med en traditionellt porträtterad kultur. Romer som grupp tillskrevs i texterna en 

kulturkärna som framställdes som särskilt utpekande och där vissa kulturella metoder var helt 

oberoende av tid och rum. Det påpekas dock att detta inte går att generalisera till alla texter men 

baserat på samma texter så återfinns ändå den huvudsakliga överordnade framställningen av 

särprägel hos romer i undervisningstexterna (Fagerheim Kalsås, 2018, s. 129-131).        

 

Indzic Dujsos avhandling Nationella minoriteter i historieundervisningen (2015) handlar om hur främst 

romer, men även om hur de andra nationella minoriteterna framställs i läromedlet 

Utbildningsradions program under perioden 1975-2013 (Indzic Dujso, 2015, s. 109). I sin 

avhandling använder hon sig utav en postkolonial teori för att analysera den etniska och kulturella 

bilden av romer i Utbildningsradions läromedel. I analysen använder hon sig utav Faircloughs 

diskursanalys. Indzic Dujso poängterar att hennes avsikt inte är att upptäcka, redogöra för eller 

förstå varför den bild av romerna som har framkommit i det empiriska materialet förmedlats. 

Indzic Dujsos avsikt är istället att redogöra för, försöka strukturera och analysera det empiriska 

materialet (Ibid., s. 38). Studien visar på att det finns flera begränsade diskurser om hur romer 

framställs i materialet. Indzic Dujso förklarar att det över tid har skett en förändring av hur romerna 

porträtterats i de aktuella läromedlen. Hon menar på att skildringen av romerna har blivit mer 
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utförlig samt mer nyanserad. I resultatet beskrivs även förklaringar till utvecklingen av diskurserna 

om romerna. En av dessa visar på att politiken kring minoriteter och invandring haft en avgörande 

roll för att styra undervisningen till att behandla minoriteter (Ibid., s. 38). Indzic Dujso lyfter fram 

några centrala narrativ som framgick i studien dessa är som följer, 

 

Den romska familjesammanhållningen och (o)jämställdheten 

Narrativet bygger på jämförelser mellan det svenska och det romska för att påvisa särskiljande drag. 

Där den romska kulturen framställs som traditionsbunden och ojämställd i förhållande till den 

moderna och jämställda svenska kulturen. Det ges en statisk bild av de romska familjemönstrena 

där de beskrivs som oföränderliga. Detta bidrar till en uppfattning om en kultur utanför 

majoritetssamhället samtidigt som det även bidrar till en stark indelning av ”oss” och ”de andra” 

(Indzic Dujso, 2015, ss. 110-111). 

 

Diskrimineringen 

Narrativet beskriver förhållandet mellan minoriteterna och majoritetssamhället. Vilket innebär 

olika rättighet och skyldigheter, såsom till exempel rätten till undervisning i modersmål samt om 

dessa uppfylls, vilket bidrar till olika grader av diskriminering (Indzic Dujso , 2015, s. 57). 

 

Kulturens yttre attribut 

Detta narrativ ger en systematisk genomgång av vad som ansågs som kulturellt avvikande drag. Det 

här ansågs samtidigt ha behovet att förklaras för ”oss” med syftet att upplysa, informera för att 

skapa förståelse och öka toleransen för ”de andra” och det avvikande från normen (Indzic Dujso , 

2015, ss. 86, 112). 

 

Den romska kulturen som en del av den svenska berättelsen  och Vi skriver om romer 

I detta narrativ framställs den romska kulturella identiteten som en erkänd del av det gemensamma 

svenska kulturarvet och historienarrativet (Indzic Dujso, 2015, ss. 98-99). Minoritetens historia och 

deras perspektiv står i fokus. Detta i samband med att en komplexitet och fler nyanser i 

porträtteringen av romerna skildras samt att de inte längre beskrivs som avvikelsen från normen 

(Indzic Dujso , 2015, ss. 102, 116).  
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4.5. Läromedelsanalyser med samernas perspektiv i fokus  

Jörgen Mattlar tar upp i sin studie Minoriteter i marginalen - en läromedelsanalys (2011) att samerna är 

underrepresenterade i historieläroböckerna. Han förklarar även att läromedlen inte uppfyller målen 

från läroplanen och saknar relevant historiskt innehåll (Mattlar, 2011, s. 7). Mattlar slår fast i sin 

studie att de tre minoriteterna samer, sverigefinnar samt tornedalingar i liten utsträckning är 

representerade i läroböckerna. Det framkommer att av de tre minoriteterna så är det samerna som 

får lite mer utrymme och får ett visst erkännande medan de andra får sparsamt med skildringar. 

Han slår även fast att läroböckerna inte förhåller sig till de mål och intentioner som styrdokumenten 

Lpo/Lpf 94 ämnar till. Han menar ytterligare på att skildringar av samerna som en aktör i den 

norrländska historien inte är given i läroböckerna. Han poängterar även att det finns tre 

huvudinriktningar när det kommer till hur samerna skildras. Det första narrativet beskriver att 

samerna har funnits i Norrland sedan istidens slut, det andra är att samerna beskrivs i senare 

historiska sammanhang och inget alls i de tidigare. Slutligen det tredje narrativet är när den samiska 

kulturen beskrivs i olika utvecklingsstadier. Det poängteras vidare i studien att läroböcker 

publicerade 2000-2010 beskriver samerna mer utförligt och tar upp hur majoritetssamhället 

förtryckt dem. Perspektivet är då från majoritetssamhället och de fallen där samernas egen historia 

beskrivs menar Mattlar är försumbar. Han beskriver även att endast en av läroböckerna tar upp 

den samiska minoritetens mångfald (Mattlar, 2014,  ss. 44-46).  

 

Therese Karlsson (2004) lyfter i sin studie Exotiska renskötare och trolltrummans magi att 

historie läroböckerna ofta framställer samerna i samband med tvångskristnandet på 1600-1700-

talet. Karlsson lyfter vidare fram att det däremot skildras sällan i läroböckerna att staten och 

nybyggarna hade konflikter med samerna. Det framkommer dock i undersökningen att i skildringen 

av konflikter så porträtterades samerna som utlösare av dem (Karlsson, 2004, ss. 18-19). Efter 

1700-talet så tas samerna upp mer sällan i läroböckerna samt att när de tas upp av 

läroboksförfattarna så skildras det hur annorlunda samer och samisk kultur är. De porträtterades 

ytterligare som romantiserade nomader vars mark beskrevs som obebodd samt att där inte fanns 

näringsidkare innan nybyggarna anlände. I samhällsläroböckerna var det totalt två böcker som 

skildrar det samiska kulturarvet. Det framkommer även i läroböckerna att det fanns ett motstånd 

mot den samiska kulturen men att den i nutid försöker stödjas (Ibid., 2004, ss. 18-19). I 

undersökningen så framgår det likheter mellan de olika läroböckerna. Likheterna är att de bortser 

från variationer och olikheter i det samiska kulturarvet samt att samerna beskrivs som en folkgrupp 

som påverkats av andra kulturer med tiden. Trots detta framgår det även att samerna ändå har en 

egen historia och religion. Författaren poängterar ytterligare att det finns skillnader i hur samer från 

olika delar av landet och dess kulturarv beskrivs. En gemensam faktor är dock att de flesta beskrivs 

som renskötare men i enstaka fall benämns en annan sysselsättning. Det framkommer i analysen 

att samernas religion beskrivs som romantisk och magisk medan de samhälleliga och politiska 
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aspekterna inte framställs. Vidare poängteras det att det är de samiska männen som oftare benämns 

i läroböckerna medan kvinnorna sällan får utrymme (Ibid., s. 21).  

