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1 Sammanfattning 

Studie syftar till att ta reda på hur de nationella minoriteterna framställs i de utvalda läromedlen för 

grundskolan. I studien används en narrativ analys med syftet att belysa vilka narrativ som 

läromedlen förmedlar. Den narrativa analysen utgår från analysfrågor som behandlar vad och hur 

de nationella minoriteterna skrivs fram i läromedlen. Vad -aspekten behandlar handlingsramen i en 

berättelse. Fokus är då på vad för händelser som skildras i berättelsen? Vad är den initiala 

situationen? Vad leder den till för händelser? Leder det till nya situationer eller tillstånd? Vad- 

aspekten behandlar även vilka karaktärer som skildras. Vem är aktör? Finns det en protagonist? 

Finns det en antagonist? Finns det en konflikt mellan aktörerna? Ytterligare en viktig vad aspekt är 

settingen, det vill säga vart utspelar sig narrativet? Skildras några betydelsefulla objekt? Hur beskrivs 

miljön? Vilken tidsperiod skildras? Analysen behandlar sedan hur aspekten och idéram och tema med 

frågorna: behandlas flertalet perspektiv på händelser skildras i berättelsen? Finns det ett tema på 

hur de olika deltagarna beskrivs i berättelsen? Finns det dolda och öppna värderingar som påverkar 

hur historien uppfattas? Påverkas innebörd av händelserna genom hur de beskrivs?  

 

Frågorna fungerar som analysverktyg för att dela in stycken som behandlar nationella minoriteter i 

olika narrativ. Detta utfördes med en medvetenhet om möjligheten att narrativ utöver de centrala 

från forskningsbakgrunden kan komma att förekomma i studien. I analysen av de undersökta 

läromedlen framkommer det en ojämn fördelning av hur läromedlen tar upp om de olika nationella 

minoriteterna. Det kan därav redogöras för en slagsida, då det står klart mer om samer och delvis 

om romer, än om tornedalsfinnar, sverigefinnar och judar. 

 

I samtliga av läromedel beskrivs någon form av sekundär underordning av de nationella 

minoriteterna till den primära historien och att utrymmet är begränsat samt reglerat. Samtliga 

läromedel beskriver ytligt de nationella minoriteternas kulturella och etniska attribut. Dessa attribut 

framställs som normbrytande i förhållande till majoritetssamhället. Narrativet indikerar även 

behovet av att förklara dessa yttre attribut och ”de andra” för det normativa samhället. I alla 

läromedel som analyserades, utom Andrea hälsar på, skildras historien utifrån majoritetssamhällets 

perspektiv och indirekt behandlingen av de nationella minoriteterna. Förtrycket rationaliseras och 

fokus är på förtryckarnas handlingar ur deras perspektiv i ett legitimerande syfte. 

 

 
 
Nyckelord : Nationella minoriteter, läromedel, läroböcker, årskurs 4-6, narrativ analys 
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3 Inledning 

Nationella minoriteter och skolan har debatterats flitigt i samband med att Lgr11 reviderats 2019. 

Innehållet rörande de nationella minoriteterna har reglerats och olika röster har yttrats angående 

beslutets konsekvenser. I rapporten ”Vi är ju också människor!”: Ett barnrättsperspektiv på nationella 

minoriteter i Sverige av Krista Orama lyfter hon att rätten till identitet och att grunden för en trygg 

identitet byggs upp under barndomen. Hon förklarar vidare att om barns språk eller kultur inte 

främjas alternativt trycks ner kan det ha negativ påverkan på skapandet av identiteten (Orama, 

2011, s. 49). I rapporten Läromedlens roll i undervisningen lyfts det att läromedlen och huvudsakligen 

läroboken också har en stark påverkan på undervisningen i skolan (Skolverket, 2006, s. 128). 

Läromedlens starka påverkan på undervisningen innebär att innehållet indirekt har påverkan på 

eleverna och skapandet av deras identitet.  

 

Det kan dock ta tid innan den reviderade upplagan av Lgr11 får någon större påverkan på 

läromedlen i skolan vilket är i enlighet med Holméns konstaterande att läromedel är 

trögföränderliga (Holmén, 2006, s. 26). Olle Nolgård och Thomas Nygren menar dock i sin studie 

Considering the past and present of Romani in Sweden: secondary school pupils’ thinking and caring about the 

history of the Romani in national tests att eleverna gynnas av att reflektera över nationella minoriteternas 

historia och nutid bidrar till att värna om demokrati samt mänskliga rättigheter (Nolgård & Nygren, 

2019, s. 360). Jörgen Mattlar adresserar i Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys (2011) 

problematiken relaterat till att det är lärarnas och skolledarnas skyldighet att säkerställa kvalitén på 

läromedlen (Mattlar, 2011, s. 7). Med utgångspunkt i detta vill jag undersöka hur nationella 

minoriteterna beskrivs i läromedlen samt vilka narrativ som förmedlas. 
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4 Bakgrund 

I studiens bakgrund redogörs först för Skolans värdegrund från Lgr11 och vad den indikerar i 

förhållande till de nationella minoriteterna. Sedan följs det av Lgr11 & de nationella minoriteterna som 

redogör för vad Lgr11 säger uttryckligen om de nationella minoriteterna i förhållande till 

historieämnet och årskurserna 4–6. Följaktligen beskrivs det om vad Barnkonventionen tar upp om 

nationella minoriteter relaterat till skola samt undervisning. Fortsättningsvis följs det av ett stycke 

som behandlar Framgångsfaktorer i skolan och vad det innebär i förhållande till nationella minoriteter. 

Efter det redogörs min tidigare studie Samernas särprägel. Vidare följs det upp av Reflektion kring 

studiens bakgrund.  

 

4.1 Skolans värdegrund 

I Lgr11 under rubriken grundläggande värden så återfinns stycken som förmedlar skolans 

värdegrund. Skolans värdegrund är relevant därför att den ska återspeglas i hela verksamheten. 

Detta innebär att det även inkluderar läromedlen och att de bör återspegla detta. Följande stycken 

behandlar skolans värdegrund och är relevanta i förhållande till nationella minoriteter och 

undervisningen i skolor. I stycket återfinns under grundläggande värden att undervisningen: 

 ” […] ska främja alla elevers utveckling och lärande…” (Skolverket, 2019a, s. 5). Som tidigare 

nämnts är läromedel inkluderat inom begreppet undervisning och borde enligt Lgr11 bidra till 

elevers utveckling och lärande. Det står ytterligare i skolans värdegrundkapitel att undervisningen: 

 ” […] ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, 2019a, s. 6). Läromedlen ställs 

här inför det indirekta kravet genom att inkluderas i undervisningen som helhet att ha 

utgångspunkten i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk samt kunskaper. Detta bidrar till 

att läromedlens utgångspunkt även bör innefatta de nationella minoriteternas bakgrund, 

erfarenheter, språk samt kunskaper.  

4.2 Lgr11 & de nationella minoriteterna 

I denna undersökning är två upplagor av Lgr11 relevanta, dels den 2018 års reviderade upplaga 

som innehåller de utgångspunkter angående de nationella minoriteterna som varit aktuella vid 

produktionen av läromedel på senare 2000-tal. Den andra tryckta upplagan är den senaste från 2019 

där det gjorts innehållsmässiga ändringar kring de nationella minoriteternas förekomst i 

styrdokumentet. Den reviderade upplagan från 2018 tar upp att elever i ämnet historia ska ha fått 

kunskaper om ”Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas 

situation i Sverige.” (Skolverket, 2018, s. 209). Detta stycke tas dock bort från den reviderade 

upplagan från 2019, men eftersom materialet som undersöks senare i studien antas utgå från 
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tidigare reviderade upplagor av Lgr11 är 2018 års upplaga fortfarande relevant. I 2019 års 

reviderade upplaga står det precis som i den föregående upplagan i de övergripande målen och 

riktlinjerna att varje elev efter genomgången grundskola ska ”[...] har fått kunskaper om de 

nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, 

språk, religion och historia [...]” (Skolverket, 2019a, ss. 11–12). Den reviderade upplagan från 2019 

kan tolkas som att lärare får fria tyglar i sina indirekta tolkningar av vad som kunskaper om de 

nationella minoriteterna innebär. Detta påverkar dock inte denna läromedelsanalys då samtliga 

material utgår från tidigare reviderade upplagor av Lgr11.  

4.3 Barnkonventionen 

Barnkonventionen som blir lag 1 januari 2020 (Skolverket, 4 december 2019) tar upp i artikel 29 § 

1 att ”Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att…utveckla respekt 

för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden, för 

vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från 

barnets egen;” (UNICEF Sverige, 2009, s. 29). Det innebär att om undervisningen inte är utformad 

för att bemöta nationella minoriteternas behov så utgör detta ett direkt lagbrott. Detta ställer 

särskilda krav på att kvalitetssäkra läromedel och undervisningen i sin helhet från och med 2020. 

Eftersom det från statligt håll inte utförs läromedelsanalyser i samma utsträckning längre så faller 

ansvaret på läraren och skolorna att utföra dessa direktiv för att bidra till de nationella 

minoriteternas rättigheter. 

4.4 Framgångsfaktorer i skolan 

Utöver att styrdokumentet Lgr11 samt att barnkonventionen blir lag så finns det andra faktorer 

som motiverar att undervisningen samt läromedlen bör bemöta även de nationella minoriteternas 

behov. I undersökningen Framgång i undervisningen (2012) gjord av Skolinspektionen om 

framgångsfaktorer i undervisningen så menar de att “Elever vars lärare vet att det är deras ansvar 

att organisera undervisningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever vars lärare tror 

att elever lär på samma sätt och undervisar därefter.” (Skolinspektionen, 2012, s. 15) Detta 

förtydligas vidare genom följande citat “Elever som ges förutsättningar att vara med och välja 

aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer 

än elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och 

påverka” (Skolinspektionen, 2012, s. 15) Lärare som kan anpassa innehåll efter elevernas 

förutsättningar, kopplar undervisningen till elevernas erfarenheter, bidrar till en grad av bekräftelse 

samt inkludering vilket har en positiv effekt på elevernas lärande och motivation (Skolinspektionen, 

2012, s. 7). 
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Utifrån detta kan det argumenteras för att undervisningen som helhet samt undervisningsmaterial 

som anpassas och utformas för att bemöta flertalet individer har positiva effekter för elevernas 

prestationer.    

4.5 Läromedel och dess roll i skolan 

I Staten och läromedlen En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938–1991 (2009) 

av Anna Johnsson Harrie lyfter hon att den statliga granskningen av läromedel avslutades 1991 och 

att det nu är en marknad styrd av producenter och konsumenter (Johnsson Harrie, 2009, s. 224). 

Den statliga styrningen av läromedlen sker nu indirekt via läroplanen, detta lyfter Johnsson Harrie 

som problematiskt. Hon utvecklar sitt resonemang genom att gå in på hur läromedlen ges en 

legitimerande funktion i samband med vagare direktiv och mål i kursplanerna (Johnsson Harrie, 

2009, s. 225). Vidare poängterar hon att säkrandet av en godtycklig kvalitet i läromedlens innehåll 

nu till stor del är upp till lärarna (Johnsson Harrie, 2009, s. 224). I Skolinspektionens rapport Innehåll 

i och användning av läromedel: en kvalitetsgranskning med exemplet kemi i årskurs 4 och 5 så lyfts några 

riskfaktorer med den oreglerade marknaden för läromedel. Dels menar författarna att fokus skiftat 

från innehåll till layout när lärare väljer läromedel, det andra är att skolornas budget har en 

avgörande roll i vilka läromedel som köps in (Skolinspektionen, 2011, s. 8). I rapporten Läromedlens 

roll i undervisningen dras slutsatsen att läromedlen och huvudsakligen läroboken har en stark påverkan 

på undervisningen i skolan. Det lyfts även att läromedel påverkar vilket innehåll som behandlas 

(Skolverket, 2006, s.128). I rapporten poängteras det ytterligare att lärare väljer ett visst läromedel 

baserat på hur väl den passar den egna synen på undervisning och lärande (Skolverket, 2006, s. 

130). I studien Den politiska läroboken: Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska 

läroböcker under Kalla kriget av Janne Holmén belyser han problematiken kring den oreglerade 

läromedelsmarknaden ”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 har en stor roll i 

undervisningen och i stor mån är ett medium som förändras långsamt är inte en nyhet. Detta ger 

dock en legitimitet till att göra läromedelsanalyser, samt motiverar och påpekar ett behov av att 

undersöka innehållet från den oreglerade och trögföränderliga läromedelsmarknaden. 
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4.6 Min tidigare studie 

I samernas särprägel: En narrativ analys av samerna i läromedel för årskurserna 4–6 i samhällskunskap (2019) 

var syftet att undersöka hur samerna och samisk kultur framställs i grundskolans samhällsböcker 

(Zilén, 2019, s. 18). Studien undersökte fem samhällskunskapsböcker riktade mot årskurs 4–6. Den 

metod som användes för att analysera materialet var en narrativ analys (ibid., 2019, ss. 19, 20). De 

narrativ som framkom i studien var samernas särprägel, bevarandet av samerna och det duktiga Sverige, 

Sveriges roll i förtrycket av samerna, Sveriges rationalisering av förtrycket på samerna samt den samiska 

frustrationen (Zilén, 2019, s. 29). 

 

Narrativet om samernas särprägel förtäljer en upprepande snäv skildring av vad som 

majoritetssamhället anser är samernas kulturellt avvikande drag. Det görs även ett tydligt 

särskiljande av ett “vi” och ett “dom” samt “vår historia” och “de andras” (Zilén, 2019, s. 22).  

Ett återkommande tema i narrativet är förklarandet av det som avviker från majoritetssamhället för 

att upplysa och öka toleransen hos icke-samer i samhället (Zilén, 2019, s. 23). Det andra narrativet 

som förekommer i de undersökta läromedlen är bevarandet av samerna och det duktiga Sverige där 

samerna beskrivs som något som har behovet av att bevaras, skyddas samt ge särskilda rättigheter 

till. Det framkommer även i narrativet att i samband med skildringen av samerna antar Sverige 

rollen som en hjälpande duktig aktör som till exempel ger samerna deras rättigheter. Detta bidrar 

till bilden av att samernas kultur behöver någon annans hjälp och godkännande för att värna om 

sin egen kultur (Zilén, 2019, s. 24). Det tredje narrativet som lyfts i studien är Sveriges roll i förtrycket 

av samerna där Sverige har en mer eller mindre uttalad roll som aktör i förtrycket av samerna. I 

läromedlen lyfts det exempel om tvångs kristnandet, förbjudandet av det samiska språket och det 

statliga överlåtandet av deras mark (Zilén, 2019, s. 25). 

Det fjärde narrativet beskriver Sveriges rationalisering av förtrycket på samerna där fördelar och nackdelar 

med Sveriges förtryck av samerna lyfts. När nackdelar lyfts i läromedlen skildras de i samband med 

positiva effekter av majoritetssamhällets inverkan på samerna vilket kan tolkas som rationalisering 

av förtrycket. Det framkommer även rationaliseringar kring att rättigheter inte tillgodoses genom 

att skifta ansvaret till en outtalad aktör, brister i de statliga systemen samt i den egna samiska 

kulturen (Zilén, 2019, ss. 26–27). Det sista narrativet som förekommer i läromedlen är den samiska 

frustrationen vilket beskriver det samiska perspektivet i samband med skildringen av samer. I 

narrativet presenteras även samerna som aktörer. Det framkommer ytterligare i narrativet att det 

finns en frustration bland samerna att den samiska kulturen är sekundära i frågor kring exempelvis 

rättigheter, deras egna kultur och att inte ha autonomi. Det beskrivs vidare i läromedlen om en 

frustration kring att andras ekonomiska intressen värderas högre än samernas åsikter samt att 

makthavarna inte lyssnar (Zilén, 2019, s. 27). 
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Studien visar på att en av läroböckerna ger en mer utförlig och nyanserad skildring av samerna. Det 

kan anses som en indikation på att det är en möjlig förändring på gång utifrån skildringen av 

samernas perspektiv (Zilén, 2019, s. 30). En bok av fem som skildrar samernas perspektiv kan dock 

fortfarande anses vara begränsat. Studien lyfter vidare att läroböckerna agerat som ett hinder mot 

förmedlandet av den samiska kulturen men att den på senare 2000-tal försöker stödjas. Slutligen 

konstateras det i studien att läroböckerna borde nyanseras med fler perspektiv rörande samerna för 

att möta det behov som finns (Zilén, 2019, s. 31). En lärobok av fem kan inte generaliseras till 

någon övergripande förändring 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 (Zilén, 2019, s. 32). Min tidigare 

studie skildrar samernas narrativ i läromedlen riktade mot samhällskunskap i årskurs 4–6. I studien 

lyfts det att bland annat Mattlar konstaterat att samerna är den gruppen av nationella minoriteterna 

som får mest utrymme i läromedlen. I studien ifrågasätts den onyanserade skildringen och det 

begränsade utrymmet, det leder till frågan om hur narrativen ser ut för resterande nationella 

minoriteter? 

 

4.7 Reflektion kring studiens bakgrund 

Det finns en problematik kring att kontrollen av läromedel från statligt håll inte utförs i samma 

utsträckning. Lärare och skolor får därav ett direkt ansvar att kontrollera och analysera läromedlen 

för att se till att alla elevers rättigheter samt behov möts. I och med att läromedlen är en del av 

undervisningen så ska de i enlighet med Lgr11 utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk samt kunskaper. Därför kan det argumenteras för behovet av att även de nationella 

minoriteternas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk samt kunskaper bör lyftas i läromedlen. Det 

stärks upp ytterligare av de positiva effekterna på elevers prestationer i skolan vid specifika 

anpassningar och utformningar av elevers undervisningsmaterial utifrån deras förkunskaper och 

tidigare erfarenheter. Om behovet av att inkludera de nationella minoriteterna inte möts i 

läromedlen finns en risk att vissa elever inte känner att deras identiteter bekräftas eller värderas. 

Det kan bidra till att deras identitetsskapande påverkas negativt.  

 



 

 12 

5 Forskningsöversikt 

Här kommer det redogöras för hur forskningsläget ser ut med fokus på nationella minoriteter. 

