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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur samer och den samiska kulturen framställs i 

läroböcker inom samhällskunskap och historia för årskurs 4-6, där samtliga böcker är utgivna 

mellan åren 1994-2012. Jag kommer i min studie att börja med att ta reda på vad som står i 

kursplanerna för dessa ämnen, för att få en överblick över vad som förväntas undervisas om i 

dessa årskurser vad gäller samer. Jag utgår sedan från ett postkolonialt perspektiv där den 

övergripande frågeställningen för studien är; hur beskrivs samerna i text och bild i ett urval av 

de senast utgivna läromedlen i historia och samhällsvetenskap som riktar sig mot årskurs 4-6? 

Med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ textanalys samt en kvalitativ bildanalys tittar jag 

sedan på sammanlagt 13 läroböcker i historia och samhällskunskap för årskurs 4-6. Tidigare 

studier som gjorts inom området har framförallt fokuserat på läroböcker för de senare 

skolåren samt gymnasiet där jag till stor del utgått från de studier som gjorts av Therese 

Karlsson (2004), Yvonne Eriksson (2009) samt Jörgen Mattlar (2011). Resultatet de fått i sina 

studier kan liknas vid de jag konstaterar i min, nämligen att undervisningsinnehållet om samer 

i de flesta fall är magert och har en tydlig slagsida mot rennäring samt konflikter mellan 

svenska regeringen och samerna. De bilder och illustrationer som finns är framförallt av 

samer i kolt, där kvinnorna är underrepresenterade. Det råder även en tydlig exotism i 

framställningen av samer och den samiska kulturen där bland annat religionen ofta beskrivs 

med exotiska begrepp.  

Avslutningsvis vill jag peka på vikten av en fortsatt forskning inom området, då detta kan 

påverka framtida förändringar vad gäller kursplaner, läroboksinnehåll samt i sin tur den 

faktiska undervisningen.  

 

Nyckelord: Läromedelsanalys, Samer, Läroböcker, Postkolonialt perspektiv 
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1 Inledning 

Något som genomsyrar den nya läroplanen Lgr11 och som tillhör demokratiuppdraget som 

skolan har är att eleverna ska undervisas om att Sverige är ett mångkulturellt samhälle där 

människor med olika bakgrund och med rötter från olika länder och traditioner möts och 

tillsammans lever i och skapar ett demokratiskt samhälle. Sverige är ett avlångt land och det 

är inte en självklarhet att barn i södra delen av landet har kännedom om norra delen och vice 

versa. Det kanske dröjer fram till vuxen ålder innan man besöker andra änden av landet, om 

ens då. Norrland var något jag upplevde som väldigt avlägset när jag var barn. Där bodde 

samer som tog hand om renar och mer än så visste jag inte varken om samer eller om 

landskapet när jag gick på mellanstadiet i en skola i södra Småland i mitten på 1990-talet. Hur 

ser det ut för barn i den åldern idag? Ingår undervisning om de nationella minoriteterna i 

Sverige, där samerna, urfolket, är den största gruppen? Eftersom historieämnet är det ämne 

som får oss att reflektera över vår egen och andras bakgrund och, som Lgr11 påpekar, 

försöker verka för ett identitetsskapande väljer jag att gå djupare in i läroböckerna i detta 

ämne. Ämnet samhällskunskap är på ett sätt en slags nutida historia och ämnena hör samman 

vilket gör att jag även tittar på läroböcker i detta ämne. Läroböcker har dessutom ett stort 

inflytande på historieämnets och samhällskunskapsämnets undervisning i grundskolan.  

 

1.1 Bakgrund 

Samerna är en av Sveriges fem minoriteter, men vad som skiljer folket från de andra 

minoriteterna är att de är Sveriges enda urfolk, vilket innebär att de har folkrättsliga krav på 

en kulturell särbehandling i Sverige (Nationalencyklopedin, 2013). FN förklarade perioden 

från 1995 till 2005 som ”Det internationella årtiondet för ursprungsfolk” (Dahl & Parellada, 

2002, s. 122). I Sverige innebar det bland annat att samiskan erkändes som ett minoritetsspråk 

år 2000. Samma år kom även en reviderad version av den då rådande läroplanen Lpo94, där 

begreppen ”kulturell mångfald” och ”kulturella minoriteter” förekom mer frekvent än i den 

första upplagan från 1994 med uppmaningen att detta var områden som skulle beröras allt mer 

i undervisningen (Mattlar, 2011, s.3). Många läromedelsförlag kom även ut med nya upplagor 

av bland annat SO-böcker efter millennieskiftet. Men hur mycket har egentligen läroböckerna 

kunnat anpassa sig till de nya direktiven? Sedan 2000 har skolan nu fått ytterligare en ny 

läroplan med nya kursplaner. Frågan är hur snabbt läromedelsproducenterna hinner publicera 

nytt material i takt med att skolans direktiv förändras med jämna mellanrum? Studier som 

gjorts under 1990-talet (SIL, 1990, Granqvist, 1993) samt efter det att den nya 

läroplansreformen trädde i kraft 2000 (Karlsson, 2004) konstaterar att svenska läroböckers 

information vad gäller samer är bristfällig och borde uppdateras.  
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1.2 Förändring av läroplaner 

De studier som tidigare gjorts på området rörande texter om samer och samisk kultur i 

läroböcker berör i de flesta fall böcker som riktar sig mot de senare skolåren och gymnasiet. 

Jag har därför valt att studera endast de böcker som riktar sig mot de tidiga skolåren, där jag 

valt att begränsa mig till årskurs 4-6. Detta bland annat för att det skett förändringar i 

kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena för dessa årskurser. Samtliga hänvisningar 

jag gör till läroböcker och kursplaner i denna studie gäller alltså för årskurs 4-6 om inget 

annat anges.   

Då många av de läroböcker jag undersöker är tryckta före 2011 då Lgr11 kom är många av 

dem troligen präglade av vad som står i styrdokumenten från 1994, med reviderad version 

2000. Många av läroböckerna är tryckta efter 2000 och har troligtvis tagit till sig en del av 

förändringarna som skedde i kursplanerna 2000. Jag ämnar därför börja med att undersöka 

vad som står i de olika läro- och kursplanerna samt diskutera vad som förändrats. Min studie 

kommer att fokusera på läromedelsanalysen och följande undersökning rörande läroplanerna 

är endast för att jag vill skapa en förståelse för vad skolan faktiskt förväntas undervisa om vad 

gäller samer och samisk kultur, samt som jag nämnde ovan, att detta troligtvis i sin tur har 

påverkat läroböckernas innehåll. 

1.2.1 Samer och minoriteter i de samhällsorienterade ämnena i Lpo94 och Lgr11 

I den första versionen av Lpo94 som publicerades 1994 finns inget skrivet om samer eller 

minoriteter i vare sig läroplanen eller någon utav kursplanerna. Efter erkännandet av de fem 

minoriteterna i Sverige kom 2000 en reviderad version av kursplanerna och då fanns en tydlig 

förändring i historieämnet. Under beskrivning av ämnets karaktär samt mål att sträva mot står 

att undervisningen ska leda till ett kunnande om kulturarvet, inklusive de olika nationella 

minoriteternas. Det framgår att ämnet framförallt ska beröra den svenska och nordiska 

historien, inklusive den samiska, samt den europeiska kulturen. Vidare nämns att man i 

undervisningen vill sträva efter ett interkulturellt perspektiv där det mångkulturella inom 

landet ska beröras, samt att detta inkluderar Sveriges nationella minoriteter. (Lpo94, 2006, s. 

76-78). Det nämns dock inget ordagrant om samer eller minoriteter när det gäller vad eleven 

minst ska ha uppnått när de slutar femte respektive nionde klass.  

Vad gäller Lgr11 så står under rubriken Skolans övergripande mål och riktlinjer att skolan 

ska ha gett elever ”kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia” (Lgr11, 2011, s. 14). I 

ämnet svenska nämns, både i Centralt innehåll och i betygskriterierna för årskurs 4-6, att 

eleven ska ha kunskap om de olika nationella minoritetsspråken. 

När det gäller geografi och historia så är det först i årskurs 7-9 som dessa folkgrupper 

omnämns och då både i Centralt innehåll samt i betygskriterierna. I ämnet historia nämns 

inget om vare sig samer eller minoriteter för elever i årskurs 1-6 även om det skulle kunna gå 

att tolka in på vissa ställen exempelvis när det gäller kristendomens spridning i landet och 

konsekvenser som det medförde. Detta innebär att de direktiv rörande samisk kultur som 

fanns i historieämnet i Lpo94 här har tagits bort. Inte heller i ämnet Geografi nämns 

minoriteter eller samer, här finns dock ett ännu större utrymme för tolkning då dels 
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genomgång av Sveriges samtliga landskap troligtvis kommer att beröra samerna när det 

handlar om Lappland och de nordligare landskapen, samt fördelning av landets befolkning.  

Direktiven för ämnet samhällskunskap har däremot, i och med Lgr11, fått ett en punkt som 

berör den samiska kulturen där det står att det i ämnets centrala innehåll ska ingå undervisning 

om samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige, inklusive deras rättigheter. 

I religionsämnet har samerna fått den största platsen om man ser till övriga ämnes 

kursplaner inom de samhällsorienterade ämnena. Här nämns i centralt innehåll för årskurs 4-6 

att eleven ska ha kunskap om berättelser från äldre samisk religion samt att detta ingår som ett 

betygskriterium i årskurs 6.  