4.6. Reflektioner kring tidigare forskning  

Mot bakgrunden av Fagerheim Kalsås, Indzic Dujso, Mattlar och Karlsson kan det konstateras att 

flera narrativ berör exkluderandet av en eller flera minoriteter. I föreliggande studie är det därför 

intressant att beakta om så fortfarande är fallet. Vilket i så fall kan resultera i en snäv skildring av 

samerna och breddar för en ingång i diskussionen. Det är även nämnvärt att beakta om det Indzic 

Dujso förmedlar om narrativ som behandlar minoriteter ur minoritetens egna perspektiv 

förekommer. Vilket i så fall istället kan resultera i en mer nyanserad skildring av samerna och bredda 

för ytterligare en annan ingång i diskussionen.            
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5. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som används i studien är baserade på den tidigare forskning som är 

redovisad i föregående avsnitt. Detta med syftet att studiens teoretiska utgångspunkter ska ligga 

nära empirin. De teoretiska utgångspunkterna tar även avstamp i det som Alexa Robertson lyfter i 

Textens mening och makt av Boréus & Bergström att mening skapas i ett sammanhang och att studier 

av narrativ är användbara för att belysa maktkonstellationer (Robertsson, 2018, ss. 219-221). Hon 

lyfter även fram att analyser av narrativ kan belysa både dolda och öppna värderingar (Ibid., ss. 

221-223). De narrativ som framkommit i tidigare forskning fungerar som en indikation om dels 

vad andra forskare konstaterat men även vad denna studie ämnar undersöka. Dessa narrativ är de 

huvudsakliga som kommer eftersökas i empirin och sedan jämföras med i analysen, men som det 

senare kommer förklaras i metoden så finns en öppenhet för nya narrativ i empirin och att de inte 

nödvändigtvis är exklusiva. Narrativen från tidigare forskning presenteras här nedan. 

5.1. Den romska familjesammanhållningen och (o)jämställdheten 

Detta narrativ lyfter Indzic Dujso fram i Nationella minoriteter i historieundervisningen (2015) och 

redogör för jämförelser mellan det svenska och det romska för att framhäva olikheter. Den romska 

kulturen framställs vidare som omodern, bunden av sina traditioner samt ojämställd jämförelsevis 

med den svenska kulturen som framställs som jämställd och modern. Det målas upp en statisk bild 

av de romska familjemönstren som oföränderliga. Narrativet bidrar till en porträttering av en kultur 

som ställs utanför majoritetssamhället vilket även förstärker uppdelningen av ”oss” och ”de andra” 

(Indzic Dujso , 2015, ss. 110-111). 

 

5.2. Diskrimineringen 

Narrativet lyfter Indzic Dujso fram i Nationella minoriteter i historieundervisningen (2015) och skildrar 

förhållandet mellan minoriteterna och majoritetssamhället. Detta involverar olika rättigheter och 

skyldigheter, såsom till exempel skildringen av rätten till undervisning i modersmål samt om dessa 

uppfylls. Redogörelsen av detta bidrar till olika grader av diskriminering och ett utövande av makt 

(Indzic Dujso , 2015, s. 57). 

5.3. Kulturens yttre attribut 

Detta narrativ synliggör Indzic Dujso i Nationella minoriteter i historieundervisningen (2015) och ger en 

systematisk genomgång av vad som ansågs som kulturellt avvikande drag. Detta samtidigt som 

dessa avvikande drag ansågs behöva förklaras för ”oss” med syftet att upplysa, informera, skapa 

förståelse samt öka toleransen för ”de andra” och det avvikande från normen (Dujso , 2015, ss. 86, 

112). 
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5.4. Den romska kulturen som en del av den svenska berättelsen  och Vi skriver om romer 

Indzic Dujso uppmärksammar detta narrativ i Nationella minoriteter i historieundervisningen (2015) där 

den romska kulturella identiteten framskrivs som en erkänd del av det gemensamma svenska 

kulturarvet och det historiska narrativet (Indzic Dujso, 2015, ss. 98-99). Romernas historia får i 

detta narrativ ett eget fokus och skildras utifrån deras eget perspektiv. Vidare beskrivs romerna 

utan fokuset på olikheterna i jämförelse med majoritetssamhället samt mer utförligt och nyanserat 

(Indzic Dujso , 2015, ss. 102, 116). 

5.5. Förtryck 

Fagerheim Kalsås synliggör i Forteljingar om eigenart og undertrykking (2018) ett narrativ som beskriver 

förtrycket av romerna, författaren benämner detta som undertrykking. I narrativet beskrivs en anti-

romersk aktant som agerar i texterna och aktanten romer som utsätts för handlingen. Det är ett 

delat narrativ som berättar om ett mönster av missbrukare och offer, där handlingar och händelser 

avbildas på sätt som bidrar till ett moraliskt avståndstagande. Fagerheim Kalsås uppmärksammar 

att detta dominerats av ett minoritetspolitiskt perspektiv där romerna har framställts i samband 

med olika politiska reformer. I samband med den minoritetspolitiska framställningen så har andra 

aktörer agerat mot romerna men i liten utsträckning skrivit fram romer som aktören (Fagerheim 

Kalsås, 2018, s. 129-131).   

5.6. Särprägel 

Fagerheim Kalsås uppmärksammar även ett annat narrativ i Forteljingar om eigenart og undertrykking 

(2018) som benämns som eigenart. Narrativet beskriver att det finns särskiljande drag som 

återkommer i samband med att romer framställs. Den centrala delen av narrativet är beskrivningen 

av ett gemensamt ursprung med en traditionsbunden kultur. Romer beskrevs även med en 

kulturkärna som var avvikande från majoritetssamhället och där vissa kulturella metoder var helt 

oberoende av tid och rum. (Fagerheim Kalsås, 2018, s. 129-131). 
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6. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur samerna och samisk kultur framställs i grundskolans 

samhällsböcker. 