Urvalet av forskning är avsiktligt utvalda från både Sverige och mer internationella studier. Detta 

med syfte att kunna bidra med en internationell vinkel i eftersökandet av narrativ i det egna 

materialet. Samtliga stycken som redogörs för i forskningsöversikten behandlar forskning om 

nationella minoriteter och läromedel.  

 

Först redogörs nationell forskning i Nationella minoriteternas kulturella (o)föränderlighet där Jörgen 

Mattlars studie Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys (2011) återges. Det följs av Nationella 

minoriteter och de jämförande narrativen som återger Aleksandra Indzic Dujsos nationella 

forskningsstudie Nationella minoriteter i historieundervisningen (2015). Sedan behandlas stycket 

Nationella minoriteter och skapandet av de andra där Torun Granstrøm Ekeland norska 

forskningsstudie Enactment of Sámi Past in School Textbooks: Towards Multiple Pasts for Future Making 

förmedlas. Vidare behandlas Nationella minoriteter och en enhetlig berättelse som redogör för den 

internationella forskningsstudien Portraying “minorities” in Chinese history textbooks of the 1990s and 

2000s: the advance and retreat of ethnocultural inclusivity av Fei Yan och Edward Vickers. Slutligen 

beskrivs Nationella minoriteter och den sekundära berättelsen där den internationella forskningsstudien 

Survey of African American Portrayal in Introductory Textbooks in American Government/Politics: A Report 

of the APSA Standing Committee on the Status of Blacks in the Profession av Sherri L. Wallace och 

Marcus D. Allen beskrivs. 

 

Forskningsöversikten avslutas med reflektioner kring den tidigare nämnda forskningen.         

5.1 Nationella minoriteternas kulturella (o)föränderlighet 

I Jörgen Mattlars studie Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys (2011) ämnar han undersöka 

huruvida erkännandet av de nationella minoriteterna fått något genomslag i läromedel och 

undervisningen. Studien undersöker tjugoen läroböcker i historia för grundskolans senare år och 

gymnasieskolans A-kurs i historia publicerade efter 2000-talet. Studien fokuserar främst på 

samerna, sverigefinnar och tornedalingar (Mattlar, 2011, s. 3). Resultatet i studien visar på att 

samerna är den nationella minoriteten som får mest utrymme i läromedlen. Mattlar lyfter även att 

de två perspektiv om samerna som skildras i historieböckerna berör samerna som en etnicitet 

samtidigt som deras kulturs föränderlighet beskrivs. (ibid., s. 3). Detta utvecklar han vidare 

genom att beskriva hur läroböckerna ofta förmedlar en bild av att samhället förändrats från ett 

homogent svensketniskt samhälle till ett mångkulturellt samhälle. Genom detta menar han att 

upphovsmakarna till läromedlen bortser från den historiska kulturella mångfalden (Mattlar, 2011, 

s. 7).  
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Det andra perspektivet beskriver istället samernas oföränderlighet och homogenitet    

(Mattlar, 2011, s. 3). Mattlar tydliggör detta genom förklaringen kring hur samerna skildras 

konsekvent som offer där de utsätts för den onda anonyma makten. Fokus hamnar då på 

majoritetssamhällets exploatering av norrlandsregionen och tvångskristnandet av samerna. 

Samernas historia nämns inte i alla läroböcker och när de presenteras är det som offer 

(Mattlar, 2011, s. 6). Han lyfter dessutom att de tre utvalda nationella minoriteterna samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar i låg grad är representerade i läroböckerna. Mattlar lyfter vidare att 

det finns en ambivalens kring hur samernas historia ska skildras men även sverigefinnar och 

tornedalingar nämns i få läroböcker och utan några nyanserade skildringar. I studien konstaterar 

han att det bara är en bok som erkänner de nationella minoriteterna som historiskt faktum. Han 

fastställer även att historieböckerna inte uppfyller kursplanerna från 2000-talet angående nationella 

minoriteter av den orsaken att läroböckerna inte erbjuder relevant och mer substantiellt innehåll 

om minoriteternas historia (Mattlar, 2011, s. 7). 

 

Det är länge känt att läroböckerna generellt är trögföränderliga vilket är något som Mattlar lyfter i 

studien. Han lyfter fortsättningsvis att anledningarna till att läroböckerna inte reviderats sedan 

erkännandet av de nationella minoriteterna kan vara ekonomiskt betingad, dvs. att förlagen inte vill 

producera helt ny och kostsam läromedelstext. Han poängterar vidare dock att det inte är förlagens 

fel att marknaden är oreglerad. En annan möjlig anledning menar han kan vara att 

läromedelsförlagen bara producerar den historieämnestradition som efterfrågas. Slutligen lyfter 

dock Mattlar problematiken kring att det är lärarnas och skolledarnas skyldighet att enligt LGR11 

att undervisa om nationella minoriteter, trots att läromedelsmarknaden är oreglerad och att 

läromedelsförlagen inte behöver utgå från LGR11 (Mattlar, 2011, s. 7). 

 

5.2 Nationella minoriteter och de jämförande narrativen 

I Aleksandra Indzic Dujsos studie Nationella minoriteter i historieundervisningen (2015) är syftet att 

undersöka hur romer framställs i utbildningsradions program i historia och samhällskunskap 

riktade mot högstadiet men även hur det har förändrats under perioden 1975 till 2013 (Indzic 

Dujso, 2015, s. 9). De narrativ som framkommer i materialet som undersöktes var  

 

Den romska familjesammanhållningen och (o)jämställdheten 

Narrativet är det som ges störst utrymme i det undersökta materialet. Narrativet behandlar 

förväntningar och kraven som den romska kulturen ställer på de olika könen. Exempel på detta är 

barnuppfostran samt respekt för äldre människor (Indzic Dujso, 2015, s. 51). Perspektivet grundar 

sig i jämförelsen mellan det svenska och det romska. Detta menar Indzic Dujso bidrar till bilden av 

det moderna och jämställda Sverige i förhållande till den traditionsbundna ojämställda romska 

kulturen. Hon menar vidare att den onyanserade skildringen av den romska kulturen bidrar till 
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bildandet av narrativet om en statisk, traditionsbunden och oföränderlig kultur. Vilket författaren 

anser är en bidragande faktor till reproduktionen av “oss” och “de andra” (Indzic Dujso, 2015, ss. 

110–111). 

 

Kulturens yttre attribut 

 Det andra narrativet beskriver ytligt romernas kulturella och etniska attribut.  

Narrativet redogör för kulturella normbrytande egenskaper och bidrar samtidigt till bilden av att 

behöva förklara “de andra” för majoritetssamhället. Syftet med narrativet är att sprida kunskap för 

att skapa förståelse och öka toleransen för ”de andra” som är avvikande från normen. Exempel på 

kulturens yttre attribut är kläder, smycken men även krav och regler rörande kulturen (Indzic 

Dujso, 2015, ss. 86, 112). 

 

Diskrimineringen 

Narrativet behandlar relationen mellan romerna och det normativa majoritetssamhället. Det gäller 

då huvudsakligen olika rättighet och skyldigheter, det kan till exempel vara rätten till undervisning 

i modersmål och skolans skyldighet att tillgodose elevens kulturella behov. Baserat på om dessa 

uppfylls bidrar till olika grader av diskriminering (Indzic Dujso, 2015, ss. 57, 88). 

 

 

Den romska kulturen som en del av den svenska berättelsen  

Slutligen i det sista narrativet återges romerna med bekräftelse som en del av det kollektiva svenska 

kulturarvet och historienarrativet (Indzic Dujso, 2015, ss. 98–99). Romernas historia och deras 

perspektiv står i fokus och behandlas inte exkluderande som “de andra”. Genom en komplexitet 

och en mer nyanserad skildring av romerna beskrivs de inte längre som avvikelsen från normen 

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

5.3 Nationella minoriteter och skapandet av de andra 

I studien Enactment of Sámi Past in School Textbooks: Towards Multiple Pasts for Future Making av 

Torun Granstrøm Ekeland analyserar hon vilka narrativ som framkommer i läroböcker för 

historieundervisning i norska skolor riktade mot sekundärutbildning. Målet med studien var att 

analysera läroböckerna utifrån ett kolonialistiskt perspektiv genom att granska hur dessa 

läroböcker skildrar samerna (Granstrøm Ekeland, 2017, s. 319). Studien belyser fyra narrativ som 

framkommer i läroböckerna och som behandlar samerna, de är: den frånvarande samiska historien, 

den sekundära samiska historien / the other, naturfolket samerna samt de renskötande samerna. Det framgår 

i läroböckerna Granstrøm Ekeland analyserar att perioder i skildringen av det huvudsakliga 

narrativet om “the norse” så finns det en avsaknad av samisk närvaro. Det benämns som den 

frånvarande samiska historien vilket hon menar bidrar till bilden av att samerna inte har någon 

historia alls eller är värd att nämna (Granstrøm Ekeland, 2017, s. 324).  
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Vidare beskriver Granstrøm Ekeland att det finns ett narrativ i läroböckerna där samerna får ett 

visst utrymme men att det är begränsat samt reglerat. Detta beskriver hon som narrativet den 

sekundära samiska historien / the other där samerna beskrivs i slutet av ett kapitel eller får ett eget kapitel 

men med lite eller ingen framskrivning i det primära narrativet. Hon menar ytterligare att det bidrar 

till en bild av att det primära narrativet har ett mervärde i förhållande till den sekundära om samerna 

(Granstrøm Ekeland, 2017, ss. 323–324). Det tredje narrativet som framkommer i läroböckerna 

för historia är naturfolket samerna. Skildringen av samerna beskrivs då som onyanserad med 

inriktning på deras roll som jägare. Metoder inom leverne, jakt och fiske beskrivs utan 

anmärkningar om någon form av progression inom de olika områdena. Det fjärde narrativet som 

skildras är de renskötande samerna. Där beskrivs samerna som huvudsakligen renskötare och där 

texterna behandlar skildringar av det som den primära sysselsättningen (Granstrøm Ekeland, 2017, 

ss. 324–325). 

5.4 Nationella minoriteter och en enhetlig berättelse 

I studien Portraying “minorities” in Chinese history textbooks of the 1990s and 2000s: the advance and retreat 

of ethnocultural inclusivity undersöker Fei Yan och Edward Vickers skildringen av etniska 

minoritetsgrupper i två av Kinas mest använda historiska läroböcker för högstadiet och gymnasiet 

publicerade på 1990- och 2000-talet. Syftet med studien är att analysera förändringar i läroböckerna 

utifrån en bredare politisk och ideologisk kontext. Yan och Vickers hänvisar i sin studie till Reforms 

and Practices of History Textbooks att det finns en problematik kring nationalitet i förhållande till 

etnicitet i de kinesiska läroböckerna riktade mot sekundärutbildning (Wang, 2000, se Yan & 

Vickers, 2019, ss. 196–197). Wang påpekar även vikten av att säkerställa att texter i läroböckerna 

skildrar alla etniciteter på ett nyanserat sätt samt att ett multietniskt land borde vara centralt. Wang 

lyfter vidare vikten av att skildra jämställdheten mellan etniska grupper vid återberättandet av 

konflikter.  

 

I de analyserade läroböckerna på 1990-talet förekommer främst tre narrativ: Konstruktionen av en 

historisk multietnisk stat, legitimeringen av erövrarnas styre samt minoriteternas perspektiv på konflikter.  (Yan 

& Vickers, 2019, ss. 196–197). Centralt i narrativet konstruktionen av en historisk multietnisk stat är att 

nationella minoriteter beskrivs som en del av det primära narrativet och inte ett sekundärt narrativ. 

Detta påvisades i studien via en nyanserad beskrivning av Kinas historia som multietnisk i sin helhet 

genom att skildra nationella minoriteter utifrån deras egna perspektiv. Det framkom även 

skildringar av att minoriteterna och resterande befolkning hade meningsfulla utbyten och kunde ta 

lärdom av varandra (Yan & Vickers, 2019, ss. 196–198). Det andra narrativet som framkom i 

läroböckerna från 1990-talet var legitimeringen av erövrarnas styre vilket skildrade främmande etniska 

grupperingars erövringar av Kina och dess styre (ibid., ss. 196–197). Det tredje och sista narrativet 

som beskrivs i läroböckerna från 1990-talet var minoriteternas perspektiv på konflikter där de nationella 
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minoriteternas konflikter med resterande befolkning beskrivs med nyanserade perspektiv som 

skildrar flera grupperingars perspektiv (Yan & Vickers, 2019, s. 198). I förhållande till de tidigare 

narrativen som framkommit från läroböckerna från 1990-talet så visar Yan & Vickers på en 

förändring vid 2000-talet. Det primära narrativet blev nu istället enighet framför mångfald med 

skildringar av minoriteterna som antagonister beskrivna som utlänningar eller utländska. Narrativet 

beskriver även resterande befolkningens historiska suveränitet över minoriteterna. Fokuset menar 

författarna hamnar på landet som en enad stat på bekostnad av nyanserade skildringar relaterade 

till minoriteterna (Yan & Vickers, 2019, s. 201). 

5.5 Nationella minoriteter och den sekundära berättelsen 

Studien Survey of African American Portrayal in Introductory Textbooks in American Government/Politics: A 

Report of the APSA Standing Committee on the Status of Blacks in the Profession av Sherri L. Wallace och 

Marcus D. Allen undersöker 2004–2007 års utgåvor av läroböcker för undervisning i amerikanska 

regeringskurser och politik. Forskarna beskriver att deras syfte är att lyfta fram i vilken 

utsträckning afroamerikaner är inkluderade och beskrivs som politiska aktörer i den primära 

historien. De menar vidare att läroböcker är politiska uttalanden och indikationer till samt för 

framtiden, vilket de anser återspeglar och legitimerar värderingar, attityder och övertygelser 

(Wallace & Allen, 2008, ss. 153–154). Wallace och Allen menar dock att afroamerikanerna är den 

av de etniska grupperna som får mest utrymme i läromedlen (ibid., ss. 155–156). 

    

I studien beskriver de vidare att det huvudsakliga narrativet som behandlar afroamerikaner är 

begränsat till en onyanserad skildring och bidrar till uppfattningen om att det finns ett mervärde i 

den primära historiska skildringen vilken de inte får vara aktörer i.  I analysen framkommer det 

även att afroamerikaner inte figurerar som en del av den primära historien utan som en sekundär 

del av landets historia isolerade till specifika kapitel av läromedlen. De beskrivs inte som aktiva 

agenter i läromedlen utöver i kapitel om rättigheter där de istället framställs som de som staten ger 

rättigheter till (Wallace & Allen, 2008, ss. 154–155).  
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5.6 Reflektioner kring tidigare forskning 

I enlighet med Mattlar, Indzic Dujso, Granstrøm Ekeland, Yan & Vickers samt Wallace & Allen 

kan det konstateras att historieskrivningar behandlar i olika utsträckning exkluderandet av 

minoriteter i den tidigare forskningen. Det är därför av intresse att vidare analysera om läget i 

läromedlen fortsatt är så. Mattlar beskriver att de undersökta läromedlen saknar skildringar av 

samerna men att när det återfinns så skildras de konsekvent som ett offer Mattlar, 2011, s. 6). Det 

kan få konsekvenser för elever som söker bekräftelse och för skapandet av deras identiteter. De 

frånvarande skildringarna av nationella minoriteterna kan bidra till en form av utanförskap via 

läromedlen. Elever kan få sämre självförtroende och uppleva att sin egen identitet har mindre värde 

än de som skildras i läromedlen. Därför är det av stor vikt att säkerställa en grad av inkludering och 

bekräftelse av de nationella minoriteterna i läromedlen. 

 

Det bör även hållas i åtanke likt det Indzic Dujso och Yan & Vickers återger om förekomsten av 

narrativ som beskriver minoriteternas egna perspektiv. Detta skulle i så fall påvisa en förändring i 

historienarrativet. Det egna perspektivet skildras genom narrativ skapade av de nationella 

minoriteterna till exempel om en same citeras i ett textstycke. Det finns dock en problematik kring 

hur nationella minoriteter definieras och vems definition som gäller om vem som tillhör respektive 

nationell minoritet. Ger till exempel en individ som identifierar sig som same och bor i Stockholm 

samma definition eller perspektiv på sin kultur som en same boendes i Sapmí?           

 

Det finns vinster i att jämföra studier från Sverige med andra länder som likt Sverige har nationella 

minoriteter, till exempel USA och Kina. Genom att jämföra och analysera kan slutsatser dras och 

förhoppningsvis bidra till någon form av progression. Det finns dock även en problematik kring 

jämförandet av studier från Sverige med studier från andra länder. Det mest uppenbara är när 

studier inte utförts enligt samma kriterier. Dessa kriterier kan särskilja sig beroende på skolsystem, 

vilket påverkar till exempel i vilken årskurs olika delmoment inom ämnen lyfts. En annan faktor är 

läromedlens roll i det undersökta landet som kan påverka urvalet och innehållet för analysen. Det 

vill säga om ett land har läromedel i en central roll av undervisningen, jämförelsevis med om ett 

annat land har läromedel som ett komplement. Vidare kan det finnas en problematik kring studier 

som rör olika nationella minoriteter. Vissa nationella minoriteter likt tornedalingar, samer och 

sverigefinnar är inte lika förekommande i andra länder än Sverige. Jämförelsevis med till exempel 

romer samt judar som har en stor närvaro i länder utanför Norden.            
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6 Teoretiska utgångspunkter 

Teoretiska utgångspunkter inleder med en genomgång av narrativ som begrepp och i förhållande 

till berättelse. Det följs av narrativens betydelse för identitetsskapandet och bekräftelse av 

individen. Slutligen ges en beskrivning av begreppen från tidigare forskning som senare 

operationaliseras i metoden och analysen.     

6.1 Narrativ 

Anna Johansson beskriver i Narrativ teori och metod att narrativ är berättelser (2005, ss. 20-21). Det 

svenska och mer vardagliga begreppet är berättelse, den vetenskapliga termen är dock narrativ 

(2005, s. 32). Genom narrativen i olika texter skapas, omskapas, etableras och undermineras 

definitioner (2005, s. 26). Narrativa studier utgår från en kritisk inställning till självklar kunskap. 

Den kunskap som förmedlas i berättelser är inte en objektiv eller generell sanning utan kan endast 

ses som en av många versioner av sanning (2005, s. 25). Analyser och studier av narrativ handlar 

därför om ett tolkande av berättelser (2005, s. 27). 

