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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur samisk historia och kultur framställs i läroböcker 

för historieämnet på gymnasieskolan. Detta för att kunna se vilka möjligheter elever i den svenska 

skolan får att tillgodose sig kunskaper om Sveriges ursprungsfolk genom läroböcker. De 

frågeställningar som avsågs besvaras var hur samisk historia framställs i läroböckerna och vad i 

samernas historia som lyfts fram. Tre läroböcker anpassade för Historia 2 och 3 på gymnasieskolan 

undersöktes. Resultatet av undersökningen visade att ingen av böckerna inkluderar samisk historia 

och kultur något djupgående. Samtliga böcker är skrivna ur ett majoritetsperspektiv och 

informationen som ges om samisk kultur och historia är alltför ytlig för att den ska kunna bidra med 

djupare kunskaper om den svenska ursprungsbefolkningen för våra gymnasieelever. 

Undersökningen visar att det framförallt blir tydligt vad som inte sägs i läroböckerna; diskursen blir 

ett osynliggörande av Sveriges ursprungsfolk. Sverige står högre i den samhälleliga maktrelationen 

i förhållande till samerna vilket kommer fortgå så länge osynliggörandet fortsätter. För att elever i 

gymnasieskolan ska kunna få kunskap, ett nyanserande synsätt och djupare förståelse för 

sammanhang som rör samisk historia behöver Sveriges ursprungsfolk få mer plats i svensk 

historieskrivning. 

Abstract 
The purpose of this paper was to investigate how Sami history and culture are produced in history 

textbooks of the upper secondary school. In order to see what opportunities pupils in the Swedish 

school gets through textbooks to meet knowledge of Sweden’s indigenous people. The questions to 

be answered were how Sami history is produced in the textbooks and what in the Sami history that 

was highlighted. Three textbooks adapted för History 2 and 3 at the upper secondary school were 

examined. The results of the survey showed that none of the books included Sami history and 

culture somewhat profound. All books are written from a majority perspective and the information 

given about Sami culture and history is too superficial to contribute to deeper knowledge of the 

Swedish indigenous population for our students. The survey shows that it is especially clear what is 

not said in the textbooks; the discourse becomes an invisibility of Swedens indigenous people. 

Sweden is higher in the social power relationship with the Sami, which will continue as long as 

invisibility continues. In order for pupils in upper secondary school to gain knowledge, a new 

perspective and a deeper understanding of the context of Sami history, Swedens indigenous people 

need more space in Swedish history writing. 

!2



Innehållsförteckning 

1. Inledning…………………………………………………………………………… 4 

1.1 Syfte och frågeställningar……………………………………………………….5 

1.2 Begrepp………………………………………………………………………… 5 

2. Forskningsläge…………………………………………………………………….. 6 

2.1 Samer i svenska läroböcker…………………………………………………….. 6 

2.2 Internationella läroböcker och ursprungsfolk………………………………….. 9  

2.3 Sammanfattning forskningsläge…………………………………………….….11 

3. Bakgrund…………………………………………………………………………. 13  

4. Teoretiskt perspektiv…………………………………………………………….. 15 

5. Metod…………………………………………………………………………….. 17 

6. Material, källkritik och avgränsningar…………………………………………. 18 

6.1 Material……………………………………………………………………….. 18 

6.2 Källkritik……………………………………………………………………… 19 

6.3 Avgränsningar…………………………………………………………………. 20 

7. Undersökning…………………………………………………………………….. 20  

    7.1 Samband historia. Historia plus..………………………………………..……. 20 

7.2 Alla tiders historia 2-3………………………………………………..………. 23  

7.3 Perspektiv på historien. Historiebruk och historievetenskap..……………….. 24 

7.4 Resultat……..…………………………………………………………………. 27 

8. Avslutande diskussion……..…………………………………………………….. 28 

9. Käll- och litteraturförteckning…………………………………………………. 31  

  

!3



1. Inledning 

Folkbildningen om samerna och deras kultur blir tungrodd, när förtigandet blivit norm. 
(…) [I] undervisningen har vårt eget urfolk samerna negligerats, precis som i 
”storsamhället” i stort. I den exkluderingens spår har fördomarna frodats och 
cementerats.  1

Under en av mina verksamhetsförlagda utbildningar på en gymnasieskola samtalade jag under en 

rast med en elev om kolonialism. Samtalet berörde Sverige, där eleven menade att Sverige aldrig 

har kolonialiserat. När jag då berättar att Sverige visst har gjort detta frågar eleven mig var vi gjorde 

det. När jag då vidare påstår att vi gjorde det här, i Sverige, tittar eleven mycket skeptiskt på mig 

och säger med eftertryck ”Det har jag aldrig hört talas om!” 

Sápmi, samerna och deras historia; kunskapen är liten. Samtalet jag hade med denna elev är ett av 

flera jag har haft som påvisar detta. Jag kan inte själv minnas från min egen skoltid, vare sig från 

grundskola eller gymnasiet, att vi fick förkovra oss i någon större utsträckning om Sveriges 

ursprungsfolk. I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 

under övergripande mål och riktlinjer, står det att skolans ansvar är att varje elev ”har kunskaper om 

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

språk, religion och historia,”  Skolverket menar alltså att detta är gymnasieskolans ansvar. Det 2

problematiska är dock att detta uppdrag inte har tillskrivits något specifikt ämne. Inte under något 

ämne i läroplanen hittar jag en sådan punkt som säger att undervisning om de nationella 

minoriteterna ska genomföras. Endast under ämnet svenska nämns språkaspekten. I två av 

svenskämnets sex kurser skrivs det under det centrala innehållet i samband med språkförhållande, 

ställning och status att minoritetsspråken ska tas upp.  Men detta gäller bara språket, inte kultur, 3

religion och historia. Vem ska sköta denna undervisning? Naturligast verkar ändå vara 

historieämnet, men inte någonstans under rubriken ”Historia” i läroplanen nämns de svenska 

nationella minoriteterna. I två av läroplanens tre kurser i historia kan man dock läsa under de 

centrala innehållet att kolonialism ska behandlas, men det konkretiseras inte mer än så.  Detta 4

skapar alltså en stor tolkningsmöjlighet, vilket oftast resulterar i att man i undervisning fokuserar på 

de europeiska ”upptäcksresorna”. Dessa som tog fart under slutet av 1400-talet och 1500-talet, i 

 Andersson, Bo (2016), Vi och Dom på fördomens marknad i skolans värld, s. 346.1

 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, s. 10.2

 Skolverket (2011), s. 169 & 190.3

 Skolverket (2011), s. 68 & 73.4
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bland annat Afrika, Central-, Syd- och Nordamerika. Att förövrigt kalla det för upptäcktsresor är 

något av ett hån mot de som redan var bosatta i områdena. Som ämnesdidaktikern Bo Andersson 

beskriver det borde det egentligen kallas ”den koloniala imperialismens förstadium” , då någon 5

annan beteckning är kränkande och rasistisk. Något annat värderar Europa som överlägset och 

bättre än de andra. En tanke av ett vi och dem . Det är ur denna tanke som denna uppsats tar 6

avstamp; vi och samerna.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Sedan den 1 januari 2010 träde en ny lag i kraft i Sverige angående de fem nationella minoriteterna 

och deras språk. Tanken med lagen var att stärka de nationella minoriteternas rättigheter.  Då det är 7

samerna som har blivit erkända som Sveriges ursprungsfolk har jag valt med den motiveringen att 

inrikta mig på samisk historia. Likväl är de andra fyra minoritetsgrupperna och deras historia inte 

mindre viktig.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samisk historia framställs i läroböcker inom 

historieämnet på gymnasieskolan. Detta för att se vilka möjligheter elever i svensk skola får att 

tillgodose sig kunskap om den svenska ursprungsbefolkningen genom läroböcker. Idéen är att 

tematisera och kritiskt granska Sveriges ursprungsfolk och deras plats i historieundervisningen med 

utgångspunkt i läroböckerna som undervisningsmaterial. Läroböcker har historiskt sett tagit en 

central plats i undervisning i svenska skolor. Denna studie kommer att bidra till bättre förståelse av 

vilken fakta om samerna eleverna i dagens skola får möta genom läroböcker i historieämnet. Valet 

av syfte har lett fram till följande frågeställningar; 

- Hur framställs samisk historia i läroböckerna? 

- Vad i samernas historia lyfts fram? 

1.2 Begrepp  
Utifrån den tidigare forskning som bedrivits inom mitt valda ämnesområde förekommer några 

begrepp som är centrala för förståelsen av ämnet och som jag i detta avsnitt tänker redogöra för; i 

samband med den samiska kulturens framställning. 

 Andersson (2016), s. 1615

 Andersson (2016), s. 1616

 www.lansstyrelsen.se7
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Vid användandet av ”vi och dem” syftas det på motsatsförhållandet mellan t.ex människor, grupper 

eller nationer. Där ”vi” ofta symboliserar det vita västerländska Europa, laddat med ett positivt 

värde, som något bättre än ”dem”, det vill säga de andra. Detta begrepp kommer till användning av  

historikern Harald Runblom och ämnesdidaktikern Bo Andersson i den tidigare forskning som 

presenteras längre fram i denna studie.  

Hegemoni är ett annat begrepp som också är förenat med ”vi och dem”- tanken, och kopplat till 

makthierarkier. Det handlar om en idé om att den europeiska identiteten och kulturen är 

dominerande och bättre i relation till den icke-europeiska.  8

Gällande den internationella forskningen som presenteras förekommer begreppen ”indian” och 

”amerikansk ursprungsbefolkning”. Begreppen används likartat för att beskriva den 

nordamerikanska ursprungsbefolkningen som en form av helhet gällande hur de representeras inom 

litteratur. Dock är jag medveten om att ursprungsfolken kommer från olika stammar med olika 

kulturer och historia och inte är en enhet, vilket också poängteras i forskningen. Användningen av 

ordet ”indian” förekommer av det skälet att forskaren själv använder sig av ordet.    