 

Frågeställning: 

1. Hur framställs samer och det samiska i grundskolans läroböcker i samhällskunskap?  
      2. Vilka narrativ framträder i läroböckernas skildringar av samer och det samiska?. 
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7. Metod 

Den metod som används i detta arbete är en narrativ analys. Alexa Robertson förespråkar i Textens 

mening och makt av Boréus & Bergström den narrativa analysen därför att människan via berättandet 

i olika medier skapar en förståelse för omvärlden. Detta menar hon sker inte bara genom att läsa 

berättelser så kallade narrativ utan även att människor själva får berätta sina egna historier. Narrativ 

är en redogörelse för en händelse som både kan vara påhittad men även baserad på verkligheten. 

För att konstruera ett narrativ så måste flera händelser organiseras till en handling (Robertsson, 

2018, s. 219). Alexa Robertson menar vidare att meningen då skapas i ett sammanhang och att det 

inte minst är användbart för att belysa maktkonstellationer då den narrativa analysen anses ge en 

inblick i detta. Meningen skapas menar Robertson genom att individer ger händelserna och 

handlingarna sammanhang. Hon menar ytterligare att den narrativa analysen ger möjligheten att 

belysa och nyansera både det som finns i materialet men även det som saknas (Ibid., ss.219-221). 

Robertson menar ytterligare att narrativa analyser kan belysa både dolda och öppna värderingar i 

förhållande till andra metoder (Ibid., ss. 221-223). För att producera en stark narrativ analys menar 

Robertson att några kriterier bör uppfyllas. Påståendenas omfattning i den narrativa analysen bör 

backas upp av citat och alternativa förklaringar bör diskuteras. Studien måste ha en viss koherens 

med tidigare forskning och arbetet i sin helhet. Hon menar även att det krävs en viss innovation 

eller att det är en originell studie. Slutligen anser Robertson att enkelhet är centralt för att skapa 

förståelse för den narrativa analysen som utförts (Ibid., ss. 242-244). 

7.1. Genomförande  

Under den här rubriken kommer systematiken kring läsningen och granskningen av texterna 

förklaras närmare. Läsningen av läroböckerna gjordes systematiskt en bok åt gången och där 

stycken med samer noterades med sidnummer och referens till läroboken i ett word-dokument. 

Varje bok lästes sedan en andra gång för att minimera risken för misstag i noteringen av stycken 

med samer. Dessa stycken lästes sedan en tredje gång för att göra narrativa tolkningar. Läsningen 

och granskningen av det sammanställda materialet utgick sedan från det Robertson lyfter i Textens 

mening och makt som två huvudsakliga delar i en narrativ analys. Dessa två delar förklaras i följande 

stycken och fungerade som analytiska frågor till materialet. 

 

Vad 

Den första delen syftar till vad som står i texten. Där analysen går in på hur ämnet introduceras, 

det vill säga vad säger berättaren att det ska handla om. Där går analysen även in på i vilken situation 

som det presenteras, vad är kontexten, men även vilka deltagare som agerar, är passiva och vem 

som påverkas av agenten. Fokus hamnar också på om det finns en komplicerande handling där 

jämvikt blir ojämvikt? Finns det en upplösning där berättaren beskriver vad som slutligen hände? 

(Robertson, 2018, ss.225,237). 
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Hur 

Den andra delen behandlar hur texten presenteras. Skildras det flera perspektiv i berättelsen? 

Beskrivs de olika deltagarna i berättelsen på ett visst sätt? Framkommer det dolda och öppna 

värderingar som kommuniceras via sättet de skrivs och påverkar hur historien uppfattas? Vilken 

innebörd ges händelserna genom det sätt de skrivs? (Robertson, 2018, ss.225,237). 

 

Dessa frågor om vad och hur användes sedan för att dela in textstyckena om samer i narrativ, detta 

skedde med en öppenhet för nya narrativ men utgick från tidigare nämnda i de teoretiska 

utgångspunkterna.  

 

7.2. Avgränsning  

De avgränsningar som gjorts under studien är att studien ämnade undersöka ämnesområdena 

samhällskunskap och historia men p.g.a. bristande tillgång till nyare material för historieämnet 

gjordes avgränsningen till läroböcker gällande samhällskunskap. Ursprungligen syftade även 

studien till att studera läroböcker för årskurserna F-6. Detta avgränsades sedan till årskurserna 4-6 

då tillgången till material för en studie om F-3 inte var tillräcklig. Vidare gjordes ett urval att studera 

de läroböcker som producerats efter 2011 då Jörgen Mattlars studie Minoriteter i marginalen - en 

läromedelsanalys (2011) belyser narrativen om de nationella minoriteterna fram till dess. 

 

7.3. Material  

De läroböcker som granskats i föreliggande studie är: 

Samhällskunskap Grundbok. 1 publicerad på Nátur & Kultur Förlag år 2012. 

Samhälle 6 publicerad på Liber Förlag år 2014. 

Upptäck samhälle: Lgr 11 publicerad på Liber förlag år 2014 

Sh: samhällskunskap. 4-6 publicerad på Gleerup Förlag år 2015. 

Samhällskunskap. 4-6, Grundbok publicerad på Capensis Förlag år 2017. 
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7.4. Metodreflektion  

Analysen har fokuserat på hur samerna omnämns och i vilket narrativ.  Fem läroböcker för årskurs 

4-6 i samhällskunskap valdes till analysen för att få en hanterbar mängd data att analysera. Metoden 

beskrivs med ambitionen att vara tillräckligt tydlig för att bidra till en god validitet. Bergström 

och  Boréus tar upp i Textens mening och makt att en studie är valid om den mäter det den är avsedd 

att mäta (Bergström & Boréus, 2018, ss. 38-39). Metod och materialet som valts i studien avser att 

mäta samiska narrativ i läroböcker för årskurs 4-6 i ämnet samhällskunskap. Urvalet av material 

och dess relevans har skett i god tro att dessa läroböcker används i praktiken utan tillgång till någon 

försäljningsstatistik. Robertsson (2018) tar upp i Textens mening och makt av Bergström och Boréus 

att studier med narrativa analyser kräver en tydlig framskrivning av hur studien är gjord för att 

läsaren ska förstå de olika narrativen samt hur de konstruerats. Förutsatt att detta uppnås menar 

Robertson att en högre grad av trovärdighet tillskrivs studien och resultaten (Robertson, 2018, ss. 

242-244). Robertson menar att den narrativa analysen i slutändan handlar om en tolkningsfråga. 

Detta då mer specifikt om materialet tolkats i analysen så som författarna avsett att det ska tolkas 

(Boréus & Bergström, 2018, s. 242). Jag kan ej uttala mig om mina tolkningar överensstämmer med 

författarnas avsikter. Tolkningarna av narrativen har istället utgått från studiens tidigare forskning 

och mina metodkunskaper om narrativ analys. Detta möjliggör att att mina tolkningar inte 

överensstämmer med författarnas avsikter. Utifrån det Boréus och Bergström samt Robertson 

förespråkar har jag förhållit mig med en viss transparens och valt att i studien beskriva utförligt 

mitt tillvägagångssätt, citerat rikligt samt varit öppen med hur jag tolkar narrativen. 
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8. Resultat 

I den här delen av studien kommer det ske analyser löpande i samband med presentationen av 

resultat. Resultaten har därför placerats i de narrativ som mina tolkningar förespråkat.  

