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Sammanfattning 

Den här studien har haft som syfte att genom en undersökning belysa och beskriva hur Sveriges 

fem nationella minoritetsgrupper framställs i historia-, religions-, geografi- och 

samhällskunskapsböcker. Tidigare forskning inom fältet har konstaterat att fakta om Sveriges 

nationella minoritetsgrupper i läroböcker till stora delar är bristfällig och bygger delvis på 

schablonartade stereotyper. Studien tar avstamp i de teoretiska utgångspunkterna följemeningar 

(Östman, 2008; 2015), skolan som anti-diskriminerande praktik (Kumashiro, 2000) samt 

andrafiering (Kamali, 2005; MacQuarrie, 2010; Krumer-Nevo & Sidi, 2012). Genom en kvalitativ 

textanalys av åtta aktuella läroböcker besvarades den här studiens frågeställningar om i vilken mån 

fakta förekommer och vilken fakta som lyfts fram om Sveriges nationella minoritetsgrupper samt 

om och i så fall vilka uttryckssätt som används för att skriftligt minska andrafiering. Resultatet 

visade bland annat att det är en begränsad mängd fakta som förekommer, vilket även tidigare 

forskning om äldre läroböcker visat. Judar och samer är de minoritetsgrupper som är mest synliga 

medan sverigefinnar och tornedalingar är nästintill osynliga. 
 
Nyckelord: Sveriges nationella minoritetsgrupper, samer, judar, tornedalingar, sverigefinnar, romer, 
läroböcker, andrafiering, följemeningar  
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1. Inledning 

Under vår utbildning mot att bli grundlärare för årskurs 4-6 har vi upplevt en avsaknad av 

mångfacetterade kunskaper om de nationella minoritetsgrupperna i Sverige. Båda författarna till 

denna uppsats har valt att studera samhällsorienterande ämnen som inriktning. I nuläget finns det 

inga kunskapskrav inom de samhällsorienterade ämnena på lärarprogrammet som behandlar de 

nationella minoritetsgrupperna, varken deras språk, kultur, historia eller religion. Även i vår 

verksamhetsförlagda utbildning har okunskap om de nationella minoritetsgrupperna hos lärare och 

elever varit ett faktum. Denna brist existerar alltså på såväl teoretisk som praktisk nivå. 

Att synliggöra de svenska nationella minoritetsgrupperna i undervisningen och att se till att dessa 

framställs på ett representativt sätt anser vi är av stor vikt. Detta grundas i att vi tror att kunskap är 

vägen till tolerans och respekt gentemot varandra. Sveriges nationella minoritetsgrupper har 

historiskt sett varit utsatta för diskriminering. Det är vår uppgift som blivande lärare och 

samhällsmedborgare att se till att dessa grupper får upprättelse och att diskrimineringen inte 

fortlöper i framtiden. 

Som blivande yrkesverksamma lärare är det av stor vikt att vara medvetna om vilka kunskaper, 

normer och värden vi förmedlar till våra framtida elever. Då det idag saknas statlig granskning av 

läroböcker kommer ansvaret att vila på våra axlar. Mot bakgrund av detta kommer denna studie 

att behandla de nationella minoritetsgrupperna i relation till lärarens uppdrag att granska läromedel. 
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2. Bakgrund 

Skolan spelar en viktig roll i att sprida kunskap om de nationella minoriteternas rättigheter, historia, 

språk och kultur. Detta för att kunna bidra till att öka kunskap och intresse för minoritetsfrågor, 

vilket på sikt kan motverka fördomar om och marginalisering av de nationella minoriteterna 

(Rohdin, 2017, ss. 232, 237). Sedan 2002 inkluderas kunskap om Sveriges nationella minoriteter i 

det centrala innehållet för grundskolan. Trots detta visar en enkätundersökning gjord av Sveriges 

Radio att många lärare inte inkluderar detta i sin historieundervisning på högstadiet (Hoppu, 

Vounukari & Johansson, 2017). 

Flertalet styrdokument påtalar vikten av att eleverna får möjlighet att utveckla tolerans och 

respekt för andra människor (Skolverket, 2006, s. 6). I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2019a) uttrycks det att undervisningen ska innehålla kunskap om Sveriges 

nationella minoritetsgrupper och minoritetsspråk (s. 12). Dessa två aspekter hänger samman då 

kunskap om de nationella minoritetsgrupperna kan leda till ökad tolerans och respekt. I ett förslag 

gällande revidering av läroplanen, som lagts fram av Skolverket i slutet av 2019, finns en del 

förändringar för undervisningen om Sveriges nationella minoritetsgrupper. Tydligare riktlinjer om 

vilka aspekter som ska inkluderas i undervisningen förs fram i förslaget, exempelvis i det centrala 

innehållet för samhällskunskap i årskurs 4-6.  Där betonas det att undervisningen ska innehålla de 

nationella minoriteternas kultur, historia och rättigheter. I dagens läroplan lyfts endast deras 

rättigheter fram. I förslaget har däremot innehållet om äldre samisk religion tagits bort ur 

kursplanen för religionskunskap i årskurs 4-6 (Skolverket, 2019a, ss. 217, 228; Skolverket, 2019b, 

s. 3; Skolverket, 2019c, s. 3). 

2.2 Läromedelsgranskning 

Mellan 1938 och 1992 bedrevs statlig granskning av läromedel men i och med Skolverkets 

upprättande lades denna granskning ned (Nationalencyklopedin). Det har sedan dess vävts in i 

lärarnas uppdrag att välja och granska läromedel fritt. En undersökning gjord av tidskriften 

Skolvärlden visar dock att var fjärde lärare inte har tid att granska sina val av läromedel (Stridsman, 

2014). Det är alltså av vikt att lärare kollegialt för en diskussion om de läromedel som används på 

skolan och vilka värden dessa förmedlar (Skolverket, 2006, s. 6). 

Europarådet har framfört återkommande kritik mot Sverige rörande i vilken mån och hur de 

svenska nationella minoritetsgrupperna framställs i läromedel samt förekomsten av felaktiga 

faktauppgifter i dessa. Europarådet kritiserar främst det faktum att Sveriges decentraliserade 

skolsystem lett till en avsaknad av läromedelsgranskning. De rekommenderar att Sverige bör öka 

sina insatser för att säkerställa att de nationella minoritetsgrupperna framställs på ett representativt 

sätt (Europarådet, 2012, s. 22). 
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2.3 Diskriminering av Sveriges nationella minoritetsgrupper  

Det förs ständigt olika samhällsdebatter kopplade till Sveriges nationella minoritetsgrupper. En 

rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län visar att människor inom de nationella 

minoritetsgrupperna upplever kränkningar och diskriminering trots utökade rättigheter. De samer 

som deltog i undersökningen, som ligger till grund för Länsstyrelsens rapport, menar att den direkta 

diskrimineringen har minskat. De hävdade däremot att okunskapen om språk och kultur 

fortfarande är hög (2019, s. 35). En kartläggning av rasism mot samer i Sverige visar att 507 av 748 

samer upplevt rasism. Kartläggningen visade även att det ibland finns en känsla av exkludering 

inom gruppen. En del samer som deltagit i kartläggningen menar att det finns en rädsla kring att 

inte anses vara en ”äkta” same då de exempelvis inte sysselsätter sig med renskötsel eller talar 

samiska (Poggats, 2018, ss. 21, 35). 

Liknande upplevelser av rasism och diskriminering beskrivs även av människor inom den 

judiska nationella minoritetsgruppen. En rapport av Brottsförebyggande rådet (2019) betonar att 

fördomar och stereotyper gentemot judar bygger på föreställningar som levt vidare genom 

historien. Rapporten betonar hatbrottens utbredning mot judar i samhället där skolan är en av de 

arenor där dessa sker. Personerna som intervjuats i rapporten upplevde att lärare saknar kunskap 

och de verktyg som behövs för att kunna hantera antisemitism (ss. 37, 86). Även Lennart Rodhin 

(2017) poängterar utbredningen av angrepp mot judar och alla medborgares ansvar att skydda den 

nationella minoritetsgruppen mot brott (s. 59). 

I ett beslut från Kulturdepartementet i Sverige (2020) med syfte att ge tornedalingar upprättelse 

och motverka liknande diskriminering i framtiden, fastslås det att kunskapen om den nationella 

minoritetsgruppen behöver stärkas. Enligt beslutet från Kulturdepartementet är det av vikt att 

tornedalingar får upprättelse för de historiska förtryck som ägt rum. Dessa händelser har 

fortfarande en påverkan på individernas självbild. Särskilt angeläget är det att barn som utsatts för 

kränkningar på grund av sitt modersmål meänkieli uppmärksammas och att dessa individer får 

upprättelse (ss. 2-4). 

Då romer i flera århundraden utsatts för förföljelse och diskriminering har dessa företeelser 

blivit en del av vardagen (Diskrimineringsombudsmannen, 2004, ss. 10, 16). En rapport från 

Skolverket (2018) beskriver romers situation i svenska skolan. Intervjuerna som ligger till grund för 

rapporten visar att romer upplevde att det är lättare att vara öppen med sin identitet om 

undervisningen redan behandlat romers kultur, historia och språk (s. 21). 

Likt de övriga nationella minoritetsgrupperna upplever också en del sverigefinnar att de utsätts 

för diskriminering och okunskap. Joona Suni (2016) vittnar i sin debattartikel i svenska Yle att han 

upplever diskriminering som grundar sig i sitt sverigefinska ursprung. Diskrimineringen tar enligt 

Suni sig uttryck bland annat genom systematiska hån och fördomar om den sverigefinska 

identiteten. En vanlig fördom som Suni stött på är att finländare är  ”[...] den pinsamma, enkla och 

våldsamma kusinen från öst som älskar sin sprit och sina mjukisbyxor” (Suni, 2016). Denna typ av 

stereotypiska kommentarer kan påverka individernas identitet i längden.  



 

 8 

2.4 Lärarens uppdrag  

Det finns i nuläget inga krav på kunskap om Sveriges nationella minoriteter i lärarutbildningen. Det 

är alltså föga förvånande att lärarkåren saknar relevant kunskap om detta (Rohdin, 2017, ss. 240-

241). Europarådet (2012) konstaterar att de svenska myndigheterna bör säkerställa att 

lärarutbildningen förbereder de blivande lärarna inför sin kommande undervisning kring nationella 

minoriteter. Detta är väsentligt för att lärarna ska kunna uppfylla kraven i läroplanen (s. 22). Att 

yrkesverksamma lärare har kunskap om Sveriges nationella minoriteter och förmedlar korrekt 

information till eleverna kan vara en förutsättning för att minska risken för fortsatt diskriminering. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att människor som tillhör Sveriges nationella 

minoritetsgrupper upplever och har upplevt kränkningar i sin vardag. Okunskap om gruppernas 

kultur, språk och historia kan leda till att negativa stereotyper fortsätter att reproduceras och 

därmed bidra till diskriminering och kränkningar. Avsaknaden av läromedelsgranskning och 

allmänhetens okunskap kräver att lärare medvetandegörs om sitt ansvar i att kritiskt granska sina 

val av läromedel och på detta sätt motverka okunskap. 
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3. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om hur läromedel används i undervisningen samt 

framställningen av Sveriges nationella minoritetsgrupper.  

3.1 Användandet av läromedel i undervisningen 

Johan Nelson (2006) gör i sin artikel Hur används läroboken av lärare och elever? ett försök att kartlägga 

och beskriva den forskning som finns inom användandet av läroböcker. Efter att ha presenterat 

aktuell forskning inom området sammanfattar Nelson några viktiga övergripande drag. Bland annat 

konstateras att även fast användandet av läroböcker är kritiserat bland både forskare och elever, 

används dem ofta vid planering av undervisning bland lärare. Det finns dock olika anledningar till 

varför läroboken används i klassrummet. Det kan dels handla om praktiska aspekter som 

exempelvis tidsoptimering, men det kan även ha sin grund i lärares kunskapssyn (ss. 16, 24-25). En 

av de studier Nelson (2006) belyser är Kari Elisabeth Bachmanns (2005) avhandling Læreplanens 

differens - Formidling av læreplanen til skolepraksis. Resultatet visar att 87% av de 419 lärarna som svarat 

på Bachmanns enkät utgick ifrån en lärobok när de planerade sin undervisning. Lärarna uppgav 

även att de lät eleverna arbeta med uppgifter kopplade till boken (ss. 216, 320-321). Ytterligare en 

studie som Nelson (2006) uppmärksammar är Gösta Wennbergs (1990) avhandling Geografi och 

skolgeografi - Ett ämnes förändringar. Resultatet av Wennbergs undersökning visar att majoriteten av 

lärarna som deltog utgår från läroböcker i sin planering av undervisningen då de förlitar sig på att 

läroböckerna grundar sig i kursplanen (ss. 163-165). 

Användandet av läroböcker är med ovanstående forskning som bakgrund en betydelsefull källa 

vid skapandet av undervisningsinnehåll. Det är av relevans för den här studien då det belyser och 

påvisar vikten av läroböckers inverkan på undervisningen. Innehållet i läroböckerna spelar därför 

en stor roll för vilken typ av kunskap och värden som förmedlas. 

3.2 Framställningen av Sveriges nationella minoritetsgrupper i läromedel 

I Jörgen Mattlars (2008) avhandling Skolpropaganda? - En ideologianalys av läroböcker i svenska som 

andraspråk står läroböckers innehåll i fokus. Studien hade som syfte att behandla läroböcker i 

svenska som andraspråk och vilka värden dessa förmedlar. Mattlar utgår från att läroböcker är en 

arena för ideologisk produktion, där potential finns för att motverka hegemoniska strukturer. 

Aspekterna kön, klass och etnicitet undersöktes genom en kvalitativ textanalys och en kvantitativ 

innehållsanalys. I studien benämns etnicitet som en dynamisk konstruktion snarare än statiska 

kategorier där klassificeringen av människor skapar ett ”vi” och ”dem” (ss. 11, 14, 41-42, 61). För 

den här studien är det av särskild vikt att fokusera på de avsnitt i avhandlingen som berör etnicitet 

och då specifikt framställningen av Sveriges nationella minoritetsgrupper. Resultatet av Mattlars 

(2008) studie visar att läroböckerna som analyserades hade stor avsaknad av fakta om Sveriges 
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nationella minoritetsgrupper. Av de fem läroböcker som analyserades nämndes den nationella 

minoritetsgruppen sverigefinnar endast en gång, trots att det är Sveriges största officiella 

minoritetsgrupp. Läroböckerna förmedlar till stora delar en homogen syn på det svenska samhället 

där de nationella minoritetsgrupperna marginaliseras. Mattlar konstaterar att samerna har en 

särställning i flera av böckerna då fakta om gruppen förekommer mer frekvent. Däremot förmedlas 

ofta en seglivad schablonbild av samer som en homogen grupp renskötande nomader som står i 

kontrast till det urbana svenska majoritetssamhället. Samer beskrivs därmed som ett främmande 

folkslag med få kopplingar till majoritetssamhället. Trots att de nationella minoritetsgrupperna 

erkändes av svenska staten år 2000 benämns romer vid det nedvärderande ordet ”zigenare” i en av 

läroböckerna utgivna efter erkännandet (ss. 79, 99-100, 102-103, 114, 118, 122, 184, 188). Det är 

dock viktigt att poängtera att läroböckerna i Mattlars (2008) studie är utgivna från 1995 till 2005. 

Det är alltså möjligt att beskrivningen av Sveriges nationella minoritetsgrupper ser annorlunda ut 

idag. Sammanfattningsvis konstaterar Mattlar (2008) att genom läroböckernas marginalisering av 

de svenska nationella minoritetsgrupperna utesluts även fakta om stora delar av Sveriges språkliga, 

historiska, kulturella och religiösa mångfald (s. 195). 

Aleksandra Indzic Dujso (2015) har i sin avhandling Nationella minoriteter i historieundervisningen 

granskat hur Utbildningsradions program i historia och samhällskunskap framställt den nationella 

minoritetsgruppen romer mellan 1975-2013. Studien har med ett postkolonialt perspektiv 

analyserat Utbildningsradions utbud av program kopplade till romer. Etnicitet ses i studien som ett 

resultat av interaktionen mellan människor där gränser mellan olika grupper upprätthålls och skapar 

ett ”vi och dem”. Undersökningen tar avstamp i den diskriminering som ägt rum gentemot romer 

i historien. Även idag förekommer antiziganism och avhandlingen fokuserar därmed på hur den 

nationella minoritetsgruppen framställts genom ett brett spann av årtionden (ss. 3-4, 9-10, 108). 