Sammanfattningsvis kan sägas att förändringen mellan den reviderade versionen av Lpo94 

och Lgr11 vad gäller de samhällsorienterade ämnena för årskurs 4-6 är att kunskap om 

samerna gått från att endast ingå i kursplanen i historia, till att istället nämnas i ämnena 

samhällskunskap och religion. Man kan därför anta att historieläroböckerna troligtvis 

innehåller stoff rörande samer, då de flesta böcker i min studie är tryckta då denna kursplan 

gällde. Vad gäller samhällskunskapsämnet är det först i läroplanen från 2011 som samer 

omnämns i kursplanen, där har det å andra sidan kommit ut fler nya upplagor på marknaden 

vad gäller läroböcker i ämnet. Med denna läroplansgranskning i åtanke kommer jag nu att 

övergå till min huvudsakliga studie som är läromedelsanalys. Jag kommer att återkomma till 

tankarna kring förändringarna i läroplanen i min slutdiskussion.   
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2 Tidigare forskning 

2.1 Läromedelsgranskning genom tiderna samt lärarnas förhållande till läromedlen 

Professor Boel Englund har skrivit forskningsrapporter rörande läromedel och hon menar att 

läroboken historiskt sett varit ett medel staten använt för att styra vad som ska undervisas om i 

skolan genom att statliga organ har haft uppgiften att granska, värdera och godkänna 

läromedel sedan folkskolan infördes. År 1938 inrättades Statens läroboksnämnd vars uppgift 

var att göra noggranna granskningar både vad gällde pedagogiskt upplägg samt objektivitet i 

läroböckerna. De böcker som godkänts genom granskning förtecknades och endast dessa var 

tillåtna att användas i skolundervisning. Under 1970-talet ersattes begreppet lärobok med 

läromedel vilket innebar att andra medier förutom böcker, exempelvis ljud och bild, fick lov 

att användas för undervisning. Läroboks/läromedelsnämnden knöts nu till Skolöverstyrelsen 

och valde att enbart ansvara för objektivitetsgranskning av läromedel i samhällsorienterade 

ämnen, medan den pedagogiska granskningen överläts till läromedelsproducenterna. Statens 

institution för läromedelsinformation (SIL) som tidigare registrerat och informerat om 

läromedel fick i och med den skoladministrativa reformen 1982 ta över även ansvaret att 

granska dem, men i och med kommunaliseringen av skolan avvecklades SIL 1991 och 

läromedel regleras inte längre i skollag eller förordning annat vad gäller gåvoläromedel i 

grundskolan (Englund, 2006b, s. 7).  

I en rapport från Skolverket vad gäller läromedelsanvändning i skolan (2006) framhävs att 

mångfalden av informationskällor som används i skolan idag ställer mycket höga krav på 

dagens lärare eftersom lärarna anses förhålla sig kritiskt till de olika källorna samt få eleverna 

att träna sin förmåga att kritiskt granska olika källor. Det är enligt rapporten (2006) viktigt att 

lärare och blivande lärare har möjlighet att välja mellan olika läromedel och göra stoffurval 

samt få tillfälle till att utveckla sin förmåga att förhålla sig kritiska till olika källor. Här 

tilläggs också att en sådan granskning är mycket resurskrävande och inget som förväntas att 

varje lärare ska klara av helt på egen hand utan även huvudmännen har del i urvalsprocessen, 

menar skolverket (2006). Rapporten avslutas med att peka på avsaknaden av forskares 

granskning av läromedel vad gäller andra aspekter utöver faktagranskning, exempelvis 

läroplanernas värdegrund, då en sådan granskning troligen skulle minska förekomsten av 

stereotypa framställningar i läroböckerna och på så sätt öka dess kvalitet.   

Vidare menar Englund (2006) att nyare läromedelsforskning visar att tryckta läromedel 

fortfarande är det dominerande läromedlet i undervisning. Hon menar att den ofta används 

som utgångspunkt i planeringsarbete både årsvis och för varje lektion, samt att den har en 

legitimerande funktion som ger auktoritet till boken, där många lärare anser att så länge man 

följer den, följer man också läroplanen. Hon pekar på egenskaper som gör att tryckt läromedel 

underlättar lärarnas arbete genom att de kan utgå ifrån stoffet i boken och inte behöver 

producera sina egna läroböcker, samt att de skapar en sammanhållning både för läraren och 

för eleverna, då de har möjlighet att arbeta med samma kapitel eller sidor. Det är praktiskt för 

eleven att hålla sig till en bok, då den är lätt att ta hem, slå upp i, samt underlättar istället för 

att behöva hantera en mängd olika uppslagsböcker och faktablad. Vid utvärdering av 
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elevernas kunskaper kan det även underlätta för läraren att ha läroboken som utgångspunkt. 

Englund påpekar dock att lärarstilen och lärarens pedagogiska grundsyn har större betydelse 

för hur läroböckerna används, än hur läroboken i sig är utformad. Vissa lärare använder 

läroboken som huvudsaklig kunskapskälla, medan andra kompletterar den med hjälp av andra 

läromedel som filmer, tidningsartiklar och information från internet, vilket är källor som ökat 

för informationshämtning inom SO-ämnena de senaste åren, enligt rapporten (a.a. s.25-26).  

 

2.2 Bilder i läromedel 

De bilder som framställs i läromedel, här med fokus på läroböcker, har stort inflytande på vad 

eleven får för första uppfattning av omvärlden (Eriksson, 2009). Även här har läromedlens 

legitimerande effekt ett stort inflytande, det vill säga att en lärobok ses som ett objektivt 

uppslagsverk med fakta som framställer världen så som den är, när det i själva verket utgör 

den tolkning författaren gjort (a.a. s.155). Detta diskuterar Yvonne Eriksson i sin bok Bildens 

tysta budskap (2009) där hon hänvisar dels till sina egna forskningsresultat samt andra 

forskares reslutat inom samma ämne. Det är både bilder i allmänhet, men framförallt 

läroboksbilder hon har studerat och då med fokus på vilken kontext bilden är satt i, det vill 

säga vad brödtexten i anslutning till bilden säger samt vad själva bildtexten säger, om det 

finns en sådan. Hon menar att orsaken till att många bilder i läroböcker idag är 

okommenterade är att det förekommer en naiv föreställning om att förmågan att tolka och 

analysera bilder är en medfödd kompetens som inte kräver träning, men hon menar att det är 

det motsatta och att förklaring och samtal kring bilder som kan vara otydliga eller tvetydiga är 

av stor vikt (a.a. s. 51). Vidare menar hon att det är viktigt att författare, illustratör och 

redaktör är överens om vad syftet med texten respektive bilden är samt hur detta ska 

framställas på ett tydligt sätt och ger i sin studie exempel på när detta samband varit oklart 

(a.a. 55).  

Vad gäller bilder av omvärlden, så som bilder i faktaböcker för barn samt läroböcker inom 

de samhällsorienterade ämnena så pekar Eriksson på exotismen som brukar förekomma i 

samband med detta. Det vill säga att illustrationer och fotografier framförallt lyfter fram det 

som anses vara specifikt för ett land eller en kultur vad gäller natur och djurliv samt 

människors livsstil, matvanor, klädsel och religion. Ofta är dessa böcker skrivna ur ett 

eurocentriskt perspektiv och framställer på så sätt västerlandets romantiska föreställning om 

andra kulturer, vilket i sig inte behöver vara negativt, men kan skapa vanföreställningar hos 

betraktaren. Vidare menar Eriksson att exotismen tar sig i uttryck i det dualistiska 

förhållandet, det vill säga att det som särskiljer den ena gruppen från den andra är det som 

definierar den (a.a. s.110f).  
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2.3 Forskning och rapporter som berör temat etnicitet och minoriteter i lärobokstexter 

Skolverket fick år 2006 i uppdrag av regeringen att tillsammans med forskare göra en 

granskning av ett urval läroböcker vad gäller värdegrunden. Rapporten I enlighet med skolans 

värdegrund? (Skolverket, 2006) bygger på forskningsmaterial där de olika områdena som 

forskarna granskat är etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning. 

Granskningen gjordes på sammanlagt 24 läroböcker inom ämnena biologi/naturkunskap, 

samhällskunskap, religion och historia riktade mot årskurs 7-9, samt A-kursen på gymnasiet. 

Professor Harald Runblom vid Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet 

är ansvarig forskare för aspekten etnisk tillhörighet. Han menar att kraven på 

läroboksförfattarna är stora och att den perfekta läroboken inte kan existera, då författarna ska 

få plats med många olika fakta på ett begränsat utrymme och samtidigt måste ta hänsyn till 

faktorer som styrdokumentens riktlinjer, didaktiska krav samt anpassa texten till både 

lässvaga och högpresterande elever (Runblom, 2006, s. 43). Hans undersökning berör många 

olika folkgrupper, inte bara samer, och han fastslår att samtliga av dessa läroböcker saknar 

tillräcklig information vad gäller beskrivning av landets minoriteter. Han tillägger även att det 

är bättre att en minoritet beskrivs utförligt istället för att flera minoriteter endast nämns ytligt 

och övergripande, eftersom det kan ge läsaren en alltför ensidig och förenklad bild.  

Vidare menar han att många läroböcker är allt för likformiga och anser att styrdokumenten 

ger så pass mycket frihet för tolkning att innehållet i böckerna borde kunna skiljas sig mer 

från varandra. Även saknaden av presentation av lärobokförfattarna, samt avsaknaden av 

beskrivning eller diskussion kring viktiga begrepp som återkommer i texterna så som 

kulturarv och västerlandet är något han påpekar (a.a. s.44). Han pekar även på otydligheten i 

den då rådande läroplanen från 1994, där det står att skolan ska undervisa om Sveriges 

minoriteter samt minoritetsspråken, men utan förklaring om vilka dessa minoriteter eller språk 

är (a.a. s. 45).  

Jörgen Mattlar publicerade 2008 sin doktorsavhandling Skolbokspropaganda? En 

ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005) där han analyserar ett 

urval läroböcker i svenska som andraspråk riktade mot gymnasiet. Han ämnar ta reda på vilka 

ideologier som läroböckerna förmedlar och tittar på hur Sverige som ett mångkulturellt land 

framställs i dessa. Han jämför i texterna hur det svenska majoritetssamhället förhåller sig till 

målgruppen för böckerna samt landets minoritetsbefolkning. Han menar att samtliga 

läroböcker han analyserat inte erkänner den svenska historiska, språkliga, kulturella och 

religiösa mångfalden då de nationella minoriteterna är marginaliserade och knappt nämns 

(Mattlar, 2008, s.195).  
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2.4 Tidigare studier som gjorts om förekomsten av samer i läromedel 

När det gäller förekomsten av samer i äldre utgåvor av läroböcker så finns de representerade i 

Karin Granqvists forskningsrapport (1993) om hur samer framställts i svenska läroböcker 

mellan åren 1865-1971, där hon framförallt har analyserat folkskoleböcker samt 

geografiböcker och kommit till slutsatsen att de äldre läroböckerna hade tydliga inslag av 

rasidéer när det gällde framställningen av samer. Men att en tydlig förändring skedde år 1969 

och att böckerna som skrevs efter det allt mer integrerade samerna som en del av den svenska 

befolkningen och att de flesta negativa beskrivningarna gentemot samerna försvunnit. Hon 

avslutar sin uppsats med att ställa frågan om dessa negativa beskrivningar verkligen har 

försvunnit, även om de gjort det i läroböckerna och hänvisar till det ännu brukade ordet 

”fattiglapp” som har en negativ klang (Granqvist, 1993, s. 43).  