Narrativen kommer här nedan presenteras i fallande ordning av hur frekvent de förekom i 

materialet. 

8.1. Samernas särprägel 

Ett av de narrativ som skrivs fram i läroböckerna beskriver samernas särprägel och förekommer i 

samtliga läroböcker. Narrativet skildrar ett systematisk återberättande av vad som anses som 

samernas kulturellt avvikande drag. Dessa skrivs ofta fram i förhållande till majoritetssamhällets 

normer för att ge en referens till de avvikande drag som förklaras. I Hans Almgrens Sh: 

samhällskunskap. 4-6 (2015) beskrivs det att ”Samerna levde flera tusen år före vår tideräkning i 

norr…” (Almgren, 2015, s. 93). Samerna särskiljs i läroboken från majoritetssamhället genom att 

beskriva att det handlar om vår tideräkning. Mot bakgrund av Kamali (2006) så reproduceras ett 

narrativ där det finns vi och dem, där gränsdragningar görs mellan vår historia och de andras (Kamali, 

2006, ss. 94-95). Narrativet om samernas särprägel återfinns även i Michael Engströms 

Samhällskunskap. 4-6, Grundbok (2017) där författaren beskriver att ”Några ämnen är anpassade efter 

den samiska historien och samernas sätt att leva.” (Engström, 2017, s. 37). Engström skriver fram 

särskiljande anpassningar av ämnen från den samiska skolgången och implicit lyfter att dessa i 

förhållande till majoritetssamhällets skolgång är avvikande. Författaren gör även ett särskiljande i 

samma passage genom att skriva fram att samerna har en egen historia. Det bidrar till särskiljandet 

av vår historia och de andras. Det beskrivs ytterligare i samma passage att anpassningar av ämnena i 

skolan görs utifrån samernas sätt att leva. Läroboken lyfter därmed att samerna har ett annorlunda 

sätt att leva vilket  särskiljer vi från dem. I ljuset av Fagerheim Kalsås (2018) skildring av narrativet 

särprägel som behandlar romer så kan detta även appliceras på samernas skildring i 

Samhällskunskap. 4-6, Grundbok där de särskiljande kulturella dragen måste förklaras för 

majoritetssamhället (Fagerheim Kalsås, 2018, s. 129-131). 
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I Samhällskunskap Grundbok. 1 (2012) av Anna Lena Stålnacke skildras tillika narrativet om samernas 

särprägel i ett stycke om ”Samen Simon”. Författaren beskriver att ”När Simons mamma och pappa 

gifte sig så var de klädda i samedräkter från det område de kommer ifrån.” (Stålnacke, 2012, s. 108) 

följt av en förklaring hur dessa dräkter ser ut. I Samhällskunskap Grundbok. 1 (2012) förklarar 

författaren därmed samernas normativt avvikande kulturella tradition om samedräkter för ”oss” 

icke samer. I ljuset av Indzic Dujso (2015) beskriver författaren i passagen om samedräkter 

kulturens yttre attribut för att upplysa, informera, skapa förståelse samt öka toleransen för ”de 

andra” (Indzic Dujso, 2015, ss. 86, 112). I Samhällskunskap Grundbok. 1 (2012) återberättas vidare 

att ”-Man brukar inte ha samedräkt till vardags, utan när man ska vara fin på stora 

fester.”(Stålnacke, 2012, s. 108). Stålnacke bygger här vidare på narrativet om samernas särprägel 

där samedräktens användande och syfte förklaras för “oss”. I samklang med det Indzic Dujso 

(2015) belyser som kulturens yttre attribut beskriver här författaren samedräkten och förklarar det 

kulturellt avvikande för ”oss” (Indzic Dujso, 2015, ss. 86, 112). Ulla M. Andersson skildrar i 

Samhälle 6 (2014) likt de andra undersökta läroböckerna ett narrativ där samernas särprägel är i 

fokus. Hon beskriver att, 

  
Det var långt innan ländernas gränser bildades och 
samerna har under sin historia utvecklat en särskild 
kultur med ett eget språk. De har egna traditioner, 
konst, musik och textil- och smyckeshantverk (Andersson, 2014, s. 42). 

 

I passagen lyfts särskiljande drag genom att använda ord som ”särskild”, ”eget” samt ”egna”. Det 

bidrar till särskiljandet av att det samiska från det som är normativt vedertaget i majoritetssamhället 

samt att det är något som tillhör ”de andra”. I narrativet beskrivs det att samerna har “sin historia” 

vilket bidrar till uppfattningen av “vår historia” och “deras historia”. Narrativet bygger vidare på 

särskiljandet av ett “vi” och ett “dem” genom att beskriva den samiska kulturen som “särskild” och 

som samernas “egna”. I samstämmighet med Karlssons (2004) beskrivning av ett narrativ där 

samisk kultur beskrivs som annorlunda så skrivs de även fram i Samhälle 6 (2014) med särskiljande 

traditioner, språk och historia (Karlsson, 20004, ss.18-19). I samstämmighet med de andra 

läroböckerna så beskriver Göran Svanelid i Upptäck samhälle: Lgr 11 (2014) ett narrativ om samernas 

särprägel. Författaren beskriver att ”Samerna är i dag cirka 36 000 i Sverige och tusen av dem 

arbetar med renskötsel.” (Svanelid, 2014, s. 102). Här beskrivs samerna som att de existerar i 

Sverige. De benämns inte som svenska medborgare vilket utesluter dem från den större helheten i 

det svenska samhället. Vidare tar författaren upp renskötseln vilket lyfter det särskiljande draget att 

en del av samerna har det som yrke. Författaren väljer dock att inte lyfta någon annan profession 

som resterande majoritet av samerna jobbar med. I samstämmighet med Mattlar (2014) så beskrivs 

samerna i Upptäck samhälle: Lgr 11 (2014) från majoritetssamhället perspektiv (Mattlar, 2014, ss. 44-

46). Svanelids val att förmedla ett narrativ utifrån majoritetssamhället perspektiv samt 

utelämnandet av viss information bidrar till ett särskiljande av samerna samt gör sitt till att 

upprätthålla uppfattningen av ett “vi” och ett “dem”.  
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8.2. Bevarandet av samerna och det duktiga Sverige 

Ett annat av de narrativ som framkommer i studien är där samerna beskrivs som något som ska 

bevaras, skyddas och ge särskilda rättigheter till. Samtidigt porträtteras Sverige i samband med 

samerna som en hjälpande duktig aktör. I Upptäck samhälle: Lgr 11 (2014) beskriver författarna att 