2. Forskningsläge  

Antalet tidigare undersökningar och forskning angående samernas historia i läroböcker är 

förhållandevis bristfällig. Detta motiverar mitt val att ta med internationell forskning, där man i 

likhet med Sveriges ursprungsbefolkning har tittat på hur den amerikanska ursprungsbefolkningen 

representeras i amerikanska läroböcker. Den forskning som har gjorts relaterar till olika 

styrdokument som är aktuella inom skolväsendet, och de olika läroplanerna som varit rådande 

genom tid. Studierna har bedrivits med olika inriktning både gällande årskurser och ämnen; 

samhällskunskap, religion samt historia. Den utvalda forskningen är av relevans för denna 

undersöknings syfte.  

2.1 Samer i svenska läroböcker 
Ämnesdidaktikern Jörgen Mattlar har i en studie undersökt läroplaner och tjugoen läroböcker i 

historia för grundskolan och gymnasiet och deras framställning av de nationella minoriteterna i 

Sverige. Han undersöker också i vilken utsträckning och kontext Norrlands språkliga- och kulturella 

pluralism finns representerade. Mattlar har även genom enkätstudier tittat på studenters uppfattning 

om den undervisning de har fått om de nationella minoriteterna. Genom intervjustudier har Mattlar 

 Said, Edward (1978), Orientalism s. 71.8
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försökt skapa sig en förståelse för hur lärare i historia förhåller sig till frågan om de nationella 

minoriteterna. Genom denna konstellation av textanalys, intervjuer och enkäter blir det 

genomförbart att analysera tre dimensioner i läroplanen som Mattlar presenterar som den 

ideologiska/formella-, uppfattade- och operationaliserade läroplanen. Den ideologiska/formella 

läroplanen beskriver Mattlar som den förordning av staten som bygger på samhälleliga 

idéströmningar och styrande ideologi som är rådande i samhället. Med den uppfattade läroplanen 

syftar Mattlar på de tolkningar som yttras i läromedel och även lärares tankesätt om undervisning. 

Den operationaliserade läroplanen görs synlig genom de intervjuer han genomfört med lärare, som 

visar deras tankar, förhållnings- och tillvägagångssätt med sin undervisning.   9

Resultatet av Mattlars studie visar att eleverna i skolan inte får de kunskaper om de nationella 

minoriteterna som står som mål i läroplanen att de ska få efter avslutad studietid. De analyserade 

läroböckerna tar i liten grad upp samernas historia, och är inte tillräcklig för att ge eleverna 

fördjupade eller nyanserad kunskap om den samiska identiteten menar Mattlar. Den information 

som framträder i böckerna om samerna beskriver Mattlar som hegemonisk; det är främst det 

förtryck som majoritetssamhället har utsatt samerna för som beskrivs. Samernas egen historia 

uteblir. Vidare skriver Mattlar att läroböckerna inte når upp till de krav som finns med i skolans 

styrdokument. Dock är detta inget som läromedelsförlagen kan straffas för, då det ansvaret inte 

ligger på dem. Produktionen av läroböcker och deras innehåll är först och främst marknads- och 

ekonomistyrt; man vill gå med vinst. Man skriver till viss del för eleverna men framför allt för 

lärarna, då det är dessa som köper läroböcker och Mattlar menar att det finns en svårföränderlighet i 

historietraditionen när det kommer till läroböcker. De ser ut som de alltid har gjort, och lärarna vill 

ha ”det gamla vanliga”. Det Mattlar menar främst är häpnadsväckande är att lärarna inte undervisar 

om de nationella minoriteterna, då de är förpliktigade att följa de styrdokument som av staten är 

fastställda för skolan.  10

Historikern Harald Runblom har granskat hur etnisk tillhörighet framställs i tjugofyra utvalda 

läroböcker. Denna granskning ingår i Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund?. 

Runblom har gjort en kvalitativ analys av läroböckerna och gällande metodiken refererar han till 

den som anges i Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund?  Runblom startar med att 11

 Mattlar, Jörgen (2015), ”Ett erkännande av de nationella minoriteterna? Historieundervisningen under tidigt 2000-tal.”, i Sjögren, 9

David & Westberg, Johannes (red), Norrlandsfrågan. Erfarenhet av utbildning, bildning och fostran i nationalstaternas periferi, s. 
173 f. 

 Mattlar (2015), s. 188 f.10

 Runblom, Harald (2006) ”En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker”, i Skolverket (red), I 11

enlighet med skolans värdegrund?, s. 11.
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redogöra för begreppet ”etnisk tillhörighet” med hänsyn till läroböckerna som han analyserar. 

Runblom menar att etniciteten tar sig utgångspunkt i motsatsförhållandet ”vi och dem”, och har 

såväl positivt som negativt värde. Främst handlar etnicitet om individer, där personer kan 

solidarisera sig med en konstellation människor som har specifika kännetecken. Det kan också 

handla om en känsla hos individen där det handlar om t.ex. en gemensam kultur, religion eller ett 

språk. Runblom menar att etnicitet är en konstruktion, och en mycket känslig sådan. Då det ligger 

nära problematiken med att utpeka och särskilja grupper från varandra, och på så vis göda ett 

tänkande i form av ”vi och dem”, där en grupp står över en annan. Vidare skriver Runblom att det är 

upp till den enskilde individen att associera sig med en etnisk grupp, i t.ex skolmiljö där man 

främjar en mångkulturell miljö bör man också vara lyhörd för att individer inte vill bli förenad med 

en viss etnisk tillhörighet.   12

När det kommer till Runbloms slutsatser har jag valt att endast titta på vad han kommit fram till 

gällande historieläroböckerna i gymnasieskolan, då det är mest relevant för min egna undersökning. 

Gällande samerna och deras historia menar Runblom att styrdokumenten i skolan väl har markerat 

att undervisning om de svenska minoriteterna ska genomföras, t.ex. den samiska kulturen. Han 

menar att den beskrivning som finns om samerna är bristfällig; redovisningar är kortfattade, så pass 

att det blir svårt att problematisera eller fördjupa sig. Däremot skildras kulturmöten bättre i 

läroböcker i historia, detta när det kommer till folkomflyttning och mångkulturella samhällen. 

Redogörelserna är välarbetade och fängslande enligt Runblom. En annan avsikt med granskningen 

var att se om det fanns tecken på diskriminering, kränkningar eller stereotypa bilder av olika 

grupper eller samhällen, men detta menar Runblom inte existerade.  Avslutningsvis skriver han att 13

det problematiskt i läroböckerna framförallt handlar om perspektiv, och inte detaljer. Det är av 

betydelse att ha kunnande om den egna historien och landets roll ur ett historiskt perspektiv. När det 

kommer till etniska frågor i undervisning handlar det om beskrivningar av vi och de andra. Där 

synliggörs skillnader, jämförelser och beskrivningar av grupper ”vi” inte tillhör, vilket är en delikat 

uppgift som kräver ett ömsint handlag.  Kunskap och förståelse för den egna kulturen är som 14

Runblom skriver ”en förutsättning för att förstå omvärlden och andra civilisationer.”  15

 Runblom (2006), s. 3 ff.12

 Runblom (2006), s. 45 ff.13

 Runblom (2006), s. 48.14

 Runblom (2006), s. 48.15
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Ämnesdidaktikern Bo Andersson undersöker i sin studie fördomar och hur de ter sig i 

historieskrivningen och läroböcker i skolan. Syftet med hans studie skriver Andersson är att visa på 

”att, hur och varför dessa omger oss i alla tider och rum och mer eller mindre medvetet styr våra 

liv”  Anderssons undersökning bygger på hans egna och andras tidigare forskning i ämnesdidaktik 16

i samspel med annan vetenskaplig litteratur. Andersson definierar en fördom bland annat som en 

förutfattad mening, ofta med en negativ klang. Bakom en fördom ligger sällan eftertänksamhet eller 

reflektion. Andersson skriver utefter en teori om idén på ett ”vi och dem”.  När det kommer till 17

läroböcker menar han precis som Mattlar att läroböcker och historieskrivningen är konservativ i sin 

natur, det vill säga svårföränderlig. Lärarna köper de böcker som de känner igen, och med 

igenkänning förbinds traditionen. Den forskning som bedrivs har svårt att etablera sig in i 

läroböckerna.  Mattlar och Andersson är även ense när det skriver att det är marknadskrafterna och 18

försäljningssiffror som avgör vilka läroböcker som används i undervisning.  Till skillnad från 19

Mattlar trycker Andersson även på en befintlig kunskapsbrist om samisk historia och kultur hos 

läroboksförfattare, som leder till bristande kunskap i lärarutbildning och således även undervisande 

examinerade lärare.  Gällande läroböckernas innehåll om samernas historia är Andersson enig med 20

Mattlar och Runblom; stoffet är nästintill obefintligt i böcker gällande gymnasieskolan. När den 

samiska historien och kulturen väl finns med menar Andersson att den är kortfattad, exotifierande, 

romantiserade och nedvärderande. Den återges i form av ett ”vi och dem” perspektiv.  Vidare 21

menar Andersson att läroboken tidigare haft en hög status i skolan, men att dess ställning nu har 

försvagats till förmån för internet och digitala läromedel. Även lärare har, som tidigare sågs som 

sakkunnig expert, fått stå tillbaka när kunskapssökning sker mer och mer via datorer och internet.  22

2.2 Internationella läroböcker och ursprungsfolk  

När det kommer till internationell forskning har liknande undersökningar gjorts i läroböcker 

gällande den amerikanska ursprungsbefolkningen. Depree Shadowwalker är filosofie doktor i språk, 

läsning och kultur och har i sin avhandling undersökt hur ursprungsbefolkningen i Amerika 

representeras i läroböcker. Hon har använt sig av kritisk diskursanalys som metod.  Åtta läroböcker 23

 Andersson (2016), s. 16.16

 Andersson (2016), s. 16 f.17

 Andersson (2016), s. 539 & 543 f. 18

 Andersson (2016), s. 539.19

 Andersson (2016), s. 493.20

 Andersson (2016), s. 492.21

 Andersson (2016), s. 137.22

 Shadowwalker, Depree (2012), Where have all the indians gone? American indian representation in secondary history textbooks, s.23