Statens institut för läromedel, SIL, utgav 1990 rapporten Samerna i svenska läroböcker 

(1990) där syftet var att granska hur samerna framställdes i de då aktuella basläroböckerna i 

de samhällsorienterade ämnena för mellanstadiet, högstadiet samt gymnasiet. Nämnden 

konstaterar att informationen och bildmaterialet gällande samer är otillräckligt för att elever 

ska kunna skapa sig en rättvis bild av samerna, både när det gäller deras historia, religion och 

samtid. I rapporten nämns att beskrivningarna rörande samer ofta framhäver det exotiska i så 

väl text som bild samt att framställningen av minoritetsfrågor som böckerna berör ofta handlar 

om svårigheter och problem vid mötet med majoritetsbefolkningen och ifrågasätter att det 

finns läroboksavsnitt med rubriker som ”Minoritetsproblem”. I de då rådande läroplanerna 

Lgr80 och Lgy70 står inget uttryckligen om att undervisningen i skolan ska beröra samer och 

nämnden efterfrågar därför en förändring inför kommande läroplan och pekar samtidigt på 

norska skolans läroplan och läroböcker som ett gott exempel där samer fått en särställning. 

Rapporten avslutas med att ge önskemål om områden som läroböckerna borde beröra, de så 

kallade SIL-punkterna, vilka jag kommer återkomma till i metodavsnittet (SIL, 1990, s.2, 15).  

Resultatet från SILs rapport använder Therese Karlsson (2004) när hon 14 år senare jämför 

detta med det resultat hon får fram i sin egen studie, där hon granskar 63 läroböcker i de 

samhällsorienterade ämnena för årskurs 4-9, samtliga utgivna efter 1994. Syftet var att 

analysera texter och bilder som beskrev samerna och samisk kultur och sedan jämföra dessa 

med SILs resultat. Hon konstaterar att 30 av de 63 granskade läroböckerna helt saknar 

information om samerna och menar att hon ser en viss ökning av samernas förekomst i 

läroböcker sedan SILs rapport skrevs men att förändringen borde vart större (Karlsson, 2004, 

s.3). Hon lyfter bland annat fram att det i de flesta fall är renskötande samer som beskrivs och 

porträtteras, medan samer med annat yrke eller sysselsättning endast nämns i förbifarten eller 

i statistik. Det är framförallt män som beskrivs medan kvinnor syns mer sällan i texterna. Hon 

pekar även på att de få historiska beskrivningarna om samerna som nämns i böckerna 

framförallt berör möten och konflikter med det svenska majoritetssamhället, vilket även SIL 

konstaterade i sin rapport. Den förkristna samiska religionen beskrivs mindre fördomsfullt än 

tidigare, menar hon, men pekar även på att fördomsfulla utryck som trolltrumma och trollkarl 

har hängt kvar (Karlsson, 2004, s. 24-25). Redan i titeln på hennes rapport Exotiska 

renskötare och trolltrummans magi antyds att hon, utifrån ett postkolonialt perspektiv, 

kritiserar att exotismen får allt för stor roll i läroböckerna vad gäller framställning av samerna.  
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Denna exotism ger även Mattlar exempel på där han i sin doktorsavhandling menar att 

beskrivningarna om samerna i de läroböcker han studerat ofta är av exotisk karaktär, särskilt 

när religiösa inslag som nåjdens trumma eller den samiska schamanismen beskrivs samt att 

paralleller dras till indianer. Ett annat exempel han lyfter fram är en text där samerna benämns 

med begreppen fjällapp och lapp, som han menar är två nedsättande och ålderdomliga 

benämningar om samer, vilka förstärker särhållandet av majoritetssamhället och minoriteten 

(Mattlar, 2008, s. 119). 

Mattlar (2011) har även gjort en läromedelsanalys av historieläroböcker för grundskolans 

senare år och gymnasieskolan, samtliga publicerade efter 2000. Han analyserar där hur 

minoritetsgrupperna samer, sverigefinnar och tornedalsfinnar framställs i dessa böcker och 

konstaterar att det framförallt är genom två perspektiv, nämligen ett som bygger på 

etnicitetens och kulturens föränderlighet och ett som betonar homogenitet och 

oföränderlighet. Han pekar på exempel som att de avsnitt som behandlar samerna på 1600-

talet ger samerna en offerroll genom att det fokuseras främst på majoritetssamhällets 

exploatering av norrlandsregionen samt tvångskristnandet av samerna (Mattlar, 2011, s.3-6). 

Han diskuterar även kartornas utformning i böckerna, där samernas område i norr ibland finns 

representerat, men dock saknar en utförligare förklaring i brödtexten. Det finns även exempel 

på kartbilder där Sveriges nordligaste gräns antingen övergår från en färg till en annan eller i 

symbolisk tomhet. Ofta nämns endast i korta ordalag att Sveriges gräns i norr inte var riktigt 

fastslagen, men utan vidare utveckling av detta, vilket Mattlar menar kräver specifik 

ämneskompetens och ett intresse hos lärarna för att minoritetsfrågan ska behandlas utifrån ett 

adekvat sätt (a.a. s.4f). Avslutningsvis hävdar han att historieundervisning som enbart utgår 

från läroböckerna inte kommer att uppfylla de mål som finns i de reviderade kursplanerna 

från 2000 och menar att en orsak till att läroböckerna ser ut som de gör kan bero på att 

läromedelsförlag och lärarkår ofta relateras till en konservativ eurocentrisk ämnestradition 

(a.a. s.6).  

 För att återkoppla till Karlsson så menar Runblom att han inte finner några uttryck för 

diskriminering eller kränkning på grund av etnisk tillhörighet i de av honom granskade 

böckerna och ifrågasätter resultatet i Therese Karlssons analys från 2004 (Runblom, 2006, s. 

47). De har troligtvis olika perspektiv som de utgår från i sina studier och kommer då till 

dessa skilda resultat. Medan Karlsson går in på exempel på problem hon stöter på i 

lärobokstexterna samt efterfrågar delar som hon anser saknas, så har Runblom ett mer 

översiktligt perspektiv där han även ser till kursplanernas utformning och läroboken i stort. 

Runblom verkar framförallt se till den existerande texten och vad den uttrycker, han lägger 

alltså inte det fokus på stoff som enligt Mattlar och Karlsson saknas för att ge en rättvis bild 

av samerna, vilket även leder till deras skilda resultat. Dock menar Runblom att 

presentationerna av samerna är alltför kortfattat, med avsaknad av nyansering och 

problematisering och anser att samtliga av dessa läroböcker saknar tillräcklig information vad 

gäller beskrivning av landets minoriteter. Han påpekar även att beskrivningarna av samerna i 

många fall fokuserar på det historiska, även i de samhällsvetenskapliga böckerna, och att de 

inte tar upp särskilt mycket om samernas nutida kultur (Runblom, 2006, s. 36-37). 



12 

 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Som kunskapsförmedlare har skolan ett stort ansvar då den bidrar till att forma våra 

världsbilder, vilket i sin tur även innebär sättet att se på ”oss” och ”de andra”. Skolan lär oss 

vad som är godtagbar text och genom läromedlen ser vi att det finns vissa företeelser som 

inneslutits i utbildningsmaterialet, medan andra har uteslutits (Ajagán-Lester, 1999, s.121). 

Liksom Luis Ajagán-Lester, i sin diskussion kring text och etnicitet, utgår ifrån antaganden att 

läroböcker bidrar till att skapa en viss bild av andra kulturer samt konstruera en etnisk 

självförståelse, kommer även jag att utgå ifrån dessa antaganden i min studie. 

Detta är även något som framträder i Karlssons, Mattlars och Erikssons studier av 

läroböcker där de belyser och problematiserar hur texter och bilder förmedlar 

majoritetsamhällets överlägsenhet gentemot ”de andra”. Att ifrågasätta den hierarki som 

skiljer västvärlden från övriga världen är det som kännetecknar ett postkolonialt teoretiskt 

perspektiv. Perspektivet innebär alltså att belysa de dominansförhållanden som en koloniserad 

nation, och/eller ett koloniserat folk utsatts för (Loomba, 2005, s.31). Man vill även 

uppmärksamma det faktum att historieskrivningen och den nuvarande kunskapssynen grundar 

sig i en eurocentrisk ordning och hur ”de andra” har marginaliserats och nästan helt uteslutits 

ur detta (Eilard, 2008, s.48). Jag finner därför detta teoretiska perspektiv lämpligt för min 

studie då jag studerar hur texter i läroböcker presenterar ett folk som påverkats och än idag 

påverkas av ett kolonialt styre.   

Något som ryms inom ett postkolonialt perspektiv är att problematisera stereotypisering. 

Att kategorisera och skapa stereotyper innebär att beskära föreställningar och bilder till ett 

hanterbart format, med andra ord ett sätt att filtrera information. Stereotypens funktion är att 

befästa en känsla av olikhet mellan ”självet” och ”den andre”. Vi förutsätter att felaktigheter i 

antaganden, som stereotyper innebär, minskar i takt med den vetenskapliga utvecklingen. 

Men vetenskaplighet är inte likställt med uteslutning av fördomsfullhet, tvärtom var det den 

västerländska vetenskapen som la grunden till de senare rådande rasistiska föreställningar som 

fanns i Europa under upplysningstiden och modernismens tid (Loomba, 2005, s.65-69). 

Diskussionen kring hur stereotyper framträder i text och bild är även det något som behandlas 

i studierna av Karlsson, Mattlar och Eriksson och som även jag kommer att ha i åtanke i min 

studie. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån ett postkolonialt perspektiv undersöka hur beskrivningen av 

urfolket samerna framställs i 13 aktuella läroböcker i historia och samhällsvetenskap som 

riktar sig mot årskurs 4-6.  

Den övergripande frågeställningen för studien är således; hur beskrivs samerna i text och 

bild i ett urval av de senast utgivna läromedlen i historia och samhällsvetenskap som riktar sig 

mot årskurs 4-6? 