Resultatet av Indzic Dujsos (2015) undersökning är relevant för den här studien i relation till hur 

nationella minoritetsgrupper framställs i läromedel. Valet av läromedel i avhandlingen skiljer sig 

dock från denna studie, då läromedelsbegreppet är vidare än läroböcker. Indzic Dujso (2015) 

konstaterar att de få program om romer som producerades under 1970-1980 hade ett tydligt syfte 

att lära om romerna som homogen grupp och använder sig implicit av det svenska 

majoritetssamhället som norm. Kunskap om romers ”annorlundahet och avvikelse” skulle utveckla 

en förståelse för ”de andra” hos majoritetssamhället och var ett av de centrala målen i skolan under 

denna tidsperiod. I programmen från 1990-talet fortsätter dikotomin mellan majoritetssamhället 

och romer att stå i fokus. ”De andra”, alltså romer, placeras hierarkiskt lägre ner än 

majoritetssamhället, något som även är tydligt i de program som analyserats från 2000-talet. Den 

stora skillnaden från program gjorda 1970-1980 är att fokus nu riktas mot den diskriminering som 

minoritetsgruppen utsatts för historiskt. Det görs ett försök att inkludera diskrimineringen av 

romer i den gemensamma svenska historien, dock utgår det historiska narrativet fortfarande från 

dikotomin ”vi och dem”. Detta försök kan ses som en första ansats till att sprida kunskap om de 

övergrepp som bland annat svenska staten utsatt gruppen för. Under 2000-talet skapas för första 
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gången ett till-perspektiv istället för att enbart sprida kunskap om gruppen. Programmen riktar sig 

mot såväl etniskt svenska elever men även direkt till romer, för att förtydliga vikten av utbildning 

för alla. I programmen skildras romers upplevelse om en stor okunskap hos majoritetssamhället. 

Detta är något som även Indzic Dujso (2015) beskriver och menar att det fortfarande är en 

traditionell bild av minoritetsgruppen som framställs samtidigt som det ändock skett en liten positiv 

utveckling (ss. 52, 54, 59, 68-69, 73-75, 90-92, 101). 

I sin avhandling Coverage of the holocaust in high school history textbooks (2009) har David Lindquist 

undersökt framställningen av förintelsen i amerikanska läroböcker. Det har blivit ett stående inslag 

i historieläroböcker att porträttera förintelsen och lärare vänder sig ofta till dessa böcker för att 

undvika faktafel. Det är därför av största vikt att framställningen i läroböckerna är korrekt och 

representativ. Lindquist framhåller att det finns en hel del problematik i beskrivningarna av 

förintelsen i de läroböcker som undersökts. Kritik riktas mot att det inte i någon av de sex 

undersökta läroböckerna förmedlas en bild av den långa traditionen av antisemitism som ägt rum 

i östra Europa. Denna avsaknad kan leda till att elever uppfattar att antisemitism inte existerat innan 

1933 och att de därför går miste om den komplexitet som ligger till grund för förintelsen. Det kan 

också leda till att eleverna ser på förintelsen som en lösryckt händelse avskild från sin kontext, 

istället för att förmedla den korrekta verkligheten där förintelsen var en händelse som byggde på 

redan understödda tankar om etnicitet hos gemene man. Dessa tankar underlättade och 

legitimerade i sin tur det folkmord som senare ägde rum. Till lärarna som använder sig av 

läroböcker i historia för att förmedla kunskap om förintelsen ger Lindquist flera råd. En central 

anvisning som beskrivs är att de som planerar undervisningen ska identifiera vilka aspekter som 

saknas i läroboken för att kunna förmedla en korrekt bild. Slutligen konstaterar Lindquist att även 

om läroböckerna bidrar till kunskap är innehållet i dessa begränsat och kan leda till att elever får ett 

felaktigt synsätt på historiska händelser (ss. 298-300, 303). 

Antti Ylikiiskilä har genomfört flertalet studier av läroböcker, dels i sina studier Syns vi inte finns 

vi inte (2006) och Du som är finne ska väl inte vara så glad och nykter (2015a). Båda undersökningarna 

visar tydliga brister på förekomsten av den nationella minoritetsgruppen sverigefinnar i de 

studerade läroböcker. I den tidigare studien Syns vi inte finns vi inte (2006) analyserades 30 läroböcker 

utgivna mellan 2001-2005 och den senare studien Du som är finne ska väl inte vara så glad och nykter 

(2015a) bestod av 96 läroböcker varav 65 böcker var utgivna 2006-2010. Dessa två studier ger 

därmed tillsammans en bild av ett stort omfång av läroböcker som utgivits under en relativt lång 

tidsperiod. Ylikiiskilä konstaterar att sverigefinnar var nästintill osynliga i läroböckerna och de få 

beskrivningar som gavs var negativt stereotypiska. Sverigefinnar beskrivs enligt Ylikiiskilä som 

lågutbildade, våldsamma och användare av droger och alkohol. I läroböckerna beskrivs den finska 

historien men ingen av dessa presenterar sverigefinländarnas historiska perspektiv. Inte heller 

nämns den sverigefinska kulturen. Ylikiiskilä konstaterar att vid de få tillfällena där språkliga 

perspektiv benämns görs ingen skillnad på sverigefinska och finlandssvenska. Detta trots att det 

förstnämnda är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige medan finlandssvenska är den svenska som 
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finländare i svensktalande delar av Finland talar. Avslutningsvis tycker sig Ylikiiskilä se en ökning 

av fakta om sverigefinnar i senare utgivna läroböcker, denna ökning är dock marginell.  

Ylikiiskilä (2015b) har i studien Som om vi inte finns undersökt hur tornedalingar framställs i 95 

läroböcker utgivna mellan 2001-2009. I studiens sammanfattning konstateras att tornedalingar är 

nästintill totalt osynliga i de analyserade läroböckerna. När den nationella minoritetsgruppen väl 

förekommer är det en stereotyp, traditionell och i huvudsak negativ bild som målas upp. 

Sammantaget är den fakta som förmedlas inte särskilt utvecklad och nyanserad. 

Den tidigare forskning som presenterats ovan har analyserat läromedel som utgivits före 2013. 

Läroböckerna som analyserats i den här studien är till skillnad från den litteratur som behandlats i 

tidigare forskning utgiven 2014-2018. Forskningsfältet som behandlar hur Sveriges nationella 

minoritetsgrupper framställs i läromedel är förhållandevis snävt. Den här studiens bidrag inom 

detta område är främst att utöka kunskapen och bredda forskningsfältet och då särskilt för 

yrkesverksamma lärare. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien och dess 

analys. Studien utgår från Leif Östmans teori (2008; 2015) om följemeningar, Kevin Kumashiros 

(2000) teori om skolan som en anti-diskriminerande praktik samt en beskrivning av och teori om 

andrafiering.  

4.1 Följemeningar 

Undervisning förmedlar inte endast objektiva faktakunskaper utan även medföljande värden och 

värderingar. Det är således omöjligt att skilja på undervisningens rena kunskapsinnehåll från dess 

socialisationsinnehåll (Östman, 2008, s. 114). De värden och värderingar, det vill säga 

socialisationsinnehållet som följer med kunskapsinnehållet, kan vara mer eller mindre explicit eller 

implicit och benämns enligt Östman (2015) som följemeningar. Oavsett om läraren planerar för 

det eller inte förs följemeningar vidare genom undervisningen. Genom olika val kan läraren påverka 

vilka värden och värderingar som förmedlas till eleverna. Att lärare väljer att inkludera en viss typ 

av kunskap innebär även att en annan typ av kunskap exkluderas. Varje val bidrar därför till en stor 

mängd okunskap och påverkar således elevernas världsbild (ss. 25-28).  

Östman (2008) menar att själva syftet med en analys av följemeningar är att identifiera 

potentiella värdekritiska måltavlor och normer (s. 119). Sådana analyser kan kanske därför bidra till 

en medvetenhet hos lärare och i längden bidra till att värden och värderingar implementeras 

kontrollerat hos eleverna genom aktiva val av undervisningsinnehåll. Lena Molin (2006) menar att 

det är en central del av lärarens uppdrag att anta ett kritiskt förhållningssätt till de källor som 

används i undervisningen (s. 198). Genom att kritiskt identifiera, analysera och granska 

följemeningar i sin undervisning kan lärare möjligtvis uppfylla denna centrala del av sitt uppdrag.  

Följemeningar är i denna studie särskilt centralt för forskningsfrågorna som behandlar fakta om 

Sveriges nationella minoritetsgrupper. Detta då läroboksförfattarnas val av fakta genererar i att en 

viss typ av värderingar om Sveriges nationella minoritetsgrupper förmedlas till eleverna. 

4.2 Skolan som en anti-diskriminerande praktik 

Att ifrågasätta dynamiken i skolsammanhang anser Kumashiro i sin artikel Toward a Theory of Anti-

Oppressive Education (2000) vara en nyckel till att arbeta mot den diskriminering som utspelar sig 

både i samhället och mellan skolans väggar. Artikeln utgår från synsättet att en del grupper av 

människor i samhället privilegieras medan andra grupper marginaliseras. De grupper som 

privilegieras ses som normen och majoriteten, medan de grupper som marginaliseras ses som 

motsatsen till normen och benämns därför som ”de andra” (s. 25). Det här synsättet utgår även 

denna studie ifrån. Kumashiro (2000) har identifierat fyra olika sätt att arbeta mot diskriminering i 

undervisningen. Ett av arbetssätten betecknas som ”utbildning för de andra” och fokuserar på att 
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förbättra upplevelsen för de elever som tillhör samhällets marginaliserade grupper (ss. 25-26). Detta 

kan exempelvis handla om att läraren ser till att synliggöra alla elever i sin undervisning samt skapa 

ett klimat där elever som tillhör de marginaliserade grupperna känner sig trygga. Ett annat arbetssätt 

som Kumashiro identifierat benämns som ”utbildning om de andra” och innebär att alla elever, 

såväl de privilegierade som de marginaliserade, ska ges kunskap om marginaliserade grupper. Detta 

kan till exempel ta sig uttryck genom att läraren förmedlar kunskap till eleverna om grupperna som 

marginaliseras i samhället. Denna kunskap utgår ofta från vad samhället klassar som normalt och 

baseras på stereotyper och fördomar. Det tredje arbetssättet tituleras som ”utbildning som är kritisk 

mot privilegiering och andrafiering”. Fokus ligger på att undervisa om hur och varför vissa grupper 

i samhället privilegieras och andra grupper marginaliseras samt hur dessa strukturer legitimeras och 

upprätthålls av samhället. Kumashiros sista sätt att arbeta mot diskriminering uttrycks som 

”utbildning som förändrar elever och samhället”. Arbetssättet bygger på en poststrukturell syn, 

vilket i det här fallet innebär att diskriminering och fördomsfulla stereotyper skapas vid 

upprepandet av förtryckande diskurser. Därför inriktas undervisningen delvis mot att belysa att det 

är själva upprepningen och stereotypernas ursprung som orsakar en känsla av diskriminering. 

Undervisningen inriktas även mot hur eleverna kan bidra till förändra dessa diskurser (Kumashiro, 

2000, ss. 31-32, 35-36, 40, 42-43). 

De fyra arbetssätt som Kumashiro (2000) beskriver är av relevans för den här studien främst i 

forskningsfrågan rörande i vilken typ av fakta om de nationella minoritetsgrupperna som lyfts fram. 

4.3 Andrafiering  

Masoud Kamali (2005) benämner andrafiering som majoritetssamhällets systematiska handlingar 

av underordning och stigmatiserade särskiljningar av etniska och religiösa grupper. Historiskt sett 

har andrafiering bidragit till och bidrar ännu till att bevara majoritetssamhällets maktposition och 

privilegier (s. 35). Colleen MacQuarrie (2010) menar att grupper som utsatts för systematisk 

diskriminering i större grad tenderar att bli andrafierade. Detta kan ställas i relation till Kamalis 

(2005) påstående om att andrafiering stärker majoritetssamhällets maktposition. Definitionen av 

andrafiering är även den snarlik hos de båda författarna. MacQuarrie poängterar dock att begreppet 

är rotat i en postkolonial analys och menar att andrafiering skapas i relation till ens egna överlägsna 

identitet, i detta fall majoritetssamhället och dess privilegier. Andrafiering spelar en central roll i 

skapandet av individers identitet och kan därför inte helt kringgås. Det förekommer dock en 

diskussion om huruvida andrafiering kan motverkas och i vilken mån detta kan ske. Beroende på 

vilket perspektiv på andrafiering som används ter sig diskussionen olika. Andrafiering kan med 

grund i postmodernistiskt teori minskas genom att skapa utrymme för ett bredare spektrum av 

synsätt (ss. 636-639). Michal Krumer-Nevo och Mirit Sidi (2012) skriver i sin artikel Writing against 

othering hur andrafiering kan minskas i den skrivna texten och nämner tre olika skriftliga uttryckssätt 

att göra detta på. Dessa uttryckssätt fokuserar på att ”den andre” ska återfå sin subjektivitet och 

inte ska ses på som ett objekt. Det första är att genom narrativ i texten skapa en kontext där ”den 
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andre” får komma till tals. Det andra uttryckssättet är att skapa en dialog i texten och på det viset 

inkludera fler röster som kan föra en diskussion med varandra. Det tredje uttryckssättet är att 

författaren till texten väver in sina egna personliga tankar, åsikter och erfarenheter. Genom detta 

kan läsaren få en förståelse för vilken relation författaren har till ämnet (ss. 299-302). 

Andrafiering som teoretisk utgångspunkt är särskilt relevant för denna studie i relation till 

forskningsfrågan om och i så fall vilka olika uttryckssätt som finns i läromedelsböckerna för att 

skriftligt minska andrafiering.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom en undersökning belysa och beskriva hur Sveriges fem 

nationella minoritetsgrupper framställs i historia-, religions-, geografi- och 

samhällskunskapsböcker.  

Studiens frågeställningar, med utgångspunkt i de utvalda läroböckerna, är således: 

 I vilken mån förekommer fakta om Sveriges nationella minoritetsgrupper? 

 Vilken typ av fakta lyfts fram om Sveriges nationella minoritetsgrupper? 

 Om och i så fall vilka uttryckssätt används för att skriftligt minska andrafiering? 
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6. Metod 

Följande avsnitt beskriver datainsamling, urval, genomförande och analysmetod. Därefter följer en 

reflektion kring studiens styrkor och svagheter samt en definition av nationell minoritet. Slutligen 

presenteras arbetsfördelningen mellan studiens författare.  

6.1 Datainsamling 

Textanalys, som används i den här studien, klassas som en kvalitativ datainsamlingsmetod. Pär 

Widén (2015) menar att denna metod lämpar sig väl när skriftliga dokument och texter ska 

undersökas samt att samhällsvetenskapliga textanalyser är vanligt förekommande när samhälleliga 

fenomen ska studeras (s. 176). Då denna studies syfte ämnar att undersöka och beskriva en aspekt 

kopplat till samhällsvetenskaplig forskning är textanalys en erkänd datainsamlingsmetod och har 

därför använts i den här studien. 

Det kan inom textanalys appliceras olika dimensioner vid granskning av texten. Lennart 

Hellspong och Pär Ledin (1997) beskriver tre olika dimensioner där den första handlar om analys 

av upphovsmannen till texten och den andra riktar fokus mot textens språkliga och litterära 

innebörder. Den tredje dimensionen, som är aktuell för den här studien, handlar om att tolka 

textens innebörd i relation till det omgivande samhället (s. 221). 

För att besvara den här studiens forskningsfrågor valdes åtta läroböcker i två olika 

läromedelsserier. Serierna innehåller fyra böcker vardera i skolämnena historia, samhällskunskap, 

geografi och religion. Läroböckerna är utgivna av två olika läromedelsförlag, Gleerup och Capensis 

förlag.  

6.2 Urval  

Studiens material har valts utifrån flertalet aspekter. För att få en inblick i vilka läroböcker som 

används i undervisningen valde författarna till denna studie att fråga yrkesverksamma grundlärare 

på sociala medier. Svaren från dessa personer sammanställdes innan ett urval gjordes utifrån det 

tillgängliga materialet på Uppsala universitets bibliotek. För att få en allsidig bild av hur och i vilken 

mån Sveriges nationella minoritetsgrupper framställs i läromedelsböcker inom de 

samhällsorienterade ämnena valdes två olika sammanhängande läromedelsserier framför enskilda 

böcker från olika serier. Genom detta skapas en möjlighet att få överblick över disponeringen av 

fakta genom serierna. Urvalet i denna studie kan ses som ett målstyrt urval med inslag av ett 

bekvämlighetsurval. Alan Bryman (2018) beskriver att det målstyrda urvalet används för att 

materialet ska vara relevant för studiens forskningsfrågor. Urvalet är fastställt i ett tidigt skede av 

studien och forskningsfrågorna utgör basen för själva urvalet. Ett bekvämlighetsurval innebär att 

studiens material väljs utifrån det som finns tillgängligt i stunden. Det som kan vara problematiskt 
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med dessa urval är att resultaten inte går att generalisera då stickprovet inte med säkerhet kan sägas 

vara representativt för helheten (ss. 244, 496, 498). 