71.
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har undersökts, genom att det har gjorts digitala sökningar på nyckelord som indikerar ”indian” och 

andra namn på stammar.  Resultatet av hennes studie visar bland annat att läroböckernas innehåll 24

kan påverka sociala relationer och konstruera stereotypa attityder hos studenter. Shadowwalker 

menar att den historiska skildringen av kolonisationen av Nordamerika präglas av en bild av att alla 

indianer är ”ett”, att det inte finns några skillnader mellan stammarna när det kommer till t.ex. 

historia och kultur.  I läroböckerna användes ord och termer som beskrev indianerna på ett sätt så 25

de verkade underlägsna och sämre än de vita européerna.  Vidare menar Shadowwalker att 26

författare till läroböckerna har en bristande förmåga att känna igen text som främjar den historiska 

dialogen mellan sociala maktstrukturer. Hegemoniska maktförhållanden upprätthålls genom att man 

har använt sig av föråldrade källor när man ska översätta den inhemska världsåskådningen. De 

termer som används för att beskriva ursprungsbefolkningen skapar stereotypa bilder. Termerna kan 

enkelt, enligt Shadowwalker, bytas till en mer modern terminologi som bättre beskriver de 

amerikanska indianernas sofistikerade och komplexa samhällen som har blivit förbisedd.  Vidare 27

menar hon att textböckerna introducerar studenterna, inom den offentliga skolan, till ett auktoritativt 

innehåll för att ge studenterna historiska erfarenheter som kan komma att forma deras nationella 

identitet, ideologi och kultur. Felaktiga och/eller negativa exempel av Amerikas relationer med de 

566 indianska nationerna kan påverka sociala och politiska frågor av ursprungsbefolkningen idag.  28

En annan internationell studie är Representation of minorities in textbooks: International 

comparative perspectives av Ayaz Naseem, Adeela Arshad-Ayaz och Jesús Rodríguez Rodríguez. 

Naseem är filosofie doktor i komparativ och internationell utbildning, Arshad-Ayaz är teoretiker 

inom kritisk postkolonialism och Rodríguez Rodríguez  är professor i pedagogik och didaktik. 

Antologins syfte är att undersöka, analysera och adressera den roll som läroböcker spelar för att 

representera minoriteter i olika nationella, kulturella, pedagogiska och sociala sammanhang. De 

betonar att intentionen med studien är inte att bidra med en demonisering av att läroböcker är ett 

instrument för kontroll och som ideologisk statsapparat. Avsikten är istället att demonstrera och 

synliggöra de mekanismer, genom läroböcker, som en viktig del av pedagogiska diskurser, kan bli 

den ideologiska statsapparaten.  Vidare menar författarna att utöver den socialisering som sker i 29

 Shadowwalker (2012), s. 71.24

 Shadowwalker (2012), s. 22 f.25

 Shadowwalker (2012), s. 108.26

 Shadowwalker (2012), s. 105 27

 Shadowwalker (2012), s. 928

 Naseem, Ayaz, Arshad-Ayaz, Adeela & Rodríguez Rodríguez, Jesús (2016), Representation of minorities in textbooks: 29

international comparative perspectives, s. 9
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hemmet, är läroböcker i skolan oftast den första kontakt barn får med omvärlden. Få utbildande och 

pedagogiska material formar unga skolelevers världsbild som läroböcker. Författarna menar att 

läroböcker används som instrument för nationsbyggande, ideologisk kontroll och i vissa fall för 

fullständig indoktrinering beroende av nationella-, sociala- och kulturella sammanhang. Det är 

följaktligen inte överraskande att de flesta stater är angelägna att skydda innehållet i läroböckerna 

och har hård kontroll på dessa. Å andra sidan ser läromedelsförlagen läroböckerna endast som en 

produkt som ska ge ekonomisk vinst.  Det kapitel som är mest relevant för min undersökning är 30

skrivet av Adeela Arshad-Ayaz. Hon analyserar genom en textanalys representationer av 

ursprungsbefolkningen i historia- och samhällskunskapsläroböcker i provinsen Quebec i Kanada. 

Arshad-Ayaz menar att deras historia är frånvarande i berättelsen om civilisationsutvecklingen. Det 

är negativa skildringar av ursprungsbefolkningen och utan några förklaringar av orsakerna till detta. 

Regeringens kolonialisering och assimileringsprocesser, och hur landet blev Kanada omnämns inte. 

Ändå ger läroböckerna eleverna frågor och uppgifter om ursprungsbefolkningen som är 

representerade på ett sätt att det tolkas som att gruppen är ett problem och en börda för samhället. 

Beskrivningarna av folket är också sådana, att man kan tolka det som Quebecs pågående 

kolonialiseringsprojekt, snarare än ett respektfullt förhållande mellan jämlikar.  31

2.3 Sammanfattning forskningsläge 
Jörgen Mattlars och Harald Runbloms studier kommer fram till samma slutsatser; samernas historia 

är bristfälligt beskriven i läroböckerna som granskats. Det som tas upp är otillräcklig för att elever 

ska kunna få fördjupade kunskaper. Däremot menar Mattlar, till skillnad från Runblom att 

beskrivningarna är hegemoniska. Samernas egen historia står inte med, endast majoritetssamhällets 

behandling av samerna är beskrivet. Läroböckerna når inte upp till de krav som finns i skolans 

styrdokument. Läroböckerna är även till stor del en ren ekonomisk fråga, man producerar det som 

säljs för att gå med vinst och lärarna vill ha material som de är vana att arbeta med. Runblom 

trycker även på att för att få en förståelse för omvärlden och andra civilisationer krävs kunskaper 

om den egna historien.  

Även Bo Andersson menar att lärobokstraditionen är svårföränderlig och marknadsstyrd och att 

stoffet är nästintill obefintligt. När beskrivningar om samernas historia väl finns med menar 

Andersson att den är nedvärderande, exotifierande och romantiserad och återges i ett vi och dem 

 Naseem, Arshad-Ayaz & Rodríguez Rodríguez (2016), s. 7.30

 Arshad-Ayaz, Adeela (2016), ”Representations of first nations in Quebec history and citizenship textbooks”, i Naseem, M. Ayaz, 31

Arshad-Ayaz, Adeela & Rodríguez Rodríguez, Jesús (red), Representation of minoritets in textbooks: international comparative 
perspectives  s. 21 f.
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perspektiv. Han hävdar även att det finns en kunskapsbrist hos läroboksförfattarna generellt, som 

sipprar ned till lärarutbildningens böcker och således även till undervisande lärare.  

M. Depree Shadowwalker menar att läroböcker spelar en viktig roll när det kommer till byggandet 

av sociala relationer och att innehållet i dessa kan medverka till att det skapas stereotypa attityder 

mot, i detta fall, den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. Hon anser att det används termer och 

ord som beskriver indianerna som underlägsna och sämre gentemot de vita européerna och dessa 

termer skapar stereotypa bilder av indianerna. Även Shadowwalker menar, i enlighet med 

Andersson, att det finns bristande kunskap hos läroboksförfattarna när det kommer till att känna 

igen när text främjar sociala maktstrukturer. Texterna beskriver också indianerna som ett folk, där 

man inte synliggör skillnader mellan stammar och där man inte presenterar indianernas komplexa 

och sofistikerade samhällen. 

Ayaz Naseem, Arshad-Ayaz och Rodríguez Rodríguez menar att läroböcker i staterna i USA kan 

fungera som en statsapparat och används som ett instrument för nationsbyggande och ideologisk 

kontroll. Även dessa författare menar att läroböckerna är en produkt som ska förse förlagen med 

vinst. Arshad-Ayaz skriver i sin undersökning att ursprungsbefolkningen i Quebec inte finns med i 

någon större utsträckning. De beskrivningar som finns med är negativt klingande, och 

ursprungsfolket framställs som ett problem för samhället. Det går också enligt författaren att se att 

det är ett pågående kolonialiserings projekt, och respekt för folket där de ses som jämlikar är 

utebliven. 

Genomgående i den granskade tidigare forskningen, såväl nationell som internationell, ges en bild 

av att ursprungsbefolkningar negligeras och beskrivs med negativa ordalag i läroböcker. De 

beskrivningar som finns med är inte tillräckliga för att ge en nyanserad och pluralistisk kunskap 

gällande de olika folkens kultur, samhällsstruktur och historia, samt att skildringarna är 

hegemoniska. Det som skiljer min undersökning från den tidigare forskning jag har presenterat är 

att jag endast kommer undersöka läroböcker som är framtagna för årskurs två och tre i gymnasiet. 

Det vill säga Historia 2 och 3, med fokus på Historia 2. Anledningen till detta är att Historia 2 är 

inriktad på kulturhistoria. Det är då av intresse att se hur stor vikt som läggs på olika 

samhällskulturer i läroböckerna.  
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3. Bakgrund  
Historikern Lars Ivar Hansen och arkeologen Bjørnar Olsen skriver i sin bok Samernas historia 

fram till 1750 om bland annat kolonialisering av Sápmi och förändringar av det samiska samhället. 

De menar att gränserna mellan samernas bosättningar och grannfolken var stabila fram till hög- och 

senmedeltid. Då påbörjades kolonialisering av samisk mark genom att vissa av dessa grannfolk 

varaktigt bosatte sig på samisk mark på grund av ekonomiska och politiska skäl. Med sig tog de 

sina ekonomiska- och administrativa strukturer. Det samiska området införlivades också i 

utomstående politiska- och ekonomiska system som styrdes av makter utanför Nordkalotten. En 

tredje faktor till denna förändring var kristendomens frammarsch genom det samiska samhället. 

Kristnandet fungerande som verktyg för att få politisk kontroll över samerna och deras område.   32

Rolf Kjellström är docent i etnografi och skriver i sin bok Samernas liv om att det finns en 

diskussion angående hur länge samerna tros ha levt och brukat i Skandinavien. Kjellström menar att 

man först och främst måste klargöra vad som menas med same och vem som räknas in i detta. 