 

I Berättelsens praktik och teori av Carola Skott lyfter hon Paul Ricoeurs som beskriver i Hermeneutic and 

the human sciences. Essays on language, action and interpretation (1981) att berättandet bidrar till ett 

fördjupat tänkande kring motiv och konsekvenser. Detta menar han att utifrån till exempel en 

konflikt i handlingen så kan det stimulera till funderingar kring motiv och konsekvenser. Ricoeur 

menar vidare att vi läser, berättar och lyssnar på berättelser för att förstå den egna världen (Skott, 

2014, s. 17). Alexa Robertson poängterar även hon i Textens mening och makt av Boréus & Bergström 

vikten av narrativa studier. Hon menar 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). 

 

I Berättelsens praktik och teori av Carola Skott beskriver hon narrativ forskning som studier där man 

försöker skapa en narrativ mening dvs. att göra tydligt hur en specifik berättelse har formats och 

vad den vill säga (Skott, 2014, s. 130). Hon lyfter vidare forskaren Paul Ricoeurs Hermeneutic and the 

human sciences. Essays on language, action and interpretation (1981) där han menar att genom berättandet 

eller att få handlingar och situationer återberättade så känner vi igen oss själva. Ricoeur menar 

därför även att berättelser har en stor betydelse för vår självförståelse och skapandet av identitet  

(Skott, 2014, ss. 16–17).  
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Åsa Wedin och Nigel Musk beskriver i Flerspråkighet, identitet och lärande att identitet är något som 

skapas aktivt och konstrueras genom våra egna samt andras handlingar. Identitet är 

subjektspositionen varje människa skapar i olika kontexter, därför kan individer identifiera sig med 

flertalet identiteter. Narrativ som individer kommer i kontakt med har därför en stark koppling till 

identitetsskapandet och individens behov av bekräftelse (2010, ss. 112-113). 

 

Gunilla Ladberg skriver i Barn med flera språk att upplevelser av bekräftelse och samhörighet eller 

främlingskap från de tidigare åren i livet kan påverka identiteten ända in i vuxenlivet (2003, s. 107). 

Individens identitet är kopplad till människans behov att bli sedd, och sedd som den hon är (2003, 

s. 106). Det är därför av stor relevans denna studie avser undersöka narrativ i läromedel då dessa 

är en stor del av narrativen som förmedlas i skolan. För att individen ska våga visa vem den är så 

måste hen vara trygg med att det blir väl mottaget av omgivningen (2003, s. 108). Om individen 

börjar skämmas för sin identitet påverkar det ofta även självförtroendet. En viktig del av en stark 

identitet är självförtroendet, det skapas av positiva gensvar av att bli sedd, av att lyckas, och av höga 

förväntningar från omgivningen (2003, s. 109). 

 

Begrepp från tidigare forskning operationaliseras i studien, detta med syftet att de teoretiska 

utgångspunkterna ska ligga nära empirin och bygga vidare på tidigare forskning. I störst 

utsträckning kommer narrativ från den tidigare forskningen eftersökas i materialet för att sedan 

jämföras med i analysen. Det kommer dock att finnas en öppenhet för möjligheten att upptäcka 

nya narrativ i empirin och att de från tidigare forskning inte är exklusiva. Narrativen från tidigare 

forskning presenteras här nedan. 

 

6.2 Kulturens föränderlighet  

Mattlar lyfter i sin studie Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys narrativet om samerna och dess 

föränderliga kultur. Narrativet behandlar den nationella minoritetens etnicitet, kulturens 

föränderlighet och bilden av att samhället förändrats från ett homogent svensketniskt samhälle    

till ett mångkulturellt samhälle. Mattlar menar att konsekvensen av det narrativet är att den 

historiska kulturella mångfalden inte ges utrymme (Mattlar, 2011, ss. 3, 7). 
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6.3 Kulturens oföränderlighet 

Mattlars andra narrativ beskriver istället samernas oföränderlighet och homogenitet    

(Mattlar, 2011, s.3). Detta menar han visar sig genom en konsekvent offerroll i materialet, där någon 

påverkar dem, ofta negativt samt att den som utövar makten förblir anonym. Exempel på detta i 

Mattlars material är majoritetssamhällets exploatering av norrlandsregionen och tvångs kristnandet 

av samerna. Det som är återkommande är dock att samernas beskrivs som offer (Mattlar, 2011, s. 

6). 

6.4 Den romska familjesammanhållningen och (o)jämställdheten 

Den romska familjesammanhållningen och (o)jämställdheten är det narrativ som behandlar 

förväntningar och kraven som den romska kulturen ställer på de olika könen. Exempel på detta är 

familjära skildringar likt barnuppfostran samt beskrivningar av hur äldre människor respekteras 

(Indzic Dujso, 2015, s. 51). Narrativet förmedlar en bild av ett konstant jämförande mellan det 

svenska och det romska. Detta menar Indzic Dujso bidrar till bilden av det moderna och jämställda 

Sverige i förhållande till den traditionsbundna ojämställda romska kulturen. Hon menar vidare att 

den onyanserade skildringen av den romska kulturen bidrar till bildandet av narrativet om en statisk, 

traditionsbunden och oföränderlig kultur. (Indzic Dujso, 2015, ss. 110–111). 

6.5 Kulturens yttre attribut 

Narrativet beskriver ytligt romernas kulturella och etniska attribut.  

Dessa attribut framställs som normbrytande i förhållande till majoritetssamhället. I narrativet 

framgår det även ett behov att förklara dessa yttre attributen och ”de andra” för det normativa 

samhället. Syftet med narrativet är att sprida kunskap för att skapa förståelse och öka toleransen 

för ”de andra” som är avvikande från normen. Exempel på kulturens yttre attribut är kläder, 

smycken men även krav och regler rörande kulturen (Indzic Dujso, 2015, ss. 86, 112). 

6.6 Diskrimineringen 

Narrativet behandlar relationen mellan romerna och det normativa majoritetssamhället. Det gäller 

då huvudsakligen olika rättighet och skyldigheter, det kan till exempel vara rätten till undervisning 

i modersmål och skolans skyldighet att tillgodose elevens kulturella behov. Dujso menar att baserat 

på om rättigheterna och behoven uppfylls bidrar det till olika grader av diskriminering (Indzic 

Dujso, 2015, ss. 57, 88). 
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6.7 Den romska kulturen som en del av den svenska berättelsen  

Narrativet återger romerna med bekräftelse som en del av det kollektiva svenska kulturarvet och 

historienarrativet (Indzic Dujso, 2015, ss. 98–99). Romernas historia och deras perspektiv står i 

fokus och behandlas inte exkluderande som “de andra”. Genom en komplexitet och en mer 

nyanserad skildring av romerna beskrivs de inte längre som avvikelsen från normen (Indzic Dujso, 

2015, ss. 102, 116). 

6.8 Den frånvarande samiska historien 

Granstrøm Ekeland beskriver narrativet som att det saknas samisk närvaro i det som undersöks. 

Det menar hon bidrar till bilden av att samerna inte har någon historia alls eller är värd att nämna 

(Granstrøm Ekeland, 2017, s. 324).   

6.9 Den sekundära samiska historien och de andra 

Granstrøm Ekeland beskriver även att det finns ett narrativ i läroböckerna där samerna får ett visst 

utrymme men att det är limiterat samt reglerat. Samerna beskrivs i slutet av ett kapitel eller får ett 

eget kapitel men med lite eller ingen framskrivning i resterande del av läromedlet som behandlar 

den norska historien. Hon menar ytterligare att särskiljandet av det samiska innehållet i läromedlen 

bidrar till en bild av att det är sekundärt i förhållande till resterande innehåll i läromedlen på grund 

av skillnaden i framskrivningen (Granstrøm Ekeland, 2017, ss. 323–324). 

6.10 Renskötarna 

Narrativet skildrar de renskötande samerna. Där beskrivs samerna som huvudsakligen renskötare, 

där texterna behandlar skildringar relaterat till och av renskötandet som den primära 

sysselsättningen (Granstrøm Ekeland, 2017, s.324–325). 

 

6.11 Konstruktionen av en multietnisk stat 

Centralt i narrativet konstruktionen av en historisk multietnisk stat är att nationella minoriteter 

beskrivs som en del av det primära narrativet och inte ett sekundärt narrativ. Detta påvisades i 

studien via en nyanserad beskrivning av Kinas historia som multietnisk i sin helhet genom att 

skildra nationella minoriteter utifrån deras egna perspektiv. Det framkom även skildringar av att 

minoriteterna och resterande befolkning hade meningsfulla utbyten och kunde ta lärdom av 

varandra (Yan & Vickers, 2019, ss. 196–198). 
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6.12 Legitimeringen av erövrarnas styre 

Narrativet beskriver främmande etniska grupperingars historiska erövringar av Kina. Det beskriver 

även erövrarnas styren på bekostnad av de som blir erövrade vilka blir sekundära i historien. Det 

skildrar historien utifrån förtryckarnas perspektiv, förtrycket rationaliseras och fokus är på 

förtryckarnas handlingar ur deras perspektiv i ett legitimerande syfte (Yan & Vickers, 2019, ss. 196–

197). 

 

6.13 Minoriteternas perspektiv på konflikter 

Narrativet beskriver minoriteternas perspektiv på konflikter med resterande befolkning.  

Nationella minoriteternas perspektiv kompletterar förtryckarnas perspektiv, vilket bidrar till en 

nyanserad skildring av de nationella minoriteterna och konflikterna (Yan & Vickers, 2019, s. 198). 

6.14 Enighet framför mångfald 

Narrativet handlar om enighet framför mångfald med skildringar av minoriteterna som 

antagonister beskrivna som utlänningar eller utländska. Narrativet beskriver även resterande 

befolkningens historiska suveränitet över minoriteterna. Fokuset menar författarna hamnar på 

landet som en enad stat på bekostnad av nyanserade skildringar relaterade till minoriteterna (Yan 

& Vickers, 2019, s. 201). 

6.15 Den primära historiens mervärde 

Narrativet ger en begränsad och onyanserad skildring som bidrar till uppfattningen om att det finns 

ett mervärde i den primära historiska skildringen vilken afroamerikanerna inte får vara aktörer i.  I 

narrativet beskrivs de inte som en del av den primära historien utan som en sekundär del av landets 

historia i isolerade delar av materialet. De beskrivs vidare inte som aktiva agenter utom i specifika 

kapitel men sekundära till ett övergripande tema som t.ex. rättigheter. Minoriteten framställs då 

som en grupp vilken staten ger rättigheter till (Wallace & Allen, 2008, ss. 154–155). 
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6.16 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

De narrativ som senare operationaliseras i studien är: 

kulturens föränderlighet, kulturens oföränderlighet, den romska familjesammanhållningen och 

(o)jämställdheten, kulturens yttre attribut, diskrimineringen, den romska kulturen som en del av den 

svenska berättelsen, den frånvarande samiska historien, den sekundära samiska historien och de andra, 

renskötarna, konstruktionen av en multietnisk stat, legitimeringen av erövrarnas styre, minoriteternas 

perspektiv på konflikter, enighet framför mångfald, den primära historiens mervärde. 

 

6.17 Sammanfattning av hur teoretiska utgångspunkterna operationaliseras 

De teoretiska utgångspunkterna operationaliseras genom att definitionerna som nämnts här ovan 

fungerar som ett analysverktyg. Definitionerna av de teoretiska utgångspunkterna förmedlar 

särskiljande drag, dessa appliceras sedan som ett analysverktyg som används för att tolka och 

sortera narrativen som förmedlas i läromedlen. Avvikande drag som inte passar in på någon av de 

teoretiska utgångspunkternas definitioner konstrueras till ett eget narrativ.      
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7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur de nationella minoriteterna framställs i de utvalda 

läromedlen för grundskolan.  

  

Frågeställningar:   

• Vilka narrativ av de nationella minoriteterna skapas i de utvalda läromedlen?  

•  Vilka likheter och skillnader finns mellan Skolverkets läromedel samt studiens andra 

läromedel angående narrativen av de nationella minoriteterna? 
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8 Metod 

Denna studie använder en narrativ analys vilket innebär att helheten av handlingarna samt 

situationerna i textstyckena från läromedlen som undersöks. I forskningsläget och i avsnittet om 

teoretiska utgångspunkter har jag redogjort för vilka narrativ som varit synliga i andra studier av 

nationella minoriteter. Jag kommer att arbeta på ett liknande sätt och undersöka mitt material 

utifrån vilka narrativ jag finner där. I Anna Johanssons bok Narrativ teori och metod: med livsberättelsen 

i fokus lyfter hon Gerard Genettes Narrative Discourse An Essay in Method (1980) där han påpekar att 

den narrativa analysen inte intresserar sig för det lingvistiska eller andra alternativa medel att 

förmedla berättelsen. Fokus är istället helheten av handlingar och situationer i texterna som bildar 

narrativen (Johansson, 2012, s. 131). Alexa Robertson lyfter i Textens mening och makt av Kristina 

Boréus och Göran Bergström vikten av att göra narrativa analyser. Robertson menar att individer 

relaterar till berättandet genom en bredare definition av texter vilket inkluderar film, drama, radio 

samt internet utöver det skrivna ordet. Hon menar vidare att berättandet via dessa olika medier 

bidrar till att skapa en förståelse för omvärlden (Boréus & Bergström, 2018, s. 219). I Narrativ teori 

och metod: med livsberättelsen i fokus av Anna Johansson lyfts Monika Flauderniks definition av narrativa 

texttyper från Genres, Text Types, or Discourse Modes? (2000) vilket inkluderar romaner, drama, film, 

myter och berättelser (Johansson, 2012, s. 123). 

 

De texttyper som kommer behandlas i analysen är avsnitt i tv-serier samt berättande texter i 

historieböcker och undervisningsmaterial. Enligt Anna Johansson finns det några kriterier för att 

det ska vara ett narrativ. Texter i det bredare begreppet som räknas till berättelser ska ha en viss 

grad av temporalitet i förhållande till händelserna. Berättelsens händelser är då enhetliga i 

förhållande till sekvensen av händelser. Det innebär att den avslutande händelsen är kopplad till 

den initiala. Johansson påpekar dock att detta inte är lika självklart längre då det finns berättelser 

som presenteras utan en enhetlig sekvens av händelser (Johansson, 2012, s. 124). Hon lyfter även 

Seymour Chatmans definition av kausalitet i Reading Narrative Fiction (1993) som ett annat 

särskiljande drag för en berättelse. Kausalitet handlar då om huruvida tidigare händelser i 

berättelsen påverkar de senare, där det är av vikt att händelserna ska vara kopplade till varandra så 

att det leder till ett slut (Johansson, 2012, ss. 124–125). Koherens är en annan viktig aspekt för en 

berättelse då textens helhet bidrar till ett sammanhang (Johansson, 2012, ss. 125–126). 

 

Vid analys av film inbegriper narrativet det som framkommer på innehållsplanet. Det är alltså alla 

de uttrycksmedel som karaktärerna i en film kan uppfatta, fysiskt utseende, dialog, väder, verkligt 

ljus, verklig musik, kostym. Det andra är saker som inte karaktärerna uppfattar i uttrycksmedel och 

form vilket därför behandlar diskurs och inte narrativet, exempelvis filmvinkeln eller typsnittet i en 

bok. (Johansson, 2012, ss. 129–130).  
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Robertson poängterar dock att det finns några kriterier för att producera en stark narrativ analys. 

Hon menar att det krävs en förståelse för det som redan är bekräftat inom det aktuella 

forskningsfältet. Robertson menar även att en narrativ studie behöver stärkas upp med påståenden 

med förklarande och exemplifierande citat från det undersökta materialet. Transparens är något 

hon avslutningsvis lyfter som en framgångsfaktor för en stark narrativ analys då det bidrar till en 

förståelse för processen (Ibid., ss. 242–244). 

 

Som det tidigare nämnts i de teoretiska utgångspunkterna så baseras studien på den tidigare 

forskningen med syftet att teoretiska utgångspunkter ska ligga nära empirin och bygga vidare på 

tidigare forskning. Narrativen från tidigare forskning lyfts och används med syftet att jämföras med 

de narrativ som framkommer i materialet som undersöks. De fungerar även som indikation om 

vad tidigare forskning redan påvisat samt vad studien ämnar undersöka. Som det tidigare lyfts så 

har studien en öppenhet för möjligheten att andra narrativ kan förekomma utöver de som beskrivits 

i teorin. Öppenheten till förekomsten av andra narrativ än de från teorin möjliggör att potentiellt 

bidra till forskningsfältet.     

 

8.1 Urval 

Urvalet av läromedel att analysera utgår från två kriteriegrupper, den första gruppen är de som 

Skolverket rekommenderar kan användas i undervisning om nationella minoriteter. Dessa 

läromedel har valts ut från Skolverkets hemsida som återfinns under huvudrubriken 

“skolutveckling” följt av underrubriken “material för att undervisa om nationella minoriteter”. Av 

de tillgängliga läromedlen som rekommenderas som “material för att undervisa om nationella 

minoriteter” har sedan en begränsning gjorts utifrån om de är riktade mot ämnet historia för årskurs 

4–6. 

 

Den andra kriteriegruppen är baserad på en mailundersökning, för de läromedel som blir utvalda 

från den oreglerade läromedelsmarknaden och de utgår från att vara verksamhetsnära. Av den 

anledningen har skolor kontaktats via mail för att ta reda på vilka läromedel som används i årskurs 

4–6 i ämnet historia (se bifogad bilaga 1). Underlaget för kategorin läromedel från 

mailundersökningen är 633st kontaktade rektorer med klasser inom årskurs 4, 5 eller 6. Rektorer 

kontaktades istället för att direkt vända sig till lärarna. Syftet med att direkt kontakta rektorer var 

att försöka få en högre svarsfrekvens genom att engagera lärarnas chefer. Vilka rektorer som 

kontaktades slumpades genom att dela upp en alfabetiserad lista av Sveriges kommuner i 5 grupper 

med 58st kommuner vardera. För att bidra till ett så slumpmässigt urval som möjligt användes en 

tärning för att få fram vilken grupp med rektorer som kontaktades. Tärningen genererade grupp 1. 

Svarsfrekvensen från grupp 1 resulterade i 9,3%. 
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8.2 Material 

Här nedan presenteras materialet från mailundersökningen samt Skolverkets rekommendation. 