6.3 Databearbetning och analysmetod 

Datan som använts som källmaterial i denna studie har bearbetats i flera steg. I detta kapitel beskrivs 

hur datan reducerats och sammanställts.  

6.3.1 Kategorisering av fakta 

För att kunna analysera det insamlade materialet på ett överskådligt sätt har datan reducerats genom 

att skapa kategorier med tillhörande koder. I likhet med analysmetoden som Simon Lindgren (2014) 

beskriver har även kategorierna i denna studie namngivits och själva namnet är det som utgör koden 

(s. 46). Åtta olika kategorier skapades, definierades och fick koderna diskriminering, historien, kultur, 

levnadssätt, religion, rättigheter, språk och övrigt. 

Till kategorin diskriminering räknas fakta om såväl språkligt, historiskt, religiöst och samtida 

diskriminering mot de nationella minoritetsgrupperna. De nationella minoritetsgruppernas 

levnadssätt genom historien hör till kategorin historien, till exempel att samer tidigare levt som 

nomader. I kategorin kultur tillhör fakta om mat, hantverk, icke-religiösa traditioner, musik och 

sång. Kategorin levnadssätt besvarar främst frågorna vem och var. Detta innebär fakta om hur många 

och vilka som ingår i den nationella minoritetsgruppen samt var de bor. Fakta om religion och 

livsåskådningar i ett historiskt och nutida perspektiv klassas till kategorin religion. Fakta om de 

särskilda rättigheter som de nationella minoritetsgrupperna har inom det svenska samhället ingår i 

kategorin rättigheter. Fakta om de nationella minoritetsgruppernas språk klassas som kategorin språk. 

I detta ingår vilket språk som talas, exempel på ord och fraser samt hur många som talar det. 

Kategorin övrigt samlar den fakta som inte kan placeras in i de andra sju kategorierna. Denna 

kategori är väsentlig för att kunna besvara studiens frågeställning om i vilken mån fakta om Sveriges 

nationella minoriteter förekommer. Alla typer av fakta måste samlas in för att få en korrekt bild av 

läroböckernas innehåll.  

6.3.2 Tabeller 

Lindgren (2014) poängterar vikten av att göra kategoriseringen och kodningen konkret och tydlig 

och menar att det är viktigt att förmedla de mönster som upptäckts i datan på ett begripligt sätt (s. 

71). Därför har denna studie använt sig av tabeller i summeringen av det insamlade materialet. 

Datan placerades in i grundtabeller (se bilaga 1-8) för varje enskild läromedelsbok. Alla tabellers 

kolumner utgår från de åtta olika faktakategorierna och dess kod samt titeln på läromedelsboken. 

Stycken och meningar plockades ut från läromedelsböckerna och placerades in under kategorin de 

klassades som och den bok där de hämtades från. Dessa grundtabeller används för att underlätta 

analysen av källmaterialet för att på ett enkelt sätt kunna besvara studiens forskningsfrågor.  Efter 

det skapades två nya tabeller som reducerade fakta från grundtabellerna till antalet tillfällen där 
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minoritetsgrupperna benämndes (se tabell 1 och 2 i resultatet).  För att besvara forskningsfrågan 

om i vilken mån fakta förekommer om de svenska nationella minoritetsgrupperna lästes tabell 1 

och 2 i sin helhet. Antalet tillfällen som behandlar de nationella minoritetsgrupperna ställdes sedan 

i relation till det totala omfånget av sidor i respektive lärobok. Först därefter kunde en slutsats dras 

om i vilken mån fakta om de nationella minoritetsgrupperna som finns i respektive bok och i serien 

som helhet. Forskningsfrågan som berör vilken typ av fakta som lyfts fram om de nationella 

minoritetsgrupperna besvarades genom att analysera de kolumner i tabell 1 och 2 som avser de åtta 

kategorierna av fakta. Likt forskningsfrågan om i vilken mån fakta förekommer, kunde en slutsats 

om vilken typ av fakta som lyfts fram i läromedelsböckerna och serien i helhet dras först efter 

analysen av tabellen. Den tredje och sista forskningsfrågan besvarades genom att ställa tre frågor 

till allt material som hämtats från läroböckerna som återfinns i grundtabellerna. Dessa frågor 

baseras på Krumer-Nevo och Sidis teori (2012) om att minska mängden andrafiering genom det 

skrivna språket. Frågorna som besvarades var: 

 Förekommer ett narrativ? 

 Förekommer en dialog? 

 Vävs författarens personliga tankar, åsikter och erfarenheter in i texten? 

6.4 Genomförande 

Källmaterialet bearbetades en läroboksserie i taget för att behålla ett neutralt synsätt på innehållet 

och minimera risken för en direkt jämförelse. Varje läroboksserie innehåller fyra böcker och delades 

därför upp mellan studiens författare i den första genomläsningen. All befintlig text om Sveriges 

nationella minoritetsgrupper i läroböckerna placerades manuellt in i grundtabeller för att organisera 

och reducera källmaterialet. Därefter skedde en avstämning mellan författarna där det säkerställdes 

att texten som placerats in i grundtabellerna återfanns under rätt kategori. När allt material från 

grundtabellerna reducerats och placerats i tabellerna 1 och 2 genomfördes en analys av datan där 

frågeställningarna behandlades var för sig. 

6.5 Reflektion kring studiens styrkor och svagheter 

I detta avsnitt förs en diskussion om studiens styrkor och svagheter kopplat till reliabilitet och 

validitet samt kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. 

Att använda begreppen reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie är inte helt optimalt. 

Reliabilitet är ett mått på studiens pålitlighet och överensstämmelse där en central aspekt är att 

måttet ska vara stabilt nog att hålla över tid. Detta är problematiskt i en kvalitativ studie då sådana 

metoder inte bygger på regelbundna mätningar. Validitet rör frågan om ifall det som avses att mätas 

är det som faktiskt mäts. Det innebär att standardiserade mätningskrav bör finnas, vilket saknas i 

kvalitativ forskning. Känsligheten för kontextuella faktorer är själva kärnan i kvalitativ metod och 

därför är även ett objektivitetskrav irrelevant. Det är snarare mer väsentligt att forskaren har en 
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kritisk och tydlig reflektion (Bryman, 2016, ss. 207-209; Lindgren 2014, ss. 82-83). Med bakgrund 

i detta har fyra alternativa kriterier formulerats. Dessa kriterier benämns som trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. Trovärdighet kan ses som motsvarighet till intern validitet, vilket 

innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan de observationer som görs inom 

undersökningen och studiens teoretiska utgångspunkter. Kvalitativa studier har fokus på djup 

snarare än bredd och tenderar att vara kontextuellt unika. Frågan om kvalitativa studiers överförbarhet 

är således komplex då möjligheten att generalisera resultatet är begränsad. Genom att förmedla en 

fyllig redogörelse om studiens metod kan chanserna för att studiens generaliserbarhet öka då 

metoden lätt kan replikeras av andra. Pålitlighet inom kvalitativ forskning centreras kring att 

forskaren antar ett granskande synsätt och säkerställer att det skapas en fullständig och transparent 

beskrivning för studiens alla faser. Pålitlighetskriteriet kan därför likställas med begreppet reliabilitet 

som används inom kvantitativ forskning, där det centrala är att se huruvida studien kan replikeras. 

Då det inom kvalitativ forskning inte går att få en fullständig objektivitet är det av vikt att forskaren 

medvetet och i god tro arbetar aktivt för att inte påverkas av personliga värderingar (Bryman 2016, 

ss. 465-470; Lindgren 2014, ss. 83-84, med hänvisning till Lincoln & Guba 1985; 1994). Den här 

studien kan enligt trovärdighetskriteriet anses ha god trovärdighet då de teoretiska 

utgångspunkterna ligger till grund för analysen av källmaterialet. Däremot kan kriteriet för 

överförbarhet i relation till den här studien ses som mer komplext då undersökningen är 

kontextbunden och tätt knutet till studiens specifika källmaterial. Detta innebär att studiens resultat 

inte går att generalisera med säkerhet men genom att tydligt beskriva den här studiens 

tillvägagångssätt finns möjligheten att resultatet kan appliceras och generaliseras även med ett annat 

källmaterial. På ett liknande sätt, genom att beskriva tydligt och transparent hur studien genomförts 

kan studien även uppnå god pålitlighet. För att studien ska vara pålitlig krävs även att den här 

studiens författare antar ett så kritiskt förhållningssätt som möjligt vilket främst sker i 

diskussionsavsnittet. Detta är en kvalitativ studie och därför kan fullständig objektivitet hos 

författarna inte garanteras. Analysmetoden för den här studien kan dock stötta författarna i att inte 

påverkas av personliga värderingar. I ett försök att öka objektiviteten i studien har analysmetoden 

anpassats, till exempel i forskningsfrågan om i vilken mån fakta förekommer om Sveriges nationella 

minoritetsgrupper. Resultatet till forskningsfrågan baseras på antalet tillfällen de nationella 

minoritetsgrupperna nämns i relation till en större helhet för att säkerställa att resultatet inte 

grundar sig på en subjektiv uppskattning utan ett faktiskt antal. Avslutningsvis kan det konstateras 

att undersökningen har anpassats för att studien ska uppnå så god trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och objektivitet som möjligt. 

6.6 Definition av nationell minoritet 

En nationell minoritet är en folkgrupp som samhället erkänt och som har särskilda rättigheter i det 

specifika landet. Samhället har en skyldighet att ge stöd till de nationella minoritetsgrupperna för 

att de ska kunna behålla och värna om språk och traditioner (Nationalencyklopedin). Kraven för 
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att klassas som en erkänd nationell minoritetsgrupp i Sverige är dels att gruppen har en gemensam 

samhörighet utanför majoritetsbefolkningen. Gruppen ska även ha en särskild språklig, kulturell, 

religiös och/eller traditionell tillhörighet som skiljer sig väsentligt från allmänheten. Den enskilda 

individen och gruppen bör ha en strävan efter att bevara sin identitet samt ha ett historiskt eller 

långvarigt band till Sverige (Prop. 1998/99:143, s. 31). År 2000 erkändes de etniska grupperna 

samer, judar, tornedalingar, romer och sverigefinnar som Sveriges nationella minoritetsgrupper 

(Nationalencyklopedin). 

6.7 Arbetsfördelning 

Studien har i sin helhet skrivits av båda författarna. Arbetet med att ta ut analysmaterial från 

källmaterialet delades upp mellan författarna för att skapa en effektivare arbetsgång. Johanna 

Huuhka arbetade med Capensis samhällskunskap och historia samt Utkik samhällskunskap och 

religion.  Lina Kreku bearbetade innehållet i Capensis geografi och religion samt Utkik geografi 

och historia. Det utplockade materialet granskades dock av båda författarna innan arbetet med 

grundtabeller samt tabell 1 och 2 genomfördes. Lina Kreku skapade tabell 1 och 2 medan Johanna 

Huuhka strukturerade grundtabellernas innehåll.  

Under avsnittet tidigare forskning har övergripande ansvar delats upp mellan författarna. Lina 

Kreku har varit ansvarig för eftersökningar och läsning av forskning kopplad till samer och judar, 

medan Johanna Huuhka haft ansvar att söka fram och bearbeta forskning relaterad till romer, 

sverigefinnar och tornedalingar.  

Referenslistan samt färdigställandet av texten i formatmallen har Johanna Huuhka haft 

övergripande ansvar för och Lina Kreku har ansvarat för konklusionen.  

Övriga delar av studien har gjorts gemensamt. All text har skrivits och genomarbetats av båda 

författarna som är överens om den text som producerats. 



 

 22 

7. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den analys som genomförts av de åtta läroböckerna. 

Forskningsfrågorna besvaras var för sig under respektive läroboksserie.  

7.1 Capensis förlag 

Tabell 1  

Tabellen nedan visar antalet förekomster av fakta om de nationella minoritetsgrupperna i de fyra 

läroböckerna utgivna av Capensis förlag. Kolumnerna visar i vilken bok av de fyra som analyserats 

förekomsten finns. Raderna utgår från de koder som beskriver vilken kategori av fakta förekomsten 

kategoriseras som. Bokstäverna J, R, S, Sv och T står för de fem nationella minoritetsgrupperna 

judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Bokstaven A står för alla grupper och betyder 

att förekomsten av fakta är generell och/eller benämner alla nationella minoriteter. Siffran efter 

bokstäverna beskriver hur många gånger fakta förekommer. 
 

Capensis förlag Geografi Historia Religion  Samhälls-

kunskap 

Totalt 

Diskriminering 
  

J:2 
S:1 

A:1 
J:1 
R:1 
S:1 

Alla grupper: 1 
Judar: 3 
Romer: 1 
Samer: 2  

Historien 
 

S:1 S:1 J:1 
R:3 
S:3 
Sv:3 

Judar: 1 
Romer: 3 
Samer: 5 
Sverigefinnar: 3 

Kultur 
   

S:1 Samer: 1 

Levnadssätt 
  

J:3 
S:2 

A:1 
J:3 
R:2 
S:4 
Sv:1 
T:2 

Alla grupper: 1 
Judar: 6 
Romer: 2 
Samer: 6 
Sverigefinnar: 1 
Tornedalingar: 2  

Religion 
  

J:37 
S:6 

J:1 Judar: 38 
Samer: 6 

Rättigheter 
   

A:1 
S:3 

Alla grupper: 1 
Samer: 3 

Språk S:1 
  

J:1 
R:1 
S:2 
Sv:1 
T:1 

Judar: 1 
Romer:1 
Samer: 3 
Sverigefinnar: 1 
Tornedalingar: 1 

Övrigt 
   

A:2 Alla: 2 

Totalt Samer: 1 Samer: 1 Judar: 42 
Samer: 10 

Alla: 3 
Judar: 7 
Romer: 7 
Samer: 13 
Sverigefinnar: 5 
Tornedalingar: 3 

Samtlig total: 
Alla grupper: 3 
Judar: 49 
Romer: 7 
Samer: 36 
Sverigefinnar: 5 
Tornedalingar: 3 
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7.1.1 I vilken mån förekommer fakta om Sveriges nationella minoritetsgrupper? 

Läroböckerna i ämnena geografi och historia nämner vardera den nationella minoritetsgruppen 

samer endast en gång. Geografiboken består totalt av 178 sidor och historieboken av 144 sidor. 

Inga andra nationella minoritetsgrupper nämns. I läroboken för religionskunskap, som är 160 sidor 

lång, nämns judar och deras tro 42 gånger. Samer nämns 10 gånger medan övriga nationella 

minoritetsgrupper inte nämns alls. Läroboken för samhällskunskap är 132 sidor lång och ägnar ett 

helt kapitel till alla Sveriges fem nationella minoritetsgrupper, där samer nämns flest gånger och 

tornedalingar minst antal gånger. Sammantaget i hela läroboksserien förekommer fakta om judar 

mest frekvent, därefter i fallande ordning samer, romer, sverigefinnar och till sist tornedalingar. 

Alla fyra läroböcker består sammanlagt av 614 sidor och på dessa sidor förekommer fakta om 

Sveriges nationella minoritetsgrupper 103 gånger. 

Resultatet kan ställas i relation till Östmans (2015) teori om följemeningar. Avsaknaden av fakta 

om de nationella minoritetsgrupperna kan klassas som en implicit följemening eftersom själva 

avsaknaden i sig för med sig värden och värderingar. När vissa av Sveriges nationella 

minoritetsgrupper nämns fler gånger än andra kan det leda till att eleverna går miste om en stor 

mängd kunskap. Att exkludera vissa av de nationella minoritetsgrupperna kan förmedla en bild till 

eleverna av att de minoritetsgrupper som inte förekommer frekvent inte är lika viktiga. Detta skulle 

i sin tur kunna reproducera den okunskap och hierarkiska ordning som redan råder. 