Tillsammans med detta och det faktum att vi fortfarande vet för lite om samernas förhistoria gör att 

det inte någon idé att diskutera deras existens i Skandinavien när det gäller tidsaspekten. Kjellström 

menar också att samernas tidigaste historia inte är skriven av samerna själva. Beskrivningarna är 

felaktiga och egendomliga, vilket grundar sig i att de är skrivna efter muntliga berättelser.  Vidare 33

skriver Kjellström att det är under 1500-talet som man kan se en mer planerad politik mot samerna, 

men samerna har varit av intresse för staten sedan medeltiden. Det är från 1500-talet som lagar och 

bestämmelser påverkade den samiska kulturen starkt, så som näringar och religion. Ständigt fram 

till 1900-talet har staten behandlat samerna som en form av förmyndare, ett större samhälle som står 

över den samiska kulturen. Intresset för samerna handlade från början om ekonomiska aspekter då 

man såg samerna som tänkbara skattebetalare.   34

Under 1500-talet påbörjas en intensivare koloniseringsprocess då staterna börjar fördela den 

samiska marken mellan sig. Man inrättar nya myndigheter på den samiska marken, som till exempel 

kyrkor och beskattningen av samer vidareutvecklas och organiseras ytterligare. En mer organiserad 

aktion mot samernas religion genomfördes under 1600-talet. Samerna deltog under en period i de 

katolska riterna samtidigt som de fortsatte utöva sin egen religion, vilket fungerade under en tid. 

När protestantismen vann insteg och reformerade kyrkorna påbörjades en starkare 

 Hansen, Lars Ivar & Olsen Bjørnar (2006), Samernas historia fram till 1750, s. 147 f.32

 Kjellström, Rolf (2000), Samernas liv, s. 24 f.33

 Kjellström (2000), s. 275 f.34
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missionskampanj, där man ställde högre krav på samerna. Man ville att de skulle konvertera helt 

och lämna sin egen religion, kyrkornas män förstörde samernas trummor, heliga platser och 

offerplatser.  Det hände även att nåjder; samernas läkare, spåman och schaman brädens på bål för 35

att de vägrade överge sin tro.  36

Under 1600-talet fick staten upp ögonen för Lappland och dess outnyttjade resurser ordentligt. År 

1673 kom lappmarksplakatet som utlovade skattefrihet i femton år till de finska och svenska 

nybyggarna. Då trodde man inte att det skulle uppkomma några problem mellan nybyggare och 

samer, de skulle kunna leva i samexistens och sköta sina egna näringar på varsitt håll. Till följd av 

lappmarksreglementet 1749 utvecklades jordbrukskolonisationen i snabbare takt. Den 

bakomliggande orsaken till dessa stadgar var statens ambition med gruvutvinning, till vilket man 

behövde folk. I stadgarna framkom det också att de jordbrukande nybyggarna endast fick ägna sig 

åt just jordbruk då jakt och fiske var förbehållet samerna som också betalade skatt för detta. I mitten 

av 1700-talet kom en lag som blev mycket viktig för samerna, och framförallt renskötande samer, 

den så kallade lappkodicillen. Gränser mellan Norge och Sverige hade dragits, och lappkodicillen 

gav samerna rättigheter att till exempel följa sina renar mellan landsgränserna och ha renbete i de 

båda länderna Sverige och Norge.   37

Under 1800-talet var trycket från nybyggarna stort vilket gjorde att odlingsgränser infördes. Denna 

gränsdragning innebar ett skiljande mellan nybyggare och samer. På den samiska delen av gränsen 

fick inga nybyggen etablera sig, endast samerna hade förfoganderätt med sina näringar. I och med 

avvittringen av Jämtland på 1800-talet bestämdes gränser för de så kallade renbetesfjällen och 

skattefjällen som var avsedda för endast samer. Det så kallade Lappskatteland, var ett område som 

brukades av samer med sedvanerätt och hade så gjorts i generationer. För denna mark betalades 

skatt till kronan. På grund av jordbrukskolonisationen skadades och försvagades denna samiska rätt 

och begränsade deras näringar. Det gick inte att förhindra kolonisation av Lappskatteland.  Genom 38

välfärdsarbete så som vattenkraft, gruvutvinning, vägutbyggnader och storskogsbruk har stora 

områden i Sápmi fortsatt påverkats under 1900-talet. Många av dessa åtgärder har gjort att det blivit 

svårt för samerna att utöva de traditionella näringarna vilket har tvingat vissa samer att flytta för att 

klara sig.   39

 Hansen & Olsen (2006), s. 229 ff.35

 Kjellström (2000), s. 215.36

 Kjellström (2000), s. 287 f.37

 Kjellström (2000), s. 288.38

 Kjellström (2000), s. 289.39
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Under 1900-talet föds en ny ideologi som handlar om hygien. Allt från mun- och personlig hygien 

som hygien i hemmet och samhället. Detta ska komma att utvecklas till att gälla även våra genetiska 

arvsanlag och rashygien är ett faktum.  Samerna hamnade i blickfånget för rasbiologin, man ville 40

identifiera ”utmärkande” drag som var typiskt samiska till skillnaden från de nordiska. Man 

motiverade dessa etnografiska studier med att samerna var något annorlunda och främmande från 

öst och icke-europeiskt, det vill säga ”de andra” till skillnad mot ”oss”. Det förekom mätningar och 

fotografering av levande enskilda personer såväl som mätningar av kranier och skelett som man 

grävde upp. Dessa metoder var ofta oerhört kränkande för de utsatta personerna. Mätningarna 

visade på olikheter och jämförelser med den nordiska idealrasen gjordes.  Ett tankesätt om att vissa 41

raser var sämre och mindre värda än andra var rådande vilket också sipprade in i politiken och 

riksdagen, där detta tankesätt applicerades på samerna i jämförelse med svenskarna. Paradoxalt nog 

fanns dock ett uttryckt stöd för den samiska kulturen, uppbyggt på nämnda föreställningar. Detta 

resulterade i ett resonerande om att samerna som underlägsen ras inte kunde få enskilt förfogande 

över mark vilket var den logiska följden till utformandet av kommande lagar gällande renbete. I och 

med att man ansåg samerna vara lägre stående tog staten också på sig ett ansvar för att utveckla 

deras kultur, då man inte ansåg samerna själva vara kapabla att göra detta. Storsamhället Sverige 

blev självutnämnd förmyndare åt den samiska befolkningen och den samiska kulturen.  42

4. Teoretiskt perspektiv  
Uppsatsens teoretiska perspektiv bygger på den postkolonial teorin och Edward Saids förklaringar 

av orientalism som begrepp. Edward Said är författare och litteraturkritiker och är en av 

upphovsmännen till den postkoloniala teorin. 

Inom postkolonial teori är den centrala föreställningen att den europeiska kolonialismen och 

imperialismen skapade en kultur som lever kvar, långt efter det att kolonialismen upphört. Den 

koloniala dominansen och kulturen, som har skapats av kolonisatörerna själva, lever kvar med sina 

överlägsna synsätt och normer.  Enligt historikern John Tosh menar vissa postkoloniala forskare att 43

västvärldens kolonialiserande, cirka femhundra år tillbaka i tiden, har förstört, förnedrat och kränkt 

flertalet samhällen. För att dessa samhällen ska nå fullständig frihet måste deras historia lyftas fram 

utan västvärldens makthavande stereotypa beskrivningar. Vissa menar även att en förändring måste 

 Hagerman, Maja (2015), Käraste Herman. Rasbiologen Herman Lundborgs gåta, s. 17 f.40

 Hansen & Olsen (2006), s. 26.41

 Kjellström (2000), s. 293 f.42

 Berglund, Louise (2015), ”Teori och att formulera en fråga” i Berglund, Louise & Ney, Agneta (red), Historikerns hantverk. Om 43

historieskrivning, teori och metod, s. 99.
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ske gällande synen på akademisk historia som diskurs i västvärlden, då historiker bidragit till 

tystandet av historia och tradition från länder utanför väst. Vidare skriver Tosh att ordet 

”postkolonial” går att tolka som något som varit; kolonialismens tid är förbi. Men det är inte så 

postkoloniala forskare närmar sig teorin. De anser att kolonialismen genom sin kontroll har dragit 

nytta av kunskap- och kulturtillgångarna för att inrätta kunskapsstrukturer som har påverkat både 

européer och de kolonialiserade samhällena. Européerna har fått en skev bild av kolonialsamhället 

och de koloniserade har tillägnat sig den förvanskade bilden om sig själva. Dessa förvrida 

föreställningar har fortgått och förhindrat koloniernas fortsatta utveckling. På grund av detta menar 

postkoloniala forskare att kolonialismen lever kvar om än i annan form.  44

Det går att definiera begreppet orientalism på flera sätt, men med en grundläggande 

sammanhållning enligt Said. En definition, och den mest relevanta för denna studie, handlar om 

orientalism som ett sätt för Västerlandet att strukturera, styra- och utöva makt över Orienten. Detta 

gör man genom att göra uttalanden om den, skapa framställningar om den och t.ex. kolonialisera 

den. En annan form beskriver Said som akademisk, där det handlar om att alla som forskar, skriver 

eller undervisar om Orienten är orientalister. Det finns även en mer generell betydelse för ordet 

orientalism. Det handlar om uppdelningen mellan Orienten och Västerlandet, där man med denna 

skillnad som utgångspunkt utformar teorier och berättelser om Orienten. Said anlägger Michel 

Foucaults diskursbegrepp för att förstå orientalismen, han menar att man måste granska 

orientalismen som en diskurs för att förstå orientalismens djupa, organiserade område som 

européernas kultur har skapat och manövrerat.  Det handlar om hur folkgrupper porträtteras och 45

konstrueras av andra. I detta fall av européerna. Ofta beskrivs de andra i negativa ordalag för att det 

”egna jaget” ska få en dominerande ställning. Målet med det hela är att underordna de andra.  46

Det är med denna teori och tankesätt om postkolonialism gällande samerna som jag sedan kommer 

använda mig av när det kommer till min analys och tolkning av mitt valda källmaterial. Svenska 

staten och samerna får i denna undersökning utgöra exempel på Saids Västerland och Orient. 