”Sverige har beslutat att samernas språk, kultur och traditioner är så värdefulla att de behöver 

skyddas. Därför har den folkgruppen särskilda rättigheter.” (Svanelid, 2014, s. 102). I citatet 

beskriver författarna ett narrativ där Sverige är en aktör som tagit beslut åt samerna. Läroboken 

förmedlar då att samerna antingen inte vill, kan eller får ta beslut själva. Det bygger på narrativet 

om att samerna och deras kultur måste bevaras av andra. Följaktligen beskrivs det i narrativet att 

Sverige värderar samernas kultur nog för att den ska vara värd att bevaras. Svanelid förmedlar i 

passagen vikten av Sveriges erkännande av den samiska kulturen som värdefull för att ge dem 

särskilda rättigheter. Mot bakgrunden av Ann-Sofie Ohlanders (2010) iakttagelser av att läroböcker 

skildrar narrativ där det manliga perspektivet är i fokus och där kvinnors historia är limiterad kan 

det jämföras med skildringen av samerna (Ohlander, 2010, s. 67). Effekten av detta blir att Sveriges 

perspektiv får stå i fokus samt att författarna i Upptäck samhälle: Lgr 11 (2014) bidrar till att samernas 

historia blir limiterad. 

  

I Samhällskunskap. 4-6, Grundbok.(2017) av Michael Engström skildras även narrativet där 

bevarandet av samerna och det duktiga Sverige är i fokus. Författaren skriver att ”Samerna i Sverige 

har fler rättigheter än de övriga nationella minoriteterna i landet eftersom de är ett urfolk.” 

(Engström, 2017, s. 37). I citatet beskrivs det hur samerna som bor i Sverige har mer rättigheter  än 

andra minoriteter eftersom de bor i Sverige. Det bidrar till och målar upp en bild av det duktiga 

Sverige som ger samerna speciella rättigheter. I ljuset av det Spjut (2018) lyfter fram som narrativ 

med nationalistisk vinkling i läroböckerna så förmedlar Engström en förmånlig bild av det duktiga 

Sverige (Spjut, 2018, ss. 291-292). I Samhälle 6 (2014) av Ulla M. Andersson lyfts även narrativet 

där bevarandet av samerna och det duktiga Sverige är i fokus. Andersson beskriver att ”Därför 

räknas de som ett urfolk och har, enligt vår regering, särskilda rättigheter.” vilket förmedlar att 

regeringen är aktören som möjliggör samernas rätt till rättigheter (Andersson, 2017, s.42). Mot 

bakgrund av Fagerheim Kalsås (2018) iakttagelser om förtryck där romer framställs i narrativ som 

förmedlar politiska insatser kan detta jämföras med samernas framställning i samband med 

rättigheter av Andersson (Fagerheim Kalsås, 2018, s. 129-131). 
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8.3. Sveriges roll i förtrycket av samerna 

I följande narrativ förmedlas samerna som ett objekt för Sveriges förtryck. Sverige beskrivs även 

som en mer eller mindre uttalad aktör. I Sh: Samhällskunskap. 4-6 (2015) har Sverige en mer uttalad 

roll som aktör och förtryckare av samerna. Författaren beskriver att  “Allt fler inflyttare från södra 

och mellersta Sverige gjorde att samernas traditionella bosättningsområde, Sápmi, 

krympte.”(Almgren, 2015, s. 94). Via citatet förmedlar läroboken en direkt bild av hur Sverige som 

aktör förtryckt samerna. Genom att beskriva hur inflyttarna kommer från Sverige och tar deras 

mark cementeras Sveriges roll som aktör och förtryckare i narrativet. Mot bakgrund av Fagerheim 

Kalsås (2018) iakttagelser om samernas skildring i förtryckande narrativ så beskrivs Sverige i Sh: 

Samhällskunskap. 4-6 (2015) i egenskap av anti-aktanten som förtrycker samerna (Fagerheim Kalsås, 

2018, s. 129-131). Ytterligare beskrivs narrativet om Sveriges förtryck av samerna i  Sh: 

Samhällskunskap. 4-6 (2015) genom att författarna beskriver hur ”Industrialiseringen från slutet av 

1800-talet med uppfinningar av nya maskiner innebar många förändringar i samernas liv, på både 

gott och ont.” (Almgren, 2015, s. 94). Almgren förmedlar hur den outtalade anti-aktanten Sverige 

förändrar samernas liv genom någon form av förtryck via industrialiseringen. Författaren skriver 

fram det som “många förändringar” (Almgren, 2015, s. 94) men hänvisar inte till hur samernas liv 

förändras mer än att det får positiva och negativa konsekvenser. I Samhällskunskap. 4-6, Grundbok 

(2017) beskrivs samerna även här i narrativet där Sverige förtryckt samerna. Det lyfts av Engström 

som beskriver att, 

 
Under lång tid fick de samiska barnen inte lära sig samiska i skolan. 
All undervisning skedde enbart på svenska, vilket fick till följd att 
många samer inte lärde sig sitt eget språk. Det är en av anledningarna 
till att det idag bara finns cirka 7000 personer som talar samiska 
(Engström, 2017, s. 37). 

 

Författaren beskriver i citatet hur den outtalade anti-aktanten Sverige förtryckt samerna och 

konsekvenserna av det. Det framgår att samerna inte fick lära sig samiska och att all undervisning 

skedde på svenska. Författaren förmedlar därmed att den svenska skolan och Sverige som outtalad 

anti-aktant direkt är ansvariga för de konsekvenser som påverkat det samiska språket. I ljuset av 

Mattlar (2008) visar Samhällskunskap. 4-6, Grundbok (2017) på ett frånvarande av en heterogen 

avbildning, vilket limiterar skildringen av samerna till objektet för förtrycket (Mattlar, 2008, ss. 202, 

203). Genom att flera perspektiv inte lyfts fram i narrativet skildras endast en statisk bild av anti-

aktanten och förtrycket av aktanten. I Samhälle 6 (2014) beskriver författaren hur ”Förr i tiden 

kunde barn som till exempel talade ett minoritetsspråk, förbjudas att använda det i skolan.” 

(Andersson, 2014, s. 43). I citatet framgår det att minoriteter bland annat samer har utsatts för 

förtryck i skolan. Det framgår inte i texten vem den outtalade förtryckaren är  men rubriken till 

stycket är “Nationella minoriteter i Sverige”. Det indikerar den svenska skolan och Sverige som 

förtryckare. I relation till  Samhällskunskap. 4-6, Grundbok (2017) kan även detta ses som ett uttryck 

för det Mattlar (2008) lyfter om narrativ med en heterogen avbildning vilket limiterar skildringen 
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av samerna och sätter fokus på deras roll som ett objekt för förtrycket (Mattlar, 2008, ss. 202, 

203).     