Först redovisas de läromedel som framkommer i mailundersökningen och sedan det Skolverket 

rekommenderar. De fyra mest använda läromedlen i historia som de tillfrågade lärarna i årskurs 4–

6 använder är här nedan som följer. 

 

Historia Grundbok från förlaget Natur & Kultur, skriven av Göran Körner och Per Lindberg, tryckt 

2012. 

Upptäck historia: Lgr 11 från förlaget Sanoma Utbildning, skriven av Petter Ljunggren och Emma 

Frey-Skøtt, tryckt 2016. 

Koll på historia, vikingatiden, medeltiden 4 från förlaget Sanoma Utbildning, skriven av Jonathan 

Lindström och Elisabeth Wahlbom, tryckt 2019.  

Hi: historia. 4–6. från förlaget Gleerups, skriven av Rolf Uppström och Catarina Hansson, tryckt 

2014. 

  
Materialet som Skolverket rekommenderar kan delas in i två underkategorier. Den första 

kategorin var läromedlen som Skolverket nämner uttryckligen för att använda i undervisningen 

om nationella minoriteter i historia för årskurs 4-6. Den andra kategorin var läromedlen som var 

uppladdade på hemsidor och där Skolverket rekommenderade hemsidan och inte specifikt 

läromedlen. Skolverket uppmanade istället lärare att hämta material från hemsidorna för att 

undervisa om nationella minoriteter. På Skolverkets hemsida finns en flik som heter ”Material för 

att undervisa om alla nationella minoriteter”. Fliken är en underkategori till skolutveckling samt 

inspiration och stöd i arbetet. Där återfinns dessa läromedel samt hemsidor som rekommenderas 

av Skolverket (Skolverket, 2019). 

 

Samer: ett ursprungsfolk i Sverige 

So-rummet som drivs av Robert de Vries (utbildad gymnasielärare) är en av dessa hemsidor som 

Skolverket rekommenderar material från för att använda i undervisningen om nationella 

minoriteter. So-rummet beskriver materialet som ”Kompletterande undervisningsmaterial om 

samisk kultur och historia” som riktar sig mot årskurs 4–6 om nationella minoriteter. Samer: ett 

ursprungsfolk i Sverige (2004) har tagits fram på uppdrag av regeringen (So-rummet, 2019). 

 

Nationella minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter 

Skolverket rekommenderar även material från hemsidan www.minoritet.se som drivs av 

Sametinget. (Minoritet.se, 2019) I deras dokumentarkiv återfinns utbildningsmaterialet Nationella 

minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter (2011) som är Svenska Röda Korsets utbildningsmaterial 

med syftet att användas inom skolan för att undervisa om de nationella minoriteterna (Svenska 

Röda korset, 2011).   
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Andrea hälsar på 

Serien Andrea hälsar på är ett av läromedlen som rekommenderas av Skolverket. Det är vidare en 

filmatiserad serie om nationella minoriteterna som återfinns på UR skolas hemsida på uppdrag av 

Sveriges riksdag och regering. Serien riktar sig till elever som går i årskurs 4–6. I serien besöker 

Andrea en person från varje nationell minoritet. I denna studie räknar jag de fem separata 

avsnitten i Andrea hälsar på -serien som ett kollektivt läromedel (UR, 2019). 

8.3 Genomförande 

I följande stycken kommer systematiken kring analysen att förklaras närmare. Läromedlen 

bearbetades systematiskt genom att analysera och läsa, alternativt titta på, ett material åt gången. I 

materialen eftersöktes stycken eller sekvenser där nationella minoriteter förekom. Vid förekomst 

noterades det med sidnummer eller tidsangivelse och referens till materialet. Denna sekvens av 

genomgången av materialet gjordes tre gånger för att i bästa mån säkerställa en så korrekt 

bedömning som möjligt. Analysen av det sammanställda materialet baserades huvudsakligen på det 

Robertson benämner i Textens mening och makt som två grundläggande delar i en narrativ analys 

(Robertson, 2018, ss. 225, 237). Det kompletteras med S.B Chatmans Reading narrative fiction (1993) 

som lyfts i Anna Johanssons Narrativ teori och metod: med livsberättelsen i fokus (2012, ss. 132–134). De 

två delarna om vad och hur kommer förklaras vidare i nästa stycke samt att de senare i studien 

fungerar som analytiska frågor i förhållande till det undersökta materialet. 

   

Vad  

Den första delen av en narrativ analys som Robertssons förespråkar syftar till vad som skildras i 

materialet. Analysen undersöker då hur det utvalda ämnet framställs. De aspekter som är av intresse 

är då kontexten, deltagare och dess skildringar, komplicerande handlingar samt om det förekommer 

en upplösning (Robertson, 2018, ss. 225, 237). Dessa områden förtydligas och kompletteras med 

det Chatman tar upp som centrala delar och frågor i en narrativ analys. Det Chatman förespråkar 

är vikten av att analysera handlingsramen i en berättelse. Fokus är då på vad för händelser som skildras 

i berättelsen? Vad är den initiala situationen? Vad leder den till för händelser? Leder det till nya 

situationer eller tillstånd? (Johansson, 2012, s. 132).  Det Chatman vidare menar borde vara fokus 

i en narrativ analys är vilka karaktärer som skildras. Vem är aktör? Finns det en protagonist? Finns 

det en antagonist? Finns det en konflikt mellan aktörerna? Chatman förespråkar slutligen även att 

settingen har betydelse för analysen, det vill säga vart utspelar sig narrativet? Skildras några 

betydelsefulla objekt? Hur beskrivs miljön? Vilken tidsperiod skildras? (Johansson, 2012, s. 133). 
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Hur  

Fortsättningsvis behandlar hur -delen av analysen hur ämnet presenteras i det utvalda materialet. 

Det behandlar därför bland annat: om flertalet perspektiv på händelser skildras i berättelsen? Finns 

det ett tema på hur de olika deltagarna beskrivs i berättelsen? Finns det dolda och öppna värderingar 

som påverkar hur historien uppfattas? Påverkas innebörd av händelserna genom hur de beskrivs? 

(Robertson, 2018, ss. 225, 237). Detta utvecklar Chatman som idéram och tema där fokus är på vilka 

händelser som berättas och vilken ordning som händelserna berättas i (Johansson, 2012, s. 134). 

 

Frågorna fungerar som analysverktyg för att dela in stycken som behandlar nationella minoriteter i 

olika narrativ. Detta utfördes med en medvetenhet om potentialen att narrativ utöver de centrala 

från forskningsbakgrunden bidrog med var möjlig.   

8.4 Metodreflektion 

Validitet är frågan huruvida forskaren mäter det hen avsett att mäta. I studien undersöks det vilka 

narrativ som förmedlas i läromedlen samt om det urskiljer sig från tidigare forskning inom området. 

För att mäta graden av konkretisering och koherens gällande de begrepp som studien säger sig 

mäta, måste dessa först definieras (Patel och Davidson, 1994, s.85). Narrativen från tidigare 

forskning har definierats och förtydligats. Narrativen operationaliseras senare till ett analysverktyg 

och jämförs med alla de narrativ som återfinns i de undersökta läromedlen. Med narrativen från 

tidigare forskning som analysverktyg kan här sägas att studien studerar det som den avser att 

undersökas (Patel och Davidson, 1994, s.86). Reliabilitet behandlar studiens pålitlighet det vill säga 

att den inte påverkas av slumpen och ger samma resultat vid upprepade mätningar (Bryman, 2016, 

ss. 284-285). I studiens respektive delar har det beskrivits hur analyserna samt urval gått tillväga för 

att skapa transparens och möjlighet till replikation. 

 

Ett problem rörande studiens reliabilitet är att analys och resultat baseras på tolkningarna som 

gjorts. Utfallet kan därför skilja sig om någon annan utför studien. Varje individs tolkningar 

påverkas av bias från tidigare erfarenheter och kunskaper.  Det finns dock inget rätt eller fel i 

tolkningsprocessen. Detta ger ett visst utrymme för att göra tolkningar i denna studie, men 

tolkningarna innebär även en begränsning för studiens validitet. Det finns en problematik kring 

valet av en metod som är styrd av teorier och tidigare forskning. Risken finns att studien skett med 

ett mer eller mindre medveten bias, att förväntningar påverkat resultatet. Det har dock inte funnits 

något annat sätt att göra denna studie då den ämnar jämföra resultatet med tidigare forskning.  

Därför har jag i denna studie försökt vara medveten om den egna förförståelsen för att kunna ställa 

mig så neutral som möjligt inför texterna som analyserats (Boréus & Bergström, 2012, ss. 23-27). 
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Det är dock i slutänden en fråga om mina tolkningar i förhållande till författarnas intentioner 

rörande det undersökta materialet. Likt jag tidigare nämnt har tolkningarna av narrativen baserats 

på studiens tidigare forskning och mina metodkunskaper om narrativ analys. Detta öppnar upp för 

att mina tolkningar inte är förenliga med författarnas intentioner. Baserat på tidigare erfarenheter 

att få tillgång till försäljningsstatistik så gjordes valet att göra en mailundersökning istället om vilka 

läromedel som används i svenska skolor. Lärare tillfrågades genom att först kontakta respektive 

rektorer via mail. Detta gjordes huvudsakligen för att få tillgång till aktuell statistik på vilka 

läromedel som används, men även för att förhindra bias i urvalet. Mailundersökningen 

genomfördes i god tro att uppnå en högre svarsfrekvens men resulterade i 9,3%. Urvalsgruppen 

läromedel från mailundersökningen är därför inte generaliserbar i större utsträckning men ger dock 

en indikation om läromedel som faktiskt används. Detta anses ha ett visst värde då alternativet var 

att utgå från slumpmässigt urval och helt sakna verksamhetsnära belägg.    

  

8.5 Forskningsetiska överväganden  

I samband med att lärarna kontaktades via rektorer gavs information i mailet från 

mailundersökningen, om studien samt en förfrågan om deltagande i studien. Mailet kan anses 

uppfylla Vetenskapsrådets forskningsetiska krav att uppgiftslämnarens samtycke ska inhämtas 

innan påbörjad studie (2002, s. 9) Mailet från mailundersökningen är även i enlighet med det 

Vetenskapliga rådets etiska principer om att forskaren informerar undersökningens deltagare om 

undersökningens syfte, genomförande samt vilka villkor som gäller när de väljer att delta (2002, s. 

7). Mailen från mailundersökningen har sedan skrivits ut, anonymiserats, förvaras säkert samt att 

all digital kontakt har raderats. Anonymiseringen och hanteringen överensstämmer därför med 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer där det står att åtgärder måste vidtas för att förhindra 

identifiering av enskilda individer (2002, s. 12-13). Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

förespråkar att information som samlats under studier inte används eller brukas för annan 

forskning (2002, s. 12-14). Uppgifterna som hanterats i studien kommer därför inte att brukas 

vidare för annan forskning.    
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9 Resultat 

I denna del av studien kommer resultatet presenteras, analyser görs kontinuerligt i samband med 

att resultat sorterats i de narrativ som mina tolkningar av texterna i de undersökta läromedlen 

förordat. Genom en översikt av narrativ samt mängden referenser till de olika nationella 

minoriteterna återfanns ett återkommande tema i de undersökta läromedlen. Likt det Mattlar lyfter 

i sin studie visar resultatet från denna studie att samerna är den nationella minoriteten som får mest 

utrymme i läromedlen (Mattlar, 2011, s. 3). I analysen av de undersökta läromedlen framkommer 

det en ojämn fördelning av hur mycket läromedlen tar upp om de olika nationella minoriteterna. 

Det kan därav redogöras för en slagsida, då det står klart mer om samer och delvis om romer, än 

om tornedalsfinnar, sverigefinnar och judar. Det ska dock poängteras att denna studie inte ämnar 

undersöka det utrymmet de olika nationella minoriteterna får, utan vilka narrativ som läromedlen 

förmedlar. 

 

9.1 Läromedel från mailundersökningen 

Här nedan presenteras de narrativ som framkommit i läromedlen som flest lärare använde baserat 

på mailundersökningen.   

9.1.1 Underordnade till den primära historien 

Narrativet beskriver att nationella minoriteterna får ett visst utrymme men att det är begränsat samt 

reglerat. Nationella minoriteternas historia är sekundär och beskrivs i slutet av ett kapitel eller får 

ett eget kapitel men med lite eller ingen framskrivning i det primära narrativet. Likt det Granstrøm 

Ekeland beskriver i narrativet om den sekundära samiska historien och de andra bidrar det till en bild av 

att det primära narrativet har ett mervärde i förhållande till det sekundära om dem nationella 

minoriteterna (Granstrøm Ekeland, 2017, ss. 323–324). I två av läromedlen förmedlas ett narrativ 

där det uttryckligen prioriteras vem som får utrymme i den primära historien. I Hi: historia. 4–6 

beskrivs det om Karl Johan -tiden att “[...] men vi berättar bara kort om dessa händelser eftersom 

du får läsa mycket mer om dem på högstadiet.” (Uppström & Hansson, 2014, s. 186). De tre 

referenserna till nationella minoriteter i läroboken har inte försetts med denna anvisning om att 

läsaren kan vänta mer i kommande böcker för högre årskurser. Därav ger läroboken ett högre värde 

till en tidsperiod samtidigt som detta innebär att de nationella minoriteterna tilldelas ett lägre värde. 

Likt det Granstrøm Ekeland lyfter i Enactment of Sámi Past in School Textbooks: Towards Multiple Pasts 

for Future Making visar detta på en avsaknad av de nationella minoriteternas närvaro i Hi: historia. 4–

6. Det sammanfaller även med hennes slutsatser kring konsekvenserna rörande den bristande 

skildringen av de nationella minoriteterna, att det bidrar till bilden av att nationella minoriteterna 

inte har någon historia alls eller är värd att nämna (Granstrøm Ekeland, 2017, s. 324).   
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Ett annat exempel på denna narrativa skildring av nationella minoriteterna framkommer även i 

Upptäck historia: Lgr 11 där de poängterar att ”Vi läser historia för att förstå vilka vi själva är…” 

(Ljunggren & Frey-Skøtt, 2016, s. 4). Citatet som förespråkar att historia används för att förstå sig 

själv följs av att de i läroboken Upptäck historia: Lgr 11 tar upp samerna i ett underordnade 

sammanhang. Där beskrivs istället huvudsakligen Carl von Linné och läroboken vidrör snabbt 

samerna genom passagen ”Carl von Linné satte på sig samedräkt när han reste runt i Lappland.” 

(Ljunggren & Frey-Skøtt, 2016, s. 196). Samtidigt som ingen av de andra minoriteterna nämns i 

Upptäck historia: Lgr 11. Nämnvärt är att även Historia Grundbok beskriver ett liknande stycke med 

bildtexten “Carl von Linné klädd i samedräkt.” (Körner & Lindberg, 2012, s. 181). Mot bakgrund 

av Granstrøm Ekeland visar läroboken på ett begränsat samt reglerat narrativ. I ljuset av Granstrøm 

Ekelands forskning bidrar det till en bild av att det primära narrativet har ett högre värde i 

förhållande till det sekundära om nationella minoriteterna (Granstrøm Ekeland, 2017, ss. 323–324). 

Det sammanfaller även med det Yan & Vickers (2019) konstaterat i sin undersökning att den 

primära historiens enhetliga fokus sker på bekostnad av nyanserade skildringar relaterade till 

minoriteterna (Yan & Vickers, 2019, s. 201). 

 

I Hi: historia. 4–6 skildras samerna även där som sekundära till det primära narrativet. Det 

visualiseras genom att de nämns i samband med Luthers lilla katekes och att den översattes till 

samiska (Uppström & Hansson, 2014, s. 143). Det kan jämföras med Historia Grundbok där samerna 

nämns i den övergripande rubriken ”Carl von Linné – Blomsterkungen” samt med underrubriken 

”Träffade samer”. I stycket beskrivs det att “Där träffade han många samer, och Linné är den förste 

vetenskapsman som beskriver samerna och deras sätt att leva.” (Körner & Lindberg, 2012, s. 181). 

Samerna nämns som några Linné träffade samt att han är den förste vetenskapsman som beskriver 

dem. Det bidrar till bilden av att det viktiga är Linnés bedrifter, hans perspektiv och samerna får 

en biroll. Det kan slutligen även jämföras med det som återges i Koll på historia: forntiden, vikingatiden, 

medeltiden 4 från ett stycke om järnåldern “De krigade ofta mot varandra, plundrade och tog trälar. 

De var bara en del samer i norra Sverige som klarade sig undan.” (Lindström & Wahlbom, 2019 s. 

14). I citatet lyfts frekvensen av krigandet inom det svenska riket. Den svenska befolkningen 

krigade mot varandra och som en sekundär fakta förmedlas det att en del samer skonades. Det 

svenska krigandet tillskrivs som av större värde för den primära historien i förhållande till samerna. 

Likt det Wallace & Allen (2008) lyfter om att minoriteten afroamerikaner begränsas till en 

onyanserad skildring samt att de inte beskrivs som aktiva agenter så kan Hi: historia. 4–6 och Historia 

Grundbok anses bidra till att den primära historien får ett högre värde (Wallace & Allen, 2008, ss. 

154–155). 
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9.1.2 Ytliga beskrivningar av kulturen och reproduktionen av de andra 

Narrativet beskriver ytligt de nationella minoriteternas kulturella och etniska attribut.  

Dessa attribut framställs som normbrytande i förhållande till majoritetssamhället. I narrativet 

framgår det även ett behov att förklara dessa yttre attribut och ”de andra” för det normativa 

samhället. Exempel på kulturens yttre attribut är kläder, smycken men även krav och regler rörande 

kulturen (Indzic Dujso, 2015, ss. 86, 112). I Hi: historia. 4–6 beskriver läroboksförfattarna att 

“Schamantrumman är gjord av trä och renskinn, ofta dekorerad med bilder på djur, människor och 

symboler. Missionärer kallade trumman för trolltrumma.” (Uppström & Hansson, 2014, s. 143).  

I den tidigare nämnda läroboken ges en beskrivande text om den samiska kulturbäraren 

schamantrumman relaterat till dess utseende. Genom att begränsa förklarandet till enbart utseendet 

fråntas dess kulturella betydelse och ges ett mindre värde utifrån läroboksförfattarnas perspektiv.  