Genom att undersöka vad och hur man skriver om samer och samisk historia i läroböcker kan man 

få en bild av vad elever i den svenska skolan får möjlighet att lära sig om detsamma.  

 Tosh, John (2011), Historisk teori och metod, s. 294 ff.44

 Said (1978), s. 64 ff.45

 Berglund (2015), s. 99.46
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5. Metod  
Min metod kommer att understödjas av den postkoloniala teorin. Då jag har valt att undersöka 

framställningen av samerna och samisk historia i läroböcker har jag valt att göra en kvalitativ 

textanalys. Närmare bestämt en diskursanalys, med motivering att Saids postkoloniala teori och 

tanke kring orientalism går hand i hand med Foucaults tankar om diskursanalys. När det kommer 

till textanalys generellt är det just innehållet som är det viktiga, man tolkar texters innebörd och 

betydelse. Språket är en viktig aspekt vid textanalys; vad är det texten säger och hur kan det 

förstås.  Det finns flertalet textanalytiskt inriktningar, som t.ex. argumentationsanalys, 47

innehållsanalys och begreppsanalys.  Med anledning av att jag är intresserad av vad och hur 48

läroböckerna framställer och lyfter fram samisk historia har jag uteslutit kvantitativa metoder. 

Kvalitativ textanalys ansåg jag vara den metod som lämpade sig bäst med hänsyn till mitt valda 

syfte. Detta val ger en möjlighet att se vilka potentiella förutsättningar elever i svensk skola får när 

det kommer till att tillgodogöra sig kunskap om den svenska ursprungsbefolkningen genom 

läroböckerna. 

Diskursanalys har flera olika riktningar. Denna undersökning kommer utgå från Foucaults tankar 

som handlar om att förstå och se hur makt formas i samhällen utifrån olika diskurser. Samhälleliga 

maktrelationer handlar om mer än bara språket enligt Foucault. De styrs av sociala normer och står 

för system av uttalanden, uttryck och konstruerande av tankar vilka skapar människors handlande 

och blir stommen i deras tänkande.  Alan Bryman beskriver diskurser genom Foucaults synsätt 49

som att ett objekt är förknippat med särskilda språktyper, det vill säga diskurser. När vi beskriver 

objektet med dessa typer påverkar det hur vi förstår och tolkar det. Diskursen bildar en version av 

nämnda objekt och denna version kommer att forma objektet.  50

Diskurser blir en sorts tankebild och ram som används för att berättiga och utöva makt. Det är med 

anledning av detta, enligt Bryman, som diskurser handlar om mer än bara språk; diskursen blir 

grunden och bestämmande över den sociala verkligheten.  Med andra ord kan man förenklat säga 51

att det handlar om en form av normer som blir ”sanningar” om olika objekt. Detta genom att 

 Berglund, Louise (2015), ”Källor och metod” i Berglund, Louise & Ney, Agneta (red), Historikerns hantverk. Om 47

historieskrivning, teori och metod, s. 159.
 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2015), ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys.” i Bergström, Göran & Boréus, 48

Kristina (red), Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 24 f.

 Berglund (2015), s. 160.49

 Bryman, Alan (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 474.50

 Bryman (2008), s. 474.51
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osynliggöra eller synliggöra. Språket är en stor del i formandet av oss själva och andra.  När man 52

talar om ett objekt, till exempel samer, på ett visst sätt med ett visst form av språk är det laddat med 

värderingar. Det vill säga att man använder en specifik diskurs. Det kan även handla om vad man 

inte säger. Genom att analysera läroböckerna genom diskursanalys och postkolonial teori finns det 

möjligheter att få en bild av vad som skrivs, men även vad som inte skrivs angående samisk historia 

och vilka eventuella värderingar som möjligen finns inskrivna i den språkliga diskursen.  

6. Material, källkritik och avgränsningar 
6.1 Material  

De valda källmaterialet är läroböckerna Samband historia. Historia plus, Alla tiders historia 2-3 

och Perspektiv på historien 2-3. Historiebruk och historievetenskap.  

Samband historia. Historia plus är skriven av Niklas Ericsson och Magnus Hansson. Denna bok är 

utgiven av Bonnier Utbildning år 2009. Författarna skriver i förordet att det är boken är utarbetat 

efter tre huvudtankar om historieundervisning. För det första vill de presentera en historia uppfattad 

med dagens ögon. De lägger tyngd på att historia är en tolkningsbar och att man kan närma sig 

ämnet med olika synsätt. För de andra lyfter författarna vikten av kritiskt tänkande och källkritik, 

och uppmärksammar läsaren på att boken inleds med ett avsnitt i källkritik. För det tredje menar 

författarna att man lagt fokus på att kunna se samband, de har i boken gjort detta lättare genom 

grafiska illustrationer.  Denna bok är inte skriven för en specifik kurs inom historieämnet. Den är 53

utgiven som en historiebok för gymnasiet, utan tydligare hänvisning, så boken kan lika gärna 

användas för Historia Ib, som Historia 2. Då de lärare jag kontaktat meddelade att de använde sig av 

denna i ämnets senare kurser valde jag då att ta med den i min undersökning. 

Alla tiders historia 2-3 är skriven av Olle Larsson, hans Almgren och Birgitta Almgren. Boken är 

utgiven av Gleerups förlag 2012. I förordet informerar författarna direkt att boken är uppdelad 

tematiskt och skriven för kurserna Historia 2a, 2b och 3 och att den även följer kursplanen som 

regeringen fastslagit, dvs Lgy 11. Boken är uppdelad i två delar, där den första informerar om att 

läsaren ska få färdigheter i historisk hantverk. Detta förklarar författarna som grundläggande 

kunskaper om samhällen, människor och händelser. En annan viktig tyngdpunkt lägger de på 

 Bolander, Eva & Fejes, Andreas (2015) ”Diskursanalys” i Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red), Handbok i kvalitativ analys, 52

s. 90. 

 Ericsson, Niklas & Hansson, Magnus (2009), Samband Historia. Historia Plus, s. 6.53
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källkritik och kritiskt tänkande. Den andra delen är tematiskt uppdelad och innehåller fördjupningar 

från kursen Historia 1b, men där kontexten är annorlunda.  54

Perspektiv på historien 2-3. Historiebruk och historievetenskap är skriven av Hans Nyström, Lars 

Nyström och Örjan Nyström. Boken är utgiven av Gleerups förlag år 2012. Författarna skriver i 

förordet att syftet med boken är att ge läsare en utvecklad förmåga att tänka kritiskt och vara 

källkritisk. Detta med bakgrunden av andra världskriget och det brott mot mänskligheten som 

skedde då. Boken har fokus på historiebruk och källkritik, detta i enlighet med rådande läroplan.  55

6.2 Källkritik  
Statens institut för läromedelsinformation (SIL) hade som uppgift att granska läroböcker. 1991 

upphörde detta institut i samband med etablerandet av Skolverket. Rådande politiker var eniga och 

ansåg att en statlig läromedelsgranskning inte längre behövdes.  Kvalitetskontroll av läroböcker 56

fick nu undervisande lärare genomföra och ansvara för till fullo. Detta ansvar är en stor uppgift, 

forskning visar att flertalet lärare inte anser sig hinna med den. Uppgiften kräver också stor 

kompetens inom det aktuella vetenskapliga forskningsläget, ämneskunskaper och kunskaper inom 

pedagogik.  De grundläggande källkritiska kriterierna är närhet, beroende och tendens. Tendens 57

handlar om att förvränga, överdriva eller ge oriktiga uppgifter.  Frågor man kan ställa sig för att 58

fånga om material, i detta fall läroböcker, är tendentiöst är om det finns omständigheter som 

påverkat innehållet i böckerna och i vilket syfte det har skapats. Man ska med andra ord placera in 

detta i en större kontext, och kan inte titta på endast böckernas innehåll i sig självt.  59

Som jag tidigare nämnt ses läroböcker av läromedelsförlagen som en produkt som förhoppningsvis 

ska gå med vinst. Sedan SIL lades ned har inte heller förlagen någon skyldighet att rätta sig efter 

styrdokument, skollagar och läroplaner som gäller i skolan. De producerar läroböcker som de vet att 

lärare vill ha och som säljer. Detta resulterar i att läroböckerna ofta blir relativt oförändrade 

innehållsmässigt. Detta är något att ta med sig vid granskning av läroböckerna; det faktum att 
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böckerna kan ses som tendentiösa när det gäller val av innehåll i relation till vad lärare vill ha och 

vad som säljer bäst.   60

6.3 Avgränsningar 
Jag har gjort vissa avgränsningar i min undersökning gällande material. Med tanke på att den 

tidigare forskning jag presenterat har analyserat läroböcker som var relevanta för de historiekurser 

som läses i årskurs ett på gymnasiet, har jag av det skälet valt att titta på tre böcker som används för 

kurserna två och tre. Jag kontaktade lärare som undervisar i historia på kommunala gymnasieskolor 

i Örebro län för att fråga vilka läroböcker de använder sig av. Detta för att göra mitt urval och 

avgränsning av läroböcker, och då göra min undersökning mer relevant, dvs titta på vilka böcker 

som praktiskt används i dag i skolorna. Flertalet lärare använde sig av samma böcker, så mitt valda 

källmaterial summerades till tre olika läroböcker för historia. Samtliga lärare meddelade också att 

de använder sig till stor del av digitalt material. Avsikten med min undersökning är att undersöka 

vad som står i läroböckerna angående mitt valda syfte. Vad lärare lyfter in för övriga material i sin 

undervisning som eventuellt behandlar samernas historia är således inget som behandlas i min 

undersökning.  

7. Undersökning 
7.1 Samband Historia. Historia plus. 
Undersökningen inleds med boken Samband historia. Historia plus. Inledningsvis undersöktes 

innehållsförteckningen om samer eller samernas historia fanns omtalade, vilket inte var fallet. 