7.1.2 Vilken typ av fakta lyfts fram om Sveriges nationella minoritetsgrupper? 

Fakta om Sveriges nationella minoritetsgrupper i Capensis läroboksserie behandlar främst deras 

historia och levnadssätt. Religion är dock den kategori där fakta förekommer flest gånger. Detta 

beror framförallt på att det ägnas ett helt kapitel åt judendomen, vilket är en av de stora 

världsreligionerna och därmed har en given plats i läroböckerna. Det är anmärkningsvärt att judar 

till störst andel nämns i samband med sin religion, då att vara jude inte är synonymt med att vara 

religiös. Fakta om äldre samisk religion förekommer sex gånger, det nämns däremot inget om 

samernas nuvarande religion. Ett exempel på när äldre samisk religion nämns är i Capensis 

religionsbok: 

I den äldre samiska religionen fanns många gudar. Allt i naturen, till exempel stenar, träd 
och djur, hade en egen själ. Vissa platser i naturen var heliga. En helig plats kallades för 
sejte. (Engström &Wallmark, 2018, s. 68) 

I relation till Östmans (2015) teori om följemeningar och dess oundvikliga medföljande värden 

och värderingar kan den starka kopplingen mellan judar och judendomen leda till att elever 

uppfattar alla judar som religiösa om detta inte kommenteras vidare i undervisningen. 

Läroböckernas avsaknad av övriga nationella minoritetsgruppers religioner kan tvärtom leda till att 

eleverna uppfattar dessa grupper som sekulära. Att fakta förekommer endast om äldre samisk 

religion och inte om vilken religion som samer har idag kan även det leda till att gruppen upplevs 

av eleverna som icke-troende i nutid. 
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Judar är den nationella minoritetsgrupp som nämns flest gånger i relation till diskriminering och 

då specifikt i samband med förintelsen. I Capensis samhällskunskapsbok står det:  ”Under andra 

världskriget (1939-1945) dödades cirka sex miljoner judar av nazisterna” (Engström, 2017, s.17). 

Diskriminering gentemot sverigefinnar och tornedalingar finns det ingen fakta om medan förtryck 

mot samer och romer nämns ett fåtal gånger. Samhällskunskapsboken visar på detta genom 

följande utdrag: ”Romerna blev under lång tid illa behandlade av den svenska staten. Före år 1959 

fick de flesta av de romska barnen inte gå i den svenska skolan och vuxna romer fick inte rösta i 

de politiska valen” (Engström, 2017, s. 34). Att citatet är skrivet i preteritum, ”romerna blev illa 

behandlade [...]”, kan leda till att undervisningen förmedlar en implicit följemening om att romerna 

inte längre blir illa behandlade, vilket är en felaktig bild av romers situation i Sverige. Citatet kan 

även ställas i relation till Kumashiros teori (2000) om skolan som anti-diskriminerande praktik. 

Eftersom citatet beskriver fakta om romerna som marginaliserad grupp och på vilket sätt dessa har 

blivit diskriminerade kan utdraget ur läroboken ses som arbetssättet ”utbildning om de andra”. 

Vidare kan det sägas att citatet utgår från det som anses vara normalt, det vill säga att gå i skolan 

och att vuxna får rösta i politiska val.  

Fakta om samernas historia förekommer fem gånger och det är majoriteten av de gånger en 

nationell minoritetsgrupps historia berörs. I kategorin historien nämns sverigefinnar tre gånger, 

vilket innebär att det är den kategori där gruppen nämns flest gånger. Om sverigefinnars historia i 

samhällskunskapsboken står det bland annat: ”De flesta av sverigefinnarna flyttade till Sverige för 

40-50 år sedan. Då var det svårt att få arbete i Finland medan det i Sverige fanns många lediga 

arbeten på bland annat fabriker” (Engström, 2017, s. 35). Om samernas historia skrivs det följande 

i Capensis historiebok: 

De äldsta spåren av renskötsel i norra Sverige kommer från järnåldern. Där hade människor 
under lång tid jagat vildrenar och plockat växter för att få mat. Nu började de tämja renar, 
det vill säga göra renarna tama. Från renarna fick de kött och skinnen kunde användas till 
bland annat kläder. Den här folkgruppen kallas idag för samer. (Engström & Engstrand, 
2019, s. 15) 

Citaten ovan om sverigefinnars och samers historia kan klassas som Kumashiros arbetssätt 

(2000) ”utbildning om de andra”. Detta då citaten ger kunskap om marginaliserade gruppers 

historia. 

Kultur är den faktakategorin där nationella minoritetsgrupper är som mest osynliga i 

läroboksserien. Fakta förekommer endast en gång i samhällskunskapsboken och då om samer: 

”Några ämnen såsom SO och slöjd är anpassade efter den samiska historien och samernas sätt att 

leva” (Engström, 2017, s. 37). Att kultur är den kategori där fakta om Sveriges nationella 

minoritetsgrupper förekommer minst antal gånger för med sig en implicit följemening till eleverna 

om att grupperna inte har någon särskild kultur. Detta är inte sanningsenligt då ett av kraven för 

att klassas som nationell minoritetsgrupp i Sverige är att gruppen ska ha en gemensam kultur. 

Citatet ovan beskriver att ämnena SO och slöjd är relevanta att anpassa efter samers levnadssätt. 

Det nämns dock inte varför just dessa ämnen är av betydelse. Detta är anmärkningsvärt då samisk 
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slöjd är en stor del av den samiska kulturen. Formuleringen ”[...] samernas sätt att leva” lämnar ett 

stort tolkningsutrymme till läsaren och följemeningen är således individuell utifrån de erfarenheter 

och kunskaper som eleven har. Enligt de arbetssätt som Kumashiro (2000) beskriver som en del 

av skolan som en anti-diskriminerande praktik, är citatet ovan komplext. Citatet förmedlar kunskap 

om en marginaliserad grupp men det citatet beskriver är ett arbetssätt som Kumashiro anser vara 

”utbildning för de andra”, det vill säga utbildning som förbättrar upplevelsen för de elever som 

tillhör den marginaliserade gruppen. 

Något om alla Sveriges nationella minoritetsgruppers levnadssätt nämns. Tornedalingar är den 

folkgrupp som överlag nämns minst antal gånger i hela läroboksserien. Två av dessa är i 

samhällskunskapsboken och kan kategoriseras som levnadssätt: 

Det bor idag cirka 50 000 personer i Sverige som tillhör folkgruppen tornedalingar. De 
flesta av dem bor i Tornedalen. (Engström, 2017, s. 35) 

Tornedalingar är en folkgrupp som kommer från Tornedalen. Tornedalen ligger både i 
Sverige och Finland och var under cirka 600 år ett och samma land. När de båda länderna 
delades hamnade den ena delen av Tornedalen i Sverige och den andra delen i Finland. 
(Engström, 2017, s. 35) 

Inom kategorin rättigheter nämns samer men även ett stycke som berör alla Sveriges nationella 

minoritetsgrupper. I Capensis samhällskunskapsbok står följande: 

Riksdagen har därför bestämt att invånare i Sverige som tillhör någon av de nationella 
minoriteterna har särskilda rättigheter. Barn som tillhör en nationell minoritet har rätt att 
lära sig det egna språket i skolan. De har också rätt att lära sig om sin folkgrupps historia 
och kultur, till exempel religion, sånger och berättelser. En annan rättighet som personer 
tillhörande en nationell minoritet har är att de får använda sitt eget språk vid kontakt med 
exempelvis kommunen eller skolan där de bor. (Engström, 2017, s. 33) 

Det finns fakta om alla nationella minoritetsgruppers språk, även om det skiljer sig i hur mycket 

som finns. Om samiska står det bland annat följande i samhällskunskapsboken: 

Samerna talar samiska. Det finns många varianter av det samiska språket. (Engström, 2017, 
s. 36) 

All undervisning skedde enbart på svenska, vilket fick till följd att många samer inte lärde 
sig sitt eget språk. Det är en av anledningarna till att det idag bara finns cirka 7 000 personer 
som talar samiska. (Engström, 2017, s. 37) 

Formuleringen ”samerna talar samiska” kan ses som problematisk då den explicita 

följemeningen är att alla samer pratar samiska, något som är långt ifrån sanningsenligt. Att det 

beskrivs att 7000 personer talar samiska, utan att ställa detta i relation till det totala antalet samer, 

kan förmedla bilden av att det är många som talar språket. De nedre citatet kan ses som ”utbildning 

som är kritisk mot privilegiering och andrafiering”, i enlighet med Kumashiros teori (2000). Detta 

då citatet beskriver hur den marginaliserade gruppen diskriminerats och vilka effekter det fått. 
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Den fakta som inte klassades in under någon särskild kategori klassificerades under övrigt. Ett 

exempel på sådan fakta återfinns i samhällskunskapsboken: 

Det finns grupper av människor i Sverige som har bott i landet under mycket lång tid. De 
har ett eget språk och en egen gemensam historia. De här folkgrupperna kallas för 
nationella minoriteter. Det är Sveriges riksdag som har bestämt att de ska räknas som 
nationella minoriteter. (Engström, 2017, s. 33) 

Slutligen kan det konstateras att innehållet i läroboksserien medför flertalet följemeningar, såväl 

explicita som implicita, där en del kan förmedla direkt felaktig information till eleverna. Det 

vanligaste sättet att presentera fakta relaterad till Kumashiros teori (2000) om skolan som anti-

diskriminerande praktik, är att förmedla kunskap om de nationella minoritetsgrupperna. Trots fakta 

om diskriminering gentemot grupperna förekom inte någon information om hur skadliga praktiker 

upprepas och hur eleverna kan förändra dessa, som är det centrala i Kumashiros fjärde arbetssätt 

”utbildning som förändrar elever och samhället”. 

7.1.3 Om och i så fall vilka uttryckssätt används för att skriftligt minska andrafiering? 

MacQuarrie (2010) menar att grupper som utsatts för systematisk diskriminering tenderar att bli 

andrafierade i större grad, detta kan appliceras även på Sveriges nationella minoritetsgrupper. Trots 

detta finns en avsaknad av uttryckssätt som minskar andrafiering genom skrift. Analysen visar att 

inget av de tre uttryckssätten narrativ, dialog och användandet av författarens egna erfarenheter 

och tankar, framarbetade av Krumer-Nevo och Sidi (2012), används i läroboksserien. Kamali 

(2005) menar att andrafiering fortfarande bidrar till att bevara majoritetssamhällets maktposition 

och privilegier. Att det inte finns några tydliga tecken på att skriftligt minska andrafiering i dessa 

läroböcker kan vara ytterligare en kugge i hjulet när det gäller att bevara majoritetssamhällets 

maktposition.   
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7.2 Utkik 

Tabell 2. 

Tabellen visar antalet förekomster av fakta om de nationella minoritetsgrupperna i de fyra 

läroböckerna Utkik utgivna av Gleerup. Upplägget i tabellen är densamma som i tabell 1. (se s. 22). 

 

 
Utkik Geografi Historia Religion  Samhälls-

kunskap 

Totalt 

Diskriminering 
 

S:1 J:2 
S:2  

R:2 
S:3  

Judar: 2 
Romer: 2 
Samer: 6 

Historien 
 

S:1 J:2 
S:2 

R:2 
S:3 

Judar: 2 
Romer: 2 
Samer: 5 

Kultur 
  

S:1 
 

Samer: 1 

Levnadssätt S:5 
 

J:4 
S:2 

R:2 
S:1 

Judar: 4 
Romer: 2 
Samer: 8 

Religion 
 

S:1 J:16 
S:5 

 
Judar: 16 
Samer: 6 

Rättigheter A:1 
 

S:1 A:3 
S:3 

Alla grupper: 4 
Samer: 4 

Språk A:1 
S:1 

 
J:1 

S:1 

A:1 
R:2 

Alla grupper: 2 
Judar: 1 
Romer: 2 
Samer: 2 

Övrigt A:1 S:1 A:1 
J:1 

A:3 
S:1 

Alla grupper: 5 
Judar: 1 
Samer: 2 

Totalt Alla: 3 
Samer: 6 

Samer: 4 Alla: 1 
Judar: 26 
Samer: 14 

Alla: 7 
Romer: 8 
Samer: 10 

Samtlig total: 
Alla grupper: 11 
Judar: 26 
Romer: 8 
Samer: 34 
Sverigefinnar: 0 
Tornedalingar: 0 

 

7.2.1 I vilken mån förekommer fakta om Sveriges nationella minoritetsgrupper? 

I geografiboken, som är 156 sidor lång, förekommer fakta som berör alla nationella 

minoritetsgrupper tre gånger samt fakta om samer sex gånger. Läroboken i historia är 216 sidor 

lång och har enbart fakta om samer, som nämns vid fyra tillfällen. Religionsboken består av 164 

sidor och judar är den nationella minoritetsgrupp som nämns mest frekvent med sina 26 gånger. 

Samer nämns 14 gånger medan övriga nationella minoritetsgrupper inte nämns alls, däremot 

förekommer generell fakta om alla grupper vid ett tillfälle. I Utkik samhällskunskapsbok nämns 
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samer tio gånger, romer åtta gånger och generell fakta om alla grupper sju gånger. Sammantaget i 

hela läroboksserien Utkik anträffas fakta om samer flest antal gånger, därefter i fallande ordning, 

judar och romer. Sverigefinnar och tornedalingar nämns inte alls utöver när det förekommer 

generell fakta om Sveriges alla nationella minoritetsgrupper. Sådan generell fakta finns exempelvis 

i geografiboken: ”De finns fem nationella minoriteter i Sverige: Judar, romer, samer, sverigefinnar 

och  tornedalingar. Dessa grupper har gemensamt att de har bott i Sverige under lång tid och att 

de har i gruppen traditioner och språk som knyter dem samman” (Örbring, 2015, s. 86). Hela Utkik 

läroboksserie består av 668 sidor och i dessa förekommer fakta om Sveriges nationella 

minoritetsgrupper 79 gånger. 

Östmans teori (2015) om följemeningar kan appliceras på ovanstående resultat. Att samer är 

den nationella minoritetsgrupp som nämns flest i gånger i läroboksserien kan föra med sig en 

följemening som leder till att elever värderar samer högre än övriga grupper. Den totala 

exkluderingen av sverigefinnar och tornedalingar är en implicit följemening som förmedlar bilden 

av att dessa nationella minoritetsgrupper inte är lika viktiga. Dessa grupper nämns endast i samband 

med att alla nationella minoriteter berörs och informerar eleverna om att de finns men ingen 

ytterligare specifik fakta om grupperna förekommer. Detta faktum kan ge eleverna en uppfattning 

om att sverigefinnar och tornedalingar inte särskiljer sig från de andra nationella 

minoritetsgrupperna, något som inte stämmer. En stor del kunskap om Sverige och dess invånare 

går därmed förlorad. 

7.2.2 Vilken typ av fakta lyfts fram om Sveriges nationella minoritetsgrupper? 

Den typ av fakta som förekommer mest frekvent är om religion, den som förekommer minst antal 

gånger är kultur. Judar är den nationella minoritetsgrupp som nämns oftast inom kategorin religion, 

vilket kan förklaras genom att judendomen tillhör en av de stora världsreligionerna. Fakta om äldre 

samisk religion beskrivs vid sex tillfällen och där tas bland annat nåjder, deras trummor och heliga 

platser upp. Följande utdrag finns att hitta i Utkik religion: 

Samernas religion hängde ihop med naturen som fanns runt omkring dem. Man tänkte att 
allt i naturen hade en själ. Allt som samerna behövde för att kunna leva kom från naturen. 
Därför var det viktigt att inte förstöra den utan visa respekt och tacksamhet för naturen. 
Samerna delade upp världen i tre delar: underjorden, den jordiska och den himmelska 
världen. Varje värld hade sina egna gudar och väsen. Björnen var ett heligt djur som gällde 
att hålla sig väl med. Många riter handlade om att lugna björnens ande eller visa 
uppskattning för den. När man dödat en björn fanns det många riter kring hur man till 
exempel skulle ta hand om och begrava björnens ben för att björnens ande inte skulle 
hämnas på människorna. (Bohlin, 2015, s. 110) 

Ovanstående citat kan utifrån Kumashiros arbetssätt (2000) klassas som ”utbildning om de 

andra” då stycket handlar om äldre samisk religion men inte ger läsaren en förståelse för samers 

nuvarande religioner/livsåskådningar. Citatet kan sägas förmedla en stereotypisk bild av samers 

religion, eftersom den inte ställs i relation till den verklighet som finns idag. Den stereotypiska bild 
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som målas upp är alltså att samer idag har detta synsätt på världen och inte är en del av det moderna 

samhället. 

