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1. Inledning 
Läromedel riktade för både grundskolans senare år och gymnasienivå har kritiserats på grund 

av den bristande skildringen av den samiska kulturen och historien.1 Tidigare forskning har 

studerat framställningen av samer i läroböcker. Den tidigare forskningen pekar på att 

läroböckerna bör betraktas som ett misslyckande eftersom de inte tilldelar substantiella 

framställningar om samisk kultur och historia.2   

En stor del av källmaterialet som ligger till grund för uppsatsens undersökning har inte 

behandlats av tidigare forskning. Uppsatsens resultat bidrar därmed med ny forskning och kan 

jämföras med den tidigare forskningens resultat. Jag ämnar att nyttja en analysmodell för att 

tydligt synliggöra framställningen av samer som förekommer i läromedel. Det blir således min 

mening att skapa en bredare förståelse kring läroböckers framställning av samisk kultur och 

historia som utifrån tidigare forskning anses vara bristfällig. Min undersökning ämnar att belysa 

på vilket sätt utvalda historieläromedel utifrån grundskolans senare år och gymnasienivå 

framställer den samiska historien och kulturen. Det kommer även göras en jämförelse mellan 

framställningar utifrån läromedel för grundskolans senare år och gymnasienivå. Jämförelsen 

görs för att synliggöra om det finns likheter och skillnader i läromedlens framställning beroende 

på vilken undervisningsnivå läromedlen är anpassade för.  

1.1. Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka hur utvalda läroböcker i historia framställer 

samer, deras historia och kultur. Uppsatsen ämnar också att jämföra likheter och skillnader i 

framställningen mellan läromedel från grundskolans senare år med läromedel för 

gymnasienivå. 

1.2. Frågeställning 

• Hur framställs samers historia i de utvalda läromedlen?  

• Vad för innehåll skildrar de utvalda läromedlen om samisk kultur?  

• Vad finns det för likheter och skillnader mellan framställning av samers historia och 

innehåll om samisk kultur utifrån de olika skolformerna? 

 

                                                           
1 Mattlar, Jörgen. Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys. S. 3–7.  http://www.tam-

arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/c68a9252-48f1-4e6c-b316-

f36c89891ee9/download/Vagval_2011_nr_1.pdf (hämtad 2017-12-20) 
2 Harald Runblom, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker Underlagsrapport 
till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund, S.42–43 
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2.  Metod och material 
 

2.1. Metod 
För att besvara uppsatsens frågeställning kommer en kvalitativ innehållsanalys i form av 

textanalys användas som metod. En kvantitativ metod skulle kunna genomföras men eftersom 

syftet inte är att göra någon generalisering av läromedel för högstadie- respektive gymnasienivå 

har en kvalitativ metod använts. Motiveringen till användandet av kvalitativ metod framför 

kvantitativ är att den kvalitativa textanalysen försöker fånga helheten i texterna och vissa 

passager i texten anses vara viktigare än andra.3  Jag har valt att systematisera utifrån att logiskt 

ordna innehållet i texterna i lätt överblickbara kategorier.4 Vid läsning av källmaterialets 

innehåll gick det att utläsa flera områden samtliga läromedel valt att lyfta fram. De kategorier 

jag har valt att använda i min undersökning är ”samernas äldsta historia”, ”staters anspråk på 

samernas område och motsättningar”, ”rasismens påverkan på samerna” och ”Kultur”.  

2.2. Material 
Materialet som ligger till grund för undersökningen består av nio läromedel för grundskolans 

senare år respektive gymnasienivå, samtliga publicerade efter år 2000. Tanken var från början 

att göra en bredare studie med äldre läromedel Jag läste omkring 30 historieböcker och det 

framgick tidigt att de flesta läromedel nämner ytterst lite eller inget om samernas historia samt 

kultur. Därför gjordes en avgränsning för läromedel publicerade inom läroplanerna Lpf 94 och 

Lgy 11. Anledningen till denna avgränsning beror på att läroplanen 94 innebar att skolan skulle 

sträva mot att varje elev har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion 

och historia. Lgy 11 förtydligade detta ytterligare med att explicit nämna urfolket samerna som 

en av de nationella minoriteterna som varje elev ska ha kunskap om. Trots att det framgår tydligt 

i läroplanerna att samerna ska omnämnas i läromedlen var omfånget bristande i många 

läromedel och kunde därmed inte användas för uppsatsens syfte. I de nio läromedel som valts 

ur är innehållet torftigt men rikare än de andra läromedlen jag tagit del av och kan enligt min 

mening användas i relation till uppsatsens syfte.  