Utifrån bokens register finns ordet ”samer” på totalt tre av bokens 543 sidor. De tre sidorna hamnar 

under olika teman i läroboken. Den första sidan hamnar under avsnittet ”Den gustavianska tiden 

Sverige”. Den andra ligger under avsnittet ”Nationalismen” och den tredje behandlar ”Sverige efter 

1945”.   61

Den första av de tre sidorna jag analyserar är också den sida som ger oss mest information om 

samerna. Halva sidan är tilldelad ett avsnitt med underrubriken ”Minoriteter”, avsnittet är markerat 

med en symbol format som ett öga och kallas för ”utblick”. På bokens baksida går det att läsa vad 

ögat betyder: 
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I boken finns det texter som kallas utblickar. De är spännande och intressanta fördjupningar, 
men inte nödvändiga för att förstå fortsättningen. På så sätt går det lätt att välja mellan ett längre 
eller kortare lässpår.  62

Underrubriken behandlar information om samerna, men även om romerna i Sverige. 

Minoritetsgrupperna får lika stor del av textutrymmet. Om samerna får läsaren veta att när den 

svenska staten under 1600-talet tog större kontroll över lokalsamhällena, var det i samernas område 

det ”framstod som särskilt påträngande”.  Man får också information om att de religiösa seder som 63

ännu fortlevde trycktes undan.  Detta ordval gör att läsaren indirekt får information om att 64

samernas religion sedan innan på något vis har förhindrats av staten, men inte på vilket sätt eller hur 

deras religion ser ut eller tar sig uttryck. Vidare står det att samerna inte behövde tjänstgöra militärt 

men att de periodvis tvingades till ett tungt arbete där de fick transportera malm från fjällen ned till 

kusten. Detta är den information som framkommer gällande samer och deras historia under 1600-

talet. Angående 1700-talet står det att samerna både hade äganderätt till marker, och till fiske och 

jakt i fjällen. Efter denna information går författarna direkt vidare till 1800-talet där läsaren får veta 

att samerna förlorade stora delar av markrättigheterna under detta sekel. Rätten till renskötsel hade 

de fortsatt förfogande över, men 1993 förlorade de rättigheterna över jakt och fiske, då det blev lika 

för alla medborgare inom EU. Avslutningsvis får man veta att samerna stämde svenska staten år 

2009 för att få tillbaka jakt- och fiskerättigheterna.   65

Så vad är det egentligen eleverna får veta om samer på den första sidan. Något som är ganska 

tydligt är att man inte får veta någonting av samernas egen historia. Däremot får man veta lite om 

hur den svenska statsmakten behandlade samerna. Samernas religion trycktes undan ännu mer, dock 

får eleverna ingen information om hur samisk religion tog sig uttryck. Att detta avsnitt med historia 

kallas för fördjupningar är intressant, då eleverna egentligen inte får reda på någonting som ger en 

möjlighet till nyansering eller reflektion.  

Den andra sidan ger eleverna ytterst lite information om samer. Det går att läsa under underrubriken 

”Nationalismen och folkbegreppet” att problematiskt för nationalismen var att det i många länder 

fanns flera språkgrupper. Sverige ges som exempel där det bodde bland annat samer, finnar och 

romer.  Denna information är markerad med ytterligare en symbol, formad som ett förstoringsglas 66
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med ordet ”Historiesyner”. Precis innan man får en förklaring av symbolen nämns det att historia 

avsiktligt kan användas för specifika syften.  Med anledning av detta lyder förklaringen av 67

symbolen: 

Samband Historia inleds därför med en källkritisk nyckel. I den presenteras begrepp som 
historiesyn, historiebruk, perspektivval, olika typer av källor och hur dessa kan användas. I den 
kronologiska berättelsen om människans historia från forntid till nutid används det källkritiska 
förhållningssättet på angelägna exempel. Dessa är markerade med ett förstoringsglas.  68

Nationalismens tankesätt handlar om att nationen ska byggas på ett folk som delar en identitet, detta 

kunde t.ex. vara geografiskt inom samma gränser eller kulturellt där man delar religion, kultur, 

historia och språk. I Sverige innebar detta alltså ett problem för nationalismen, då det bodde andra 

folkgrupper inom landets gränser som talade andra språk, t.ex samerna.  Återigen får man ingen 69

information gällande samer förutom att det blev problematiskt med deras närvaro, ur ett 

nationalistiskt synsätt. Faktan är skrivet genom nationalismens perspektiv och på grund av detta 

skapas en skillnad på nationen Sverige och de andra; i detta fall samerna. Genom ett postkolonialt 

synsätt blir skillnaden och distansen mellan Sverige som nationalstat och samerna som folkgrupp 

tydlig. Samernas närvaro i landet betydde problem. Läroboken skriver om nationalismen objektivt, 

och tar upp ideologins olika sidor; positiva som negativa.  Men då det inte lyfts fram hur 70

nationalismen påverkade samerna och övriga minoriteter så kan man tolka det, genom det som inte 

står, som mindre viktigt. Genom att läroboken inte på ett mer djupgående plan beskriver samisk 

kultur och historia ges inte eleverna möjlighet till kunskap i ämnet, och signaleras på så sätt som 

mindre viktigt då det inte verkar vara relevant för Sverige eller svensk historia. Saids begrepp 

orientalism handlar bland annat om Västerlandets sätt att, genom diskurser, beskriva de andra och 

på så viss vinna makt och positionera sig som främst och bättre. Genom att då knappt ta med samisk 

historia alls anser jag att det nästan blir en diskurs i sig; man skriver om det som är viktigt och 

utelämnar det oväsentliga. Det som ändå framkommer är skrivet ur majoritetssamhällets perspektiv, 

vilket också signalerar vad som anses mest relevant; vilket är Sverige och det som påverkar den 

svenska staten. 

Informationen på den tredje och sista sidan är skriven under ”Nationella minoriteter”. Här går att 

läsa att Sveriges fem nationella minoriteter fick sin status som just detta när Sverige år 2000 
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signerade Europarådets konvention till skydd för nationella minoriteter. Ett av villkoren för att få 

denna status är att gruppen ska ha existerat i Sverige i minst hundra år. Dessa minoriteterna har 

rättigheter bestående av värnande och utvecklande av kultur och språk. Författarna menar att detta 

kan handla om att svensk politik nu präglas av föreställningar om ett mångkulturellt samhälle i 

stället för kulturell integrering in i det svenska.  Här får eleverna alltså veta att bland annat 71

samerna har blivit erkända som nationell minoritet i Sverige, vilket innebär att de bott inom landets 

gränser minst hundra år som är ett av villkoren för att få ett erkännande.  72

Sammanfattningsvis kan vi se att eleverna får en summering av vad som skett mellan 1600-talet och 

år 2009 på mindre än halv sida. Där får man reda på att samerna i synnerhet blev påverkade av 

statens hårdare kontroller, samerna slapp krigstjänst, hade mark-, jakt- och fiskerättigheter som de 

sedan blev av med och att de på 2000-talet stämde svenska staten för detta. Eleverna får även veta 

att minoriteternas existens i samhället, däribland samerna, var problematisk för nationalismen. Och 

slutligen att samerna är en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter. Det berättas inget om 

samiskt historia och kultur. Den information som förekommer är helt och hållet skriven ur 

majoritetssamhället Sveriges perspektiv. Det finns signaler i texten som visar att samerna utsatts för 

förtryck, till exempel gällande deras religion, men läroboken beskriver inte detta närmare. Om man 

här applicerar Foucaults beskrivning om diskurser kan man å ena sidan genom att titta på att det 

skrivs ur ett svenskt perspektiv, och på så vis se vad som står i fokus. Å andra sidan genom att 

samisk historia inte omnämns alls hävda att det är en diskurs i sig. Som jag tidigare nämnt menar 

bland annat Bolander och Fejes att man genom språket skapar en bild av sig själv men också av 

andra. Genom att utesluta samisk historia i läroböckerna kan det då tolkas som att detta är oviktigt, 

och detta förmedlas till eleverna. 

7.2 Alla tiders historia 2-3.  
Denna bok skrev redan i första meningen i förordet att den följer kursplanerna som regeringen har 

fastställt gällande Historia 2 och 3. Även här förekommer ingen information om samerna i 

innehållsförteckningen. Inte heller i registerdelen finns ordet ”samer” med. I innehållsförteckningen 

finns en rubrik som heter ”Migration”, med en underrubrik döpt till ”Sverige och migrationer”.  73

Avsnittet handlar om koloniseringen av Finland under 1100- och 1200-talen, romer och judisk 

invandring till Sverige. Avsnittet avslutas med att skriva om svenskarnas emigration till Amerika 
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och den svenska arbetskraftsinvandringen som tog fart på 1950-talet. Samerna finns inte 

omnämnda. Jag tittar också i registerdelen i boken under ”Sápmi”, ”nationella minoriteter”, 

”ursprungsbefolkning” och ”minoriteter”, inte heller dessa begrepp finns omnämnda. Inte 

någonstans i boken finner jag information om samerna och deras historia.  

Kursen Historia 2b är en kurs inriktad på kultur. I det centrala innehållet för kursen går det bland 

annat att läsa att tematiska fördjupningar ska bearbetas. Till exempel frågeställningar som 

ideologier, mentaliteter och världsåskådningar som berört och påverkat samhällen, grupper och 

individer. Även möten mellan olika kulturer ska behandlas i kursen.  Något som kan anses som 74

problematiskt med läroplanen är det att den är förhållandevis tolkningsbar; det står inte utskrivet 

exakt vad som ska tas med i kursen. Enskilda lärare får själva ta ställning till vad man bör lägga  

fokus på. Jag anser att det i denna kurs finns stora möjligheter att lyfta in avsnitt som behandlar de 

svenska nationella minoriteternas historia och kultur. Att Sveriges ursprungsbefolkning inte 

omnämns i läroboken överhuvudtaget anser jag anmärkningsvärt. Även här kan man se, genom det 

som inte står, att samisk historia och kultur anses inte viktigt för våra elever i skolan att ha kunskap 

om. Författarna är tydliga med att boken är skriven för kurserna Historia 2 och 3, och gör i och med 

det anspråk på att den är anpassad efter kurser i rådande läroplan. Då det inte är artikulerat exakt 

vad som ska ingå i kursen går det givetvis inte att säga att läroboken är felaktig. Men då boken 

omnämner, om än ytters lite, romernas och judarnas situation i Sverige blir det ännu tydligare att 

man har gjort ett urval även gällande minoriteter.    