Inom kategorin diskriminering finns det fakta om samer, judar och romer. I Utkik 

samhällskunskap beskrivs diskrimineringen mot samer genom följande utdrag: 

Men eftersom det inte finns tillräckligt många samiska förskollärare, lärare och läroböcker 
lär sig många inte samiska ordentligt. Dessutom hotas det samiska språket av den 
folkomflyttning som sker i hela Sverige. Många samiska ungdomar flyttar efter gymnasiet 
till södra och mellersta Sverige för att studera eller arbeta. När de sedan får barn talas kanske 
inte längre samiska i hemmet. Samiskan glöms bort. På det här sättet riskerar språk att 
försvinna för många urfolk i världen. (Almgren, 2015, s. 94) 

Även detta skrivs om diskrimineringen mot samer i religionsboken: 

På 1600-talet drogs Sveriges gränser längre norrut, in i samernas land. Då ville man också 
att samerna skulle bli kristna. Deras religion förbjöds och de religiösa föremål som fanns 
brändes. Samerna blev tvingade att gå i kyrkan och tro på kristendomen. (Bohlin, 2015, s. 
110) 

Citatet påpekar att Sverige som stat klev in och förändrade livssituationen för samerna. Detta 

medför en explicit följemening till läsaren om att staten på många sätt tog sig friheten att utöva 

makt gentemot samerna och därmed säkrade sin position som överlägsna. Den implicita 

följemeningen av utdraget kan vara att samer som homogen grupp fortfarande idag är kristna, då 

inget nämns om deras nuvarande religion/livsåskådning. Fakta om diskrimineringen mot romer 

förekommer bland annat i Utkik samhällskunskap och beskriver Tysklands behandling av den 

nationella minoritetsgruppen under förintelsen: 

Då sade man ”zigenare” eller ”tattare”. De var ofta förföljda och mobbade och år 1914 
bestämdes att inga ”zigenare” fick komma in i Sverige. Det förbudet gällde fram till 1954 
och betydde bland annat att romer som förföljdes i Nazityskland mellan åren 1933 och 
1945 inte kunde fly till sina anhöriga i Sverige. Mellan 200 000 och 500 000 romer mördades 
av nazisterna i Förintelsen under andra världskriget. (Almgren, 2015, s. 92) 

Användandet av de nedvärderande orden ”zigenare” och ”tattare” i en lärobokstext gör att dessa 

uttryck lärs ut till eleverna och därmed reproduceras. En implicit följemening av denna användning 

av nedvärderande ord kan därmed bli att romerna som grupp fortsätter att förknippas med dessa. 

I ett vidare perspektiv kan detta leda till ytterligare diskriminering av den nationella 

minoritetsgruppen. I citatet beskrivs det explicit hur romer mördades under förintelsen, detta kan 

implicit förstås av eleverna som att judarna inte var den enda folkgruppen som utsattes, något som 

är en korrekt bild av historien. Att utdraget förmedlar hur romer har marginaliserats genom åren, 

gör att citatet kan placeras inom ramen för Kumashiros (2000) arbetssätt ”utbildning som är kritisk 

mot privilegiering och andrafiering”. 

Fakta kopplat till de nationella minoritetsgruppernas historia förekom totalt nio gånger, varav 

samer nämndes fem gånger, romer två och judar två. I samhällskunskapsboken står det följande 

om samer: ”De första människorna i Sverige var samer” (Almgren, 2015, s. 93). Detta citat 
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förmedlar fakta som är direkt felaktig då Sverige inte fanns som land när samerna bosatte sig i de 

norra delarna av Norden. Eleverna kan också få uppfattningen om att samer endast var bosatta på 

den mark som idag är Sverige, vilket inte heller är korrekt. Judars historia beskrivs i religionsboken: 

År 70 v.t gick romarna in med en stor här i Jerusalem och förstörde templet. Många judar 
hade redan utvandrat, flyttat, när templet förstördes första gången år 586 f.v.t, men nu tog 
utvandringen ny fart. Judarna spreds runt Medelhavet, i mellanöstern, norr- och österut i 
Europa och till norra Afrika. Judarna blev invandrare i sina nya hemländer, men de glömde 
aldrig sitt gamla land eftersom de ständigt läste om det i sina heliga skrifter och talade om 
landet när de firade sina högtider. Det judiska folket har genom århundradena levt i olika 
länder och världsdelar men ändå behållt sin religion och sina traditioner. (Bohlin, 2015, s. 
26)  

Kultur är den kategori av fakta som förekommer minst antal gånger och då endast ett stycke 

om samer i religionsboken: 

Jojk är det samiska sättet att sjunga. Samer säger inte att jojkar om något som man säger att 
man sjunger om något. Man jojkar något, till exempel kan man jojka om en speciell plats i 
naturen eller en död släkting. När man jojkar något känner man sig nära det. (Bohlin, 2015, 
s. 111) 

Citatet ovan beskriver att samer inte jojkar om något utan att de jojkar något. Därefter följer 

meningen ”till exempel kan man jojka om [..]” vilket är felaktigt och motsäger det som skrivits i 

meningen innan. Utifrån Kumashiros (2000) fyra arbetssätt kan det konstateras att detta utdrag 

beskriver fakta om den nationella minoritetsgruppen och därmed klassificeras som ”utbildning om 

de andra”. 

Fakta om de nationella minoritetsgruppernas levnadssätt berörs vid 14 tillfällen. Samer nämns 

åtta gånger, judar fyra gånger och romer två. Om judiskt levnadssätt står bland annat i Utkik 

religionsbok: ”Många judar bor i Israel idag men fortfarande är stora delar av det judiska folket 

utspridda över världen. Idag bor det flest judar i USA, cirka 6 miljoner” (Bohlin, 2015, s. 27). 

Sveriges nationella minoritetsgruppers rättigheter nämns dels kring alla grupper vid fyra tillfällen 

och samer specifikt vid fyra andra tillfällen. Samers särskilda rättigheter som urfolk beskrivs i 

religionsboken: 

År 2000 kom en ny lag i Sverige som ger vissa språk särskilda rättigheter. De här språken 
kallas för minoritetsspråk och samiskan är ett av dem. Lagen innebär bland annat att 
samhället ska arbeta för att språket ska leva kvar och att de som är samer ska ha rätt att till 
exempel få undervisning i samiska i skolan. I de kommuner i Sverige där det bor många 
samer ska också myndigheterna kunna ge information på samiska. (Bohlin, 2015, s. 109) 

Att endast samiskan nämns som exempel på ett minoritetsspråk i citatet kan ge en implicit 

följemening om att samerna och deras språk är viktigare än övriga nationella minoritetsspråk. 

Om de nationella minoritetsgruppernas språk står det generell övergripande fakta vid två 

tillfällen, ett av dessa är i geografiboken: ”Minoritetsspråken är jiddish, romani chib, samiska, finska, 

meänkieli” (Örbring, 2015, s. 86). 
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Samer och romers språk behandlas två gånger vardera och judars språk en gång. Om romers 

språk går följande utdrag att hitta i samhällskunskapsboken: ”Låneord från romani: jycke-hund, 

tjej-flicka, mucka-bli fri, kis-man, lattjo-kul, haja-förstå, pröjsa-betala” (Almgren, 2015, s.92). 

Fakta som inte gått att kategorisera efter studiens kategorier placerades under övrigt. Denna typ 

av fakta förekom totalt åtta gånger, varav fem tillfällen behandlade generell fakta om alla nationella 

minoritetsgrupper. I geografiboken återfinns detta: ”De finns fem nationella minoriteter i Sverige: 

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Dessa grupper har gemensamt att de har bott 

i Sverige under lång tid och att de har i gruppen traditioner och språk som knyter dem samman” 

(Örbring, 2015, s. 86). 

I Utkik samhällskunskap finns en intervju med en samisk kvinna: 

Josefina Lundgren Skerk bor i Hörnefors utanför Umeå. Josefina är invald i Sametinget 
som representant för det politiska partiet Jakt- och fiskesamerna. 

Varför engagerade du dig i politiken, i Sametinget?  Jag såg hur illa mina släktingar hade behandlats 
och ville förändra det. För mig är nästan allt politik och det gör det väldigt spännande att 
hålla på med. Mycket i samhället är som det är, för att någon bestämt att det ska vara så. 
Är något fel, går det att ändra på. 

Vad är det för frågor som du kämpar? Att vi samer själva ska få styra vår utveckling. Vi vill inte 
bli bevarade eller räddade av någon. Vi vet själva vad vi behöver. Regeringen måste bara 
börja lyssna. Något jag brinner för är barns rätt till sitt språk. Idag är det nästan omöjligt 
att få lära sig samiska ordentligt i skolan i Sverige, men i Norge och Finland kan man läsa 
hela för- och grundskolan på samiska. Det är ett stort problem för samiska barn i Sverige 
att skolan fortsätter att ta ifrån dem språket, precis som de gjorde med min mormors 
generation. Gruvfrågan är också väldigt viktig, för utan marken och vattnen finns det heller 
ingen samisk kultur kvar.  

Om du fick bestämma, vad skulle du då ändra på när det gäller den svenska samepolitiken?  
Jag skulle ändra så att respekten för mänskliga rättigheter, även när det gäller samer, 
kommer före pengar och kortsiktiga arbetstillfällen. Det tror jag bygger ett bättre samhälle 
för alla. Jag vill att Sverige skriver under FNs deklaration om urfolkens rättigheter. 
(Almgren, 2015, s. 95) 

Intervjun med den samiska kvinnan ger kunskap om hur diskriminering mot samer som 

nationell minoritetsgrupp vidmakthålls. Detta kan ställas i likhet med Kumashiros (2000) arbetssätt 

”utbildning som förändrar elever och samhället”. Genom att kvinnan berättar vilka politiska frågor 

som är viktiga för samers rättigheter kan eleverna få en uppfattning om vad som behöver ändras 

och hur.   

7.2.3 Om och i så fall vilka uttryckssätt används för att skriftligt minska andrafiering? 

Utifrån Krumer-Nevo och Sidis (2012) tre uttryckssätt för att skriftligt motverka andrafiering kan 

det konstateras att Utkik läroboksserie använder sig av ett av dessa uttryckssätt. Det uttryckssätt 

som används är i form av en dialog mellan författaren och en samisk kvinna engagerad i Sametinget. 

Dialogen är upplagd som en intervju om kvinnans politiska engagemang och motiv. Dialogen 

återfinns i samhällskunskapsboken (se bilaga 6 under kategorin övrigt).   
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Kamali (2005) påstår att andrafiering stärker majoritetssamhällets maktposition. Genom att 

använda dialog i läroboken, som ett uttryckssätt för att minska andrafiering i skrift, får den 

andrafierade marginaliserade gruppen en egen röst. Dock är det endast vid ett enda tillfälle något 

av de tre uttryckssätten Krumer-Nevo och Sidi (2012) beskriver används. Det kan därför anses att 

det fortfarande är mycket kvar att utveckla för att motverka andrafiering, något som är särskilt 

viktigt när det gäller Sveriges nationella minoritetsgrupper.  
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8. Diskussion 

Följande avsnitt kommer att ställa studiens resultat i relation till den tidigare forskning som 

presenterats samt till studiens bakgrundsavsnitt. 

8.1 Inkludering och exkludering av Sveriges nationella minoritetsgrupper  

Den här studiens resultat visar att de nationella minoritetsgrupperna presenteras i olika mån i de 

två läroboksserierna. Judar och samer är de nationella minoritetsgrupper som är mest synliga medan 

sverigefinnar och tornedalingar till stora delar är osynliga. Gemensamt för läroboksserierna är dock 

att representationen av Sveriges nationella minoritetsgrupper kan sägas vara förhållandevis liten i 

relation till seriernas omfång i sin helhet, något som även Mattlar (2008) beskrivit i sin studie. 

Resultatet för denna studie påvisar också i likhet med Mattlars (2008) resultat att samer är en av de 

grupper som förekommer mest frekvent och kan därför sägas ha en särställning. Att specifikt 

sverigefinnar och tornedalingar exkluderas i läroböckerna stämmer väl överens med de studier som 

genomförts av Ylikiiskilä (2006; 2015a; 2015b). Det faktum att diskriminering mot sverigefinnar 

och tornedalingar inte nämns någonstans i hela läroboksserien kan ses som problematiskt och som 

ett medföljande implicit värde, som i sig kan leda till att eleverna inte får kunskap om samhällelig 

diskriminering av dessa grupper. Frågan som kan ställas är om själva exkluderingen av dessa 

grupper bidrar till diskrimineringen gentemot dessa. Den totala exkluderingen av vissa 

minoritetsgrupper i läroböcker ställer högre krav på lärare i sin undervisning. För att behandla det 

centrala innehållet rörande de nationella minoritetsgrupperna i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2019a) behöver lärare identifiera den kunskap läroböckerna utesluter 

och föra in ett flertal olika källor. Detta står i linje med vad Lindquist (2009) rekommenderar. 

8.2 Framställningen av Sveriges nationella minoritetsgrupper 

Diskriminering gentemot judar är i läroböckerna starkt förknippat med förintelsen, något som i sig 

ställer den långa traditionen av antisemitism i skymundan. Detta då diskriminering av den judiska 

folkgruppen förekommit långt innan och även efter andra världskriget. Likt Lindquist (2009) studie 

som visar på avsaknad av information om diskriminering gentemot judar utöver perioden 1933-

1945 saknar både Capensis och Utkiks läroboksserier en nyanserad och välutvecklad bild av den 

långa traditionen av antisemitism som låg till grund för händelserna under andra världskriget. Det 

finns heller ingen ansats i läroböckerna till att beskriva hur judar utsätts för diskriminering idag. 

Detta är något som skulle behöva behandlas då Brottsförebyggande rådets rapport (2019) 

poängterar att antisemitismen fortfarande lever kvar. 

I de granskade läroböckerna framställs samerna ofta utifrån en typisk schablonartad bild som 

en homogen grupp renskötare, vilket även syntes i de läroböcker Mattlar (2008) analyserat. Det kan 

anses vara problematiskt då det kan bidra till en känsla av exkludering inom gruppen, där den som 
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inte är renskötare kan känna en avsaknad av samhörighet till den samiska kulturen. Poggats (2018) 

kartläggning av rasism mot samer visar att det ofta finns sådana tendenser till exkludering, vilket 

gör det extra viktigt att i undervisningen arbeta för att inte bidra till att detta uppstår. Resultatet av 

denna studie visar att det vid flera tillfällen förekom missvisande fakta kring samer och då främst i 

avseende till deras språk och historia. Att det i Capensis samhällskunskapsbok står att ”samerna 

talar samiska” förmedlar dels missvisande fakta då samer talar alla möjliga sorters språk men det 

förmedlar även återigen en syn på samer som en homogen grupp. Länsstyrelsen i Stockholms län 

konstaterade i en rapport från 2019 att okunskapen om samers språk och kultur fortfarande är hög. 

Innehållet i de granskade läroböckerna väljer att inte fokusera på dessa två kategorier av fakta, vilket 

bidrar till att kunskapen hos majoritetssamhället fortsätter att vara låg. Avsaknaden av en statlig 

läromedelsgranskning gör att ansvaret för att inte reproducera denna felaktiga fakta hamnar på 

lärarens axlar. Då lärare ofta, som det beskrivs i Skolvärlden (Stridsman, 2014), inte hinner granska 

de läromedel som används i undervisningen behöver det kanske ställas högre krav på 

läroboksförfattarna och utgivarna. Reproduktion av felaktig fakta kan också ses som en källkritisk 

aspekt där lärare bör praktisera samma kritiska analys av källor som lärs ut till eleverna. Molin 

(2006) understryker att detta är en del av lärarens uppdrag. Oavsett var i ledet granskningen sker är 

det av största vikt att den genomförs för att en korrekt bild av Sveriges nationella minoritetsgrupper 

förmedlas till eleverna. 

Romer har en begränsad plats i läroböckerna som analyserats. Det är diskutabelt att romer inte 

beskrivs mer då Skolverket (2018) i sin rapport konstaterat att det är lättare att vara öppen med sin 

romska identitet om undervisningen redan behandlat fakta om den nationella minoritetsgruppen. 

Vid ett tillfälle i Utkik samhällskunskap benämns romer i samband med orden ”zigenare” och 

”tattare”, vilket även Mattlar (2008) såg i sin studie. Att undervisningen bidrar till att romer återigen 

förknippas med dessa nedvärderande ord kan fortsätta att upprätthålla ett ”vi och dem”. Denna 

dikotomi är något som även Indzic Dujso (2015) poängterade i sin avhandling och kan sägas gå 

emot den svenska skolans värdegrund där eleverna ska ges möjlighet att utveckla ”tolerans och 

respekt” för andra människor. I båda läroboksserierna förekommer låneord från romani som 

används i svenskan. Detta kan kanske ses som ett försök att binda samman romsk kultur med 

svensk. Diskriminering är den fakta som förekommer oftast i samband med romer i läroböckerna. 

Detta kan förmedla ett ensidigt perspektiv av den nationella minoritetsgruppen som endast en 

utsatt grupp då fakta om exempelvis kultur och religion är obefintligt.   

Resultatet av denna studie visar att fakta om sverigefinnar och tornedalingar är ytterst begränsad. 