 

8.4. Sveriges rationalisering av förtrycket på samerna  

I analysen av vilka narrativ samerna figurerar i studien att det finns ett narrativ som rationaliserar 

det förtryck Sverige utfört på samerna. Det narrativet framställs i Sh: samhällskunskap. 4-6 (2015) 

och visar på en rationalisering av majoritetssamhällets agerande mot samerna genom att både de 

positiva samt negativa konsekvenserna skildras. Författaren skildrar det genom att beskriva hur 

”Industrialiseringen från slutet av 1800-talet med uppfinningar av nya maskiner innebar många 

förändringar i samernas liv, på både gott och ont.” (Almgren, 2015, s.94). Citatet trycker på att den 

påverkan som majoritetssamhället hade på samerna kom med både fördelar och nackdelar, detta 

lyfts vidare i läroboken när författarna systematiskt räknar upp dem. Det kan tolkas som en form 

av rationalisering där fördelarna listas för att påvisa majoritetssamhällets positiva påverkan även 

fast nackdelarna beskrivs som fler. Vidare skriver läroboksförfattarna att  ”Samerna har dragit 

fördelar av ny teknik som förändrat deras sätt att leva.” (Almgren, 2015, s. 94) för att sedan skildra 

nackdelar av påverkan i citatet ”Samernas skola blev mer och mer lik den svenska skolan där 

samernas kultur och språk trängdes tillbaka.” (Almgren, 2015, s. 94). I de båda utsagorna sätts 

införskaffandet av teknik i relation till förtrycket av samernas kultur, språk och identitet. 

Författarna rationaliserar därmed förtrycket av samerna genom att berätta att de fick det bättre med 

modern teknik. Via fokuseringen på de goda gärningarna kan läroboken sägas rationalisera ett 

förtryck av samerna och genom narrativ om teknikens positiva påverkan förmedlas en stark 

nationalistisk vinkling. I ljuset av Spjut (2018) kan detta ses som att legitimera nationalstatens 

agerande (Spjut, 2018, ss. 291-292). Via citaten från Sh: samhällskunskap. 4-6 där det påvisas att 

samerna både fått fördelar och nackdelar så förmildras Sveriges ansvarstagande för förtrycket samt 

rationaliserar det med att samerna fick något positivt av det hela.            

 

Det beskrivs vidare i Sh: samhällskunskap. 4-6 att “Idag har barn till samer rätt att gå i sameskolan 

upp till årskurs 6 och det finns en lag som ska skydda det samiska språket.”(Almgren, 2015, s. 94). 

Författaren beskriver rätten att få gå i sameskola samt att det finns en lag som ska skydda det 

samiska språket. Senare i stycket beskrivs det dock att så inte är fallet “Men eftersom det inte finns 

tillräckligt många samiska förskollärare, lärare och läroböcker lär sig många inte samiska 

ordentligt.”( Ibid., s. 94). Att lagen om det samiska språket och samernas rättigheter inte följs 

rationaliseras med bristen på lärare med språklig kompetens inom samiska, samt tillgängligheten av 

läroböcker på samiska. Det skrivs ingenting om vem som bär ansvaret för att varken lagen eller 

rättigheter följs och lämnar läsaren med en outtalad aktör som förtrycker samerna. I kontrast till 

detta så skildras en skiftning av ansvaret för det samiska språket i citatet “Många samiska ungdomar 

flyttar efter gymnasiet till södra och mellersta Sverige för att studera eller arbeta. När de sedan får 
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barn talas kanske inte längre samiska i hemmet.”(Ibid., s.94). Den negativa påverkan på det samiska 

språket rationaliseras därmed i läroboken att ha förklaringar i den egna samiska kulturen. Vissa 

samers flyttmönster skrivs fram som en alternativ förklaring till varför många samer inte lär sig det 

samiska språket samtidigt som Sverige inte tillskrivs något uttalat ansvar för situationen. Mot 

bakgrund av Spjuts (2018) iakttagelser att läroböcker skildrar samerna i narrativ med nationalistiska 

vinklingar så kan det tolkas som att Almgren rationaliserar att ansvaret för den negativa påverkan 

på samernas kultur är deras egen samtidigt som Sveriges ansvar förmildras. (Spjut, 2018, ss. 291-

292). 

8.5. Den samiska frustrationen 

Det sista narrativet som framkommer i studien beskriver samernas situation utifrån det samiska 

perspektivet. I narrativet är samerna aktör och det förmedlas en bild av en frustration över det 

historiska förtrycket, att andra ska bestämma över dem, en ängslan att den samiska kulturen ska dö 

ut samt att andras ekonomiska intressen många gånger kommer före samernas rättigheter. I Sh: 

samhällskunskap. 4-6 (2015) skildras en intervju med en politiskt aktiv same som förmedlar narrativet 

om den samiska frustrationen. Författaren återberättar varför samen engagerar sig politiskt. Svaret 

som skildras i texten är ”Jag såg hur illa mina släktingar hade behandlats och ville förändra det.” 

(Almgren, 2015, s. 95) vilket förmedlar en medvetenhet om och en beskrivning av den frustration 

samernas situation bidrar till. Almgren övergår sedan till att återberätta delen i intervjun där samen 

berättar om vad hon kämpar för, 
 
Att vi samer själva ska få styra vår utveckling. Vi vill inte 
bli bevarade eller räddade av någon. Vi vet själva vad vi 
behöver. Regeringen måste bara börja lyssna (Almgren, 2015, s. 95).  

 

Citatet ur Sh: samhällskunskap. 4-6 (2015) kan tolkas som en skildring av frustrationen över att inte 

ha autonomi, att andra anser att samerna behöver ha utomstående hjälp samt att inte bli hörda av 

de som har makten. Indzic Dujso (2015) beskriver narrativet Den romska kulturen som en del av den 

svenska berättelsen  och Vi skriver om romer där romernas egna perspektiv skildras mer utförligt och 

nyanserat (Indzic Dujso , 2015, ss. 102, 116). I ljuset av Indzic Dujso (2015) kan det tolkas som att 

Sh: samhällskunskap. 4-6 (2015) skildrar samerna mer utförligt och nyanserat genom att lyfta ett 

narrativ som beskriver samerna utifrån samernas egna perspektiv. 
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Almgren återberättar vidare i intervjun med samen att, 
    
Idag är det nästan omöjligt att få lära sig samiska ordentligt i 
skolan i Sverige, men i Norge och Finland kan man läsa hela 
för- och grundskolan på samiska. Det är ett stort problem för 
samiska barn i Sverige att skolan fortsätter att ta ifrån dem 
språket, precis som de gjorde med min mormors generation.  
Gruvfrågan är också väldigt viktig, för utan marken och vattnen  
finns det heller ingen samisk kultur kvar (Almgren, 2015, s. 95).   