7.3 Perspektiv på historien 2-3. Historiebruk och historievetenskap.  
I denna bok finner jag endast information i registerdelen och under ordet ”samer” går det att hitta 

information på tre sidor av totalt 247. I innehållsförteckningen står det att första sidan hamnar i 

avsnittet ”Från beskrivning till förklaring”, under underrubriken ”Kultur som gränsöverskridande 

begrepp”. Den andra finns under avsnittet ”Andra perspektiv på historien”, med underrubriken 

”Segrarnas historia”. Den tredje hamnar under samma avsnitt som föregående men under 

underrubriken ”Nya perspektiv berikar”.   75

Den första sidan handlar om mentalitetshistoria. Författarna skriver att den historiematerialistiska 

traditionen har vidgats, men att den har sin grund i ett strukturellt perspektivseende. När man ska 

förklara hur något sker måste man även titta på människorna i historien och deras tankesätt, och rör 
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sig således mot ett aktörperspektiv. Vidare skriver författarna att gränsen mellan materialister och 

idealister bleknar och får ett nytt sammanhang, där man kan använda ordet kultur för att förklara 

detta.  Samerna omnämns på följande vis, när författarna vill förklara ett ytterligare synsätt på 76

ordet kultur kopplat till folkslag: 

Vi kan exempelvis tala om samernas kultur. Då syftar vi på hela deras levnadssätt, både 
materiella ting, tankesätt och samhällsorganisation. Kulturbegreppet inbegriper en helhet av 
både ekonomi, idéer och politik, och det blir inte så intressant att fråga vad som är viktigast - 
ekonomin eller politiken eller idéerna.  77

Sammanfattningsvis får alltså samerna följaktligen statuera ett exempel på att begreppet kultur kan 

handla om mer än bara musik, konst och litteratur. Eleverna får ingen övrig information gällande 

samisk historia eller kultur. Man använder samerna som ett verktyg för att förklara begreppet kultur. 

Man skriver om ”deras levnadssätt”, ”tankesätt” och ”samhällsorganisation”. Enligt min tolkning 

av Foucaults synsätt på postkolonialism visar det att detta blir ett mycket tydligt exempel på en 

tanke på vi och dem. Formuleringen ger eleverna tydliga signaler om att samerna alltså till skillnad 

från svenskarna har ett annan samhällssystem och tydligen också ett annat tankesätt. Genom att inte 

skriva mer om samisk kultur och historia gör detta endast att eleverna möts av framställning av 

samernas samhälle som något annorlunda från Sverige. Återigen skapas objektet samerna genom 

osynliggörande.    

På den andra sidan uppmärksammar man att genom historien har ofta de koloniserade folkens 

historia osynliggjorts. Det vill säga det är segrarnas historia som synliggörs och folken som förlorat 

glöms bort. Samerna finns med som exempel: 

Förtryckta och diskriminerade minoriteter, exempelvis de svarta eller indianerna i USA, eller 
samerna i Sverige, skildras nästa alltid ur majoritetsbefolkningens perspektiv. När vi berättar om 
industrisamhällets framväxt och de framsteg detta inneburit finns det inte mycket plats för dem 
som blev överkörda av utvecklingen, var sig det nu handlar om bönder som förlorat sin jord 
eller arbetare som förlorat sina jobb.  78

Här blir elever informerade om det faktum att många mindre folkgruppers historia försvinner i 

historieskrivningen på bekostnad av majoritetssamhällen och segrare. Författarna upplyser elever 

om att Sverige har diskriminerat samerna, som är en minoritet och att deras historia berättas ur 

 Nyström, Nyström & Nyström (2012), s. 174.76

 Nyström, Nyström & Nyström (2012), s. 174 f.77

 Nyström, Nyström & Nyström (2012), s. 193.78

!25



majoritetens perspektiv. Vidare menar författarna att för att få en mer korrekt och mångsidig bild av 

hur historien utvecklats måste vi ge de besegrades historia större utrymme i historieskrivningen.  79

Paradoxalt nog blir detta mycket påtagligt, då så även är fallet i denna lärobok. Eleverna som tar del 

av den här läroboken får på ett vis presenterat att man kan nalka sig historia ur olika perspektiv. 

Författarna förklarar med andra ord innebörden av Saids orientalism och tanken på ett vi och dem i 

samband med kolonisation. Där de koloniserade länderna ansågs underlägsna. Att man tar upp 

problemet med att endast ha en västerländsk inspirerad historieskrivning och uppmärksammar 

eleverna på detta anser jag positivt. Dock det finns en motsägelsefullhet i att inte lyfta in avsnitt om 

den svenska ursprungsbefolknings historia och kultur, utan att endast använda samerna som 

exempel på något annorlunda på så vis som gjordes på den första sidan. Att hävda att det ofta är 

segrarnas historia som skrivs, och lyfta frågan om vems historia som berättas och för vem, för att 

sedan genom sitt ordval göra skillnad på samer och svenskar förstärker bokens egna vi och dem-

tänk. Som tidigare nämnts menar författarna också att för att få en mer sann och fördjupad 

förståelse av den historiska utvecklingen måsta man lyfta de mindre gruppernas historia, och titta på 

historia ur olika perspektiv.  Även detta förstärker bokens egna tillkortakommanden när det gäller 

minoritetshistoria. 

På den tredje och sista sidan skriver författarna om att historieskrivningen har förändrats sedan 

mitten av 1900-talet. Det är här som samerna omnämns. Fler och fler människor har börjat skriva 

sin egna historia: 

”(…) exempelvis etniska minoriteter som samer och romer eller diskriminerade grupper som 
homosexuella. Att erövra en plats i historien har varit en del av deras kamp för socialt 
erkännande, och ett led i deras strävan att forma en egen identitet. På så sätt läggs ständigt nya 
perspektiv till vår bild av historien, och vår förståelse för det förflutna berikas.  80

Återigen nämner författarna att människor får en rikare förståelse för historien om flera perspektiv 

lyfts fram. Sidan avslutas med en ruta med förslag på uppgifter. Det finns inga specifika frågor om 

just samerna, men det finns en uppgift där författarna uppmanar eleverna att välja ut ett historisk 

avsnitt ur boken Perspektiv på historien 1b, och sedan skifta perspektivet och beskriva hur 

informationen då skulle skildras istället. Till exempel att ge plats åt en minoritetsgrupp, eller som 

det står ”den besegrade och underkuvade parten”.   81
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Av de tre böckerna jag analyserat är det denna som tydligast uppmärksammar problematiken med 

att minoritetsgrupper åsidosätts i historien. Detta ger eleverna möjlighet till förståelse för att det 

finns flera sidor av historiska processer och händelseförlopp. Att läroboken själv inte inkluderar 

samisk historia och kultur blir dock väldigt påtagligt och paradoxalt i och med detta 

uppmärksammande. Samerna används som exempel på en definition av kulturbegreppet och blir 

genom detta någonting ”osvenskt”, som inte är som ”vi”. Vad eleverna tar med sig från boken är 

svårt att veta. Några djupare kunskaper om Sveriges ursprungsbefolkning får de inte, men 

möjligheter till att väcka intresse för minoritetshistoria finns genom att detta uppmärksammas. 

Dock finns en risk att eleverna själva ser att detta inte lyfts fram i boken, och då anser att det kanske 

inte är nödvändigt; det som inte står med är förmodligen mindre relevant.  

7.4 Resultat 
Analysen av de tre läroböckerna visar sammanfattningsvis att ingen av böckerna inkluderar samisk 

historia och kultur något djupgående. Allt om historia 2-3 har inte med något avsnitt om samisk 

historia överhuvudtaget. Endast en av böckerna, Samband historia. Historia plus har med historia 

rörande samerna. Dock är det mycket ytligt beskrivet, man skriver om historiska händelser som 

skett under fyrahundra år på bara några få meningar. Eleverna får veta att framför allt samerna blev 

påverkade av statens kontroller men inte ingående på vilket sätt eller varför. Varför tryckte till 

exempel staten undan deras religösa seder och bruk? I samtliga böcker skrivs det ur ett 

majoritetsperspektiv. Samerna används som exempel för att definiera begreppet kultur och som en 

av minoriteterna som försvårade nationalismens framfart. Ingen av böckerna nämner att samerna är 

Sveriges ursprungsfolk, utan informerar endast om att de är en av Sveriges fem nationella 

minoriteter. Det mest anmärkningsvärda är att läroboken Perspektiv på historien är tydliga med att 

man kan nalkas historia ur olika perspektiv och att det ofta är segrarnas historia som framhävs. Man 

bör läsa historia och inkludera även minoriteters historieskrivning för att få en djupare förståelse för 

historiska skeenden och processer. Hur kommer det sig då att det i denna bok inte finns något 

avsnitt med det svenska ursprungsfolkets historia? Tanken och intentionen är god, men avsaknaden 

av samisk historia förstärker bara bokens egen svaghet och göder vi och dem-förhållandet mellan 

Sverige och samerna. Med andra ord majoritetssamhället Sveriges historia får mer plats, samerna 

nämns i periferin men får inget större plats i boken.  

En tanke är att ett syfte författarna till boken Perspektiv på historien har är att väcka förståelse hos 

eleverna om det hegemoniska förhållande som förekommer mellan majoritetssamhällen och 
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minoriteter i och med kolonialiseringen som tog fart under slutet av 1400-talet. Att väcka ett 

intresse hos eleverna för att de själva ska läsa vidare och ta del av andra historiska perspektiv. 