Detta gör att det är komplicerat att dra en slutsats om hur dessa nationella minoritetsgrupper 

framställs i de analyserade läroböckerna. Den fakta som förekommer är ofta övergripande och 

beskriver inte gruppernas specifika kultur och religion. Rodhin (2017) menar att kunskap om 

rättigheter, historia, språk och kultur bidrar till ett ökat intresse för minoritetsfrågor och i ett vidare 

perspektiv minskar fördomar. Avsaknaden av denna typ av fakta i de granskade läroböckerna kan 

kanske innebära att fördomar får möjlighet att leva kvar. Såväl Sunni (2016) som Ylikiiskilä (2006; 
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2015a; 2015b) beskriver stereotypiska bilder av sverigefinnar och tornedalingar. Den här studien 

kan inte fastställa att negativa stereotyper förekommer i de granskade läroböckerna eftersom fakta 

förekommer i en alldeles för begränsad mängd. Då det bland annat konstateras i en rapport av 

Länsstyrelsen i Stockholms län (2019) att det fortfarande förekommer diskriminering och negativa 

stereotyper av dessa grupper, utesluts det inte att de negativa stereotyper som Ylikiiskilä (2006; 

2015a; 2015b) och Suni (2016) beskriver, existerar i andra läroböcker. 

8.3 Andrafiering 

Avsaknaden av uttryckssätt för att genom skrift minska andrafiering är en stor brist i de granskade 

läroböckerna. Genom att inte aktivt ge minoritetsgrupperna en röst genom narrativ och dialoger 

kan det ses som att särskiljningar upprätthålls mellan grupper av människor. Detta stärker i sin tur 

majoritetssamhällets maktposition. Att använda dessa uttryckssätt kan leda till att ”de andra” återfår 

sin subjektivitet. Kamali (2005) menar att detta är kärnan i vad andrafiering innebär. En 

övervägande del av de analyserade textutdragen från läroböckerna klassificeras som Kumashiros 

(2000) arbetssätt ”utbildning om de andra”. Att ständigt utgå ifrån att de nationella 

minoritetsgrupperna inte är en del av den svenska kulturen och genom beskrivningar lägga fokus 

på de skillnader som finns till majoritetssamhället skapas ett tydligt ”vi och dem”. Indzic Dujso 

(2015) kunde tydligt se att Utbildningsradions program om romer under 1970-1980 centrerades kring 

romers ”annorlundahet och avvikelse” som i sig skulle utveckla en förståelse för gruppen. I och 

med att de granskade läroböckerna i denna studie främst fokuserar på skillnader istället för likheter 

kan det konstateras att även dagens läromedel anammar detta för att utveckla en förståelse för 

andra. 

8.4 Användning av läroböcker i undervisningen 

Den forskning som Nelson (2006) beskriver centreras kring att lärare utgår från att läroböcker 

följer de riktlinjer som finns i styrdokumenten. Det är därför av största vikt, som det tidigare i 

denna diskussion konstaterats, att granskning av läroböcker bör genomföras oavsett var i ledet 

detta sker. Det är i huvudsak lärares och rektorers beslut att välja vilka läroböcker som ska finnas i 

klassuppsättningar. Här kan kanske kollegiets gemensamma kompetens vara till stor nytta. Att 

tillsammans i kollegiet granska de läroböcker som används i undervisningen kan leda till värdefulla 

diskussioner samt på ett effektivt sätt fördela ansvaret över valet av läroböcker. För att säkerställa 

kvaliteten på de läroböcker som publiceras bör det kanske på en politisk nivå genomföras 

förändringar. En av dessa förändringar kan vara att se över Europarådets (2012) uppmaning om 

att öka insatserna för att garantera att Sveriges nationella minoritetsgrupper framställs på ett 

representativt och korrekt sätt. 



 

 36 

9. Konklusion 

9.1 Sammanfattande slutsatser 

Utifrån resultatet av denna studie kan ett antal slutsatser dras. Det finns ett brett spann mellan hur 

mycket fakta det finns om de olika nationella minoritetsgrupperna i läroböckerna. De grupper som 

är mest synliga är judar och samer och de som är nästintill osynliga är sverigefinnar och 

tornedalingar. Även om samer kan sägas ha en särställning är det oftast i samband med den gruppen 

som felaktig fakta förekommer och en stereotypisk bild målas upp. Fakta om judar förknippas 

framförallt med judendomen och förintelsen, något som kan ge eleverna ofullständig kunskap om 

gruppen. Överlag kan det konstateras att romer ofta kopplas samman med den diskriminering som 

ägt rum gentemot gruppen, vilket kan leda till att eleverna endast ser romer som en utsatt grupp i 

samhället. Sverigefinnar och tornedalingar ,som är nästintill helt osynliga i läroböckerna, finns det 

för lite fakta om för att kunna dra en slutsats kring hur dessa framställs. Slutligen kan det hävdas 

att andrafiering sker i allra högsta grad då de nationella minoritetsgrupperna beskrivs utifrån en 

objektiv synvinkel snarare än att de själva får komma till tals genom narrativ och dialoger.   

9.2 Studiens bidrag och framtidens forskning 

Studiens resultat har bidragit till att utöka forskningsfältet och tillhandahålla en granskning av 

aktuella läroböcker utgivna 2014-2019. Den här studien kan ses som ett informativt verktyg för 

yrkesverksamma lärare i deras arbete för att kritiskt granska och välja läroböcker. Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att denna studie är begränsad i materialomfång och resultatet kan därmed inte 

automatiskt generaliseras. Den revidering av läroplanen som troligen träder i kraft inom snar 

framtid innehåller flera specifika riktlinjer kring vilken typ av fakta undervisningen om Sveriges 

nationella minoritetsgrupper ska innehålla. Detta är något som studiens författare anser vara ett 

steg på rätt väg då granskningen av läroböckerna i den här studien visade att bland annat fakta om 

de nationella minoritetsgruppernas kultur till stora delar saknas. Framtidens forskning bör 

eventuellt fokusera på vilken typ av kunskap lärare har kring de nationella minoritetsgrupperna och 

hur denna kan förbättras samt hur lärares undervisning om dessa grupper ser ut i praktiken utöver 

läroböckerna.   



 

 37 

Referenslista 

Referenser utan namngivna författare 

Antisemitiska hatbrott. Brottsförebyggande rådet (2019:4). Stockholm 

Diskriminering av Romer i Sverige - Rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att 

förebygga och motverka etnisk diskriminering av Romer. Diskrimineringsombudsmannen (2004), 

Stockholm 

Kommittédirektiv Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och 

lantalaiset. Dir. 2020:29. Kulturdepartementet, Stockholm  

Nationalencyklopedin, Läromedelsgranskning. https://www-ne-

se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/läromedelsgranskning [hämtad 2020-04-

02] 

Nationalencyklopedin, nationell minoritet. 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/nationell-minoritet 

[hämtad 2020-04-02] 

Nationella minoriteter och minoritetsspråk Inflytande och delaktighet – en fördjupning Minoritetspolitikens 

utveckling år 2018. Länsstyrelsen i Stockholms län (2019:7).  

Prop. 1998/99:143. Nationella minoriteter i Sverige. 

https://www.regeringen.se/49bafd/contentassets/27916edfb28242ee9e3f56b2d2e9f415/nati

onella-minoriteter-i-sverige [hämtad 2020-04-02] 

Skolverket (2006). I enlighet med skolans värdegrund? Stockholm: Skolverket 

Skolverket (2018). Nulägesbeskrivning av romers situation i skolan. Dir. 2017:885 Stockholm: 

Skolverket 

Skolverket (2019a). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Stockholm: Skolverket 

Skolverket (2019b). Bilaga Grundskolan SAMHÄLLSKUNSKAP 

https://www.skolverket.se/download/18.1a8151cc170ae4599bcd5c/1585666217434/Grunds

kolan%20SAMHÄLLSKUNSKAP.pdf [hämtad 2020-03-30] 

Skolverket (2019c). Bilaga Grundskolan RELIGIONSKUNSKAP 

https://www.skolverket.se/download/18.1a8151cc170ae4599bcd5b/1585666217398/Grunds

kolan%20RELIGIONSKUNSKAP.pdf [hämtad 2020-03-30] 

Tredje yttrandet om Sverige. ACFC/OP/III(2012)004, (2012). Strasbourg: Europarådet. 

 

Referenser med namngivna författare 

Bachmann, Kari, Elisabeth (2005). Læreplanens differens -  Formidling av Læreplanen til skolpraksis. 

Diss. Trondheim: Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet  

Bryman, Alan (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Tredje upplagan, Stockholm: Liber 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (1997). Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys Lund: 

Studentlitteratur 



 

 38 

Hoppu, Lotta; Vounukari, Kaisa & Johansson, Emma (2017). Historielärare hoppar över undervisning 

om nationella minoriteter - trots att det är obligatoriskt. Sveriges Radio 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6678406 [hämtad 2020-

04-03] 

Indzic Dujso, Aleksandra (2015). Nationella minoriteter i historieundervisningen - Bilder av romer i 

Utbildningsradions program under perioden 1975-2013 Diss. Umeå: Umeå universitet & Högskolan 

Dalarna   

Kamali, Masoud (2005). Ett europeiskt dilemma - strukturell/institutionell diskriminering. I De 

los Ryes, Paulina & Kamali, Masoud (red.), Bortom vi och dom - teoretiska reflektioner om makt, 

integration och strukturell diskriminering. Stockholm: SOU, Dir. 2005: 41 

Krumer-Nevo, Michal & Sidi, Mirit (2012). Writing against othering. Qualitative inquiry. Vol. 18, 

Nummer 4, ss.299-309 

Kumashiro, Kevin K. (2000). Toward a theory of anti-oppressive education. Review of educational 

research. Vol. 70, nummer 1, ss. 25-53 

Lindgren, Simon (2014). Kodning. I Hjelm, Mikael; Lindgren, Simon & Nilsson, Marco 

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, andra upplagan, Malmö: Gleerup ss. 45-62 

Lindquist, David (2009).  The Covarage of the holocaust in high school history textbooks. Social education, 

vol. 73, nummer 6, ss. 298-304. 

MacQuarrie, Colleen (2010). Othering. I Mills, Albert J.; Durepos, Gabrielle & Wiebe, Elden 

(red.) , Encyclopedia of Case Study Research. Thousand Oaks: SAGE Publications 

Mattlar, Jörgen (2008). Skolpropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-

2005). Diss. Uppsala: Uppsala universitet 

Molin, Lena (2006). Rum, frirum och moral - En studie av skolgeografins innehållsval. Diss. Uppsala: 

Uppsala universitet 

Nelson, Johan (2006). Hur används läroboken av lärare och elever? I. NorDiNa Naturfagsenteret, vol.2, 

nummer 4, ss. 16-27  

Poggats, Tobias (2018). Kartläggning av rasism mot samer i Sverige. Kiruna: Sametinget 

Rodhin, Lennart (2017:60). Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik. Stockholm: SOU 

Stridsman, Sofia (2014). Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel. Skolvärlden, 

https://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel [hämtad 2020-

04-02] 

Suni, Joona (2016). Fördomarna mot finländare lever fortfarande kvar i Sverige. Svenska Yle. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/16/joona-suni-fordomarna-mot-finlandare-lever-

fortfarande-kvar-i-sverige [hämtad 2020-04-06] 

Wennberg, Gösta (1990). Geografi och skolgeografi - Ett ämnes förändringar. Diss. Uppsala: Uppsala 

universitet 

Widén, Pär (2015). Kvalitativ textanalys. I Feijes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) Handbok i 

kvalitativ analys. Stockholm: Liber 



 

 39 

Ylikiiskilä, Antti (2006). Syns vi inte finns vi inte. Opublicerat manuskript. Högskolan i Dalarna 

Ylikiiskilä, Antti (2015a). Du som är finne ska väl inte vara så glad och nykter. Opublicerat manuskript. 

Högskolan i Dalarna 

Ylikiiskilä, Antti (2015b). Som om vi inte finns. Opublicerat manuskript. Högskolan i Dalarna 

Östman, Leif (2008). Analys av utbildningens diskursivitet - Normer och följemeningar i text och handling. 

Utbildning och demokrati, Vol 17, Nr 3, ss. 113-137.   

Östman, Leif (2015). Värden och följemeningar. I Jakobson, Britt, Lundegård, Iann & Wickman 

Per-Olof (red.), Lärande i handling. En pragmatisk didaktik. Lund: Studentlitteratur, ss. 25-35 

 

Läromedel 

Almgren, Hans (2015). Utkik Samhällskunskap 4-6. Malmö: Gleerup (132 sidor) 

Bohlin, Senait (2015). Utkik Religion 4-6. Malmö: Gleerup (164 sidor) 

Engström, Michael & Enkvist Wallmark, Ulrika (2018). Religionskunskap 4-6 Grundbok. Falköping: 

Capensis förlag (130 sidor) 

Engström, Michael (2017). Samhällskunskap 4-6 Grundbok. Falköping: Capensis förlag (132 sidor) 

Engström, Michel & Engstrand, Maria (2019). Historia 4-6 Grundbok. Falköping: Capensis förlag 

(144 sidor) 

Hansson, Catarina (red.) (2014). Utkik Historia 4-6. Malmö: Gleerup (216 sidor) 

Wiklund, Jan & Torbjörnsson, Tomas (2015). Geografi 4-6 Grundbok. Falköping: Capensis förlag 

(178 sidor) 

Örbring, David (2015). Utkik Geografi 4-6. Malmö: Gleerup (156 sidor) 



 

 40 

Bilaga 1.  

Capensis Geografi 

Diskriminering 
 

Historien 
 

Kultur 
 

Levnadssätt 
 

Religion 
 

Rättigheter 
 

Språk Samer:  

 Namn med samiskt ursprung. Samernas namn på Kiruna är Giron. Det 
betyder fjällripa. När de finsktalande kom dit fick platsen namnet 
Kiiruna som också betyder fjällripa. På svenska blev ortsnamnet sedan 
Kiruna. (s.25) 

Övrigt 
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Bilaga 2. 

 

Capensis Samhällskunskap 

Diskriminering Alla: 

 Tidigare i historien behandlades fler folkgrupper illa i Sverige. (s.33) 

 
Judar: 

 Under andra världskriget hade de tyska nazisterna som mål att det inte 
längre skulle få finnas några judar. Judarna förföljdes och dödades 
därför av nazisterna. Några av judarna som överlevde andra 
världskriget kom till Sverige. (s.34) 

 
Romer: 

 Romerna blev under lång tid illa behandlade av den svenska staten. Före 
år 1959 fick de flesta av de romska barnen inte gå i den svenska skolan 
och vuxna romer fick inte rösta i de politiska valen. (s.34) 

 Under andra världskriget (1939-1945) dödades många romer av 
nazisterna i Tyskland. (s.34) 

 
Samer: 

 Under lång tid fick de samiska barnen inte lära sig samiska i skolan. All 
undervisning skedde enbart på svenska, vilket fick till följd att många 
samer inte lärde sig sitt eget språk. (s.37) 

 

Historien Judar: 

 Under 1600-talet flyttade de första judarna till Sverige. Före andra 
världskriget fanns det cirka 10 000 judar i Sverige. (s.34) 

 
Romer: 

 Romer är en folkgrupp som från början kommer från Asien. (s.33) 

 I Sverige har det funnits romer sedan 1500-talet. (s.34) 

 Under den första delen av 1900-talet fick inga romer invandra till Sverige 
trots att de var förföljda i andra länder. (s.34) 

 
Samer: 

 När inlandsisen försvann från norra Europa började människor vandra 
in från söder och öster. De som bosatte sig i norra Sverige kallades så 
småningom för samer. (s.35) 

 Från början levde samerna av jakt och fiske. De jagade bland annat 
björnar och vilda renar. Med tiden började de fånga renar och ha dem i 
fångenskap. På så sätt hade samerna alltid tillgång till renkött och hudar 
som användes till kläder. (s.36) 

 För att renarna ska kunna hitta mat måste samerna flytta de till olika 
områden under året där det finns mat. Samerna som skötte renarna var 
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tvungna att följa renarnas förflyttningar och tvingades att bo på olika 
platser under året. Människor som flyttar runt på det här sättet kallas 
för nomader. (s.36) 

Sverigefinnar: 

 Sverigefinnar kom från början från Finland. (s.35) 

 Medan Sverige och Finland var ett och samma land flyttade finnar till 
olika områden i det som idag är Sverige och under andra världskriget 
flydde många finnar till Sverige. Många av de stannade kvar. (s.35) 

 De flesta av sverigefinnarna flyttade till Sverige för 40-50 år sedan. Då 
var det svårt att få arbete i Finland medan det i Sverige fanns många 
lediga arbeten på bland annat fabriker (s.35) 

 

Kultur Samer: 

 Några ämnen såsom SO och slöjd är anpassade efter den samiska 
historien och samernas sätt att leva. (s.37) 

 

Levnadssätt Alla: 

 Sammanlagt tillhör mer än 600 000 av Sveriges invånare en nationell 
minoritet. Det är varje enskild person som själv bestämmer om 
han/hon tillhör en nationell minoritet eller inte. (s.34) 

 
Judar: 

 Människor som tillhör religionen judendom är judar. (s.34) 

 De flesta av världens 14 miljoner judar bor idag i Israel och i USA. (s.34). 