Mer specificerade frågor jag kommer att utgå från är följande:  

Hur mycket utrymme får samer och samisk kultur i de valda läroböckerna?  

På vilka sätt beskrivs samerna och samisk kultur i dessa läroböcker?  

I vilka sammanhang nämns samerna?  

Vilka typer av bilder förekommer i samband med texter om samerna?  

Vad utmärker de samiska personerna på bilderna?  

På vilka sätt porträtteras samerna jämfört med svenskar i läroböckernas bilder? 
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4 Metod 

4.1 Analysmetod – Kvantitativ och kvalitativ textanalys respektive bildanalys 

Till att börja med använder jag mig av kvantitativ textanalys då det är användbart när man vill 

undersöka hur mycket utrymme olika kategorier får (Esaiasson, m.fl. 2012, 197). I min studie 

ämnar jag undersöka vilket utrymme samer och samisk kultur får i historieläroböcker och 

samhällsläroböcker, genom att räkna antal sidor där de förekommer. Jag utgår då i första hand 

från textmassa (inklusive bilder) som ryms på en helsida. Förekommer det ställen i boken där 

samer endast nämns i en mening på respektive ställe har jag valt att utesluta dessa i min 

kvantitativa textanalys, då jag anser att det skulle ge en alltför skev bild av hur det faktiskt ser 

ut i boken.  

Jag ämnar även gå djupare in i texten på dessa sidor där samer och samisk kultur nämns 

genom en kvalitativ textanalys. Kvalitativ textanalys innebär att genom noggrann läsning av 

textens delar, helhet och kontext hitta det väsentliga man vill undersöka och lyfta fram för en 

analys (Esaiasson, m.fl. 2012, s. 212). I min studie vill jag dels kartlägga och lyfta fram vilka 

olika teman texterna i det stora hela berör. De frågor jag ställer till texterna består av de jag 

har i studiens övergripande frågeställning och det är framförallt det postkoloniala perspektivet 

som präglar min analys av texterna vilket speglas i vad jag väljer att nämna om texterna. Men 

mitt mål är även att försöka ge en saklig och objektiv bild av vad som nämns i texterna och 

jag kommer därför inte att gå alltför djupt i min kritiska granskning av texterna.  

Vad gäller bilder kommer jag undersöka samtliga bilder där samer eller samisk kultur 

framställs. Jag gör en enklare kvalitativ analys av bilderna där jag i första hand tittar på hur 

personerna i bilden framställs och i vilken kontext de är, samt om personerna med samiskt 

ursprung skiljer sig från personer med svenskt ursprung.  

Då jag tittar på både text och bilder så blir analysen mer översiktlig än djupgående, men 

jag väljer detta därför att jag anser att texten och bilderna hör samman och tillsammans skapar 

det budskap som läroboken förmedlar. Jag anser därför att en mer översiktlig analys av både 

text och bild är mer relevant i mitt fall, än om jag skulle gå djupare på antingen bild eller text. 

Bildanalysen kommer därför att vara av enklare slag och jag har ingen tidigare använd modell 

eller teori som jag utgår från, utan endast mina övergripande frågeställningar samt min 

tolkning, utifrån ett postkolonialt, kritiskt förhållningssätt.   

Något jag dessutom vill undersöka är huruvida de förslag som SIL (1990) la fram, 

angående vad läroböcker borde innehålla när det gäller samer och samisk kultur, nu är 

uppfyllda. Dessa förslag var områden som då inte fanns med överhuvudtaget i någon utav de 

då granskade läroböckerna och jag ämnar ta reda på om de i någon form förekommer i de 

läroböcker jag nu tittar på. Jag kommer inte lägga någon större vikt vid dessa förslag men vill 

i min konklusion återkoppla till dessa. Förslagen, eller punkterna, som SIL la fram är 

följande:  

• Samernas historia från den tid som de äldsta lämningarna härstammar från till nutid. 

• Samernas religion förr och idag. 

• Framväxten av renskötseln och dess anpassningsförmåga till förändringar i naturen. 
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• Konsekvenser av exploatering och intrång i de områden där renskötsel bedrivs (t.ex. 

vattenkraftsutbyggnad, skogsbruk, turism, utbyggnad av vägar, flygplatser, älgjakt etc.) 

• Konsekvenser av den statliga politik som under årens lopp bedrivits gentemot samerna: 

- Uppdelning renskötande samer och icke- renskötande samer. 

- Rättigheterna till land och vatten. 

- Avsaknaden av kunskaper om den egna historien och kulturen; i språket – 

konsekvenserna för vuxna samer som under sin skoltid varken fått lära sig läsa eller skriva på 

det egna språket. 

• Situationen som same idag: 

- Renskötande samer 

- Samer som lever av annat än renskötsel t.ex. sameslöjd, turism, 

konst, musik. 

- Näringspolitiken gentemot samerna idag. 

- Utbildningssituationen/ utbildningspolitik; sameskolorna, samernas folkhögskola  

(SIL, 1990, s. 14) 

 

Jag utgår från dessa punkter därför att de utgör det förslag som ett statligt 

läromedelsinstitut lagt fram och inte bygger på enskilda forskares åsikter, som exempelvis 

rapporten av Karlsson (2004). SILs rapport är däremot väldigt gammal i förhållande till annan 

forskning och läroplaners förnyande och därför inte något jag kommer lägga stor vikt vid, 

men jag anser ändå att det kan vara av intresse att undersöka om dessa förslag i någon form 

har tillmötesgåtts av läromedelsförlagen.  

 

4.2 Urval 

Då tidigare forskning inom området framförallt fokuserat på läroböcker riktade mot 

högstadie- och gymnasienivå väljer jag att analysera de läroböcker som riktar sig mot årskurs 

4-6. Av de fyra samhällsorienterade ämnena väljer jag att titta på läroböcker inom historia och 

samhällsvetenskap. Detta då jag vill begränsa mitt urval samt därför att jag anser att just dessa 

två ämnen kan vara intressanta då det har skett en förändring i dessa ämnens kursplaner för 

dessa årskurser vad gäller inlärning om samerna. Då jag ämnar undersöka de senaste och 

troligtvis de mest aktuella böcker och upplagor som läromedelsförlagen publicerat har jag valt 

att utgå från vad de säljer på sina websidor i kategorin grundlärobok/basläromedel för 

ämnena historia och samhällskunskap i årskurs 4-6. Med grundlärobok eller basläromedel 

menas i det här fallet de böcker som tar upp de flesta eller alla områden i ämnet sett utifrån 

ämnets kursplan. Jag har valt att endast ta med grundläroböcker som är riktade till elever, 

alltså inte arbetsböcker eller lärarhandledningar, inte heller specialiserade böcker som riktar 

sig mot en särskild grupp elever. De grundläroböcker jag valt är riktade mot årskurs 4-6 och 

spänner över samtliga tre år, antingen med en bok per läsår alternativt en bok som är tänkt att 

arbetas med genom alla tre år. Jag har alltså inte valt de grundläroböcker som är riktade mot 

årskurs 6-9, även om boken för årskurs 6 finns representerad där. Ett undantag är boken i 

SO·Serien, Samhälle del 1, för skolår 6, av läromedelsföretaget Liber, då den är med i min 

studie därför att det var den enda samhällskunskapsbok för årskurs 4-6 som de givit ut. Mitt 
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mål är att undersöka de senast utkomna böcker inom denna kategori, då det troligtvis är de 

som används ute på skolor och dessutom är de som förhoppningsvis har påverkats av de 

senaste styrdokumenten, Lgr11. Av de böcker jag tittar på är samtliga böcker utom 

historieläroböckerna av Sanoma publicerade efter 2000.  

I val av läromedelsförlag har jag utgått från vad många av de tidigare studier jag tittat på 

har utgått från, exempelvis Runblom (2006) samt Karlsson (2004) där det framförallt är fyra 

stora läromedelsförlag som finns representerade. Dessa är; Sanoma (tidigare Bonnier), Liber, 

Natur & Kultur samt Gleerups. Jag har även valt dessa förlag eftersom det troligtvis är deras 

böcker som i hög grad används ute på skolor i landet. Följande böcker ingår i min analys: 

 

Historieläroböcker 

Läromedelsförlag Boktitel Publiceringsår 

Gleerups Eko Historia 1 2001 

Gleerups Eko Historia 2 2002 

Gleerups Eko Historia 3 2003 

Sanoma Historia 4  1994 

Sanoma Historia 5 1994 

Sanoma Historia 6 1997 

Liber Boken om Historia 1 2007 

Liber Boken om Historia 2 2008 

Liber Boken om Historia 3 2009 

Natur & Kultur PULS Historia 4-6 2012 
 

Samhällsläroböcker 

Läromedelsförlag Boktitel Publiceringsår 

Sanoma Samhället 2005 

Liber Samhälle D1 (skolår 6) 2010 

Natur & Kultur  PULS Samhälle 4-6 2012 

 

4.3 Genomförande 

Efter att jag samlat in samtliga böcker har jag först gått efter uppslagsregistret i respektive bok 

för att se vilka sidor som nämner samer. Därefter har jag även gått igenom varje bok från 

pärm till pärm och läst igenom samtliga stycken som berör något av följande ämnen; samer, 

Lappland, Norrland, arbete i gruvor, minoriteter samt kartor och dess beskrivningar. Jag har 

även läst igenom vissa slumpmässigt valda stycken som behandlar helt andra teman eller 

tidsåldrar och personbeskrivningar, detta för att få en översikt över hur boken är strukturerad 

och hur beskrivningar av olika slag görs. Jag får då dels en översikt över boken samt en mer 

djupgående inblick i de stycken, text och bilder, som behandlar samer och samisk kultur.  
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4.4 Etiska aspekter 

En etisk aspekt jag bör ha i åtanke är att inte favorisera och på något sätt göra reklam för 

någon specifik lärobok eller läromedelsförlag. Min uppgift är att se på hur böckerna 

framställer samer, men detta behöver inte säga något om lärobokens kvalitet i övrigt. 

En annan aspekt vad gäller etik är att det finns en komplexitet i att försöka beskriva hur en 

minoritet framställs, då jag dels tillhör majoriteten, samt att jag å ena sidan ifrågasätter 

isärhållandet av majoritet och minoritet, men å andra sidan erkänner och kanske till och med 

spär på denna isärhållning då jag själv beskriver minoriteten samer som just en 

minoritetsgrupp och då jag i och med det grupperar samerna som en homogen grupp gentemot 

den svenska kulturen.   