Huruvida detta är något som eleverna får med sig går inte att svara på. En annan utgång skulle 

kunna vara att eleverna inte på egen hand läser vidare, vilket innebär att de inte heller får kunskaper 

om samisk historia från dessa läroböcker. Eftersom böckerna generellt inte lyfter minoritetshistoria i 

allmänhet, och i detta fall samisk historia i synnerhet, kan det också tolkas som mindre 

betydelsefullt.   

I enlighet med Foucaults tankar om diskurser som jag tidigare tog upp menar jag att i denna 

undersökning blir det framför allt tydligt vad som inte sägs i läroböckerna. Det icke-existerande 

inkluderandet av samisk historia, som en viktig del i historieskrivningen i läroböcker för 

gymnasieskolan. Diskursen i dessa böcker blir ett osynliggörande av Sveriges ursprungsfolk. 

Sverige står högre i den samhälleliga maktrelationen i förhållande till samerna och kommer att 

fortsätta göra det så länge osynliggörandet fortsätter. Bryman menar att språket formar oss själva 

och andra men även att diskurser handlar om mer än språket i sig. Diskursen kommer att bestämma 

och definiera objektet; normer skapas. I och med detta kan även stereotypa bilder uppstå. Precis 

som Bryman anser jag att tystnaden kring samisk historia och kultur göder den redan stora 

okunskapen om detsamma. I tystnaden och icke-erkännandet av samernas utsatthet, från bland annat 

den svenska staten, frodas också exotismen och fördomarna. Andersson menar att fördomar grundas 

i ett vi och dem tänk. Saids beskrivning av orientalism; där man beskriver andra ofördelaktigt, eller 

i detta fall knappt alls, till fördel för det egna jagets, det vill säga Sveriges storhet, blir synligt i de 

valda läroböckerna. Jag anser dock inte att böckerna uttalar sig negativt om samerna och samisk 

historia. Problematiken ligger i att det negligeras och inte får ta plats som en viktig del i svensk 

historia. Så länge läroböcker, läroplaner och undervisning exkluderar samiskt kultur och historia 

kommer okunskapen fortgå.  

8. Avslutande diskussion. 
Även i denna undersökning har det framkommit att samiska historia och kultur försummas i 

läroböcker för historia på gymnasieskolan. I överensstämmelse med den tidigare forskningen jag 

har presenterat anser jag att samisk kultur och historia inte finns med, i mitt valda material, på så 

sätt att det kan bidra till djupare kunskaper om den svenska ursprungsbefolkningen för våra 

gymnasieelever. Jag kan däremot inte utläsa några formuleringar av negativ slag, fördomar eller 

stereotypa skildringar av samerna. Det som har varit föremål för fokus i min undersökning är istället 
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den icke-existerande historieskrivningen av Sveriges ursprungsfolk. Detta och att när det väl 

förekommer är det ur ett majoritetsperspektiv. Språkbruket i böckerna gör att man får en känsla för 

att samerna är något annat än ”oss”. Icke svenskt och inte tillhörande Sverige.  

Poängteras bör att denna undersökning är av mindre format och det går inte att dra några större 

slutsatser kring hur detta påverkar eleverna ute i den svenska skolan. Men med stöd av tidigare 

forskning är detta ännu ett bidrag som bekräftar att minoritetshistoria är något som inte får någon 

större plats i historieskrivningen i läroböcker. Det verkar vara ett moment 22 då tidigare forskning 

visar att läroböckerna är marknadsstyrda och lärare vill ha ”det gamla vanliga”. Läromedelsförlagen 

producerar det som säljer och är på så vis svårföränderliga. Precis som Andersson också poängterar 

börjar läroboken idag få stå tillbaka för de digitala verktyg som används i skolan. Vad som 

framkommer om samisk historia och kultur i den digitala skolvärlden, eller på andra sätt där 

verksamma lärare tar fram material är något som denna undersökning inte har berört. Även 

internationell forskning gällande bland annat den amerikanska ursprungsbefolkningen visar på 

liknande resultat som i Sverige. Folken negligeras och framställs med negativa ordalag som något 

sämre än det vita Europa. Shadowwalker lyfter även okunskap hos läroboksförfattare och menar att 

dessa inte kan se när texter främjar maktstrukturer. Detta anser jag är starkt kopplat till Foucaults 

syn på diskurser. Genom språket upprätthåller man och bidrar även till olika synsätt på olika objekt. 

Till slut blir det nästan en form av norm och en vedertagen bild av ett fenomen. Synen och 

framförallt språkbruket om ursprungsfolk, såväl nationellt som internationellt, menar jag är starkt 

präglat av tidigare samhällssyner och fördomar. Jag tror att i många fall yttras åsikter och 

påståenden om minoriteter som i sin grund är stereotypa och rasistiska utan att talaren själv är 

medveten om det. Den diskursen, tillsammans med okunskap, har blivit så normaliserad att det 

förekommer rasism, kränkningar och förtryck utan att människor gör det medvetet, vilket jag anser 

problematiskt.  

Under arbetets gång har tankar om hur man kan gå vidare inom detta forskningsområde väckts. 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka klassrumsmiljön mer ingående och intervjua lärare i 

hur de tänker kring undervisning om de svenska nationella minoriteterna. Med tanke på att rådande 

läroplan har ett mål som menar att eleverna ska få kunskaper om de nationella minoriteterna i 

Sverige, vore det intressant att ta reda på hur lärare idag ställer sig till detta. Lyfter verksamma 

lärare detta avsnitt i historien genom annat material än läroböckerna, och i så fall hur ingående är 

de.  
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Hur svenska staten har behandlat samerna med bland annat tvångsförflyttningar, tvångskristnande 

och rasbiologiska tankar är förfärliga men viktiga historiska händelser som bör finnas med i 

undervisningen i svenska skolor. Med andra ord är majoritetsperspektivet viktigt, men lika viktigt är 

också att undervisa om samisk kultur och historia ur minoritetsperspektivet. Detta för att få en 

djupare kunskap och ge elever möjlighet till reflektion, nyansering och perspektivseende. Detta är 

inte förbehållet just samisk historia, utan är något generellt eftersträvansvärt när det kommer till 

historieundervisning. 

Jag anser att någon form av objektiv kontroll av läromedel återigen bör införas för att kunna 

garantera kvalité i läroböcker i den svenska skolan. Detta kanske också bör förlängas till att gälla 

även det digitala material som finns. Som en naturlig följd av detta anser jag även att ett högre krav 

bör kunna läggas på läromedelsförlagen. Böckerna ska skrivas i någon form av enighet med 

rådande läroplan. Läroböcker ska inte vara en vinstdrivande marknadsprodukt som i första hand tar 

hänsyn till att gå med vinst. För att Sveriges ursprungsfolk ska få ett erkännande, och kunskap om 

samisk historia och kultur ska kunna spridas till våra skolelever bör även svensk nationell 

minoritetshistoria få mer plats i läroplanen. Ett förslag är att man tillskriver ämnesområdet till ett 

ämne i skolan, rimligtvis historia och/eller religion. För att kunna vända okunskap, osynliggörande 

och fördomar till kunskap, djupare förståelse och nyansering behöver Sveriges ursprungsfolk få sin 

rättmätiga plats i svensk historieskrivning. 

!30



9. Käll- och litteraturförteckning 

Källor 

Ericsson, Niklas & Hansson, Magnus (2009), Samband historia. Historia plus, Stockholm: Bonnier 

Utbildning AB. 

Larsson, Olle, Almgren, Hans & Almgren, Birgitta (2012), Alla tiders historia 2-3, Malmö: 

Gleerups Utbildning AB. 

Nyström, Hans, Nyström, Lars & Nyström, Örjan (2012), Perspektiv på historien 2-3. Historiebruk 

och historievetenskap, Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Litteratur 

Andersson, Bo (2016), Vi och Dom på fördomens marknad i skolans värld, Mjölby: Atremi AB. 

Berglund, Louise & Ney, Agneta (2015), Historikerns hantverk. Om historieskrivning, teori och 

metod, Lund: Studentlitteratur. 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2015), Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, Alan (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm: Liber. 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (2015), Handbok i kvalitativ analys, Stockholm: Liber 

Hagerman, Maja (2015), Käraste Herman. Rasbiologen Herman Lundborgs gåta, Stocholm: 

Norstedts 

Hansen, Lars Ivar & Olsen Bjørnar (2006), Samernas historia fram till 1750, Stockholm: Liber 

Kjellström, Rolf (2000), Samernas liv, Stockholm: Carlsson bokförlag. 

Mattlar, Jörgen (2015), ”Ett erkännande av de nationella minoriteterna? Historieundervisningen 

under tidigt 2000-tal.”, i Sjögren, David & Westberg, Johannes (red), Norrlandsfrågan. Erfarenhet 

av utbildning, bildning och fostran i nationalstaternas periferi, Umeå: Atrium förlag. 

!31



Mattlar, Jörgen (2014), ”De nationella minoriteterna i läroplan och läroböcker.”, i Sandström, 

Margareta, Nilsson, Lena & Stier, Jonas (red), Inkludering - möjligheter och utmaningar, Lund: 

Studentlitteratur. 

Naseem, Ayaz, Arshad-Ayaz, Adeela & Rodríguez Rodríguez, Jesús (2016), Representations of 

minorities in textbooks: international comparativa perspectives, Santiago de Compostela: 

IARTEM. 

Runblom, Harald (2006), ”En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av 

läroböcker.”, i Skolverket (red), I enlighet med skolans värdegrund, Stockholm: Skolverket. 

Said, Edward (1978), Orientalism, Stockholm: Ordfront. 

Shadowwalker, Depree (2012), Where have all the indians gone? American indian representation in 

secondary history textbooks, Arizona: The university of Arizona 

Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 

2011, Stockholm: Skolverket. 

Tosh, John (2011), Historisk teori och metod, Lund: Studentlitteratur 

Internetreferenser 

Länsstyrelsen, Sveriges nationella minoriteter. Länsstyrelsen, Stockholm. http://

www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/

default.aspx. Hämtad 2018-05-02.  

!32

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx


!33