 Idag bor det 20 000-25 000 judar i Sverige. De flesta av de bor i 
Stockholm och i Malmö. (s.34) 

 
Romer: 

 Idag bor det romer i nästan hela Europa. (s.34) 

 Idag bor det 50 000-100 000 romer i Sverige. (s.34) 

 
Samer: 

 Samerna bor inte bara i Sverige utan även i Norge, Finland och Ryssland 
i ett område som kallas för Sápmi. Idag finns det totalt cirka 80 000 
samer. Av dem bor 20 000-35 000 i Sverige, de flesta av de bor i 
landets norra delar. (s.35) 

 För att renarna ska kunna hitta mat måste samerna flytta de till olika 
områden under året där det finns mat. Samerna som skötte renarna var 
tvungna att följa renarnas förflyttningar och tvingades att bo på olika 
platser under året. Människor som flyttar runt på det här sättet kallas 
för nomader. (s.36) 

 Idag är renskötseln förändrad. Det är endast en liten del av samerna som 
arbetar med renskötsel och det är inte längre många som måste följa 
renarna på deras vandringar. Renarna övervakas i stället med helikopter 
och ibland flyttas de med lastbil. (s.36) 
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 Samerna räknas inte bara som en nationell minoritet. De anses även vara 
ett urfolk. Ett urfolk är ett folk som bott i ett område så länge som det 
har funnits människor där. (s.36) 

 Alla sameskolor har elevhem. Där kan elever som har långt till skolan bo 
under läsåret. Samiska barn som har långt till närmaste sameskola och 
inte vill bo där kan få hemspråksundervisning på samiska i en skola där 
de bor. (s.37) 

 
Sverigefinnar: 

 … folkgrupp i Sverige på cirka 500 000 personer. (s.35) 

 
Tornedalingar: 

 Det bor idag cirka 50 000 personer i Sverige som tillhör folkgruppen 
tornedalingar. De flesta av dem bor i Tornedalen. (s.35) 

 Tornedalingar är en folkgrupp som kommer från Tornedalen. 
Tornedalen ligger både i Sverige och Finland och var under cirka 600 
år ett och samma land. När de båda länderna delades hamnade den ena 
delen av Tornedalen i Sverige och den andra delen i Finland. (s.35) 

 

Religion Judar: 

 Många judar lever sitt liv nära sin religion. De firar viktiga högtider 
tillsammans, till exempel sabbat. Det är en vilodag som firas varje 
vecka från fredag kväll till lördag kväll. (s.34) 

Rättigheter Alla: 

 Riksdagen har därför bestämt att invånare i Sverige som tillhör någon av 
de nationella minoriteterna har särskilda rättigheter. Barn som tillhör en 
nationell minoritet har rätt att lära sig det egna språket i skolan. De har 
också rätt att lära sig om sin folkgrupps historia och kultur, till exempel 
religion, sånger och berättelser. En annan rättighet som personer 
tillhörande en nationell minoritet har är att de får använda sitt eget 
språk vid kontakt med exempelvis kommunen eller skolan där de bor. 
(s.33) 

 
Samer: 

 Alla urfolk i världen ska ha speciella rättigheter. Samerna i Sverige har 
fler rättigheter än de övriga nationella minoriteterna i landet eftersom 
de är ett urfolk. Samerna har rätt att leva på det sättet som de alltid har 
levt på och de har rätt att tala sitt eget språk. De har också rätt att 
bestämma över saker gällande deras sätt att leva och de områden där de 
bo. De har också rätt att låta sina renar beta på andras mark. (s.36) 

 Vart fjärde år röstar samerna fram politiker som sitter i sametinget. 
Politikerna i sametinget arbetar för att det ska bli bättre för både 
samerna och den samiska kulturen. (s.37). 

 Idag har samiska barn rätt att gå i sameskola till och med årskurs 6. Där 
sker undervisningen på både samiska och på svenska. (s.37). 
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Språk 

 
Judar: 

 Omkring 4 000 av judarna i Sverige talar juddisch, judarnas språk. (s.34) 

 
Romer: 

 Romerna har ett eget språk som heter romani chib. Det talas av omkring 
40 000 romer i Sverige. Det svenska språket har lånat ord från romani 
chib, bland annat tjej och jycke (hund). (s.34) 

 
Samer: 

 Samerna talar samiska. Det finns många varianter av det samiska språket. 
(s.36) 

 Det är en av anledningarna till att det idag bara finns cirka 7 000 
personer som talar samiska. (s.37) 

 
Sverigefinnar: 

 Det är en stor finsktalande folkgrupp …. (s.35) 

 
Tornedalingar: 

 Deras språk, meänkieli, är ett språk som liknar finskan. Det talas av cirka 
40 000 personer. (s.35) 

 

Övrigt Alla: 

 Det finns grupper av människor i Sverige som har bott i landet under 
mycket lång tid. De har ett eget språk och en egen gemensam historia. 
De här folkgrupperna kallas för nationella minoriteter. Det är Sveriges 
riksdag som har bestämt att de ska räknas som nationella minoriteter. 
(s. 33) 

 I Sverige finns det fem nationella minoriteter. Det är romer, judar, 
tornedalingar, sverigefinnar och samer. (s.34) 
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Bilaga 3.  

 

Capensis Religion 

Diskriminering Judar: 

 Under andra världskriget (1939-1945) dödades cirka sex miljoner 
judar av nazisterna (s.17) 

 För 2000 år sedan tvingade seleukiderna judarna att avstå från sin 
religion. judarna besegrade dock seleukiderna i ett krig och kunde 
därefter använda templet i Jerusalem igen. (s.23) 

 
Samer: 

 På 1600-talet förbjöds religionen som samerna utövade och de 
tvingades att bli kristna. Många religiösa platser och föremål 
förstördes. (s. 68) 

Historien Samer: 

 De som bosatte sig i norra Sverige kallades så småningom för samer 
(s.64) 

Kultur 
 

Levnadssätt Judar: 

 Idag bor de flesta judarna i Israel och USA. (s.13) 

 De flesta av dem bor i Israel och USA. det finns över en miljon 
judar i Europa. I Sverige finns det 20 000 - 25 000 judar. (s.16) 

 Många judar flyttade till Israel efter andra världskriget. (s.17) 

 
Samer: 

 Samer bodde och bor inte bara i Sverige utan även i Norge, Finland 
och Ryssland. Området kallas för Sápmi. (s.64) 

 För samerna har det alltid varit viktigt att leva nära naturen. (s.68) 

Religion Judar: 

 De fem stora religionerna judendom etc. brukar kallas för 
världsreligioner. (s.10) 

 Kristendomen har sitt ursprung i judendomen. De tre religionerna 
(judendom, kristendom och islam) har så många likheter att de ibland 
kallas syskonreligioner. (s.10) 

 Judar vallfärdar exempelvis till västra muren i jerusalem. Västra muren är 
en rest från muren som fanns runt det gamla judiska templet. (s.10) 

 … andra ritualer sker varje dag såsom den judiska morgonbönen… (s.11) 

 ...några exempel på urkunder är Tanakh (judendom)...(s.11) 

 Inom judendomen kallas experterna för rabbiner…(s.11) 

 Inom judendomen ...anses allt ha en början. (s.12). 
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 Judar...tror att det finns en gud (s.12) 

 Inom judendomen...talas det om profeter. (s.12) 

 Judendomen har funnits i över 3000 år. Från början fanns judendomen i 
länderna som ligger öster om Medelhavet…(s.13) 

 Det finns cirka 14 miljoner människor som anses tillhöra judendomen. 
Judendomen är därmed den minsta av världsreligionerna. Personer 
som utövar judendom kallas för judar (s.16) 

 Abraham är en central person för judar...Enligt judarnas heliga skrift 
Tanakh levde abraham…(s.16) 

 Mose anses vara den viktigaste profeten inom Judendomen (s.16) 

 Två vanliga symboler för judendomen är Davidsstjärnan och Menoran. 
Davidsstjärnan finns i Israels flagga. (s.16) 

 Det finns tre större inriktningar inom judendomen (ortodox judendom, 
konservativ judendom och reformjudendom). Ortodoxa judar är 
mycket noga med att följa alla religiösa lagar och regler som finns inom 
judendomen. Konservativa judar försöker följa religiösa lagar och 
regler och tolkar dem så att de ska passa in i dagens samhälle. 
Reformjudar tolkar religiösa lagar och regler friare än konservativa 
judar. (s.16-17) 

 Judar tror att det endast ska finnas en gud..Gud har valt ut det judiska 
folket för att hjälpa Gud att lyckas med det. Det är därför många judar 
följer de lagar och regler som gud har givit dem. Judar tror på ett liv 
efter döden, men det är livet som de lever nu som är viktigt. (s.17) 

 Tanakh är judendomens heliga skrift. Här finns berättelser om den 
judiska historien samt lagar och regler. (s.17) 

 Rabbinen hjälper andra judar att förstå texterna i Toran.  (s.17) 

 I synagogan samlas judar för att fira gudstjänst. (s.17) 

 Judendomens historia i Tanakh. (s.18) 

 Därför har Gud givit tydliga regler för vad en jude får äta och hur maten 
ska tillagas. Maten som en jude äter måste vara kosher. (s.20) 

 Judar kan bära en liten hätta på huvudet, en kippa..När judar ber kan de 
ha en bönesjal över axlarna. Vissa judar binder också fast små askar 
med texter från Toran i pannan och på armen när de ber. (s.20) 

 Det finns flera religiösa ritualer inom judendomen...Många av dem utförs 
för att minnas det judiska folkets historia. (s.21) 

 Många böner är lika för alla, men judar kan också be egna böner till Gud. 
(s.21) 

 Sabbat (s.21) 

 Judar firar flera religiösa högtider under året för att minnas händelser i 
den judiska historien. (s.22) 

 Rosh Hashána, Jom Kippur, Sukkot, Chanukka, Pesach, Yom HaShoa 
(s.22) 

 Judar anser att det var på den här dagen som världen skapades (s.22) 

 Omskärelse. (s.23) 

 När en judisk flicka fyller 12 år blir hon en bat mitzva. Pojkar blir bar 
mitzva när de fyller 13 år. (s.23). 

 Judiska giftermål firas på olika sätt. (s.23). 

 När en jude dör kläs kroppen i vita kläder och läggs i en kista (s.23) 

 Judendomens heliga platser finns i landet Israel… (s.24). 

 Tempelberget anses därför vara en helig plats för judar…(s.24) 

 En annan helig plats för judar är Abrahams grav i staden Hebron. (s.24) 



 

 47 

 Inom judendomen finns det något efter döden, men det är svårt att veta 
vad det är. (s.101) 

 Judendomen och kristendomen använder samma berättelse för att 
förklara hur världen skapades. (s.102) 

 
Samer: 

 De som bosatte sig i norra Sverige kallades så småningom för samer. 
(s.64) 

 Samerna hade en egen religion som kallas för äldre samisk religion (s.64) 

 Under lång tid fanns den fornskandinaviska religionen, den äldre samiska 
religionen och kristendomen samtidigt. (s.64) 

 ...Det märks tydligt i den äldre samiska religionen. (s.68) 

 I den äldre samiska religionen fanns många gudar. Allt i naturen, till 
exempel stenar, träd och djur, hade en egen själ. Vissa platser i naturen 
var heliga. En helig plats kallades för sejte. (s.68) 

 Nåjd (s.68) 

 En del berättelser i den äldre samiska religionen handlar om hur gudarna 
och om hur jorden skapades (s.68) 

 Skapelsen (s.68) 

Rättigheter 
 

Språk 
 

Övrigt 
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Bilaga 4.  

 

Capensis Historia 

Diskriminering 
 

Historien Samer: 

 De äldsta spåren av renskötsel i norra Sverige kommer från järnåldern. 
Där hade människor under lång tid jagat vildrenar och plockat växter 
för att få mat. Nu började de tämja renar, det vill säga göra renarna 
tama. Från renarna fick de kött och skinnen kunde användas till bland 
annat kläder. Den här folkgruppen kallas idag för samer. (s.15) 

Kultur 
 

Levnadssätt 
 

Religion 
 

Rättigheter 
 

Språk 
 

Övrigt 
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Bilaga 5.  

 

Utkik Geografi 

Diskriminering 
 

Historien 
 

Kultur 
 

Levnadssätt Samer: 

 Många samer bor i sameland (Sápmi) som sträcker sig över fyra länder: 
Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Idag har en hel del samer flyttat 
till andra delar av Sverige och till större städer. (s.86) 

 Området Sápmi är samernas traditionella boplats som ligger i Norge, 
Sverige, Finland och Ryssland. (s.128) 

 Det bor flesta samer i Norge och minst antal i Ryssland, där emellan 
kommer Sverige och Finland. (s.128) 

 Idag bor samer på många andra platser än bara i Sápmi. (s.128) 

 Samerna är också ett urfolk vilket betyder att de är en grupp människor 
som fanns i landet redan innan Sverige bildades som land. (s.86) 

Religion 
 

Rättigheter Alla: 

 Sverige ska stödja och skydda dessa nationella minoriteter som en del i 
arbetet med mänskliga rättigheter (s.86) 

Språk Alla: 

 Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli 
(s.86) 

 
Samer: 

 Det samiska språket kan vara olika på olika platser (s.128) 
 

Övrigt Alla: 

 De finns fem nationella minoriteter i Sverige: Judar, romer, samer, 
sverigefinnar och tornedalingar. Dessa grupper har gemensamt att de 
har bott i Sverige under lång tid och att de har i gruppen traditioner 
och språk som knyter dem samman (s.86) 
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Bilaga 6. 

 

Utkik Samhällskunskap 

Diskriminering Romer: 

 Då sade man ”zigenare” eller ”tattare”. De var ofta förföljda och 
mobbade och år 1914 bestämdes att inga ”zigenare” fick komma in i 
Sverige. Det förbudet gällde fram till 1954 och betydde bland annat att 
romer som förföljdes i Nazityskland mellan åren 1933 och 1945 inte 
kunde fly till sina anhöriga i Sverige. Mellan 200 000 och 500 000 
romer mördades av nazisterna i Förintelsen under andra världskriget. 
(s.92) 

 Diskriminering och mobbning av romer, liksom av alla andra minoriteter 
av alla slag, är sedan länge förbjuden i Sverige. Ändå diskrimineras 
romer varje dag i Sverige. (s.92) 

 
Samer: 

 Skolan ville att samebarnen hela tiden skulle tala svenska för att lära sig 
att klara sig i det svenska samhället. Därför fick samebarnen inte tala 
samiska i skolan. Man förstod inte att det var viktigt att också få tala 
och skriva på sitt första språk. (s.93) 

 Samernas skola blev mer och mer lik den svenska skolan där samernas 
kultur och språk trängdes tillbaka. (s.94) 

 Men eftersom det inte finns tillräckligt många samiska förskollärare, 
lärare och läroböcker lär sig många inte samiska ordentligt. Dessutom 
hotas det samiska språket av den folkomflyttning som sker i hela 
Sverige. Många samiska ungdomar flyttar efter gymnasiet till södra och 
mellersta Sverige för att studera eller arbeta. När de sedan får barn talas 
kanske inte längre samiska i hemmet. Samiskan glöms bort. På det här 
sättet riskerar språk att försvinna för många urfolk i världen. (s.94) 

Historien Romer: 

 De första romerna kom till Sverige på 1500-talet. (s.92)  

 Sedan förbudet mot romsk invandring togs bort 1954 kom allt fler romer 
till Sverige. Många kom från Balkanhalvön för att arbeta i Sverige. 
(s.92) 

 
Samer: 

 De första människorna i Sverige var samer. (s.93) 

 Samerna levde flera tusen år före vår tideräkning i norr, i det som långt 
senare skulle bli norra delen av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. 
De jagade björn, älg och vildren. Det blev början till rennäringen som 
förutom jakt och fiske gjorde att samerna kunde leva och överleva. På 
senvintern när snö och is började smälta var det dags för rajden, 
renkaravanen, upp till fjället för att renarna skulle få nya betesmarker 
under sommaren. Män, kvinnor och barn deltog i flytten och alla 
hjälptes åt. Det var mycket som skulle fungera, exempelvis skulle 
kåtorna byggas upp. När hösten kom gick rajden tillbaka ner till 
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boplatserna i skog och vid havet. För att abrenen skulle få undervisning 
fanns en lärare eller lärarinna med. Men de flesta samebarn gick i 
byaskolor tillsammans med barn som inte var samer. (s.93) 

 Industrialiseringen från slutet av 1800-talet med uppfinningar av nya 
maskiner innebar många förändringar i samernas liv, på både gott och 
ont. Samerna har dragit fördelar av ny teknik som förändrat deras sätt 
att leva. På 1930-talet började rajden ersättas av tåg- och 
lastbilstransporter. Motorbåt, helikopter och snöskoter har underlättat 
kommunikationerna och möjligheterna att ta sig fram i fjällvärlden. 
Men när de stora vattenkraftverken byggdes i de norrländska älvarna 
bildades stora kraftverksdammar. I många fall försvann då samernas 
gamla betes- ochfiskeplatser under vatten. Allt fler inflyttare från södra 
och mellersta Sverige gjorde att samernas traditionella 
bosättningsområden, Sápmi, krympte. På 1940-talet började 
skolkåtorna ersättas av moderna elevhem.  