4.5 Reflektion över metoden och urvalet 

Då jag ska presentera ett resultat av en kvalitativ textanalys kommer jag göra avvägningar i 

vad jag ska nämna och vad jag kommer utesluta i denna text. Jag vill försöka återge vad 

läroböckernas texter förmedlar genom en försöka ge en överblick av samtliga stycken som 

berör mitt ämne, men mitt mål är att det teoretiska perspektivet jag har ska påverka analysen 

och jag kommer därför att stanna till och framförallt belysa de delar i texten som jag anser 

särskilt relevanta för min analys. Det kommer därför finnas delar i lärobokstexterna som jag 

utesluter eller inte kommenterar alls, just därför att jag inte anser att de tillför mycket till just 

min analys. 

Då jag gått igenom vad som finns på marknaden vad gäller SO-läroböcker för årskurs 4-6 

märker jag att det finns betydligt fler historieläroböcker än samhällsläroböcker. Enligt min 

egen reflektion över detta har troligtvis historieämnet haft en starkare tradition att följa 

läroböcker i dessa årskurser, medan samhällsämnet inkluderats i lektioner på olika sätt genom 

andra ämnen så som geografi samt nutidsorientering och diskussion kring aktuella nyheter. 

När jag tittat igenom både en del SO-läroböcker från 1990-tal och fram till idag konstaterar 

jag att det tidigare funnits läroböcker som behandlar två ämnen i en och samma bok som 

exempelvis samhälle och biologi eller samhälle geografi. Många geografiböcker jag tittat 

igenom har avsnitt om samer som skulle kunna klassas som samhällsorientering, men jag har 

ändå valt att begränsa mig till att endast ta med historieläroböcker och samhällsläroböcker i 

min analys.  

Antalet samhällsläroböcker inom mina urvalskriterier är alltså färre än 

historieläroböckerna. Samhällsläroböckerna innehåller i regel ofta färre sidor än 

historieläroböckerna. Jag har heller inte funnit några bokserier i samhällskunskapsämnet för 

dessa årskurser. Gleerups förlag hade ingen samhällslärobok publicerad och finns därför inte 

representerad i denna kategori. 

I mitt urval av läroböcker att analysera väljer jag två av de fyra samhällsorienterade 

ämnena. Ämnesböcker för Religion och Geografi har jag valt att utesluta i min analys på 

grund av begränsning vilket gör att dessa områden troligtvis kommer blir 

underrepresenterade. Jag har därför i åtanke, särskilt vad gäller punkten samernas religion att 

det här framförallt är det som nämns i den historiska samt den samhälleliga kontexten som jag 

tittar på, det vill säga det som skrivs i historieböckerna och samhällskunskapsböcker.  
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5 Resultat och analys av läroböcker i historia 

I detta avsnitt presenteras först den kvantitativa analysen, följt av den kvalitativa text- och 

bildanalysen för samtliga historieläroböcker, förlag för förlag. I nästa avsnitt görs en 

motsvarande redovisning för resultat och analys av samhällsläroböckerna i studien.  

 

Läromedelsförlag Boktitel Publiceringsår Sidor totalt Sidor med samer 

Gleerups Eko Historia 1 2001 99 <1 

Gleerups Eko Historia 2 2002 99 0 

Gleerups Eko Historia 3 2003 88 0 

Sanoma Historia 4  1994 95 <1 

Sanoma Historia 5 1994 104 1 

Sanoma Historia 6 1997 96 4 

Liber Boken om Historia 1 2007 160 <1 

Liber Boken om Historia 2 2008 160 4 

Liber Boken om Historia 3 2009 160 <1 

Natur & Kultur PULS Historia 4-6 2012 216 1,5 

 

5.1.1 Gleerups Eko Historia 1, 2 och 3 

Efter genomgång av samtliga tre böcker i serien Eko Historia finner jag information om samer 

i den första, Eko Historia 1. Samer nämns på ett ställe i boken i samband med en karta. Kartan 

föreställer Sverige omkring 1000 där det i bildtexten står att norrland var bebott av samer, 

utan vidare utveckling av detta.  

Det är i denna läroboksserie i historia jag finner minst stoff om samerna. Att de dessutom 

endast nämns i en bildtext, utan vidare förklaring gör att de får allt för lite utrymme för att 

läsaren ska kunna få en rättvis bild av den samiska kulturen. Att så lite om samerna nämns i 

dessa böcker kan bero på att de är publicerade åren strax efter det att den reviderade 

läroplanen, som inkluderade samer och minoriteterna i kursplanen, trädde i kraft. Även 

Mattlar (2011, s. 8) pekar på exempel på detta i de läroböcker han analyserat och menar att 

det kan bero på dels att läromedelsföretag är trögföränderliga, samt att de av ekonomiska skäl 

väljer att inte uppdatera böcker så fort nya direktiv eller nya fakta tillkommit. 

5.1.2 Bildanalys – två kartbilder 

Kartan i kapitlet om medeltiden visar Sverige omkring år 1000 och gränsen runt landet är 

tydlig fram till att den i norr suddas ut och en same med ren och lasso visas på bild. Detta är 

den enda personen på kartan som i övrigt visar landområden, vattenmassor samt Kungens 

Eriksgata. Bilden på samen är en man i brun kolt som på skidor jagar två renar med lasso. 
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Det finns i samma bok ännu en kartbild där en same finns illustrerad, detta i kapitlet om 

vikingatiden där det finns en överblicksbild över vikingarnas resor runt om i världen och här 

finns flera olika etniciteter illustrerade, dock endast män, så som en eskimå, en indian och en 

same. Här läggs ingen vikt vid nationsgränser, vilka heller inte finns utritade på kartan. Samen 

är en man i brun kolt som åker skidor. På uppslaget finns ingen text som behandlar något om 

samer. 

Personerna på bilden får här representera de olika kulturerna, vilket Eriksson (2009, 

s.110f) menar medför att stereotypa föreställningar befästs. Här ser vi exempel på det hon 

menar är exotism som är vanligt förekommande i samhällsorienterade fakta- och läroböcker 

för barn, det vill säga att det specifika för kulturen, i det här fallet klädsel och utseende är det 

som framhävs.  

I mitt resultat fann jag bilder med endast kort bildtext eller ingen bildtext alls. Läroböcker 

som innehåller bilder utan bildtext eller annan förklarande kontext är även det ett vanligt 

förekommande fenomen enligt Eriksson (2009, s.57) och hon menar att det då kan vara svårt 

för eleven att förstå helheten av budskapet som författaren vill ge. 

 

5.2.1 Sanoma Historia 4, 5 och 6 

Första gången i historien som samer nämns i denna läroboksserie är i Historia 4 i avsnittet 

Mot vikingatidens slut där Sverige som nation beskrivs i ord och på kartbild. De olika 

landskapens ätter nämns men det är bara samerna som ges egenskaper då det beskrivs att de 

”var berömda jägare och skidåkare” (Historia 4, 1994, s.25).  

Man kan fråga sig varför samerna är de enda som getts en beskrivning i form av att vara 

skidåkare och jägare, vilket skulle kunna vara ett exempel på en stereotypisering. 

 Nästa gång samerna förekommer är i kommande bok, i samband med Gustav Vasas 

skatteindrivning under 1500-talet. Fokus ligger här på konflikten mellan samerna och kungen 

och hans lappfogdar, där det nämns att ”vissa samebyar tvingades betala skatt till både 

Sverige, Ryssland och Danmark” (Historia 5, 1995, s.39) samt att ”[s]amerna tyckte illa om 

[lappfogden] Nils [Oravainen]” (a.a. s.39). Här förklaras att det så långt norrut inte fanns 

några bestämda nationsgränser, vilket var orsaken till att en del samer var tvungna att betala 

skatt till tre länder. I samma avsnitt, som har rubriken ”Nybyggare i ödemarken” berättas om 

nybyggare, från sydligare delar av Sverige, som uppmuntrades av kungen att flytta norrut för 

att bosätta sig i Lappland. I detta sammanhang nämns inget om samer, däremot står det att 

Lappland ”fick” sitt första nybygge på 1550-talet, vilket får det att låta som samerna inte hade 

byggt något där tidigare.  

I texterna används laddade begrepp som ”tvingades” och ”tyckte illa om” vilka förstärker 

känslan av att det finns en stark konflikt och att fokus ligger på denna konflikt. Utifrån ett 

postkolialt perspektiv kan man också se till den barriär mellan ”vi” och ”de andra” som texten 

förmedlar och som i sin tur förstärkts av dessa laddade ord och beskrivningar av konflikten 

(Eilard, 2008, s.48). 

I följande bok, Historia 6, har samerna fått hela två uppslag i slutet på kapitlet Sverige på 

1700-talet med två stora illustrationer och mycket text. Här presenterras först svenska statens 

relation till samerna under 16- och 1700-talet, i form av sträng skatteindrivning, 
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tvångskristnande och tvångsarbete i gruvor och skogar. Därefter följer en mer beskrivande del 

av samernas leverne. Det berättas att många samer levde av renskötsel och flyttade omkring 

med sina renhjordar till olika platser beroende på årstid och var renarna kunde finna mat. 

Varje årstid och renarnas förflyttningar under ett års tid beskrivs sedan samt hur samerna 

flyttade med sina kåtor och hur dessa var uppbyggda och utformade. Barnen till de 

renskötande samerna får ett eget stycke i brödtexten där det står att de fick börja hjälpa till att 

valla renhjordarna när de var sex-sju år gamla, men att de under vissa omständigheter inte fick 

lov att valla ensamma. Förutom de renskötande samerna som här fått störst utrymme 

presenteras hur sjösamer, vid nordnorska kusten, bodde i torvhyddor som kallades gamme och 

livnärde sig på fångst av val, valross och säl samt att en del av dem även hade små jordbruk 

med boskap. Därefter beskrivs hur skogssamer bodde i Lapplands skogar i kåtor av trä och 

försörjde sig på att jaga pälsdjur och sedan sålde skinn och konsthantverk på marknader. Det 

förklaras även att det samiska språket har tre olika variationer och att det är släkt med finska, 

asiatiska språk med inslag av nordiska språk. 