De väljer även att ge utrymme för missionärernas perspektiv på den samiska schamantrumman. 

Till följd av att de återger att den kallades trolltrumma av missionärerna ges ett mervärde till deras 

perspektiv och benämning av schamantrumman. Det bidrar till en begränsad skildring av den 

samiska kulturen till dess yttre attribut och reproducerar förtrycket av samerna. Likt narrativet om 

kulturens yttre attribut som Indzic Dujso lyfter beskriver och förklarar Hi: historia. 4–6 de kulturellt 

normbrytande delarna av den samiska kulturen. Det bidrar samtidigt till bilden av att behöva 

förklara samerna för majoritetssamhället (Indzic Dujso, 2015, ss. 86, 112). 

 

I Koll på historia: forntiden, vikingatiden, medeltiden 4 skildras sverigefinnar genom att “[t]ill Stockholm 

flyttade också många från Finland för att få arbete, till exempel pigor och åkare, som fick köra häst 

och vagn med olika laster.” (Lindström & Wahlbom, 2019, s. 85). Det läroboksförfattarna 

förmedlar är en begränsad bild av sverigefinnarna som invandrare och exkluderade från det svenska 

samhället. Det kan ställas i ljuset av Granstrøm Ekelands forskning relaterat till samerna där det 

framgår att de får ett visst utrymme men att det är begränsat samt reglerat (Granstrøm Ekeland, 

2017, ss. 323–324). De begränsas även till att skildras via specifika yrken även om 

läroboksförfattarna skriver att det är några exempel. Den onyanserade bilden av sverigefinnar 

förminskar den nationella minoritetens närvaro i historieböckerna och bidrar till att reproducera 

förtrycket av dem. Jämförelsevis kan det vidare dras paralleller med Granstrøm Ekeland och 

skildringen av samerna. Likt sverigefinnarnas begränsning till vissa yrken beskrivs samerna 

onyanserat med inriktning på metoder inom renskötsel utan anmärkningar om någon form av 

utveckling inom området samt som den primära sysselsättningen (Granstrøm Ekeland, 2017, ss. 

324–325). 
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I Hi: historia. 4–6 skildras samerna under den övergripande rubriken ”Att leva på stormaktstiden” 

där författarna beskriver att “I norra Sverige bodde samerna och de levde ganska avskilt från övriga 

Sverige.” (Uppström & Hansson, 2014, s. 143). I Hi: historia. 4–6 beskrivs samerna som ett avskilt 

folk i norra Sverige vilket bidrar till ett vi och de andra, detta målar ytterligare upp en bild av 

normbrytande samer med övriga Sverige som måttstock och norm. Det kan liknas vid Upptäck 

historia: Lgr 11 där författarna beskriver samernas smycken ”Sakerna är små och har hål eller öglor. 

Kanske har de suttit fastsydda på nåjdens dräkt.” (Ljunggren & Frey-Skøtt, 2016 s. 62). 

I stycket av Ljunggren och Frey-Skøtt ges ytliga beskrivningar av samernas smycken utan vidare 

beskrivning av kulturen. Ett annat exempel är när Historia Grundbok lyfter bildtexten “Carl von 

Linné klädd i samedräkt.” (Körner & Lindberg, 2012, s. 181). I stycket ges bildtexten ingen vidare 

förklaring och objektet samedräkt lämnas utan beskrivning. Mot bakgrund av det Indzic Dujso 

menar att det finns narrativ som grundar sig i jämförelsen mellan det svenska och nationella 

minoriteters kultur kan även det som återberättas i läromedlen ses som ett uttryck för 

reproduktionen av de andra och en oföränderlig kultur (Indzic Dujso, 2015, ss. 110–111).   

9.1.3 Renskötarna 

Narrativet är det samma som det Granstrøm Ekeland beskriver om renskötande samer. Där 

skildras samerna som huvudsakligen renskötare och renskötandet som den primära 

sysselsättningen (Granstrøm Ekeland, 2017, s.324–325). Likt det Granstrøm Ekeland lyfter om 

renskötande samer så återger Historia grundbok att ”[de] hade stora renflockar som betade på 

fjällsluttningarna. Renarna vandrade hela tiden för att finna nytt bete, och därför var samefamiljen 

inte bofast. Samerna flyttade med renarna på deras vandringar och byggde en kåta på varje plats 

med nytt bete.” (Körner & Lindberg, 2012, s. 161). Läromedlet skildrar i stycket renskötsel som 

samernas huvudsakliga sysselsättning vilket bidrar till bilden av den renskötande samen. Liknande 

stycken återfinns i Upptäck historia: Lgr 11 där det återges att ”[m]ånga samer skaffade tamrenar 

istället. De flyttade med renhjordarna mellan vinter- och sommarbeten.” (Ljunggren & Frey-Skøtt, 

2016, s. 21). Narrativet och läromedlen bidrar därför till bilden av stereotypen om den renskötande 

samen.  
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9.1.4 Sverige och andra aktörers roll i förtrycket av de nationella minoriteterna 

Narrativet beskriver en aktör som förtrycker de nationella minoriteterna. Fokus är på aktören och 

återger minoriteterna i en sekundär offerroll som föremål för förtrycket. I Historia Grundbok 

beskrivs narrativet i följande citat där nybyggarna i norr tog marken av samerna: “Där kom de i 

strid med samerna som inte gillade att svenskarna tog deras fiskevatten, renbetesmarker och heliga 

platser. Samerna gick till domstol, men domarna var inte rättvisa. De höll alltid med svenskarna. 

Och många samer tvingades flytta på sig.” (Körner & Lindberg, 2012, s. 175) Perspektivet på denna 

konflikt är utifrån nybyggarnas perspektiv, vilket gör att samerna får en biroll i förhållande till 

nybyggarna. De beskrivs vidare om att domstolarna inte var rättvisa, ordvalen förmildrar 

skildringen av konflikten. I Upptäck historia: Lgr 11 beskrivs samma företeelse som att staten 

”uppmuntrade bönder söderifrån att starta jordbruk på gamla samiska områden i Norrland 

påverkade det samernas liv. Ibland blev det bråk om rättigheterna till marken.” (Ljunggren & Frey-

Skøtt, 2016 s. 211). I Historia Grundbok tillskrivs staten indirekt kungen inte samma ansvar utan 

ansvaret lyfts helt över på nybyggarna. Båda referenserna till överlåtande av samernas mark handlar 

om ett förtryck. Nybyggarna tog deras mark, tvingade bort dem, samtidigt som den svenska statens 

rättssystemet möjliggör det hela. I ljuset av Indzic Dujso kan det ses som att samerna nekas sina 

kulturella rättigheter genom att läromedlen reproducerar den svenska statens förtryck och placerar 

samerna i en sekundär offerroll (Indzic Dujso, 2015, ss. 57, 88).  

 

I Historia Grundbok återfinns fler skildringar av förtrycket likt följande citat “Till slut förbjöd kungen 

svedjebruket. Då började många av de finska invandrarna arbeta som gruvarbetare och smeder i 

Bergslagen i stället.” (Körner & Lindberg, 2012, s. 161). Sverigefinnarna beskrivs som finska 

invandrare och inkluderas inte som svenskar vilket bidrar till skapandet av ett vi och de andra. 

Kungen tvingar sverigefinnarna att sluta med sin huvudsakliga arbetssysselsättning och tvingar dem 

att söka alternativa arbeten. Detta sätts i kontexten av att “Kungen gav dem de sämsta och 

skogigaste markerna, de som svenskarna själva inte ville ha. Där försörjde finnarna sig på så kallat 

svedjebruk.” (Körner & Lindberg, 2012, s. 160). Kungen och den svenska statens ansvar förmildras 

genom att inte lyfta problematiken kring att förbjuda den primära sysselsättningen. Genom detta 

beskrivs inte det förtryck där sverigefinnar tvingats att bo under svåra förhållanden samtidigt som 

deras möjligheter till att arbeta begränsats. Kungen är vidare i fokus samtidigt som ett förtryck 

utövas över sverigefinnarna som utmålas i en offerroll.    

    

Förtrycket och diskrimineringen återges även i Koll på historia: forntiden, vikingatiden, medeltiden 4 via 

återberättandet av en händelse i Stockholm ”Innan romerna reste vidare kom en av dem i slagsmål 

med Stockholmsdrängen Niklas på en bro. Romen blev av med sitt guld och klagade på Niklas hos 

stadens rätt. Men eftersom Niklas fick tolv vänner att svära på att han var oskyldig, så slapp Niklas 

undan.” (Lindström & Wahlbom, 2019, s. 85). Lärobokens ordval förmildrar att det handlar om 

ett rån vilket bidrar till en form av reproduktion av förtrycket likt det Niklas och hans tolv vänner 
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utövade på romen i fråga. Slutligen återger även Hi: historia. 4–6 att ”Under 1600-talet förföljdes 

samer för sin religion och allt fler gick över till protestantismen.” (Uppström & Hansson, 2014, s. 

143). Läromedlet gör en referens till ett förtryck men lämnar det osagt vem den förtryckande 

aktören är. Det bidrar till förminskandet av förföljelsen av samerna och reproducerar förtrycket 

genom att inte återge hela historien.  

 

9.1.5 Legitimeringen av förtrycket 

Narrativet skildrar historien utifrån förtryckarnas perspektiv och indirekt behandlingen av de 

nationella minoriteterna. Förtrycket rationaliseras och fokus är på förtryckarnas handlingar ur deras 

perspektiv i ett legitimerande syfte. I Upptäck historia LGR11 beskrivs det under rubriken ”alla ville 

inte bli kristna” att “Vid slutet av 1300-talet fanns det en kristen samekvinna som fick drottning 

Margaretas stöd för att omvända samerna till kristendomen.” (Ljunggren & Frey-Skøtt, 2016, s. 

57). Upptäck historia LGR11 beskriver en samekvinna som ville byta religion och som tog hjälp av 

regimen att tvinga samerna till kristendomen. Ordvalet ”omvända” anspelar på fredliga avsikter 

vilket kan ifrågasättas. Läroboken lägger även vikt vid att en same ville konvertera samerna istället 

för statens tvångskristnande av samerna vilket bidrar till legitimeringen av förtrycket. Likt det 

Mattlar slagit fast, att det bristande samiska perspektivet i läroböcker nyanseras inte 

majoritetssamhällets exploatering av norrlandsregionen och tvångskristnandet av samerna i 

Upptäck historia LGR11 (Mattlar, 2011, s. 6). I jämförelse med Upptäck historia LGR11 reproducerar 

även Hi: historia. 4–6 den onyanserade skildringen av det samiska förtrycket. Där står det att 

”[u]nder 1600-talet förföljdes samer för sin religion och allt fler gick över till protestantismen.” 

(Uppström & Hansson, 2014, s. 143). Genom att nämna förföljelsen av samer för att sedan lyfta 

att de bytte religion och inte förtydliga det så utövas ett förtryck av samerna. I Hi: historia. 4–6 lyfts 

inte vem eller vilka som förföljde samerna. Det bidrar till att läromedlet reproducerar förtrycket av 

samerna genom att inte förmedla hela historien. I samband med att det inte förtydligas varför de 

bytte religion så kan det legitimera förtrycket pga. att deras religion var varför de blev förföljda. 

 

I Historia Grundbok redogör de att “Kungen gav dem de sämsta och skogigaste markerna, de som 

svenskarna själva inte ville ha. Där försörjde finnarna sig på så kallat svedjebruk.” (Körner & 

Lindberg, 2012, s. 160). Här beskrivs det hur kungen utövar ett förtryck av sverigefinnarna då han 

tvingar dem att bo på de sämsta boplatserna ingen annan svensk vill ha. Det hela beskrivs dock 

som att kungen ger mark vilket indikerar en generös handling samtidigt som han framställs som en 

möjliggörare för deras svedjebruk. Historia Grundbok fortsätter att återge en snäv bild av kungen 

och den svenska statens roll i förtrycket av nationella minoriteter via citatet ”Men sedan började 

svenskarna flytta till Norrland och då bestämde kungen att samerna skulle bli ’riktiga svenskar’.” 

(Körner & Lindberg, 2012, s. 161). Fokuset är på svenskarna vilket tydligt inte inkluderar samerna, 

det läroboken förmedlar är ett förtryck där svenskarna porträtteras som alla utom samerna. Det 
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skildras även i Historia Grundbok hur kungen bestämmer att samerna skulle bli riktiga svenskar och 

inte redan var det. Via kungens auktoritet och perspektiv på den svenska statens förtryck så 

legitimeras förtrycket av samerna. Vilket kan jämföras med narrativet legitimeringen av erövrarnas styre 

där erövrarnas handlingar beskrivs i ett legitimerande syfte (Yan & Vickers, 2019, ss. 196–197).  

Koll på historia: forntiden, vikingatiden, medeltiden 4 skildrar även de en onyanserad bild av förtrycket av 

samerna. De lyfter en begränsad del i återberättandet av böndernas utövande av det samiska 

förtrycket via en pratbubbla. Där står det att “Bönderna från söder flyttade in på våra samiska jakt 

och betesmarker.” (Lindström & Wahlbom, 2019, s. 104). Ordvalet ”flyttade in” avdramatiserar 

dock att markerna togs ifrån samerna samtidigt som det bidrar till att förminska förtrycket och ett 

försök till att rättfärdiga oförrätten.  

 

Det kan även jämföras med Upptäck historia LGR11 där beskrivs att “När staten i början av 1800-

talet uppmuntrade bönder söderifrån att starta jordbruk på gamla samiska områden i Norrland 

påverkade det samernas liv. Ibland blev det bråk om rättigheterna till marken.” (Ljunggren & Frey-

Skøtt, 2012, s. 21). I Upptäck historia LGR11 anspelar de på att kungen inte uttryckligen gav bort 

marken till nybyggarna. Vidare beskrivs det samiska förtrycket som bråk vilket förminskar och 

avdramatiserar förtryckarens roll. Det förmedlas även att det var på ”gamla samiska områden” som 

indikerar att områdena en gång tillhörde samerna men inte längre. Detta bidrar till legitimeringen 

av handlingen att ta samernas mark.  

 

I Koll på historia: forntiden, vikingatiden, medeltiden 4 förmedlas även där kungens roll i förtrycket av 

samerna. Där skrivs att “Samerna bodde i inlandet och till dem skickade han birkarlar. Birkarlar var 

män som hade i uppgift att samla in pälsar och skinn som skatt från samerna till kungen. Birkarlarna 

handlade också med samerna.” (Lindström & Wahlbom, 2019, s. 63). Författarna avdramatiserar 

den påtvingade beskattningen och birkarlarnas roll genom att beskriva hur de ”samlade in” och 

inte tvingade till sig skatt förmildras påverkan på samerna. Birkarlarnas handel bidrar vidare till 

skildringen av en positiv påverkan av kungens tvångsbeskattning av samerna och bidrar till 

legitimeringen av förtrycket. Det kan jämförelsevis ses i ljuset av narrativet om legitimeringen av 

erövrarnas styre då de i tidigare stycken nämnda läromedlen legitimerar den svenska regimens 

erövringar av nationella minoriteternas mark och tvånget att underkasta sig deras styre (Yan & 

Vickers, ss. 196–197). 
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9.1.6 Majoritetssamhällets generositet och de nationella minoriteternas rättigheter 

Narrativet bekräftar majoritetssamhället som en generös givare av rättigheter åt nationella 

minoriteterna. Majoritetssamhällets roll i narrativet är primär, det förmedlar ytterligare att nationella 

minoriteterna är en grupp som behöver hjälp att bevara sin egen kultur. I ett av läromedlen Koll på 

historia: forntiden, vikingatiden, medeltiden 4 skildrar författarna samen Margareta och hennes interaktion 

med drottningen. Där skriver de att ”Drottningen gav Margareta ett brev där det stod att de svenska 

biskoparna skulle lyssna på henne.” (Lindström & Wahlbom, 2019, s. 63).  

 

Det bidrar till narrativet där den svenska regimen via drottningen ger rättigheter till samen 

Margareta att hon hade rätt att bli lyssnad på av den svenska kyrkans biskopar. Det kan jämföras 

med och bekräftas av Indzic Dujsos narrativ om diskrimineringen där relationer mellan romerna och 

majoritetssamhället skildras vilket behandlar rättigheter och skyldigheter (Indzic Dujso, 2015, ss. 

57, 88). Koll på historia: forntiden, vikingatiden, medeltiden 4 återger narrativet om det generösa Sverige 

och den tacksamma samen. Läroboken bidrar därmed till att förmedla bilden av att samernas 

rättigheter är något de beviljas av drottningen, det förminskar det faktum att samernas rättigheter 

från första början inte tillgodoses.  

9.1.7 De nationella minoriteternas perspektiv på sin egen kultur 

Narrativet återger minoriteternas perspektiv i fokus som en erkänd del av den primära historien 

samt ger en nyanserad skildring av den egna kulturen i förhållande till den primära historien.  

De nationella minoriteterna beskrivs inte exkluderande eller som “de andra” utan genom en 

komplexitet och en mer nyanserad skildring. I kontrast till narrativet om ytliga beskrivningar av 

kulturen och reproduktionen av de andra återger Historia Grundbok en helt annan kontext till 

schamantrumman vilket nyanserar skildringen av den samiska kulturen 

 

“Naturen var helig för samerna, och de trodde att de kunde bo en ande i en klippa eller sten som hade 

ovanlig form. En sådan plats hette seite och där offrade och bad man till anden. Samernas präster 

kallades nåjder. Deras uppgift var att tala med andarna och be om hjälp, till exempel när någon var 

sjuk. För att få reda på andarnas vilja lade nåjden en liten bit renben ovanpå en trumma av renskinn. 