 

I det citerade stycket framgår en frustration att den svenska skolan inte klarar av att lära ut det 

samiska språket, detta förstärks via jämförelsen med Norge samt Finland där det poängteras att det 

är möjligt att lära sig samiska i skolan. Det förstärks sedan ytterligare via den historiska 

hänvisningen av tidigare generationers förtryck i skolan. Det målas vidare upp en bild av frustration 

när samen förmedlar att “Jag skulle ändra så att respekten för mänskliga rättigheter, även när det 

gäller samer, kommer före pengar och kortsiktiga arbetstillfällen.”(Almgren, 2015, s.95). 

Författaren lyfter fram det samen finner viktigt att poängtera det vill säga att andras ekonomiska 

vinster är sekundära till samernas rättigheter. Det ger i sin tur en indikation om en frustration och 

upplevelsen av att så inte alltid är fallet. I Samhällskunskap Grundbok skildrar författarna i en intervju 

med samen Simon att “-Mamma och pappa tycker att det är viktigt att jag inte glömmer bort vårt 

eget språk.” (Stålnacke, 2012, s. 108).  Likt Sh: samhällskunskap. 4-6 (2015) beskriver även 

Samhällskunskap Grundbok en oro och frustration hos samerna att delar av den samiska kulturen kan 

glömmas bort (Stålnacke, 2012, s. 108). I ljuset av Karlsson (2004) kan detta ses som ett uttryck för 

det historiska motståndet mot den samiska kulturen som beskrivits i de svenska läroböckerna 

(Karlsson, 2004, ss. 18-19).        
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9. Diskussion 

Diskussionen inleds med en genomgång av studiens syfte. Det övergår sedan till studiens 

frågeställning och några resultat i relation till den. Diskussionen går vidare in på resultatet i 

förhållande till tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter samt genomgången av litteratur i 

bakgrundsdelen av uppsatsen. Slutligen avslutas diskussionen med en uppmaning till vidare 

forskning. 

Vad var syftet med studien?  

Syftet med denna studie var att undersöka hur samerna och samisk kultur framställs i grundskolans 

samhällsböcker. De frågeställningar som ställdes till materialet var,  

Hur framställs samer och det samiska i grundskolans läroböcker i samhällskunskap?  

I studien framgår det att läroböckerna framställer samerna genom ett systematiskt återberättande 

av vad som anses som samernas kulturellt avvikande drag. Dessa skrivs ofta fram i förhållande till 

majoritetssamhällets normer för att ge en referens till de avvikande drag som förklaras. Samerna 

framställs i majoriteten av läroböckerna som något som ska bevaras, skyddas och ge särskilda 

rättigheter till. Majoriteten av läroböckerna beskriver även samerna som ett objekt för Sveriges 

förtryck. Två läroböcker beskriver samerna som frustrerade över sin situation. 

Vilka narrativ framträder i läroböckernas skildringar av samer och det samiska?  

I studien framgår det att i samtliga läroböcker förekommer det ett narrativ om samernas särprägel 

i förhållande till majoritetssamhället. I narrativet om särprägel förklaras de särskiljande dragen i 

samisk kultur för “oss” icke-samer. Tre av fem läroböcker förmedlar ett narrativ som beskriver 

Sveriges roll i förtrycket av samerna. I narrativet om förtrycket av samerna skildras Sveriges mer 

eller mindre uttalade roll som förtryckare. Tre av fem böcker skildrar även ett narrativ om 

bevarandet av samerna och det duktiga Sverige. I narrativet beskrivs samernas kultur som värdig 

att bevara enligt Sverige. Vidare tillskrivs Sverige även rollen som det som ger samerna deras 

rättigheter vilket förmedlar bilden av det duktiga Sverige. Två av fem läroböcker förmedlar ett 

narrativ som skildrar den samiska frustrationen. I narrativet beskrivs samernas perspektiv och en 

frustration över att inte ha autonomi, att andra anser att samerna behöver ha utomstående hjälp 

samt att inte bli hörda av de som har makten. En av fem läroböcker uttrycker ett narrativ som 

rationaliserar förtrycket av samerna. I narrativet legitimerar läroboksförfattarna ett statligt förtryck 

genom att berätta om hur tekniken revolutionerade samernas liv. 
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Vad innebär dessa resultat och hur kan de förstås i förhållande till tidigare 

forskning? 

I studien framgår det att en minoritet av läroböckerna skildrar samerna ur deras eget perspektiv.  

Detta kan sättas i förhållande till Mattlars (2014) studie som visar på ett liknande resultat där 

skildringen av samerna som aktör inte är given i läroböckerna. Det framgår dock i studien att en 

av de nyare böckerna Sh: samhällskunskap. 4-6 (2015) som tillkommit efter Mattlars studie skildrar 

samerna ur deras eget perspektiv. Detta kan tolkas som en indikation på att en del av läroböckerna 

förändras till att ge en mer utförlig och nyanserad skildring av samerna. I majoriteten av 

läroböckerna framkommer det två skildringar som behandlar Sveriges roll i narrativen om samerna. 

Den första skildrar Sveriges roll i förtrycket av samerna. Den andra beskriver Sverige som en 

hjälpande aktör till samerna. Detta är i samstämmighet med Karlssons (2004) konstaterande om 

att läroböckerna beskrivit ett motstånd mot den samiska kulturen men att den i nutid försöker 

stödjas (Karlsson, 2004, ss. 18-19). Tre av fem läroböcker skildrar det svenska förtrycket av 

samerna, samtidigt som en av dessa tre rationaliserar förtrycket. På så vis minskar Sveriges 

ansvarstagande för förtrycket och likt Spjuts (2018) konstaterande förmedlar majoriteten av 

läroböckerna då en stark nationalistisk vinkling genom att antingen inte tillskriva Sverige rollen som 

förtryckare eller att de rationaliserar det svenska förtrycket av samerna (Spjut, 2018, ss. 291-292). 

Indzic Dujso konstaterar en förändring i skildringen av romerna i läromedel där de framskrivs mer 

nyanserat och utförligt. Hon lyfter även att det kan bero på att politiken kring minoriteter haft en 

avgörande roll för att styra undervisningen att behandla minoriteter (Indzic Dujso , 2015, s. 38). 

Jämförelsevis kan det dras paralleller med samernas skildring i studien där en del av läroböckerna 

skriver fram flera narrativ. Studiens resultat och syfte möjliggör dock inte något konstaterande 

kring varför fler narrativ skildras i vissa läroböcker.  

 

Mattlar (2008) skriver fram i sin studie att den frånvarande heterogena avbildningen kan bero på 

att de svenska värderingarna och normerna tar upp majoriteten av utrymmet i läroböckerna vilket 

limiterar alternativa perspektiv (Mattlar, 2008, ss. 202-203). Likt slutsatserna kring Indzic Dujsos 

konstaterande kan denna studie inte uttrycka sig om varför skildringen av samernas perspektiv är 

limiterat. Denna studie kan bara konstatera att narrativ om samerna utifrån samernas egna 

perspektiv framkommer i två av fem läroböcker och kan därför anses limiterat. Ohlander (2010) 

lyfter och ställer sig frågande till hur eleverna påverkas av limiterade perspektiv (Ohlander, 2010, s. 