                                                           
3 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.). Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. 4. Uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2012. S.210 
4 Ibid S.211 
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Niklas Ammerts påpekar att förlagen har en stor påverkan på det innehåll som finns i 

läromedlen. Det kan förekomma att förlag inte gör ett djupgående arbete kring läromedlens 

innehåll och väljer att publicera boken direkt. Men enligt Ammerts är det vanligare att det 

förekommer livliga debatter mellan författarna och förlaget angående stoffurval, layout och 

pedagogiskt upplägg innan boken publiceras.5 Ett kriterium för källmaterialet var därmed att 

det skulle finnas en variation av förlag. De förlag som återfinns bland läroböckerna är Gleerup, 

Liber, Sanoma utbildning och Capensis. Ytterligare ett kriterium var att läroböckerna skulle 

skildra ett innehåll tillräckligt stort om samisk kultur och historia för att kunna applicera en 

analysmodell på. För att kunna göra en djupgående analys av källmaterialet har läroböckerna 

avgränsats till nio stycken. Med djupgående menar jag att materialet studeras utförligare med 

hänsyn till fler aspekter av läroböckernas framställning. Avgränsningen är anpassad utifrån 

uppsatsen eftersom syftet var att undersöka hur samer nämns i läroböcker snarare än att 

fastställa i hur många läroböcker samer nämns. Det vill säga en kvalitativ undersökning och 

inte en kvantitativ.  

Av källmaterialet finns det tre läroböcker från Epos. Dessa böcker används eftersom de 

presenterar ett innehåll tillräckligt stort för att kunna applicera en analysmodell på. Det ska 

uppmärksammas att dessa böcker skiljer sig i stoffurval sinsemellan och belyser olika delar av 

den samiska kulturen och historien. Respektive lärobok används inom det område i 

undersökningen där de redogjort för en substantiell framställning. Gemensamt för böckerna är 

att Robert Sandberg är en av författarna. Det som skiljer dem åt är att Epos: historia 2 och 3 är 

också författad av Christina Douglas och Epos Tema är författad av Jenny Björkman. 

Läroböckerna är även publicerade vid olika tillfällen. Eftersom läroböckerna är skrivna delvis 

av olika författare och skiljer sig i tid kan även framställningen skilja sig och är på så vis av 

intresse för undersökningen.  

Läromedel som använts i undersökningen: 

Perspektiv på historien A är skriven av Hans Nyström och Örjan Nyström och är utgiven av 

förlaget Gleerup. Boken är skriven år 2001 och riktar sig mot den första historiekursen på 

gymnasienivå.  

Alla tiders historia, bas är skriven av Hans Albin Larsson och Hans Almgren och är utgiven av 

förlaget Gleerup. Boken är skriven år 2008 och riktar sig till de som enbart läser 50p i historia. 

                                                           
5 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.356-357 
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Epos: historia för gymnasieskolans kurs A och B är skriven av Robert Sandberg och är utgiven 

av förlaget Almqvist & Wiksell som är ett varumärke för läromedel inom Liber-koncernen. 

Boken är skriven år 2003 och riktar sig till den första och andra kursen i historia på 

gymnasienivå.  

Epos: historia 2 och 3 är skriven av Robert Sandberg och Christina Douglas och är utgiven av 

förlaget Liber. Boken är skriven år 2014 och riktar sig mot den andra och tredje historiekursen 

på gymnasienivå. 

Epos Tema är skriven av Robert Sandberg och Jenny Björkman och är utgiven av förlaget Liber. 

Boken är skriven år 2009 och riktar sig mot den första kursen i historia på gymnasienivå. Denna 

bok kommer att användas i avsnittet ”Kultur” i undersökningen eftersom boken endast belyser 

det samiska skolperspektivet.  

Ämnesboken Historia är skriven av Elisabeth Ivansson och Mattias Tordai och är utgiven av 

förlaget Almqvist & Wiksell som är ett varumärke för läromedel inom Liber-koncernen. Boken 

är skriven år 2003 och riktar sig mot årskurserna 6–9 i historia.  

PRIO historia 9 är skriven av Bengt Almgren och är utgiven av förlaget Sanoma utbildning. 

Boken är skriven år 2013 och riktar sig mot årkurs 9 i historia.  