Benbitens rörelser över de olika tecknen under trummandet gav signaler från andarna som bara nåjden 

kunde tyda.” (Körner & Lindberg, 2012, s. 161) 

 

Författarna beskriver här en större kontext kring schamantrumman där den beskrivs som en del av 

religionen, förklarar vem som använder dem samt dess funktion. Detta bidrar till en nyanserad 

återgivelse av samernas kultur utifrån deras perspektiv.  
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Fortsättningsvis redogör författarna i Historia Grundbok att  

 

“Sameland kallas de norra delarna av Norge, Finland, Sverige och Ryssland. Här har samerna bott i 

tusentals år. Deras språk, samiska, är släkt med finska. Samerna levde på jakt, fiske och renskötsel. De 

hade stora renflockar som betade på fjällsluttningarna. Renarna vandrade hela tiden för att finna nytt 

bete, och därför var samefamiljen inte bofast. Samerna flyttade med renarna på deras vandringar och 

byggde en kåta på varje plats med nytt bete.” (Körner & Lindberg, 2012, s. 161)  

 

Författarna återger att Sameland är delar av Norge, Sverige, Finland samt Ryssland. Nyckelorden 

är ”delarna av” vilket bekräftar samerna som en del av vardera rike. Det skildras även detaljerat hur 

renskötseln gick till samt hur det påverkade samerna och deras familjer. I Historia Grundbok under 

rubriken ”Olika folk och olika språk” behöver inte samerna agera sekundära till någon annan 

(Körner & Lindberg, 2012, s. 161). Det hela bidrar till att förmedla samernas perspektiv på sin egen 

kultur även om läroboken saknar en mer betydande mängd av övergripande historiska referenser 

relaterade till den nationella minoriteten.  

9.1.8 En multietnisk stat 

Centralt i narrativet konstruktionen av en historisk multietnisk stat är att nationella minoriteter 

beskrivs som en del av det primära narrativet och inte ett sekundärt narrativ. Genom en nyanserad 

beskrivning av den primära historien som multietnisk i sin helhet skildras nationella minoriteter 

utifrån deras egna perspektiv. Exempel på detta är skildringar av att minoriteterna och resterande 

befolkning hade meningsfulla utbyten och kunde ta lärdom av varandra (Yan & Vickers, 2019, ss. 

196–198). 

 

I Koll på historia: forntiden, vikingatiden, medeltiden 4 återger författarna hur “Samer handlade med 

kristna både från östra och västra Europa.” (Lindström & Wahlbom, 2019, s. 63). Den uttryckliga 

interaktionen med en annan grupp människor utan att vara i konflikt återkommer även i citatet 

”Samerna kallade sina präster för nåjder… Ibland sökte svenska bönder upp en nåjd för att be om 

hjälp med något. Det tyckte inte kyrkan om.” (Lindström & Wahlbom, 2019, s. 63). I ljuset av 

Indzic Dujso kan det jämföras med den romska kulturen som en del av den svenska berättelsen 

där deras historia och perspektiv står i fokus (Indzic Dujso, 2015, ss. 102, 116).  
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Likt Koll på historia: forntiden, vikingatiden, medeltiden 4 återges detta narrativ även i Upptäck historia: Lgr 

11 där de förmedlar att “Samer hade alltid livnärt sig på jakt och fiske och hade rätt till mark i 

Norrland. Renhudar, päls från vila djur, rökt och saltat kött, torkad fisk och skogsfågel såldes 

söderut.” (Ljunggren & Frey-Skøtt, 2016, s. 21). Narrativen i läromedlen bidrar till att skildra 

samerna som inte bara offer eller de andra. Utifrån samernas perspektiv beskrivs de som en aktör 

som hade konfliktfria utbyten med resterande delar av samhället. Samtidigt ges, likt Indzic Dujsos 

narrativ om romer, en bekräftelse att samerna är en del av det kollektiva svenska kulturarvet och 

historienarrativet (Indzic Dujso, 2015, ss. 98–99).   
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9.2 Skolverkets rekommenderade läromedel 

Här nedan presenteras de narrativ från läromedlen som Skolverket förespråkar ska användas i 

undervisningen om de nationella minoriteterna.    

9.2.1 Underordnade till den primära historien 

Narrativet beskriver att nationella minoriteterna får ett visst utrymme men att det är begränsat samt 

reglerat. Nationella minoriteternas historia är sekundär och beskrivs i slutet av ett kapitel eller får 

ett eget kapitel men med lite eller ingen framskrivning i det primära narrativet. Likt det Granstrøm 

Ekeland beskriver i narrativet om den sekundära samiska historien och de andra bidrar det till en bild av 

att det primära narrativet har ett mervärde i förhållande till det sekundära om nationella 

minoriteterna (Granstrøm Ekeland, 2017, s. 323–324). I serien Andrea hälsar på återfinns ett narrativ 

kring att programledaren Andrea återger sin åsikt på den nationella minoritetens kultur. I avsnittet 

hos Brita förklarar Andrea att hon blir trött av att märka renar och att Brita fortsätter men att hon 

(Andrea) tar en tupplur (Utbildningsradion, 2012a). Vidare i avsnittet hos Marcus berättar Andrea 

att de är i Stockholms skärgård och att Marcus går på seglarsommarskola där. Hon berättar vidare 

att det är lägrets sista dag, att det är dags för tävling och att “vi” är där för att heja på Marcus 

(Utbildningsradion, 2012d). Liknande återfinns i avsnittet hos Ellen där Andrea visar upp en groda 

hon tycker är söt följt av att hon förklarar smaken av fiskbullar hon fått provsmaka. Andrea gör 

ytterligare kommentarer i avsnittet hos Ellen om hur den tornedalska kaffeosten smakar samt 

definierar vem som får kalla sig tornedaling för tittaren (Utbildningsradion, 2012b). Narrativet 

återfinns även i avsnittet hos Jami där hon beskriver Finland i jämförelse med Sverige utifrån ytliga 

kulturella beskrivningar om språk och den finska stadens utseende (Utbildningsradion, 2012c).  

 

Konsekvenserna av att Andreas perspektiv på de olika kulturerna får utrymme blir att de nationella 

minoriteterna förpassas till att vara sekundära i berättandet. Narrativet är inte exklusivt till serien 

Andrea hälsar på utan återfinns även i Samer: ett ursprungsfolk i Sverige där står det att på “1100–1200-

talet, Snorre Sturlason berättar om samerna.” (Sametinget, 2004, s. 10). Samerna blir i läromedlet 

sekundära till aktören Snorre Sturlason som berättar om dem. Det finns även en liknelse med det 

som tas upp i Nationella minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter där det beskrivs att “Nazisterna ansåg 

att romerna var en mindervärdig ras. De utsattes för medicinska experiment i koncentrationslägren. 

De användes också som slavar. “(Svenska Röda korset, 2011, s. 48). Även i Nationella minoriteter och 

urfolk: skydd och rättigheter blir den nationella minoriteten sekundär till aktören i narrativet. I 

kontexten av det Granstrøm Ekeland konstaterar att läroböcker förmedlar narrativet den sekundära 

samiska historien / the other så bidrar serien Andrea hälsar på, Nationella minoriteter och urfolk: skydd och 

rättigheter samt Samer: ett ursprungsfolk i Sverige till att ge det primära narrativet ett mervärde i 

förhållande till det sekundära om samerna (utbildningsradion, 2012a; Granstrøm Ekeland, 2017, s. 

323–324). 
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9.2.2 Ytliga beskrivningar av kulturen och reproduktionen av de andra 

Narrativet beskriver ytligt de nationella minoriteternas kulturella och etniska attribut.  

Dessa attribut framställs som normbrytande i förhållande till majoritetssamhället. I narrativet 

framgår det även ett behov att förklara dessa yttre attributen och ”de andra” för det normativa 

samhället. Exempel på kulturens yttre attribut är kläder, smycken men även krav och regler rörande 

kulturen (Indzic Dujso, 2015, ss. 86, 112). I Andrea möter – hos Nadja berättar Nadja att “När vi är 

förlovade måste vi ha en kjol till knät eller längre, men inte kortare för att inte visa våra former.” 

(Utbildningsradion, 2012e). Upphovsmakarna till läromedlet väljer att förmedla de yttre 

beskrivningarna av kulturen i det här fallet kjolen. Narrativet är inte exklusivt till romerna utan 

återfinns även i Andrea möter – hos Brita där samernas regel att inte fråga hur många renar en same 

har lyfts (Utbildningsradion, 2012a). Det kan även liknas vid Andrea möter – hos Marcus där den 

judiska kippan och kosher beskrivs ytligt (Utbildningsradion, 2012d).  

 

Andrea möter som ett läromedel bidrar till det Indzic Dujso lyfter som en ytlig bild av kulturen som 

ska förklaras för majoritetssamhället och bidrar till bildandet av de andra (Indzic Dujso, 2015, ss. 

86, 112). I Nationella minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter återges det att “Älven blev 

utgångspunkten för näringssystemet i Tornedalen och kulturella särdrag utvecklades. Hushållning, 

kosthållning och folktro skiljde sig starkt från den svenska norrbottniska älvdalskulturen.” (Svenska 

Röda korset, 2011, s. 56). Regler kring hushållning, kosthållning och folktro beskrivs som 

annorlunda från majoritetssamhället. I jämförelse med Samer: ett ursprungsfolk i Sverige’s förklaring att 

”Samernas traditionella dräkt kallas kolt.” beskriver samtliga läromedel någon nationell minoritets 

kultur ytligt utifrån kulturernas yttre attribut exempelvis kläder, smycken, krav och regler 

(Sametinget, 2004, s. 45). I ljuset av det Indzic Dujso förklarar rörande narrativet kulturens yttre 

attribut förmedlar läromedlen de nationella minoriteternas kultur ytligt för majoritetssamhället och 

förstärker samtidigt bilden av ett vi och de andra (Indzic Dujso, 2015, ss. 86, 112).    

9.2.3 Renskötarna  

Narrativet skildrar de renskötande samerna. Där beskrivs samerna som huvudsakligen renskötare, 

där texterna behandlar skildringar relaterat till och av renskötsel som den primära sysselsättningen. 

(Granstrøm Ekeland, 2017, s.324–325). Genom att läromedlen rekommenderade av Skolverket 

nyanserar perspektivet på vad samernas huvudsakliga sysselsättning är så återfinns inte narrativet 

Renskötarna i någon av läromedlen. Ett exempel är i Andrea hälsar på hos Brita och hon förklarar att 

hennes familj inte är speciell, att de bor i hus, handlar på Ica, går i skolan och har vanliga jobb 

(utbildningsradion, 2012a). I enlighet med definitionen att renskötandet ska skrivas fram som den 

huvudsakliga sysselsättningen så antyder Britas förklaring att de har ”vanliga jobb” och att så inte 

är fallet.    
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9.2.4 Sverige och andra aktörers roll i förtrycket av de nationella minoriteterna 

Narrativet beskriver en aktör som förtrycker de nationella minoriteterna. 

Fokus är på aktören och återger minoriteterna i en sekundär offerroll som föremål för förtrycket.   

I Andrea hälsar på: hos Brita återges narrativet genom att då Brita berättar att förr i tiden fick man 

inte prata samiska i skolorna, inte ha svenska namn och att det var strängare för samerna 

(Utbildningsradion, 2012a). Läromedlet beskriver här ett förtryck där samerna berövades sina 

rättigheter av skolan och en outtalad aktör. Brita fyller vidare i att hon kan vara sig själv med renarna 

och att hon pratar samiska med dem. Hon tycker det är skönt för att renarna betygsätter inte hur 

hon pratar (Utbildningsradion, 2012a). Även här återfinns en outtalad aktör som förtrycker genom 

att den betygsätter hur hon pratar. När Andrea hälsar på hos Marcus berättar hans mormor att hon 

var tretton när andravärldskriget bröt ut. Hon förklarar även att hon varit i koncentrationsläger 

(Utbildningsradion, 2012d). Även i avsnittet om Marcus så återspeglas ett förtryck i form av 

judarnas förtryckta roll under andra världskriget. Beskrivningen av judarna under andra världskriget 

i Andrea hälsar på hos Marcus är likt det Wallace & Allen lyfter om afroamerikaner där de inte skildras 

nyanserat eller får vara aktörer (Wallace & Allen, 2008, ss. 154–155). I serien Andrea hälsar på 

adresseras dock inget förtryck av varken romer, tornedalingar eller sverigefinnar. Genom att 

selektivt välja vilka historiska förtryck som förmedlas i innehållet bidrar upphovsmakarna till 

reproduktionen av förtrycket av de nationella minoriteter som exkluderas (utbildningsradion, 

2012a). 

 

I Samer: ett ursprungsfolk i Sverige förtäljer författarna att “Ursprungligen har samernas traditionella 

bosättningsområde varit större, men de har stegvis trängts undan.” (Sametinget, 2004, s. 4). Även 

Nationella minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter förmedlar förtrycket av samerna “Historien visar 

att samerna i Sverige under lång tid har utsatts för övergrepp. “. (Svenska Röda korset, 2011, s. 34). 

I båda citaten framkommer det att samerna förtryckts och diskriminerats men utan en uttalad 

förtryckare. Nationella minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter beskriver dock även mer uttalade 

förtryckare likt “Den samiska befolkningen, främst renskötare, har drivits bort och utsatts för 

tvångsförflyttningar. Under 1600- och 1700-talen försökte de svenska myndigheterna att med 

riktade åtgärder 1646–1749 regelrätt fördriva ’lapparna’ norrut och västerut…” (Svenska Röda 

korset, 2011, s. 34). Jämförelsevis med ett annat stycke ur Nationella minoriteter och urfolk: skydd och 

rättigheter där statsmaktens strävan att kolonisera lappmarken beskrivs det i citatet “Samerna fick 

erfara att svenska domstolar inte godkände det samiska tillvägagångssättet att hävda sin rätt till ett 

område [...]” (Svenska Röda korset, 2011, s. 35). I båda tidigare nämnda citat ur Nationella minoriteter 

och urfolk: skydd och rättigheter beskrivs det uttryckligen att den svenska staten varit aktiv inom 

förtrycket av den nationella minoriteten samerna. Likt narrativen om naturfolket samerna & 

renskötarna som Granstrøm Ekeland beskriver i sin forskning ges fokus i Samer: ett ursprungsfolk i 

Sverige och Nationella minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter på en specifik del av kulturen nämligen 
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deras historia av förtryck (Granstrøm Ekeland, 2017, s. 324–325). Läromedlen bidrar därmed till 

en onyanserad skildring av nationella minoriteternas olika kulturer.  

Det är inte bara förtrycket av samerna som Nationella minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter skildrar 

utan även judar och romer. Kyrkans roll i förtrycket av judar och romer beskrivs i citatet “När den 

katolska kyrkans ställning började hotas av reformationen startades en förföljelse av ’kättarna’, 

vilket drabbade minoriteter som judar och romer.” (Svenska Röda korset, 2011, s. 46). Citatet 

förmedlar kyrkans agenda att förtrycka judar och romer för att stävja reformationen. Kyrkan 

beskrivs i läromedlet som aktör och för det undersökta materialet med ett ovanligt uttalat förtryck 

med bakomliggande orsak. Det förtydligas vidare av författarna att även den svenska kyrkan hade 

sin roll i förtrycket “Även i Sverige förföljdes romerna, både av svenska makthavare och av svenska 

kyrkan. “(Svenska Röda korset, 2011, s. 51).  Beskrivningen av den svenska staten och den svenska 

kyrkans roll återges utan orsak eller syfte i materialet. Vidare beskrivs den svenska statens roll i 

förtrycket av romerna i Nationella minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter att “Romer i Sverige har 

också tvångssteriliserats ända in på 1970-talet och, precis som samerna, utsatts för olika 

rasbiologers ’forskning’. “(Svenska Röda korset, 2011, s. 51). Författarna beskriver fortsättningsvis 

hur romer och judar förtrycks:   

 

De faktum att folkmord begicks på Europas romer och judar är viktigt även då man talar om de 

nationella minoriteterna i Sverige. Många av ättlingarna till de nu levande judarna i Sverige flydde 

undan Hitlers judeutrotning till Sverige från Centraleuropa, men också från Danmark och Norge. 

Romernas förintelse glöms ofta bort då man talar om andra världskriget. (Svenska Röda korset, 2011, 

s 14). 

 

Hitler beskrivs som aktören i förtrycket av judarna. Det kan sättas i förhållande till 

läromedelsförfattarnas mer subtila indikation om förtrycket av romerna via tillskrivelsen att de 

också var med om en förintelse men utan vidare förklaring. Läromedlet Nationella minoriteter och 

urfolk: skydd och rättigheter förtydligar dock romernas förtryck som att 

 

[...] kringresande romerna dök upp i byar och samhällen möttes de av missförstånd och ofta förakt 

för sitt levnadssätt. Detta har följt de romska grupperna sedan dess. De har tvingats leva på ständig 

flykt. Romer hölls som slavar vid kloster och gods under 400 år i en del europeiska länder, t.ex. 

Rumänien där de inte blev fria förrän 1864, alltså två år efter att slaveriet avskaffades i Nordamerika. 

(Svenska Röda korset, 2011, s. 46) 

 

Romernas förtryck beskrivs som en historisk förföljelse och att det levt kvar in i nutiden. Det 

återges att de hållits som slavar på kloster av en outtalad förtryckare och att förtrycket fått dem att 

leva på flykt. Författarna till läromedlet förtydligar att “[r]omer har genom historien varit föremål 

för diskriminering, förföljelse och en rad missförstånd. Detta har lett till en ond cirkel som än idag 
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ger sig tillkänna genom misstroende mellan romer, majoritetsbefolkning och regeringar i olika 

länder i Europa och världen.” (Svenska Röda korset, 2011, s. 46). Romerna beskrivs som förtryckta 

genom historien av en outtalad förtryckare samtidigt förmedlar läromedelsförfattarna att 

majoritetsbefolkningen och staten fortsatt förtrycket in i nutid. I läromedlet Nationella minoriteter och 

urfolk: skydd och rättigheter återfinns referenser till kända judar, samer och tornedalingar (Svenska 

Röda korset, 2011, ss. 45, 58, 64). Det förekommer dock inte någon notering av kända romer eller 

sverigefinnar vilket förmedlar ett selektivt urval där författarna värderar att deras prestationer inte 

uppnår samma nivå som de andra. Författarna utövar därmed ett förtryck av de exkluderade 

nationella minoriteterna romer och sverigefinnar.     

9.2.5 Legitimeringen av förtrycket 

Narrativet skildrar historien utifrån förtryckarnas perspektiv och indirekt behandlingen av de 

nationella minoriteterna. Förtrycket rationaliseras och fokus är på förtryckarnas handlingar ur deras 

perspektiv i ett legitimerande syfte. I samerna ett ursprungsfolk förmedlas en legitimering av förtrycket 

av samerna, exempel på det återfinns i “…en urbefolkning som både har tvingats att förändra sitt 

livsmönster och själva valt att anpassa sin kultur och sitt levnadssätt till dagens samhälle.” 