Kultur 
 

Levnadssätt Romer: 

 I Europa lever mellan 8 och 12 miljoner romer. Romerna är Europas 
största folkggrupp utan eget land. (s.92) 

 Hur många romer som bor i Sverige idag vet vi inte exakt eftersom det 
inte finns någon registrering. (s.92) 

 
Samer:  

 Sveriges urfolk är samerna och de har därför en särskild ställning bland 
de nationella minoriteterna. (s.93) 

Religion 
 

Rättigheter Alla: 

 Riksdagen har bestämt att några folkgrupper i Sverige är så kallade 
nationella minoriteter och har därför ett skydd för att deras språk, 
religion och kultur ska finnas kvar. (s.92) 

 Samerna, Sverigefinnarna och tornedalingar har ett starkare skydd 
eftersom vissa kommuner i Sverige måste ge information på deras 
språk. (s.92) 

 Dessa Haparandabor har rätt att använda finska eller meänkieli när de 
skriver till kommunen eller pratar med en tjänsteman. De kan också 
begära att åtminstone en del av personalen inom förskolan och 
äldreomsorgen talar finska eller meänkieli. (s.92) 

 
Samer: 

 År 2007 antog FN en deklaration om urfolkets rättigheter för att skydda 
urfolkens kultur och språk. Sverige har ännu inte skrivit under den 
deklarationen. (s.93) 

 Idag har barn till samer rätt att gå i sameskolan upp till årskurs 6 och det 
finns en lag som ska skydda det samiska språket. (s.94) 

 Samerna har en egen ”riksdag”, sametinget. Att tala eller ha talat samiska 
i hemma och också anse sig som same är krav för att få rösträtt till 
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Sametinget. Sametinget arbetar hårt med att utveckla samernas kultur 
och underlätta för barn, både samiska och icke-samiska, att lära sig 
samiska.  

Språk Alla: 

 I Haparanda till exempel finns det många som talar minoritetsspråken 
finska och meänkieli (tidigare sade man ”torndedalsfinska”). (s.92) 

 
Romer: 

 Romernas språk kallas romani. (s.92) 

 Låneord från romani (s.92) 
jycke-hund, tjej-flicka, mucka-bli fri, kis-man, lattjo-kul, haja-förstå, 
pröjsa-betala  

Övrigt Alla: 

 De nationella minoriteterna är samer, judar, romer, Sverigefinnar och 
tornedalingar. (s.92)  

 När riksdagen bestämde de nationella minoriteterna krävde man att 
folket skulle ha bott i Sverige lång tid. (s.92) 

 Man får själv bestämma om man tillhör någon etnisk grupp, till exempel 
romer eller samer. (s.92) 

 
Samer: 

 ”Josefina Lundgren Skerk bor i Hörnefors utanför Umeå. Josefina är 
invald i Sametinget som representat för det politiska partiet Jakt- och 
fiskesamerna.  
Varför engagerade du dig i politiken, i Sametinget?  
Jag såg hur illa mina släktingar hade behandlats och ville förändra det. 
För mig är nästan allt politik och det gör det väldigt spännande att hålla 
på med. Mycket i samhället är som det är, för att någon bestämt att det 
ska vara så. Är något fel, går det att ändra på.  
Vad är det för frågor som du kämpar?  
Att vi samer själva ska få styra vår utveckling. Vi vill inte bli bevarade 
eller räddade av någon. Vi vet själva vad vi behöver. Regeringen måste 
bara börja lyssna. Något jag brinner för är barns rätt till sitt språk. Idag 
är det nästan omöjligt att få lära sig samiska ordentligt i skolan i 
Sverige, men i Norge och Finland kan man läsa hela för- och 
grundskolan på samiska. Det är ett stort problem för samiska barn i 
Sverige att skolan fortsätter att ta ifrån dem språket, precis som de 
gjorde med min mormors generation. Gruvfrågan är också väldigt 
viktig, för utan marken och vattnen finns det heller ingen samisk kultur 
kvar. 
Om du fick bestämma, vad skulle du då ändra på när det gäller den svenska 
samepolitiken?  
Jag skulle ändra så att respekten för mänskliga rättigheter, även när det 
gäller samer, kommer före pengar och kortsiktiga arbetstillfällen. Det 
tror jag bygger ett bättre samhälle för alla. Jag vill att Sverige skriver 
under FNs deklaration om urfolkens rättigheter.” 

 

 



 

 53 

Bilaga 7. 

 

Utkik Historia 

Diskriminering Samer: 

 Under 1600-talet förföljdes samer för sin religion och allt fler gick över 
till protestantismen. (s.143) 

Historien Samer: 

 I norra Sverige bodde samerna och de levde ganska avskilt från övriga 
Sverige…(s.143) 

Kultur 
 

Levnadssätt 
 

Religion Samer: 

 Luthers lilla katekes översattes bland annat till samiska (s.143) 

Rättigheter 
 

Språk   

Övrigt Samer: 

 ...de hade en egen kultur, en egen religion och ett eget språk (s.143) 
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Bilaga 8. 

 

Utkik Religion 

Diskriminering Judar: 

 Religionen har stärkt sammanhållningen även i tider då judarna varit 
utsatta för förföljelser. Judarna har varit förföljda många gånger under 
historien. I perioder har de blivit tvingade att bo i särskilda områden, 
ghetton. Ibland har de förbjudits utöva sin religion och ibland har de 
blivit bortkörda från de länder där de bodde. Särskilt i Europa har 
förföljelserna varit svåra. (s.26) 

 Under 1930-talet kom nazisterna och Adolf Hitler till makten i Tyskland. 
De gav judarna skulden för allt som var dåligt i det tyska samhället. 
Judarna blev förföljda på ett sätt som de aldrig blivit tidigare. De var 
tvungna att gå med en gul stjärna på kläderna och överallt riskerade de 
att bli överfallna, slagna och mördade. Under andra världskriget 
dödades cirka sex miljoner judar i så kallade koncentrationsläger. Idag 
kallar vi det som hände judarna under andra världskriget för 
Förintelsen. (s.26) 

 
Samer: 

 Det finns mycket lite kvar som kan berätta om samernas religion. Det 
beror på att både berättelser, traditioner och föremål försvann när 
samerna tvingades att bli kristna. (s.110) 

 På 1600-talet drogs Sveriges gränser längre norrut, in i samernas land. Då 
ville man också att samrna skulle bli kristna. Deras religion förbjöds 
och de religiösa föremål som fanns brändes. Samerna blev tvingade att 
gå i kyrkan och tro på kristendomen. (s.110) 

Historien Judar 

 År 70 v.t gick romarna in med en stor här i Jerusalem och förstörde 
templet. Många judar hade redan utvandrat, flyttat, när templet 
förstördes första gången år 586 f.v.t, men nu tog utvandringen ny fart. 
Judarna spreds runt Medelhavet, i mellanöstern, norr- och österut i 
Europa och till norra Afrika. Judarna blev invandrare i sina nya 
hemländer, men de glömde aldrig sitt gamla land eftersom de ständigt 
läste om det i sina heliga skrifter och talade om landet när de firade sina 
högtider. Det judiska folket har genom århundradena levt i olika länder 
och världsdelar men ändå behållt sin religion och sina traditioner. 
(s.26)  

 Längtan efter att få återvända och bo i det som judar kallar det heliga 
landet eller Israel igen, har hållit folket samman och i slutet av 1800-
talet började judar flytta tillbaka dit. (s.26) 

 
Samer: 

 För ungefär 10 000 år sedan kom det människor vandrande till norra 
Europa. Samernas förfäder flyttade runt i de områden där det fanns 
djur att jaga och fisk att fånga. Långt senare blev Norden befolkat av 



 

 55 

människor som slog sig ner här och odlade jorden. De sysslade också 
med jakt och handel. Det här var långt innan kristendomen kom till 
Norden. Samernas och nordbornas berättelser och religioner är mycket 
gamla och utövas inte längre av så många, men det finns en hel del spår 
av dem i vårt samhälle idag. 

 Från början var samerna nomader och jägare. De flyttade runt och jaga 
de och fiskade. Så småningom började de tämja renar. Då blev samerna 
också mer bofasta och utvecklades till ett renskötande folk. (s.109) 

 

Kultur Judar: 

 Judar har tagit intryck av kulturen i just de länder de levt. (s.31) 

 
Samer: 

 Jojk är det samiska sättet att sjunga. Samer säger inte att jojkar om något 
som man säger att man sjunger om något. Man jojkar något, till 
exempel kan man jojka om en speciell plats i naturen eller en död 
släkting. När man jojkar något känner man sig nära det. (s.111) 

Levnadssätt Judar: 

 Som jude tillhör man inte bara en religion, utan också det judiska folket. 
(s.14). 

 Idag kan judiska traditioner se lite olika ut beroende på att judar 
påverkats av kulturen i de länder de bor. (s.26) 

 Många judar bor i Israel idag men fortfarande är stora delar av det 
judiska folket utspridda över världen. Idag bor det flest judar i USA, 
cirka 6 miljoner (s.27) 

 Du har fått läsa om att man som jude tillhör både en religion och ett 
folk. Det innebär inte att alla som är judar är troende och följer 
religionens regler. (s28) 

 
Samer: 

 Samerna är Nordens urfolk. De har bott i de norra delarna av Sverige, 
Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland långt innan andra 
människor bosatte sig där. Samerna bor i ett område som sträcker sig 
över fyra länder men de räknas ändå som ett folk. De kallar sitt land 
för Sápmi.(s109) 

 

Religion Judar: 

 Judendom [...] har också speciella veckodagar då man ska besöka 
synagogan… (s.5) 

 Eftersom judarna under historiens gång levt splittrade i olika delar av 
världen har religionen och utvecklats på olika sätt. (s.31) 

 Tre av världsreligionerna …. har mycket gemensamt. (s.8) 

 Judar och kristna delar också heliga texter. (s.8) 

 Judendomen är en av världens äldsta religioner.  

 Judendomen uppstod i Palestina (nuvarande Israel).  
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 Judarnas heliga skrift kallas Tanakh eller den judiska bibeln. I den kan vi 
bland annat läsa om det judiska folkets historia. Judarna ser sig själva 
som ett utvalt folk som har ett uppdrag från Gud. (s.14) 

 Judar, kristna och muslimer delar alltså många viktiga religiösa berättelser 
med varandra. (s.15) 

 Texterna i Tanakh handlar till stor del om det judiska folkets historia… 
de flesta berättelser kan vi inte kontrollera, alltså ta reda på om de är 
sanna. Berättelserna är mycket gamla oh hade berättats under många år 
innan de slutligen skrevs ner. Berättelserna är viktiga för judarna för de 
förklarar judarnas historia, vem Gud är och vad som är judarnas 
uppdrag. För den som är troende är berättelserna sanna och innehåller 
viktiga regler för livet. (s.15) 

 Judiska berättelser s.16-24 

 Judarna ser sig själva som ett utvalt folk. … många judar anser därför att 
Israel är deras plats på jorden. … Judarna tänker att de på så sätt fick i 
uppgift att vara ett föredöme för andra folk på jorden… Många av 
profeterna i judarnas historia har tröstat folket med att det någon gång 
i framtiden ska komma en god kung - en messias. ... 

 Den här versen kallas ibland för den judiska trosbekännelsen och den ber 
många troende flera gånger om dagen. Versen sammanfattar också 
tydligt de viktigaste tankarna inom judendomen. Det finns inga regler 
för hur och när man ska be inom judendomen, men många ber 
morgonbön, eftermiddags- och kvällsbön. (s.28) 

 Sabbaten är den judiska vilodagen. I Tanakh berättas att Gud skapade 
jorden på sex dagar och på den sjunde dagen vilade han. Därför ska 
också människan vila på sjunde dagen. Sabbaten infaller på fredag kväll 
och varar till lördag kväll. Under sabbaten ska man inte arbeta. De 
flesta judiska familjer äter en speciell sabbatsmåltid på fredagskvällen 
då man dukar extra fint. (s.28) 

 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal … (s.29) 

 Inom judendomen finns det många regler… en del judar följer många 
regler, andra följer en del och vissa följer inga religiösa regler alls. 
Många av reglerna handlar om mat… (s.29) 

 Många av de judiska riterna och högtiderna är kopplade till historiska 
händelser. Man firar eller minns saker som haft stor betydelse i det 
israeliska folkets historia … högtider (s.30) 

 Omskärelse, bar mitzva och bat mitzva (s.30) 

 Familjen spelar en viktig roll inom judendomen. Bröllop (s.30) 

 Judendom kan alltså se olika ut beroende på var i världen du befinner 
dig. Vissa skillnader är tydliga och visar att det finns olika grupper som 
ser på sin religion på olika sätt. Ortodoxa, konservativa, liberala (s.30) 

 
Samer: 

 Samernas religion hängde ihop med naturen som fanns runt omkring 
dem. Man tänkte att allt i naturen hade en själ. Allt som samerna 
behövde för att kunna leva kom från naturen. Därför var det viktigt att 
inte förstöra den utan visa respekt och tacksamhet för naturen. 
Samerna delade upp världen i tre delar: underjorden, den jordiska och 
den himmelska världen. Varje värld hade sina egna gudar och väsen. 
Björnen var ett heligt djur som gällde att hålla sig väl med. Många riter 
handlade om att lugna björnens ande eller visa uppskattning för den. 
När man dödat en björn fanns det många riter kring hur man till 
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exempel skulle ta hand om och begrava björnens ben för att björnens 
ande inte skulle hämnas på människorna. (s.110) 

 Nåjden (s.111) 

 Trumman (s.111) 

 Seitar (s.111) 

 Samiska berättelser s.112-113 

Rättigheter Samer: 

 År 2000 kom en ny lag i Sverige som ger vissa språk särskilda rättigheter. 
De här språken kallas för minoritetsspråk och samiskan är ett av dem. 
Lagen innebär bland annat att samhället ska arbeta för att språket ska 
leva kvar och att de som är samer ska ha rätt att till exempel få 
undervisning i samiska i skolan. I de kommuner i Sverige där det bor 
många samer ska också myndigheterna kunna ge information på 
samiska. (s.109) 

Språk Judar: 

 I Europa uppstod till exempel ett judiskt språk som kallas jiddisch. Det 
liknar tyskan men har också en del hebreiska ord. Idag är jiddisch ett av 
Sveriges officiella minoritetsspråk. 

 
Samer: 

 Samerna har också ett eget språk, samiska. Samiskan är släkt med finskan 
och talas i många olika dialekter. Idag talar inte alla samer samiska. 
(s.109) 

Övrigt Alla: 

 Att vara ett urfolk innebär att man har levt på en plats under lång tid och 
att man har en kultur, ett språk och vanor som skiljer sig från samhället 
runt omkring. Andra exempel på ursprungsbefolkningar är indianerna i 
USA och aboriginerna i Australien. (s.109) 

 
Judar: 

 Efter andra världskriget bestämde Förenta Nationerna att Palestina skulle 
delas i två delar så att judarna kunde få ett eget land. 1948 bildades 
staten Israel. Men Palestina hade inte varit obebott i nästan 2000 år. Ett 
arabiskt folk hade flyttat in i Palestina och de hade bott där så länge att 
de tyckte att Palestina var deras land. Både israelerna och palestinierna, 
de flesta muslimer, ser Jerusalem som en helig stad. Staden är nu 
huvudstad i Israel, men även palestinierna vill ha staden som sin 
huvudstad. Fortfarande finns alltså två folk som ska dela på ett land. 
Det problemet har inte gått att lösa hittills, även om många israeler och 
palestinier längtar efter ett slut på konflikterna. (s.27) 

  

 
 