Historia 7–9 är skriven av Julia Lindholm och är utgiven av Capensis förlag. Boken är skriven 

2016 och riktar sig till årskurserna 7–9. 

Hi: historia är skriven av Erik Nilsson, Hans Olofsson och Rolf Uppström och är utgiven av 

förlaget Gleerup. Boken är skriven 2013 och riktar sig till årskurserna 7–9.  

3. Forskningsläge  
I en rapport har Therese Karlsson granskat framställningen av samer i 63 lärarhandledningar 

och läromedel riktade mot grundskolan utgivna efter år 1994.6 Granskningen gjordes år 2004 

och berör läromedel i de samhällsorienterade ämnena samhällskunskap, historia, geografi och 

religion. Utifrån sin granskning konstaterar Karlsson att 30 av de 63 lärarhandledningar och 

läromedel hon tagit del av helt saknar information om samerna.7 Karlsson belyser 

problematiken hur läroböcker framställer den samiska kulturen som något statisk och därmed 

                                                           
6 Karlsson, Therese, Exotiska renskötare och trolltrummans magi: samer och samiska frågor i grundskolans 
läromedel för de samhällsorienterande ämnena, Univ., Inst. för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik 
och vägledning, Umeå, 2004. S.3 
7 Ibid  
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stärker en bild av att kulturen inte förändras i takt med det svenska samhället.8 Vidare lyfter 

hon fram att renskötande samer är de som skildras i läromedlen och att annan sysselsättning 

lyser med sin frånvaro. Den samiska historieskildringen som läromedlen förmedlar berör först 

och främst konflikter och möten med det svenska majoritetssamhället hävdar Karlsson. Enligt 

henne finns det även fördomsfulla drag i läromedlen i deras skildring av den förkristna 

religionen eftersom de använder uttryck som trolltrumma.9 Emligt Karlsson använder sig 

historieböcker ofta ordet kolonialism för att beskriva andra länders maktövertaganden över 

landområden där andra urfolk bott men undviker att använda kolonialism i samband med 

svenska staten erövring av samiska områden. Fortsättningsvis betonar hon att samer ofta 

framstår som den drivande sidan i konflikten med den svenska staten.10 

Harald Runblom, historieprofessor vid Uppsala universitet, har gjort en läroboksgranskning 

utifrån etnisk tillhörighet i vid mening och är ett underlag till Skolverkets rapport. Granskningen 

behandlar 24 läroböcker i historia, religion och samhällskunskap som riktar sig till 

grundskolans senare år samt gymnasiet. En del av Runbloms undersökning behandlar 

läroböckernas användning (explicit eller implicit) av begrepp som etnisk grupp, minoritet och 

folk. Dessutom har benämningar på folkgrupper och minoriteter synats.11 Enligt Runblom har 

endast en av de granskade samhällskunskapsböckerna för grundskolan givit samerna en fyllig 

och förtjänstfull behandling som kan användas för att belysa minoritetsfrågor på ett generellt 

plan. Behandlingen av samer i läroböcker för historia är fattigt med mycket kortfattade 

presentationer som inte är tillräckligt för problematisering och nyansering.12  Runblom skriver 

följande om läroböckernas behandling av nationella minoriteter: 

Vad gäller hantering av ”nationella minoriteter” samt beskrivning och problematisering av det 

mångkulturella samhället är de granskade läroböckerna i historia för grundskolan och 

läroböckerna i samhällskunskap för båda skolformerna snarast att betrakta som ett misslyckande.13 

 

I tidskriften Vägval i skolans historia skriver universitetslektorn Jörgen Mattlar en artikel om 

framställningen av nationella minoriteter i svenska läroböcker i historia för grundskolan och 

gymnasiet.  Artikeln heter Minoriteter i marginalen - en läromedelsanalys och är likt namnet 

                                                           
8 Ibid S.17 
9 Ibid S.24-25 
10 Ibid S.26-27 
11 Harald Runblom, En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker Underlagsrapport 
till Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans värdegrund, S.42–43 
12 Runblom, Harald. ”En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker” - 
Underlagsrapport till Skolverkets rapport - I enlighet med skolans värdegrund? Skolverket, 2006. S.46 
13 Ibid S. 47 
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antyder en läromedelsanalys av 21 historieläroböcker utgivna efter år 2000. Mattlars studie 

visar på att samerna är den minoritetsgrupp som är mest frekvent representerad. Läroböckerna 

behandlar samernas historiska närvaro i Norrlandsregionen och framställningen uppdagas 

utifrån två perspektiv. Det första perspektivet bygger på kulturers och etnicitetens 

föränderlighet medan det andra perspektivet betonar homogenitet och oföränderlighet. Ett 

gemensamt drag för läromedlen är att samerna tilldelas en offerroll på 1600-talet på grund av 

majoritetssamhällets exploatering av norrlandsregionen och tvångkristnandet av samerna.14  