Man kan här se exempel på de konflikter mellan svenska majoritetssamhället och samerna 

som både Mattlar och Karlsson pekar på i sina studier. I de två längre avsnitten om samerna 

finns dessa konfliktskildringar i inledningen. Dock finns här även en mer fridfull och näst 

intill romantisk skildring av samernas leverne. Något som nämns i texten i Historia 6 som 

sällan förekommer i de skildringar om samer jag läst i samtliga böcker är att det här 

presenteras samer som lever av annat än rennäring, så som fiske, jakt och försäljning. Enligt 

Karlsson (2004, s.24f) var just detta något hon ansåg saknades då hon fann att de flesta 

texterna om samerna hade en tydlig slagsida mot rennäring och att samer och renar ofta 

kopplades samman, både i text och i bild. Men här är alltså en text som presenterar även andra 

sätt som samer levde på.   

5.2.2 Bildanalys – skatteindrivning, romantiska vyer och diffus kartbild 

Kartbilden av Sverige i slutet på vikingatiden har en nordlig gräns som streckad övergår från 

grön till vit. Här är ett tydligt exempel på det Mattlar (2011, s.4f) menar med att kartbilder 

ofta utmärker något på bilden, men utan förklaring i bildtext eller brödtext, vilket han menar 

kan bero på bristande kommunikation mellan illustratör och författare. 

Bilden i anslutning till skatteindrivningen på 1500-talet visar en svensk lappfogde på en 

häst som möter en grupp samer som skulle kunna vara en familj. Två samiska män och ett 

barn är i förgrunden medan den samiska kvinnan och två andra personer finns i bakgrunden. 

De bär alla brun kolt, redskap i bältet, har svart hår och ansiktsdragen skiljer sig från den 

svenska mannens som porträtteras mer likt andra stereotypt svenska män i boken, med blont 

skägg och röd kappa. Där står också en förspänd ren med en ackja bakom sig. 

De två uppslagen i Historia 6 har utelämnat bilder på svenskarnas inblandning och här har 

istället samerna fått desto mer utrymme. En illustration av en samefamilj sysselsatta med 

matlagning och packande av en ackja kring en öppen kåta i en snötäckt norrländsk skog ges 

stor plats på ena uppslaget. Samtliga personer, männen i förgrunden, bär gråfärgad kolt. 

Ansiktsdragen på de vuxna personerna skiljer sig även här från de drag de flesta svenskarna 

har i boken. Nästa uppslag visar ett långt renspann med förspända ackjor och en samefamilj 

vandrandes längsmed detta spann i ett snötäckt fjällandskap mot en låg, strålande 



21 

 

norrlandssol. Vid varje ackja finns en bildtext som förklarar vad de innehåller, så som mat, 

renskinn, kläder, kåtans tält samt smycken. Båda bilder ger enligt mig ett vackert och rofyllt 

intryck och skildrar samernas leverne utan svenskars inblandning.  

Man kan här se exempel på vad Eriksson (2009, s.110f) menar är västerlandets 

romantiserade bild av en annan kultur, vilket hon menar inte behöver vara negativt i sig, men 

kan skapa en skev bild av hur läsaren faktiskt uppfattar denna kultur. Dock är det, enligt min 

studie, ett sällsynt inslag att presentationen av samerna får så mycket utrymme i både text och 

bild och dessutom utan inblandning av konflikter med svenskarna.  

Här finns även det återkommande fenomen som Karlsson (2004, s.24f) pekar på, nämligen 

att det framförallt är män som finns representerade i bilderna på samer. Det finns kvinnor med 

på bilderna i de böcker som ingår i min studie, men det är männen som får störst utrymme 

dels genom att de är i förgrunden och att de är aktiva med en sysselsättning, medan kvinnorna 

har placerats i bakrunden med mer passiva sysselsättningar eller som iakttagare. 

5.3.1 Liber Boken om Historia 1, 2 och 3 

Även i denna bokserie har samerna fått en hel del utrymme, i förhållande till de andra 

läroböckerna jag analyserat. Redan på första uppslaget, det vill säga på pärmens insida, i den 

första boken i serien finns fakta om tre instrument, varav ett är trumman och här har 

författarna valt att fördjupa texten just om den samiska trumman. Trummans utseende 

beskrivs och att nåjden, här även kallad medicinmannen, använde den för att komma i kontakt 

med andarna. Det står även att trummorna förr kallades trolltrummor och förbjöds när 

samerna blev kristna. 

I Boken om historia 2 har samerna fått två hela uppslag i boken och många olika teman 

berörs, även om majoriteten ligger på konflikter som fanns mellan den svenska regeringen 

och samerna. Liknande text om den samiska trumman återfinns här och texten går även 

djupare in på samernas religion, som där beskrivs i meningar som ”Samerna hade sedan 

urminnes tider trott att naturen var besjälad och full av andar” (Boken om historia 2, 2008, s. 

101), för att sedan gå vidare till att denna religion förbjöds samtidigt som kristendomslära 

infördes i skolan för samiska barn. Här finns även berättelsen om nåjden Lars Nilsson som 

trotsade lagen genom att spela på trumman för sitt nyss drunknade barnbarn och sedan 

dömdes och brändes på bål. De två uppslagen finns i mitten på kapitlet Sveriges stormaktstid 

och berör framförallt 1600-talet. Det är berättelser som tillhör denna tidsepok, samt den text 

som på något sätt berör Sverige och svenskarna som utgör brödtexten i kapitlet om samerna. 

Förutom avsnittet om religionen, behandlar texten även Silvergruvan i Nasafjäll, med 

bestraffning av de samer som vägrade arbeta samt de höga skatter som beskrivs som ”väldigt 

besvärliga för samerna” (a.a. s. 99). Där finns också faktarutor med förminskad textstorlek 

med rubriker som Bönder och samer möttes på marknader, Ett liv i samklang med naturen 

samt Samerna kallades skidfinnar där fakta om samerna beskrivs som inte rör stormaktstiden 

utifrån Sveriges perspektiv, utan är mer beskrivande om samernas leverne. I en utav 

textrutorna nämns även att Olaus Magnus på 1500-talet i sin bok skrev att ”skidfinnarnas 

kvinnor är ovanligt jämställda med männen. Även kvinnorna åkte skidor, fiskade och jagade.” 

(a.a. s.101).  
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Värt att notera är just det faktum att brödtexten utgörs framförallt av de händelser som på 

något sätt berör den svenska, eurocentriska historiebeskrivningen och som för berättelsen 

framåt i tid. De andra texterna, de som är mer beskrivande av samerna, som här kan ses som 

de marginaliserade, har fått platsen i separata textrutor, med mindre textstorlek. Texten där 

Olaus Magnus talar om jämställdhet mellan könen hos samerna, där kallade skidfinnarna, är 

ett stycke som skulle kunna utvecklas, dels för att ge berättelser om kvinnor mer plats i 

historieböckerna samt att jämställdhetsdiskussionen under 1500-talet skulle kunna reflekteras 

över ytterligare då texten antyder att den såg annorlunda ut i det svenska samhället jämfört 

med det samiska. 

Den samiska religionen beskrivs här på ett exotiskt sätt och inom det eurocentriska 

perspektivet är det vanligt med dualism, det vill säga att något ställs i motsatts till något annat 

där det även finns ett maktförhållande emellan dessa, vilket Eriksson (2009, 110f) menar är 

vanligt när det gäller lärobokstexter. Boken visar här ett exempel på hur en religion, i detta 

fall den samiska, ställs i motsats till den kristna. Ord som medicinman och trolltrumma 

används, samt förklaringen att samerna trodde att naturen var besjälad av andar, vilka alla är 

beskrivningar som förstärker exotismen i denna religion.  

Den tredje serien i boken berör 1700-talet fram till 1900-talet och i kapitlet Frihetstiden i 

avsnittet om Carl von Linné finns en större faktaruta, som inte ingår i brödtexten, med 

rubriken Lapplandsresan. Här beskrivs hur Carl von Linné reste till ”det vilda och orörda som 

var samernas land, Lappland” (Boken om historia 3, 2009, s.10). Samerna beskrivs som 

hjälpsamma då de gav honom mat och husrum och han ritade och skrev ner bland annat 

fångstmetoder han lärde sig av dem. Perspektivet är ur Linnés, där han reser in i det vilda 

Lappland, han beskriver samerna och att maten var olik den han var van vid. 

”Maten var olik den han ätit förut. Han bjöds på bullar bakade på rökt laxrom eller 

tjäderbröst som hängt ett halvår. Men köttet smakade gott och samerna var snabba och 

friska, så maten var nog näringsrik.” (Boken om historia 3, 2009, s. 10)     

Även om detta är en text där den samiska kulturen ses som något exotiskt så får man 

känslan av att mötet mellan Linné och samerna var positivt och att de bemötte varandra med 

ömsesidig respekt och ödmjukhet och att detta var en erfarenhet som Linné sedan tog med sig 

hem. I övrigt är det även i denna bokserie ofta konflikter mellan svenskar och samer som 

beskrivs och här blir därför ett annat perspektiv som återges.  

5.3.2 Bildanalys – män i kolt 

Återigen är det männen som framträder i de flesta bilder. På de två ställen där den samiska 

trumman beskrivs är en samisk man med blå kolt hållandes en trumma illustrerad. Det finns 

även en bild på en sameman i blå kolt på skidor. Ett motiv av en konstnär visar ett vackert 

fjällandskap med en samisk familj framför en kåta, alla iförd blå eller brun kolt. Vilka som är 

män och kvinnor är svåra att urskilja då de är små i förhållande till bilden. En annan 

illustration finns i samband med texten om gruvarbetet i Nasafjäll där samemän, alla i blå 

kolt, för ett renspann i ett snölandskap.  

De illustrerade samiska männens ansiktsdrag ger i tre fall av fyra här ett strängt uttryck, 

som jag anser skiljer sig från de svenskar som illustreras i boken, vilket återigen kan vara ett 



23 

 

exempel på den stereotypisering som Eriksson (2009, s.110f) menar är vanligt i faktaböcker 

för barn.  

I avsnittet om Carl von Linnés Lapplandsresa förekommer endast ett porträtt av Linné 

iförd brun kolt med en samisk trumma i ena handen och i bildtexten intill står att det var en 

dräkt han gärna tog på sig.  