(Sametinget, 2004, s. 1). Läromedelsförfattarna beskriver först att samerna tvingats att förändra sitt 

livsmönster. Det skrivs fram att det skett under tvång samtidigt som att det lyfts upp att det även 

skett frivilligt. Genom att inte beskriva antalet frivilliga respektive som tvingades ändra sitt 

livsmönster kan det tolkas som ett legitimerande av tvånget. Detta då det antalet samer som frivilligt 

respektive tvingades kan vara allt från en same till alla utom en, vilket förmedlar olika saker. Det 

framgår ej heller om de gjorde samma förändringar eller om den ena gruppens förändringar skilde 

sig från den andra. Författarna lämnar därför en möjlighet att livsförändringen att modernisera 

sysselsättningarna kan ställas i förhållande till tvångs kristnandet. I jämförelse så legitimerar och 

reproducerar Nationella minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter förtrycket genom att återge den 

svenska statens beslut “[...] den 25:e augusti 1993, släpptes småviltsjakten i fjällområdet ovanför 

odlingsgränsen fri efter flerårigt lobbyarbete från intresseorganisationer, och mot samiska 

organisationers kraftiga protester. “(Svenska Röda korset, 2011, s. 43). Läromedelsförfattarna 

utelämnar att den svenska staten gav bort samernas marker till nybyggare och att beslutet byggs på 

ett historiskt förtryck. Författarna legitimerar och reproducerar därför förtrycket från tidigare 

generationer.   

 

Det är inte exklusivt samer som utsätts för legitimeringen av förtrycket i läromedlen. 

Sverigefinnarna skildras i Nationella minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter som följer “Vid 1500-

talets slut kom de så kallade skogsfinnarna från finska Savolax till Dalarna, Värmland, Medelpad, 

Hälsingland, Gästrikland och Ångermanland för att bedriva svedjebruk – något som var intimt 

förknippat med deras kultur. “(Svenska Röda korset, 2011, s. 58). Det som ute lämnas i Nationella 

minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter är att det var kungen som gav dem den sämsta marken för 
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att sedan förbjuda svedjebruk som enligt tidigare citat, var intimt förknippat med deras kultur vilket 

lyfts bland annat i Historia Grundbok (Körner & Lindberg, 2012, s. 160). Utelämnandet av dessa 

uppgifter kan anses som en legitimering av förtrycket då författarna valt att inte förmedla det till 

läsaren. Det är även ett förtryck i sig självt då fakta utelämnas och förmildrar den svenska statens 

historiska närvaro i förtrycket av sverigefinnarna.      

  

9.2.6 Majoritetssamhällets generositet och de nationella minoriteternas rättigheter  

Narrativet bekräftar majoritetssamhället som en generös givare av rättigheter åt nationella 

minoriteterna. Majoritetssamhällets roll i narrativet är primär, det förmedlar ytterligare att nationella 

minoriteterna är en grupp som behöver hjälp att bevara sin egen kultur. I Andrea hälsar på: hos 

Marcus berättar hans mormor om när hon och andra judar flydde till Sverige under andra 

världskriget. Hon berättar vidare att när hon kom till kajen i Malmö så stod det sköterskor med 

smörgåsar och choklad som tog emot dem. Hon poängterar att hon tyckte att Sverige var som att 

komma till himlen (Utbildningsradion, 2012d). I Andrea hälsar på: hos Marcus beskrivs hur mänskliga 

rättigheter som mat och vatten ges av svenska sjuksköterskor till judiska flyktingar. Detta förmedlar 

bilden av det duktiga Sverige och tar fokus från att judarnas rättigheter inte existerat där de flytt 

ifrån.  

 

Liknande exempel där en duktig aktör ger rättigheter till en nationell minoritet skildras i Samer – ett 

ursprungsfolk i Sverige där författarna beskriver att “Ole Henrik Magga har exempelvis utsetts av ett 

enigt Storting till styrelseledamot i norska domstolsverket.” (Sametinget, 2004, s. 8). Det kan 

jämföras med narrativet diskrimineringen av Indzic Dujso som skildrar majoritetssamhällets förmåga 

att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter och skyldigheter (Indzic Dujso, 2015, s. 57, 

88). Samer – ett ursprungsfolk i Sverige förminskar den nationella minoritetens roll. Genom att beskriva 

att Stortinget utser Ole Henrik Magga till styrelseledamot så återges bilden av att hans rättigheter 

är något han får genom Stortingets generositet. I Nationella minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter 

återfinns citatet att på “…Gustav Vasas tid fungerade kungen t.o.m. som en beskyddare av 

samernas jakträtt gentemot nybyggare.” (Svenska Röda korset, 2011, s. 43). Författarna målar upp 

kungen som en beskyddare och förmedlare av rättigheter. Läromedelsförfattarna bidrar därför till 

narrativet om att nationella minoriteter lever under majoritetssamhället nåd och bidrar på så vis till 

fortsatt diskriminering av samerna.      
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9.2.7 De nationella minoriteternas perspektiv på sin egen kultur 

Narrativet återger minoriteternas perspektiv i fokus som en erkänd del av den primära historien 

samt ger en nyanserad skildring av den egna kulturen i förhållande till den primära historien.  

De nationella minoriteterna beskrivs inte exkluderande eller som “de andra” utan genom en 

komplexitet och en mer nyanserad skildring. I läromedlet Andrea hälsar på – hos Nadja pratar Nadja 

om stoltheten att uppträda med romsk dans och att hon är stolt över att vara en romsk tjej. Nadja 

förklarar vidare att kjolen är lite jobbig på vintern eftersom det är kallt men att man kan ha mjukisar 

under en lång kjol så att det inte syns (Utbildningsradion, 2012e). I samma avsnitt berättar Nadjas 

farfar att  

 

“För oss romer är dansen en del av vårt liv. När vi har dop dansar vi, när det är bröllop, jul, vid alla 

tillställningar dansar vi. Det är vår identitet, vårt språk, vår kultur. Det är jätteviktigt att behålla det.” 

(Utbildningsradion, 2012e) 

  

I läromedlet Andrea hälsar på – hos Nadja visualiseras det romska perspektivet på den egna kulturen 

och en nyanserad skildring av den återges. Jämförelsevis så lyfts i Andrea hälsar på – hos Brita där 

Britas syster pratar om hur stolt man blir när man märkt sina första kalvar själv och att inget slår 

den känslan (Utbildningsradion, 2012a). Läromedlet lyfter Britas systers perspektiv på att vara same 

och stoltheten av att märka sina egna renar. I Nationella minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter 

beskriver även de ur minoriteternas perspektiv att, 

 

“Förintelsen kastar fortsatt sin skugga över det judiska folket och påverkar det kollektiva minnet och 

identiteten. Samtidigt visar undersökningar på en låg kunskap om den historiska verkligheten bland 

Sveriges skolungdom. Det existerar också politiska grupper på yttersta högerkanten både nationellt 

och internationellt som förnekar och förringar Förintelsen.” (Svenska Röda korset, 2011, s.63). 

    

I stycket förmedlar Svenska Röda korset ett nyanserat återberättande om hur Förintelsen har 

konsekvenser än idag. Det kan ses i kontexten av Indzic Dujsos narrativ den romska kulturen som en 

del av den svenska berättelsen som lyfter romernas historia, att deras perspektiv står i fokus, att det inte 

behandlas exkluderande eller som “de andra”. Röda korset beskriver Förintelsen med en 

komplexitet och med en mer nyanserad skildring av romerna som inte längre beskrivs som 

avvikelsen från normen (Indzic Dujso, 2015, ss. 102, 116). Likt Indzic Dujso kan inkluderandet av 

nyanserade skildringar av nationella minoriteternas kultur i läromedlen samt det primära narrativet 

anses ge en bekräftelse som en del av majoritetssamhället. 
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Fortsättningsvis beskrivs det i Andrea hälsar på – hos Jami att han älskar att basta för att det är 

tradition. Han säger att man börjar göra det vid fem år och ”…sen gillar man det bara.” 

(Utbildningsradion, 2012c). Citatet skildrar en del av den sverigefinska kulturen där Jami försöker 

sätta fingret på varför bastun är så central. I Samer – ett ursprungsfolk i Sverige försöker även samen 

Ole Henrik Magga beskriva vad en minoritet är och formulerar att minoriteter “[...] har egen kultur, 

eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring.” (Sametinget, 2004, ss. 

8–9). Båda citaten försöker formulera en definition av sin egna kultur och bidrar till ett nyanserat 

perspektiv till den primära historien.  

9.2.8 En multietnisk stat 

Centralt i narrativet konstruktionen av en historisk multietnisk stat är att nationella minoriteter 

beskrivs som en del av det primära narrativet och inte ett sekundärt narrativ. Genom en nyanserad 

beskrivning av den primära historien som multietnisk i sin helhet skildras nationella minoriteter 

utifrån deras egna perspektiv. Exempel på detta är skildringar av att minoriteterna och resterande 

befolkning hade meningsfulla utbyten och kunde ta lärdom av varandra (Yan & Vickers, 2019, ss. 

196–198). 

 

I Andrea hälsar på – hos Brita förklarar hon att hennes familj ”inte är speciell, att de bor i hus, 

handlar på Ica, går i skolan, har vanliga jobb.” Det Brita beskriver är att hennes familj interagerar 

med resterande samhälle genom att de utövar handel via Ica vilket bidrar till samhällets ekonomiska 

struktur. Hon förklarar vidare att de går i skolan med andra barn för att införskaffa sig kunskaper 

att kunna agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle samt att de har ”vanliga jobb” 

(Utbildningsradion, 2012a). Britas skildring av den samiska kulturen bidrar till narrativet om en 

multietnisk stat. Det innebär i enlighet med Yan & Vickers att läromedlet även återger skildringar av 

att minoriteterna och resterande befolkning hade meningsfulla utbyten och kunde ta lärdom av 

varandra (Yan & Vickers, 2019, ss. 196–198). Dessa meningsfulla utbyten beskrivs även i Andrea 

hälsar på – hos Marcus där Marcus säger att “Vi har gått igenom mycket, men fått vår vilja igenom 

och vi har hjälpt andra, och varandra också.” (Utbildningsradion, 2012d). I läromedlet beskrivs i 

citatet ovan att judarna har hjälpt varandra och andra genom historien, vilket kan anses som ett 

meningsfullt utbyte. Det meningsfulla utbytet skildras genom beskrivningen av minoriteterna och 

deras interaktion med de andra som hjälpts.  

 

I Nationella minoriteter och urfolk: skydd och rättigheter återfinns följande citat “De finskspråkiga hade 

nära kontakt med samerna i området. Det fanns ett system med skötesrenar, som gick ut på att 

bönderna ägde renar men samerna skötte dem i utbyte mot andra tjänster och resurser” (Svenska 

Röda korset, 2011, s. 56). Läromedlet beskriver i jämförelse med de tidigare exemplen av narrativet 

en multietnisk stat en interaktion mellan två nationella minoriteter där det finns ett meningsfullt 

utbyte. Slutligen förmedlar läromedlet Samer: ett ursprungsfolk i Sverige hur Jokkmokk vintermarknads 
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”…historia sträcker sig tillbaka till 1500-talet då den var centrum för handel mellan samer, köpmän 

och andra tillresta.” (Sametinget, 2004, s. 61). Även i Samer: ett ursprungsfolk i Sverige förmedlas ett 

utbyte av handel mellan samerna och en annan grupp människor vilket bidrar till bilden av en 

multietnisk stat.   

9.2.9 Kulturernas ståndpunkt och en frustrerad generation  

Det sista narrativet återfinns bara i Skolverkets rekommenderade läromedel och förmedlar de 

nationella minoriteternas ståndpunkt att göra något för att motverka förtrycket.  

Narrativet förmedlar även en viss frustration hos de nationella minoriteterna att de måste motivera 

vikten av sin egen kultur. I Samer: ett ursprungsfolk i Sverige visualiseras detta genom citatet där samen 

Ole Henrik Magga förklarar att “-Jag insåg då att jag måste göra något för den samiska kulturen 

och ändrade inriktning för att studera samiska språk.” (Sametinget, 2004, s. 7). Läromedlet förklarar 

vidare vikten av Ole Henriks ståndpunkt “Enligt Ole Henrik Magga försämras 

ursprungsbefolkningarnas situation i världen dramatiskt, för var dag.” (Sametinget, 2004, s. 7). Ole 

Henrik Magga beskriver i läromedlet en medvetenhet om samernas situation som nationell 

minoritet. Han följer upp det hela med att förmedla en frustration över att 

ursprungsbefolkningarnas situation, inkluderat samernas, blir värre för var dag som går. Det kan 

jämföras med det Jörgen Jonsson ordförande i Idre sameby beskriver i Samer: ett ursprungsfolk i Sverige 

“-Idre sameby är inte emot en utveckling av turismen. Men det får inte omöjliggöra samebyns 

fortsatta verksamhet…” (Sametinget, 2004, s. 30). Det Jörgen Jonsson lyfter är samebyns 

ståndpunkter kontra den allmänna nyttan för majoritetssamhället. Han sätter fingret på den kluvna 

nationella minoriteten som inte vill vara i vägen för turismen men samtidigt inte vill att det ska ske 

på bekostnad av samernas kultur. 
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9.3 Resultat reflektion 

Åsa Wedin och Nigel Musk beskriver i Flerspråkighet, identitet och lärande att narrativ som individer 

kommer i kontakt med har därför en stark koppling till identitetsskapandet och individens behov 

av bekräftelse (2010, ss. 112-113). Det kan jämföras med resultatet i studien där tornedalsfinnar 

sverigefinnar samt judar förekommer mindre än samer och romer. På grund av de frånvarande och 

onyanserade skildringarna majoriteten av läromedlen förmedlar kan bidragandet till 

identitetsskapandet och bekräftelsen därför anses svag. Enligt Gunilla Ladberg är upplevelser av 

bekräftelse och samhörighet eller främlingskap från de tidigare åren i viktiga för skapandet av 

identiteten (2003, s. 107). Vikten av läromedel som förmedlar minoriteternas perspektiv i fokus 

kan därför avses viktigt för identitetsskapandet. Det är huvudsakligen läromedlen Skolverket 

rekommenderar men som inte används av studiens utvalda lärare från mailundersökningen som 

förmedlar minoriteternas perspektiv i fokus. De läromedel som lärare använder från 

mailundersökningen bidrar inte i samma utsträckning med minoriteternas perspektiv i fokus och 

därför inte i samma utsträckning till identitetsskapandet och bekräftelsen av eleverna.       

  

I alla läromedel som analyserades, utom Andrea hälsar på, skildras historien utifrån förtryckarnas 

perspektiv och indirekt behandlingen av de nationella minoriteterna. I samtliga läromedel beskrivs 

även en aktör som förtrycker de nationella minoriteterna. Ladberg lyfter att individens identitet är 

kopplad till människans behov att bli sedd, och sedd som den hon är (2003, s. 106). När alla utom 

ett läromedel förmedlar de nationella minoriteterna som ett offer kan det ifrågasättas om elevernas 

behov att bli sedda som den hen är verkligen tillgodoses.    

 

Det ska dock tilläggas att i Historia Grundbok och samtliga av Skolverkets rekommenderade 

läromedel återges minoriteternas perspektiv i fokus som en erkänd del av den primära historien 

samt ger en nyanserad skildring av den egna kulturen i förhållande till den primära historien. Vidare 

i Koll på historia: forntiden, vikingatiden, medeltiden 4 och Upptäck historia: Lgr 11 samt de läromedel 

Skolverket rekommenderar beskrivs nationella minoriteter som en del av det primära narrativet 

och inte ett sekundärt narrativ. Det kan därför anses att flertalet av läromedlen bidrar till 

bekräftelsen av eleverna samt identitetsskapandet.    
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10 Diskussion 

Diskussionens upplägg är att först gå igenom syfte för att sedan redogöra för frågeställningarna. 

Fortsättningsvis kommer diskussionen ledas vidare till jämförandet mellan resultatet och tidigare 

forskning. Detta görs parallellt med en redogörelse för narrativen som teorin baseras på och hur 

de förhåller sig till resultatet. Diskussionen avslutas med att resultatet sätts i kontexten av 

litteraturgenomgången från bakgrundsdelen av studien.  

 

 

De narrativ som skrivits fram från teorin och narrativen från empirin är väldigt lika varandra. Detta 

bidrar till ett konstaterande av att läromedel inte förändrats i någon större utsträckning sedan 

tidigare nämnda studier från forskningsbakgrunden utförts. Samtidigt går det att konstatera, likt det 

Mattlar gör i sin studie, att resultatet från denna studie påvisar att samerna är den nationella 

minoriteten som får mest utrymme i läromedlen (Mattlar, 2011, s. 3). I analysen av de undersökta 

läromedlen framkommer det en ojämn fördelning av hur mycket läromedlen tar upp om de olika 

nationella minoriteterna. Det kan därav redogöras för en slagsida, då det står klart mer om samer 

och delvis om romer, än om tornedalsfinnar, sverigefinnar och judar. Det går vidare att dra 

paralleller med det Mattlar redan konstaterat att läroböckerna generellt är trögföränderliga samt att 

det finns en problematik kring det otillräckliga underlaget i läroböckerna rörande nationella 

minoriteter (Mattlar, 2011, s. 7).  

 

10.1 Vad var syftet med studien?  

Syftet med studien är att ta reda på hur de nationella minoriteterna framställs i de utvalda 

läromedlen för grundskolan. Studien ämnar undersöka om läromedlen genom narrativen bidrar till 

en inkludering av de nationella minoriteterna, samt om de bidrar till identitetsskapande samt 

bekräftelse.  

10.1.1 Vilka narrativ av de nationella minoriteterna skapas genom de utvalda 

läromedlen? 

Genom analysen av de totalt sju läromedlen har studien konstaterat nio narrativ. De narrativ som 

framkom i de sju läromedlen är: 

 Underordnade till den primära historien, ytliga beskrivningar av kulturen och reproduktionen av de andra, 

renskötarna, sverige och andra aktörers roll i förtrycket av de nationella minoriteterna, legitimeringen av förtrycket, 

majoritetssamhällets generositet och de nationella minoriteternas rättigheter, de nationella minoriteternas perspektiv 

på sin egna kultur, en multietnisk stat, kulturernas ståndpunkt och en frustrerad generation  
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10.1.2 Vilka likheter och skillnader finns mellan Skolverkets läromedel samt sutdiens 

andra läromedel angående narrativen av de nationella minoriteterna?  