I Mattlars avslutande diskussion understryker han att samer, tornedalingar och sverigefinnar är 

i låg grad representerade i historieläroböckerna. Eftersom läroböckerna inte ger mer 

substantiella framställningar om samerna hävdar Mattlar att den samiska närvaron i Norrland 

inte har en given position i läroböckerna. Mattlar poängterar också att det finns en ambivalens 

om hur samernas äldsta historia ska behandlas på grund av varierande förklaringar och 

perspektiv i läromedlen.15  

Mattlar har även gjort en doktorsavhandling som är en ideologianalys av läroböcker i svenska 

som andraspråk mellan 1995–2005. I avhandlingen belyser Mattlar hur samer framställs i 

läroböcker. Enligt Mattlar framställs samer som exotiskt historiska och objekt för 

majoritetssamhällets åtgärder som därmed stärker bilden av samernas utsatthet.16 Han lyfter 

fram att samerna får även en exotisk framställning i koppling med den samiska schamanismen 

och trolltrummor.17  Vidare betonar Mattlar att den samiska kulturen kretsar till stor del om 

renskötsel och att samer framställs som ett främmande folkslag med få kopplingar till 

majoritetssamhället.18 

I resultatavsnittet kommer den tidigare forskningens resultat jämföras och diskuteras med denna 

uppsats får att på så vis synliggöra vad det finns för likheter och skillnader i framställningen av 

samer. Jämförelsen är intressant i den bemärkelse att en stor del av materialet som utgör 

uppsatsens undersökning är publicerad efter de tidigare forskningarnas genomförande.  

                                                           
14 Mattlar, Jörgen. Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys. S. 3–7.  http://www.tam-

arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/c68a9252-48f1-4e6c-b316-

f36c89891ee9/download/Vagval_2011_nr_1.pdf (hämtad 2017-12-20) 

15Mattlar, Jörgen. Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys. S. 3–7.  http://www.tam-

arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/c68a9252-48f1-4e6c-b316-

f36c89891ee9/download/Vagval_2011_nr_1.pdf (hämtad 2017-12-20) 
16 Mattlar, Jörgen. Skolpropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005). 
Diss., Uppsala universitet, 2008. S.103 
17 Ibid S.119 
18 Ibid S.118 
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4. Teoretiska utgångspunkter- en analysmodell 
I undersökningsavsnittet redogörs det innehåll läromedlen valt att representera utifrån 

kategoriseringarna som tidigare nämnts. I undersökningen kommer en analysmodell, framtagen 

av Niklas Ammerts, användas för att kategorisera hur läroböckerna framställer sitt innehåll. 

Ammerts analysmodell om framställning utgör en del av uppsatsens teoretiska anknytning. Ett 

sätt att kategorisera och analysera läroböcker är att studera vilket djup läroböcker väljer att 

framställa innehållet. Ammerts syftar med analysmodellen att klargöra den förmedlande och 

pedagogiska framställningen som går att identifiera i böcker. Analysmodellen utgörs av de fyra 

kategorierna: konstaterande typ, förklarande typ, reflekterande/analyserande typ och normativ 

typ. En konstaterande typ innebär att bokens författare kortfattat slår fast att en specifik 

händelse ägde rum eller att något förhöll sig på ett visst sätt. Framställningen är bekräftande 

och inte förklarande. Den förklarande typen beskriver och förklarar hur något förhöll sig och 

vad det i sin tur betyder. Företeelser förklaras med hjälp av ett inre sammanhang och 

händelseförloppet förklaras. Ett tydligt exempel på den förklarande typen är resonemang kring 

orsak och verkan.19 En framställning av reflekterande och analyserande karaktär sätter 

handlingar eller företeelser i fokus och belyser frågan ur flera perspektiv eller resonerar kring 

den, vilket kan göras på två sätt. Det första sättet tar hjälp av yttre sammanhang och referenser 

i sin analys genom jämförelser med andra exempel.20  Det andra sättet innebär att textens 

innehåll knyter an till läsaren, läsarens tid eller till förhållanden som är kända för läsaren. Den 

normativa typen innebär att författarna har tagit ställning och vill förmedla en viss tolkning av 

det som har skett, det vill säga en förmedling av ett tydligt värderande budskap. Böckers urval 

är en värdering i sig menar Ammert, dock inte lika tydlig som ett bokstavligt uttryck. Den 

normativa typen kan stå för sig själv men också kombineras med de andra typerna som nämnts 

ovan.21  

 

 

Nedan följer ett förtydligande av Ammerts analysmodell.   