73). Den narrativa analys av samerna i läroböcker som utförts kan ej svara på hur elever påverkas 

av läroböckerna utan kan bara likt Ohlander påpeka att frågan måste uppmärksammas.   

Kamali (2006) konstaterar i sin studie att utbildningssystemet befäster diskursen av ett “vi” och ett 

“dem”. Han lyfter även att det är något som är fundamentalt fel eftersom utbildningen är en av de 

viktigaste institutionerna för skapandet av gemenskap och tillhörighet (Kamali, 2006, ss. 94-95). 

Likt Kamali kan min studie lyfta att läroböckerna som undersökts befäster narrativet om ett “vi” 

och ett “dem” genom att påpeka samernas särprägel. I min studie vill jag därför poängtera att 
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läroböckerna borde nyanseras med fler perspektiv då narrativet om samernas särprägel var det enda 

narrativet som skildrades i samtliga läroböcker. 

Hur kan resultaten förstås i förhållande till studiens teoretiska perspektiv? 

Det teoretiska perspektiv som använts utgår från tidigare forskning för att ligga nära empirin.  

Av de narrativ som beskrivs i de teoretiska utgångspunkterna förekommer samtliga i någon av 

läroböckerna. Narrativen Den romska familjensammanhållningen och (o)jämnställdheten  och Kulturens yttre 

attribut som Indzic Dujso (2015) lyfter kan jämföras med skildringen av samerna i narrativet 

samernas särprägel. Likt Indzic Dujsos konstateranden förmedlar narrativet om samernas särprägel 

urskiljandet av kulturella drag vilket bidrar till en indelning av ett “oss” och ett “de andra” (Indzic 

Dujso , 2015, ss. 110-112). Fagerheim Kalsås (2018) narrativ om Särprägel kan även det jämföras 

med narrativet om Samernas Särprägel då de båda förmedlar ett narrativ där samerna beskrivs som 

avvikande från majoritetssamhället (Fagerheim Kalsås, 2018, s. 129-131). Indzic Dujsos narrativ 

Diskrimineringen kan jämföras med Sveriges roll i förtrycket av samerna samt bevarandet av samerna och det 

duktiga Sverige. I samstämmighet med Indzic Dujsos narrativ om diskriminering förmedlar narrativet 

om Sveriges roll i förtrycket av samerna förhållandet mellan de två parterna samt att det synliggör 

förtrycket av samerna och utövandet av makt. Fagerheim Kalsås (2018) narrativ om förtryck kan 

även det jämföras med narrativet om Sveriges roll  i förtrycket av samerna då de båda förmedlar en anti-

aktant (Fagerheim Kalsås, 2018, s. 129-131).   Narrativet om bevarandet av samerna och det duktiga 

Sverige skildrar även likt Indzic Dujsos narrativ om diskriminering rättigheter och om dessa uppfylls 

(Indzic Dujso , 2015, s. 57). Vidare förmedlar narrativet om Samernas frustration det Indzic Dujso 

lyfter som Den romska kulturen som en del av den svenska berättelsen  och Vi skriver om romer genom att 

belysa samerna utifrån samernas perspektiv (Indzic Dujso , 2015, ss.102, 116). De narrativ som 

skrivits fram från teorin och narrativen från empirin är väldigt lika varandra. Detta bidrar till ett 

konstaterande av att läroböckerna inte förändrats i någon större utsträckning sedan tidigare nämnda 

studier från forskningsbakgrunden utförts.    

Hur kan resultaten förstås i förhållande till litteraturgenomgången? 

I rapporten Läromedlens roll i undervisningen framgår det att läroböcker haft en betydande roll i 

undervisningen samt att det inte var självklart att de läromedel som användes i undervisningen 

korresponderade med målen (Skolverket, 2006b, ss. 129-130). Denna studie kan inte dra några 

slutsatser kring lärobokens roll i undervisningen. Det kan dock konstateras att de läroböcker som 

studerats korresponderar med målen i Lgr11. I den tidigare nämnda läroplanen för årskurs 4-6 i 

samhällskunskap står det att undervisningen ska behandla samerna och deras rättigheter 

(Skolverket, 2019, s. 226). Samtliga läroböcker som ingått i studien förmedlar i olika utsträckning 

kunskap om samerna samt deras rättigheter. Det bidrar till en viss grad av förtroende för författarna 

att de utformar läroböckerna för att ge eleverna möjligheten att nå målen relaterade till samerna. 
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Det är det till trots oroväckande att min studie likt rapporten I enlighet med skolans värdegrund? visar 

på en avsaknad i skildringen av olika perspektiv i läroböckerna (Skolverket, 2006a, ss. 45, 46). Två 

av fem läroböcker som skildrar samernas perspektiv är helt enkelt inte bra nog. Ramkonventionen 

förespråkar att samerna dels ska få utveckla sin kultur och bibehålla sin identitet. Det framkommer 

även i ramkonventionen att samarbeten mellan samer och resterande av samhället ska främjas och 

byggas på förståelse samt respekt. Slutligtvis så lyfter ramkonventionen att skolverksamheten ska 

främja kunskapen om samerna (Utrikesdepartementet, 2000, s. 7). De undersökta läroböckerna har 

mycket att önska i förhållande till ramkonventionen. Studien kan inte dra slutsatser kring 

läroböckernas förmåga att främja identitetsskapande, bevarande av den samiska kulturen eller 

samarbete. Jag anser dock att de studerade läroböckerna främjar kunskapen om samerna på den 

nivå att de omnämns. Holmén lyfter dock att läromedel som medium är trögföränderliga och har 

varit det under en tid (Holmén, 2006, s. 26).Detta bekräftas av att den äldsta boken Samhällskunskap 

Grundbok (2012) skildrar två av fem narrativ vilket inte bidrar till någon nämnbar nyanserad 

skildring av samerna. En av de nyare böckerna Sh: samhällskunskap. 4-6 (2015) bryter dock mot detta 

och skildrar alla fem narrativ. En lärobok av fem kan inte generaliseras till någon progression i 

skildringen av samer i läroböckerna. Detta påvisar samtidigt behovet av att säkerställa en viss kvalité 

bland det material som finns vilket är något som både motiverar och legitimerar varför 

läromedelsanalyser bör göras. 

 

Vidare forskning 

Jag vill uppmana till vidare forskning inom frågor gällande hur läroböckerna används inom 

undervisningen. Huvudsakligen gällande nationella minoriteter men även specifikt samerna.    

  

  

. 
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