 

I samtliga läromedel beskrivs någon form av sekundär underordning av de nationella minoriteterna 

till den primära historien och där utrymmet är begränsat samt reglerat. Samtliga läromedel beskriver 

ytligt nationella minoriteternas kulturella och etniska attribut. I alla läromedel som analyserades, 

utom Andrea hälsar på, skildras historien utifrån förtryckarnas perspektiv och indirekt behandlingen 

av de nationella minoriteterna. I samtliga läromedel beskrivs även en aktör som förtrycker de 

nationella minoriteterna.  

 

Exklusivt i Skolverkets rekommenderade läromedel Samer: ett ursprungsfolk i Sverige förmedlar de 

nationella minoriteternas ståndpunkt att göra något för att motverka förtrycket. I alla av Skolverkets 

rekommenderade läromedel men endast i Koll på historia: forntiden, vikingatiden, medeltiden 4 av de från 

mailundersökningen förmedlar majoritetssamhället som en generös givare av rättigheter åt dem 

nationella minoriteterna. Två av läromedlen, Historia grundbok och Upptäck historia: Lgr 11 skildrar 

samerna som huvudsakligen renskötare och som den primära sysselsättningen.  

 

I Historia Grundbok och samtliga av Skolverkets rekommenderade läromedel återges minoriteternas 

perspektiv i fokus som en erkänd del av den primära historien samt ger en nyanserad skildring av 

den egna kulturen i förhållande till den primära historien. Vidare i Koll på historia: forntiden, 

vikingatiden, medeltiden 4 och Upptäck historia: Lgr 11 samt de läromedel Skolverket rekommenderar 

beskrivs nationella minoriteter som en del av det primära narrativet och inte ett sekundärt narrativ.  

 

10.2 Vad innebär studiens resultat och hur kan de förstås i förhållande till 

tidigare forskning samt teori? 

Genom en översikt av narrativ samt mängden referenser till de olika nationella minoriteterna 

återfanns ett återkommande tema i de undersökta läromedlen. Likt det Mattlar lyfter i sin studie 

visar resultatet från denna studie att samerna är den nationella minoriteten som får mest utrymme 

i läromedlen (Mattlar, 2011, s. 3). I analysen av de undersökta läromedlen framkommer det en 

ojämn fördelning av hur mycket läromedlen tar upp om de olika nationella minoriteterna. Det kan 

därav redogöras för en slagsida, då det står klart mer om samer och delvis om romer, än om 

tornedalsfinnar, sverigefinnar och judar. Det ska dock poängteras att denna studie inte ämnar 

undersöka det utrymmet de olika nationella minoriteterna får, utan vilka narrativ som läromedlen 

förmedlar. 
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I studien räknar jag de fem separata avsnitten i Andrea hälsar på -serien som ett läromedel.  

Av de totalt sju läromedlen har studien återfunnit nio narrativ. Det narrativ som framkom i samtliga 

av de sju läromedlen är underordnade till den primära historien. Narrativet beskriver att nationella 

minoriteterna får ett visst utrymme men att det är begränsat samt reglerat. De nationella 

minoriteternas historia är sekundär och beskrivs i slutet av ett kapitel eller får ett eget kapitel men 

med lite eller ingen framskrivning i det primära narrativet. Det kan jämföras med narrativen ”den 

primära historiens mervärde” och ”den sekundära samiska historien och de andra” där samerna 

respektive afroamerikanerna ges ett visst utrymme men med en begränsad och onyanserad skildring 

(Granstrøm Ekeland, 2017, ss. 323–324; Wallace & Allen, 2008, ss. 154–155). 

 

Det andra narrativet som också förekommer i samtliga läromedel är ytliga beskrivningar av kulturen 

och reproduktionen av de andra. Narrativet beskriver ytligt de nationella minoriteternas kulturella och 

etniska attribut. Dessa attribut framställs som normbrytande i förhållande till majoritetssamhället. 

I narrativet framgår det även ett behov att förklara dessa yttre attributen och ”de andra” för det 

normativa samhället. Exempel på kulturens yttre attribut är kläder, smycken men även krav och 

regler rörande kulturen. Liknelser finns med Indzic Dujso’s narrativ om kulturens yttre attribut där 

kulturella och etniska attribut beskrivs ytligt samt att dessa attribut framställs som normbrytande i 

förhållande till majoritetssamhället. I narrativet framgår det även ett behov att förklara dessa yttre 

attribut och de nationella minoriteterna för det normativa samhället. (Indzic Dujso, 2015, ss. 86, 

112). 

   

Det tredje narrativet renskötarna finns i två läromedel Historia grundbok och Upptäck historia: Lgr 11. 

Narrativet skildrar de renskötande samerna. Där beskrivs samerna som huvudsakligen renskötare, 

där texterna behandlar skildringar relaterat till och av renskötandet som den primära 

sysselsättningen. Metoder inom leverne, jakt och fiske beskrivs utan anmärkningar om någon form 

av progression inom de olika områdena (Granstrøm Ekeland, 2017, s.324–325). I kontexten av 

definitionen att det ska skrivas fram som den huvudsakliga sysselsättningen så tolkar jag det genom 

min analys att ingen av de andra läromedlen uppfyller det kravet. 

 

Det fjärde narrativet återfinns även det i samtliga läromedel och är narrativet om sverige och andra 

aktörers roll i förtrycket av de nationella minoriteterna. Narrativet beskriver en aktör som förtrycker de 

nationella minoriteterna. Fokus är på aktören och återger minoriteterna i en sekundär offerroll som 

föremål för förtrycket. Det kan liknas vid Mattlars narrativ om kulturens oföränderlighet som beskriver 

samernas oföränderlighet och homogenitet (Mattlar, 2011, s.3). Detta menar han visar sig genom 

en konsekvent offerroll i materialet, där någon påverkar dem, ofta negativt samt att den som utövar 

makten förblir anonym (Mattlar, 2011, s. 6). 
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Det femte narrativet förekommer i alla läromedlen utom Andrea hälsar på, vilket är legitimeringen av 

förtrycket. Narrativet skildrar historien utifrån förtryckarnas perspektiv och indirekt behandlingen 

av de nationella minoriteterna. Förtrycket rationaliseras och fokus är på förtryckarnas handlingar 

ur deras perspektiv i ett legitimerande syfte. Det kan jämföras med legitimeringen av erövrarnas styre 

där narrativet skildrar historien utifrån förtryckarnas perspektiv och indirekt behandlingen av de 

nationella minoriteterna. Förtrycket rationaliseras och fokus är på förtryckarnas handlingar ur deras 

perspektiv i ett legitimerande syfte (Yan & Vickers, 2019, ss. 196–197). 

 

Det sjätte narrativet finns i samtliga av Skolverkets rekommenderade läromedel men endast i Koll 

på historia: forntiden, vikingatiden, medeltiden 4 av läromedlen från mailundersökningen. Det heter 

majoritetssamhällets generositet och de nationella minoriteternas rättigheter, narrativet bekräftar 

majoritetssamhället som en generös givare av rättigheter åt de nationella minoriteterna. 

Majoritetssamhällets roll i narrativet är primär, det förmedlar ytterligare att nationella minoriteterna 

är en grupp som behöver hjälp att bevara sin egen kultur. Narrativet återfinns inte i den tidigare 

forskningen.  

 

Det sjunde narrativet som återges i läromedlen är de nationella minoriteternas perspektiv på sin egna kultur. 

Narrativet finns i läromedlet Historia Grundbok och samtliga av Skolverkets rekommenderade 

läromedel. Narrativet återger minoriteternas perspektiv i fokus som en erkänd del av den primära 

historien samt ger en nyanserad skildring av den egna kulturen i förhållande till den primära 

historien. De nationella minoriteterna beskrivs inte exkluderande eller som “de andra” utan genom 

en komplexitet och en mer nyanserad skildring. Liknelser finns med det Indzic Dujso lyfter som 

den romska kulturen som en del av den svenska berättelsen där gemensamma nämnare är att utifrån de 

nationella minoriteternas perspektiv beskriva de nationella minoriteternas kultur (Indzic Dujso, 

2015, ss.102, 116). 

  

Det åttonde narrativet som framkommer i analysen av materialet är En multietnisk stat och 

förekommer i Koll på historia: forntiden, vikingatiden, medeltiden 4 och Upptäck historia: Lgr 11 samt de 

läromedel Skolverket rekommenderar. I narrativet beskrivs nationella minoriteter som en del av 

det primära narrativet och inte ett sekundärt narrativ. Genom en nyanserad beskrivning av den 

primära historien som multietnisk i sin helhet skildras nationella minoriteter utifrån deras egna 

perspektiv. Exempel på detta är skildringar av att minoriteterna och resterande befolkning hade 

meningsfulla utbyten och kunde ta lärdom av varandra. Även i En multietnisk stat finns 

jämförelsevis liknelser med det Indzic Dujso beskriver som den romska kulturen som en del av den 

svenska berättelsen. Centralt i båda narrativen är att de utifrån nationella minoriteternas perspektiv 

beskriver deras kulturella och historiska närvaro i läromedlen (Indzic Dujso, 2015, ss.102, 116).   
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Det nionde och sista narrativet kulturernas ståndpunkt och en frustrerad generation återfinns bara i 

Skolverkets rekommenderade läromedel Samer: ett ursprungsfolk i Sverige. Det sista narrativet 

förmedlar de nationella minoriteternas ståndpunkt att göra något för att motverka förtrycket. 

Narrativet förmedlar även en viss frustration hos de nationella minoriteterna att de måste motivera 

vikten av sin egen kultur. Narrativet återfinns inte i tidigare forskning.  

 

Narrativ som elever kommer i kontakt med har en stark koppling till identitetsskapandet och 

individens behov av bekräftelse (Wedin & Musk, 2010, ss. 112-113). Samtliga läromedel i studien 

har dock en brist i både nyanserade skildringar samt minoriteters perspektiv i narrativen som 

förmedlas. Det kan därför ifrågasättas i vilken grad läromedlen främjar elevers identitetsskapande 

samt behov av bekräftelse. Det finns dock en skillnad i läromedlen som framkommit i 

mailundersökningen samt de som Skolverket rekommenderar. Läromedlen som Skolverket 

rekommenderar har fler och mer nyanserade narrativ.  Det bör lyftas att läromedelsförfattarna samt 

förlagen i olika bidrar till identitetsskapandet samt bekräftelsen av eleverna. Det ska dock tilläggas 

att det slutgiltiga ansvaret ligger på lärare samt rektorer att säkerställa kvalitén i undervisningen.         

Lärare som valt att delta i studien använder sig därför av material som bidrar i lägre grad till elevers 

identitetsskapande och bekräftelse. Det framgår ej dock om dessa läromedel som används 

kompletteras med annat. Det framgår även i studien att alla utom ett läromedel förmedlar de 

nationella minoriteterna som ett offer. Narrativet från läromedlen som beskriver nationella 

minoriteter som offer kan ha påverkan på elevernas identitet och bekräftelse. Att identifiera sig 

själv som ett offer kan även ha betydelse för identitetsskapandet som även har stor påverkan på 

självförtroendet.        

 

Det ska dock tilläggas att flertalet läromedel återger minoriteternas perspektiv i fokus som en 

erkänd del av den primära historien samt ger en nyanserad skildring av den egna kulturen i 

förhållande till den primära historien. Därför kan det dra slutsatsen att flertalet av läromedlen bidrar 

positivt till identitetsskapandet och bekräftelsen av eleverna. Det är av stor vikt då 

framgångsfaktorer inom skolan är kopplade till elevers tidigare erfarenheter och förkunskaper. 
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10.3 Hur kan resultaten förstås i förhållande till litteraturgenomgången? 

Skolans värdegrund säger att skolan ” […] ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper.” (Skolverket, 2019a, s. 6). Utifrån stycket från värdegrunden kan jag bara konstatera att 

läromedlen från mailundersökningen inte lever upp till styrdokumentens skrivelser, samtliga brister 

i nyanserade perspektiv på någon av de nationella minoriteterna. Det skapar dock nya frågor kring 

om de verksamma lärarna kompletterar läromedlen, samt i så fall med vad? Enligt Lgr 11 ska 

eleverna få kunskaper om ”Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella 

minoriteternas situation i Sverige.” (Skolverket, 2018, s. 209). Denna uppsats ämnar inte undersöka 

om läromedlen följer direktiven från Lgr11. I enlighet med den reviderade upplagan från 2018 kan 

det argumenteras för att samtliga läromedel uppfyller kravet att belysa någon form av historiska 

perspektiv på de nationella minoriteterna. I och med införandet av 2019 års reviderade upplaga ska 

eleverna efter skolgång ”[...] ha fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, 

urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia [...]” 

(Skolverket, 2019a, ss. 11–12). Likt den reviderade upplagan av Lgr11 från 2018 blir det här en 

tolkningsfråga där det kan argumenteras att läromedlen uppfyller att förmedla kunskaper om de 

nationella minoriteterna. Det intressanta är dock hur lärare i praktiken tolkar läromedlen i 

förhållande till Lgr11 och hur de i så fall kompletterar dessa.  

 

I barnkonventionen står det att ”Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall 

syfta till att […] utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget 

språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för 

kulturer som skiljer sig från barnets egen…” (UNICEF Sverige, 2009, s. 29). Denna studie ämnar 

inte undersöka om barnkonventionen följs. Narrativen som framkommer i studien möjliggör dock 

slutsatsen att läromedlen förmedlar nationella minoriteters kultur i någon grad och därför följer 

barnkonventionen. Det ska dock påpekas att i vilken utsträckning och vilka narrativ som förmedlas 

kan skifta. I Framgångsfaktorer i skolan beskrivs individanpassningar i skolan som en framgångsfaktor. 

I rapporten påpekas vikten av detta i citatet “Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att 

organisera undervisningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att 

elever lär på samma sätt och undervisar därefter.” (Skolinspektionen, 2012, s. 15). Denna studie 

bedömer inte lärares förmåga att anpassa sin undervisning utan kan bara uppmana lärare att utifrån 

studiens resultat, reflektera över det material som används i klassrummen.  

 

Studien Läromedel och dess roll i skolan beskriver problematiken med att läromedlen ges en 

legitimerande funktion i samband med vagare direktiv och mål i kursplanerna (Johnsson Harrie, 

2009, s. 225). Vidare poängterar hon att säkrandet av en godtycklig kvalitet i läromedlens innehåll 

nu till stor del är upp till lärarna att avgöra (Johnsson Harrie, 2009, s. 224). Denna studie ämnar 

inte heller undersöka relationen mellan läromedel och Lgr11. Det kan vidare argumenteras för att 
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resultatet i denna studie legitimerar varför läromedelsanalyser bör göras. Holmén menar 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). Genom att resultatet i denna studie är så likt det från den 

tidigare forskningen så är en slutsats behovet av att fortsätta analysera läromedel som produceras. 

Som det ser ut i läromedlens innehåll idag så behövs ändringar för att inkludera de nationella 

minoriteterna. För att möjliggöra alla elevers identitetsskapande krävs även inkluderingen av de 

nationella minoriteterna i läromedlens innehåll. Dessa ändringar av läromedlens prioriteringar tar 

tid och behöver vidare analyseras och kontrolleras.   

 

Likt min tidigare studie samernas särprägel visar bara ett läromedel en mer utförlig och nyanserad 

skildring av de nationella minoriteterna. Det kan nu inte längre ses som en indikation på att det är 

en möjlig förändring på gång då nyare läromedel analyserats (Zilén, 2019, s. 30). En lärobok av fem 

som skildrar nationella minoriteternas perspektiv utförligt, är väldigt begränsat. Jag kan konstatera 

likt samernas situation i läroböckerna från min tidigare studie att innehållet relaterat till de nationella 

minoriteterna borde nyanseras med fler perspektiv för att bemöta det behov som finns (Zilén, 

2019, s. 31). Det ska dock konstateras att läromedlen rekommenderade av Skolverket har fler och 

mer nyanserade perspektiv än läromedlen som framkom i mailundersökningen. Slutligen vill jag 

bara lyfta ett citat från Upptäck historia: Lgr 11 där de beskriver att ”Vi läser historia för att förstå 

vilka vi själva är…” (Ljunggren & Frey-Skøtt, 2016, s 4). Utifrån den bristande nyansering i vissa 

läromedel kan jag rättfärdiga frågan: Om läromedlen inte skildrar de nationella minoriteternas 

kultur nyanserat och utifrån flertalet perspektiv, hur kan eleverna då förstå vem de själva är?  

 

10.4 Vidare forskning  

Jag vill vidare utifrån resultatet av denna studie, att underlaget för att undervisa om nationella 

minoriteter i läromedlen inte är tillräckligt, uppmana till forskning för att undersöka vilken framtida 

påverkan de bristande läromedlen kan ha på lärarens roll i undervisningen. Det är även av intresse 

att belysa narrativen från läromedlens påverkan på elevers skolgång. 
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12 Bilagor 

Här nedan presenteras bilagor relaterade till studien. 

12.1 Bilaga 1. Brev till skolorna 

Förfrågan om hjälp med urval av läromedel för C-uppsats - Jesper Zilén Uppsala universitet F-3 

Grundlärarprogrammet. 

 

Hej,  

Jag heter Jesper Zilén, läser F-3 grundlärarprogrammet på Uppsala universitet och skriver min c-

uppsats. Jag behöver hjälp att motivera mitt urval av läromedel till min uppsats med arbetstiteln 

"Nationella minoriteter & Skolverket - en diskursanalys av läromedel riktade mot årskurs 4–6.". 

Min fråga till er är om ni kan tänka er att bistå mig med information om vilket/vilka läromedel ni 

använder i Historia för årskurserna 4–6? Detta för att ge mig möjligheten att motivera mina urval 

med verksamhetsnära expertis. Den information jag behöver är titel, tryckår samt förlag. Skolor 

som vill bistå med informationen anonymiseras i uppsatsen. Jag erbjuder er vid efterfrågan att 

senare få ta del av den färdiga uppsatsen via mail. Tack för att ni tar er tid att läsa detta och för 

eventuell hjälp. 

 

Hälsningar Jesper Zilén er framtida kollega  