Som jag nämnde angående texten om Linnés lapplandsresa så är det tydligt att texten är 

framställd ur hans perspektiv och att samerna får ytterst lite utrymme, vilket även tar sig i 

uttryck i bilden, där Linné själv står i centrum, även om han iklätt sig en traditionell samisk 

dräkt, som han enligt texten trivdes i. Det här är dock första gången i studien jag stöter på 

något som beskrivs som ett positivt möte mellan en svensk och den samiska kulturen och 

bilden på Linné i kolt kan då ses som en symbol för vänskapen och det givande mötet som 

texten menar uppstod mellan dem.  

5.4.1 Natur & Kultur PULS Historia 

Det här förlaget har en bok som ska rymma den fakta som de andra förlagen spridit ut på tre 

böcker. Detta innebär troligtvis att vissa delar, om inte samtliga delar av historiestoffet, inte 

kan få lika stort utrymme som i de andra förlagens böcker. Samerna har fått en hel sida och 

nämns utöver det på fyra andra ställen i boken. Sidan som beskriver samer är i kapitlet 

Stormaktstiden, alltså under 1600-talet, i ett avsnitt med rubriken Olika folk och olika språk. 

Först beskrivs vad som tillhör ”Sameland” samt samernas leverne; att de var jägare och 

samtidigt levde av renar, vilket gjorde att de behövde flytta runt beroende på årstid och därför 

bodde i kåtor. Det nämns även att samiska språket är släkt med finskan. Vidare följer ett lika 

långt stycke om samernas religion, där trumman och nåjden beskrivs för att sedan avslutas 

med ett stycke med rubriken Samerna tvingades bli svenskar där det berättas att samerna levt i 

fred till långt in på medeltiden, då svenskar började flytta in i landet och kungens män, som 

beskrivs som ”grymma och hänsynslösa”, jagade deras nåjder, förstörde deras trummor och 

krävde att samerna skulle betala skatt och bli kristna. På ett annat ställe i samma kapitel 

berättas om nybyggare i norr, som då syftar på svenskar som flyttade norrut, bland annat till 

Lappland och att de där kom ”i strid med samerna som inte gillade att de tog deras 

fiskevatten, renbetesmarker och heliga platser” (Historia, 2011, s.161). Vidare berättas att 

samerna behandlades orättvist när de gick till domstol med detta ärende och att det blev de 

som var tvungna att flytta på sig.  

Samerna nämns tidigare i boken, i kapitlet om vikingatiden, då det berättas att folken då 

kände tillhörighet med det landskap de bodde i och att människorna i norra delen av landet 

var norrmän och samer. Det står också att alla folken (i dåvarande Sverige) talade 

fornnordiska, utom samer och finnar. Det står dock inget om vilka språk dessa folkgrupper 

talade. Vidare i kapitlet Medeltiden berättas, i samband med kristnandet av svenskarna, att ”i 

norr behöll samerna sin gamla religion” (a.a. s.50).  

Även i denna bok finns samerna omnämnda i avsnittet om Carl von Linné, där dock allt 

som står om samerna är att Linné var den första vetenskapsmannen som beskrev samerna och 

deras sätt att leva.  

Återigen är det ett tydligt eurocentriskt perspektiv på de historiska berättelserna, där det 

framstår som att samerna får rätta sig efter det svenska samhället och dess regler. Här är även 
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exempel på det Mattlar (2011, s.3f) menar är vanligt i historiebeskrivningar av samer, 

nämligen det oföränderliga i kulturen. Jag syftar här framförallt på påståendet om att samerna 

behöll sin gamla religion, där ordet gamla kan få det att framstå som de inte utvecklades och 

ansågs omoderna, ett exempel på en vanligt förekommande dualism vad gäller eurocentism. 

Det är även i de här texterna stort fokus på konfliker mellan svenskar och samer där samerna 

får en offerroll, vilket Mattlar (2011, s.3f) även hittat i historieläroböcker på gymnasienivå.   

 

5.4.2 Bildanalys – trumman får störst utrymme 

På den sida som har mest fakta om samer finns ett fotografi av en samisk trumma. Över den 

finns en illustration från 1600-talet där två samer, en man och en kvinna, båda i kolt, drar en 

ren efter sig. Bilden är inte i färg och är mindre än fotografiet på trumman. 

I avsnittet om Carl von Linné återfinns även här porträttet av honom iklädd kolt, hållandes 

en samisk trumma.   

Något jag la märke till vad gäller fotografiet av den samiska trumman är att bildtexten har 

uppdaterats om man jämför med upplagan från 1999, där textmassan i övrigt är i stort sätt den 

samma. Bildtexten 1999 använder sig av benämningen trolltrumma för trumman, vilket i 

senare upplagor av boken, som kommit 2005 och 2011 har reviderats och då endast benämns 

med ordet trumma. Här skedde alltså i det avseendet en förändring mellan 1999 och 2005, 

troligtvis i och med erkännandet av Sveriges minoriteter som skedde år 2000 och kanske även 

av forskning inom ämnet som i detta fall påverkat läromedelsförfattaren till att göra en 

förändring i texten eftersom ordet trolltrumma historiskt sett var den benämning som 

användes av de svenskar som ansåg att trumman var hednisk och måste förstöras (Karlsson, 

2004, s.25). 
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6 Resultat av läromedel i samhällskunskap 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den kvantitativa och kvalitativa analysen av 

samhällsläroböckerna som ingår i studien. I läroboken Samhället av förlaget Sanoma finner 

jag varken fakta eller bilder om vare sig samer eller minoriteter och jag väljer därför att inte 

göra någon utförligare presentation av boken i detta avsnitt.  

6.1.1 Liber Samhälle D1 

Boken har ett kapitel med rubriken Nya minoriteter – men svenskar sedan länge där en sida 

behandlar de svenska minoriteterna i allmänhet med fokus på minoritetsspråkens historia och 

förändring. Därefter finns tre sidor som behandlar samer och samisk kultur. Sápmi som 

geografiskt område beskrivs för att sedan övergå i beskrivning av det samiska språket, där 

dialektala skillnader tas upp samt exempel på samiska ord ges. På nästkommande sida ges en 

historisk beskrivning av hur samer gått från att vara jägare till att börja tämja vildrenar och 

leva av renskötsel som sedan övergår i beskrivning av hur renskötseln kan se ut idag, med 

moderna hjälpmedel som helikopter och snöskoter. Det pointeras även att det är 2500 samer 

som lever av renskötsel medan ”de övriga 17 000 har ”vanliga” arbeten” (Samhälle D1, 2003, 

s. 72) och att det ofta varit den exotiska renskötare som många tänker på när samer förts på tal 

även om dessa är en minoritet bland samerna. En historisk översikt ges, denna gång om 

markägandet i norra Sverige och konflikten mellan samerna och den dåvarande regeringen, 

där regeringen skyddade de svenska småbönderna. Texten går därefter över i nutid och pekar 

på att byggande av industrier, gruvor och kraftverk påverkat samernas landområden och att 

det fortfarande pågår en konflikt mellan samer och svenskar om landområden och fiskevatten 

i norr. 

Utöver brödtexten finns textrutor med fakta om Sápmi, jojk och sametinget. I textrutan om 

jojk beskrivs att ”Vid sidan av den speciella spåtrumman har samerna inte använt några 

musikinstrument” (a.a. s. 73). Därefter beskrivs jojk som sångsätt och ett exempel ges på en 

nutida, norsk, samisk sångerska som gjort den samiska jojken känd internationellt, då hon 

blandar jojk med inslag av bland annat rock.  

Boken sammankopplar beskrivningen av samers historia, vilka här har mycket gemensamt 

med hur de framställs i de historieläroböcker som ingår i studien, med samtida fakta om 

samerna. Innehållet i de samtida beskrivningarna rör till viss del andra områden än de 

historiska gör, jag tänker då framförallt på att det i texten påpekas att det i första hand brukar 

vara de renskötande samerna som hamnar i fokus, även om dessa är en minoritet. Även om 

det nämns att de flesta samerna har enligt texten så kallade vanliga arbeten så ges ingen 

utförligare beskrivning eller exempel på detta, utan renskötandet är det enda yrket som 

Läromedelsförlag Boktitel Publiceringsår Sidor totalt Sidor med samer 

Sanoma Samhället  2005 60 0 

Liber Samhälle D1 2003 80 3 

Natur & Kultur  PULS Samhälle 4-6 2012 136 2 
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presenteras. Den samiska trumman benämns i texten som spåtrumma, vilket förstärker 

exotismen kring detta instrument. Påståendet att detta dessutom är det enda instrument som 

samerna använt sig av är ett exempel på det Mattlar (2011, s.3f) menar är 

framställningsperspektivet av det oföränderliga i kulturen. Detta är därför ytterligare ett 

exempel på en text där det exotiska i den samiska kulturen är det som är i fokus samt där 

renskötseln får stort utrymme, även om mycket stoff uppdaterats sedan historieläroböckernas 

berättelser, så som fakta om Sápmi och det samiska språket. 

 

6.1.2 Bildanalys  

Det finns en bild över Norden där området Sápmi är rödmarkerat. En illustrerad bild visar en 

same på en snöskoter som säger det lulesamiska ordet för lagom mycket snö. Personens kön 

går inte att urskilja och ansiktsdragen skiljer sig inte från övriga illustrerade personer i boken, 

förutom att denne har svart hår, som skulle kunna tolkas som ett samiskt drag. Utöver det 

finns två fotografier, ett av renar och en man, troligen renskötare och ett av sametinget där en 

man i kostym sitter i talarstolen medan flera samer, alla i blå kolt sitter utspridda i lokalen. 

Det är en översiktsbild över salen och kön på personerna går knappt att urskilja om man inte 

tittar väldigt noggrant, men jag väljer därför att inte lägga större vikt vid detta.   

Den traditionella samedräkten är inte lika mycket förekommande på bilder i dessa böcker 

som skildrar samtiden, jämfört med historieläroböckerna. Av de få bilder på samer som finns i 

boken är det återigen männen som syns, medan kvinnorna hamnar i skymundan. Jag anser 

dock att det är positivt att Sápmi som landområde finns tydligt markerat på en karta. 

  

6.2.1 Natur & Kultur PULS Samhällskunskap 

I denna bok finns narrativa fiktiva berättare som bidrar till att ge vissa delar av texten en mer 

personlig prägel. De två berättare läsaren får följa genom boken är tvillingarna Malte och 

Maja som också går i samma klass. I avsnittet om samer är en annan pojke i klassen textens 

narrativa berättare, eftersom han har samiska rötter, även han fiktiv. Han beskriver sig som 

både same och svensk och menar att det är som att höra till två olika världar. Vidare berättar 

han att vardagslivet ser ut som i många andra svenska familjer, att de bor i lägenhet och att 

föräldrarna arbetar som sjuksköterska och lärare. En skillnad är att de pratar samiska i 

hemmet och att han får hemspråksundervisning i samiska. Han berättar att föräldrarna bar kolt 

när de gifte sig, men påpekar att det är kläder man inte bär till vardags utan bara vid festliga 

tillfällen. Han beskriver sedan hur de på sommaren besöker farföräldrarna i Lappland och då 

lever på ett mer, enligt texten, ”samiskt sätt”. Här berättas om renskötsel, både ur historiskt 

perspektiv, då nomadlivet nämns, samt att det skett förändringar och att samer idag har stor 

nytta av snöskoter och terrängmotorcyklar vid renskötseln. Simons farfar är, förutom 

renskötare, även duktig slöjdare och Simon säger att han vill bli slöjdare eller konstnär när 

han blir stor. Han gör även en reflektion över samernas tidigare nomadliv och kopplar det till 

samernas tankesätt idag, där han även inkluderar sig själv ”Kanske har vi lärt oss att ha 

respekt för naturen.” (Samhällskunskap, 2011, s.109).   
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Utöver brödtexten som handlar om Simon och hans relation till samisk kultur så finns två 

faktarutor utan narrativ prägel med fakta dels om minoritetsspråken i Sverige samt 

information om Sápmi som geografiskt område samt invånarantal.  

Detta är den enda text jag finner där samerna beskrivs som oss istället för dem, där det 

narrativa perspektivet får texten att vrida på ”vi” och ”de andra”. Här ges exempel på samer 

med annat yrke än renskötsel, även om morföräldrarna ägnar sig åt detta. Att farfadern 

dessutom är slöjdare uppfyller den stereotypa bilden av en samen som renskötare och 

slöjdare, vilket är ytterligare ett exempel på den stereotypisering av en kultur som Eriksson 

(2009, s.110f) menar inte behöver vara negativ i sig men kan skapa vanföreställningar hos 

läsaren om endast ett perspektiv blir det rådande. 

 

6.2.2 Bildanalys 

Det finns en stor illustrerad bild på Simon, iklädd vanlig blå tröja, samt en traditionell samisk 

mössa på huvudet. Han håller dessutom båda händerna om mössan, vilket kan ge intrycket av 

att han provar den eller demonstrerar den endast för tillfället och att det inte är något han går 

klädd i till vardags. Ansiktsdragen skiljer inte andra från de andra barnen som är illustrerade, 

men det som skulle kunna vara typiskt samiskt är att han har svart hår. Sápmis flagga finns 

även illustrerad på en bild. Av de böcker som ingår i min studie är det här enda bilden jag 

finner på flaggan.  

På nästa sida finns ett fotografi av renar med två renskötare i bakgrunden. De båda 

personerna är diffusa på bilden och man har svårt att urskilja kön eller klädsel på dem 

eftersom fokus ligger på renarna, som är i förgrunden.  
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7 Diskussion 

För att sammanfatta det jag kommit fram till i min resultat- och analysdel så anser jag att jag 

funnit varierande innehåll vad gäller framställningen av samer både i historieläroböckerna och 

i samhällsläroböckerna. Historieläroböckerna lägger mer vikt vid det man traditionellt 

förknippar med samisk kultur, så som rennäring och religionen, samt konflikter mellan 

samerna och svenska regeringen. I samhällsläroböckerna ges en mer uppdaterad känsla av 

stoffet där dels reflektioner över historien finns, mer samtida fakta, samt inte lika mycket 

fokus på konflikter.  

Vad gäller bilder i historieläroböcker består dessa framförallt av illustrationer, i de flesta 

fall av samer i kolt, där männen ofta är i förgrunden alternativt de enda personerna på 

bilderna. I samhällsläroböckerna finns dels fotografier av samer, renar samt sametinget och de 

illustrationerna som finns är mer ”neutrala” där varken kolt eller kön framställs.  

Enligt de tidigare forskningsresultaten jag utgått från anser jag att jag finner liknande 

resultat i mina studier, men anser att de nyare utgåvorna av läroböckerna i studien har en mer 

uppdaterad och bekräftande framställning av den samiska kulturen, bland annat genom att 

Sápmi finns utsatt på kartan över Skandinavien samt att det finns ställen i texten som har ett 

kritiskt eller reflekterande förhållningsätt gentemot historiskrivningen som rör samer och jag 

tänker då framförallt på samhällsläroböckerna. Dock har jag även sett exempel på böcker där 

samer nämns ytterst lite eller inget alls över huvud taget, även i nyare upplagor av böcker, 

vilket kan ses som en brist.  

Utifrån ett postkolonialt perspektiv där den eurocentriska historieskrivningen ifrågasätts 

finns i läroböckerna brister vad gäller framställningen av samer, både utifrån det historiska 

och det samtida stoffet där det eurocentriska perspektivet är det rådande i samtliga läroböcker 

vilket i historieläroböckerna tar sig i uttryck genom att det är först när svenskarna gör anspråk 

på samernas mark, arbetskraft och skatteindrivning för Sveriges vinning som de träder in i 

historien. I samhällsläroböckerna är detta perspktiv inte lika tydligt, men förekommer ändå 

genom att samerna får ytterst lite eller ingen representation alls i dessa böcker. 

Stereotypisering, som är ett annat område som berörs inom det postkoloniala perspektivet, är 

även det mer eller mindre framträdande i läroböckerna då skildringen av den stereotypa 

samen förekommer i flera fall i många utav böckerna. Den exotism som Eriksson (2009, 

s.110f) menar är vanlig i samhällsorienterade böcker och faktaböcker för barn kan också 

återfinnas i böckerna i studien genom skildringar som fokuserar på det som särskiljer den 

samiska kulturen från den svenska.  

För att återgå till de förslag som SIL gav i sin rapport 1990 (se metod-avsnittet ovan) så 

finner jag att de flesta punkter finns med i de böcker jag studerat om man ser till det 

sammanlagda stoffet i samtliga böcker. Dock uppfylls inte detta om man ser till varje enskild 

bokserie eller varje enskilt läromedelsförlag. Något av SILs förslag som däremot inte 

diskuteras över huvudtaget är utbildningssituationen, så som fakta om sameskolan samt 

konsekvenser för samer som i historien inte fick rätt till att läsa eller skriva på samiska. Men 

man kan då ha i åtanke att SIL skrev dessa förslag för läroböcker som även riktade sig mot 

högre årskurser och kan ha en förhoppning om att detta ämne berörs i senare skolår.  
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Något som jag anser fattas i SILs förslag är dock att texter borde behandla samer med 

yrken förutom renskötare och slöjdare. Samt att få utrymme att reflektera över historien så 

som att ifrågasätta det eurocentriska perspektivet på historieskrivningen.  
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8 Konklusion  

Jag vill i min konklusion börja med att återkoppla till vad den rådande kursplanen säger 

rörande undervisning om samer i årskurs 4-6. Då Lgr11 inte kräver att man ska undervisa om 

samer i ämnet historia så är frågan hur mycket fokus man ska lägga på samernas historia och 

stoffet i läroböckerna för dessa årskurser? Man kan undra varför kunskaper om samer ingår 

som centralt innehåll i samhällskunskap och religion, men inte i historia. Kanske är de 

historiska beskrivningarna som hittills finns i historieläroböcker mer av det stereotypa slaget 

vilket kan bidra till en stereotyp bild, medan samhällsämnet och dess läroböcker lägger mer 

fokus på det samtida, samt viss reflektion över historien. Att börja i samtiden under de tidiga 

skolåren vad gäller undervisning om samer och sedan gå djupare i historien under de senare 

skolåren skulle kunna vara ett sätt att förebygga stereotypa vanföreställningar, då 

undervisningen i de senare skolåren troligtvis ger mer tid och utrymme för kritisk granskning 

och reflektion av texter och historieskrivningen. Å andra sidan skulle man kunna ifrågasätta 

kurplanens innehåll och efterfråga punkter om samer även i centralt innehåll i historieämnet, 

detta kan kopplas till det Mattlar (2011, s.3) menar hände i kursplanerna för de senare 

skolåren och gymnasiet där han anser att det reella kunskapsuppdraget, vad gäller 

undervisning om samer, har förminskats i och med Lgr11. Vad gäller det ämnet som enligt 

kursplanen faktiskt ska innehålla undervisning om samerna, det vill säga samhällskunskap, 

kan sägas att av de läroböcker i samhällskunskap som överhuvudtaget behandlar texter om 

samer så skulle centralt innehåll täckas om man håller sig till undervisning utifrån dessa 

läroböcker. Dock finns även samhällsläroböcker som inte har något stoff om samer, vilket 

kräver, liksom Mattlar (2011, s.4) menar, att läraren har ett särintresse eller specifik 

ämneskunskap om detta för att det centrala innehållet ska täckas.  

Englund (2006b, s.7) menar att läroboken har en stark legitimerande effekt och att flertalet 

lärare utgår från denna när de planerar undervisningen, vilket gör att det som skrivs i dessa 

läroböcker troligtvis har en stor påverkan på vad som undervisas om i klassrummet. 

Läroboksförfattare har därför stor makt vad gäller den faktiska undervisningen och 

erkännandet av de nationella minoriteterna i läromedel och undervisning är något som 

efterfrågas av både Mattlar (2011, s.3) och Karlsson (2004, s.25). Detta gör i sin tur att det 

finns ett behov av granskning och utvärdering av läroböcker samt förslag på hur dessa kan 

förbättras och utvecklas och då det inte finns någon statlig organisation för 

läromedelsgranskning kan forskning i detta ämne efterfrågas.  

Då lärare troligtvis vill utgå från en lärobok som behandlar kursmålen i största möjliga 

mån är detta troligtvis eftersträvansvärt för läromedelsproducenterna. Avslutningsvis kan 

sägas att vad som skrivs i styrdokumenten, har en avgörande betydelse för vad som trycks i 

läroböckerna, och i sin tur vad lärare undervisar om, vilket påverkar den kunskap, det 

perspektiv och de normer som eleverna får, vilka i framtiden är de som ska styra landet. 
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