Framställningstyp Vad läroboken förmedlar Svarar på följande fråga 

från läsaren: 

                                                           
19 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.260 
20 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.262 
21 Ibid  
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Konstaterande Redovisning, bekräftelse, 

fakta 

Vad är?  

Vem är?  

Vad hände?  

När?  

Hur mycket?  

Hur ofta? 

Förklarande Förklaring, beskrivning, 

bakgrund, konsekvens 

Vad betyder det?  

Hur gick det till?  

Vad beror det på?  

Vad hände sedan? 

Reflekterande/analyserande  Anknytning till läsaren, 

hennes erfarenheter och 

förkunskaper. Kopplingar till 

parallella sammanhang, 

teoretiska begrepp eller 

modeller.  

Hur kan jag förstå det?  

Vad kan det jämföras med? 

Varför resonerar man så? Vad 

kunde ha hänt annars? 

Normativ Explicit eller implicit 

värdering, tolkar och 

bedömer åt läsaren. Ger 

utsagor om gott-ont, rätt-fel. 

Är det bra eller dåligt? Vilka 

var de goda? 

 Hur ska man göra/vara 

tänka? 

22 

 

Utifrån tidigare forskning framgår det att det svenska majoritetssamhället har erövrat samiska 

områden och exploaterat norrlandsregionen.23 Uppsatsens andra teoretiska anknytning är därför 

kopplad till Loombas teorier om kolonialism och postkolonialism.24  

Enligt Loomba kan kolonialism definieras som kontrollen och erövringen över andra 

människors land och tillgångar. Loomba menar på att utifrån denna bemärkelse inskränker sig 

inte kolonialismen enbart till europeiska makters intrång i bland annat Afrika och Asien utan 

bör ses som ett återkommande och utbrett inslag i hela mänsklighetens historia.25  Loomba 

                                                           
22 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.262 

23 Mattlar, Jörgen. Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys. S. 3–7.  http://www.tam-

arkiv.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/c68a9252-48f1-4e6c-b316-

f36c89891ee9/download/Vagval_2011_nr_1.pdf (hämtad 2017-12-20) 
24 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält. 2. uppl. Stockholm: 

Tankekraft, 2008. 
25 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält. S.18 
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lyfter fram att postkolonialismen inte bör ses som bokstavligen en följd av kolonialismen och 

därmed annonserar dess slut.  Hon hävdar istället att postkolonialismen måste förstås som ett 

ifrågasättande av kolonialismens följdverkningar och den koloniala dominansen. Utifrån denna 

ståndpunkt innefattar det också människor som blivit geografiskt omflyttade till följd av 

kolonialismen.26 Loomba lyfter fram Jorge de Alvas tankar kring postkolonialism där Alva 

anser att man bör frikoppla termen postkolonialism med den formella avkoloniseringen. Han 

menar på att många människor i dagens länder såväl som i tidigare koloniserade länder utsätts 

för förtryck som etablerades under kolonialismen.27 Ammerts analysmodell tillsammans med 

Loombas teorier kring kolonialism och postkolonialism möjliggör att besvara uppsatsen syfte.  

5. Bakgrund  

5.1. Samer och Sápmi 
Samer har levt sedan urminnes tider i ett område som sträcker sig över fyra länder. Detta område 

kallas för Sápmi (Sameland) och består av nordligaste Finland, Kolahalvön i Ryssland, norra 

Norges kust- och inland samt norra Sveriges inland.28 Många samer lever fortfarande inom detta 

område men också på annat håll utspridda i de olika länderna. I dag uppskattas det finnas 

80.000-100.000 samer i Sápmi, och 20.000-40.000 av dem bor i Sverige. Det är som sagt en 

uppskattning då inga folkräkningar på etnisk grund görs samt att det är osäkert hur många med 

samiskt påbrå som identifierar sig som same. 29 

 Sametinget inrättades år 1933 och bestämmer bland annat över frågor som berör den samiska 

kulturen, språket och sameskolorna.30 En tydlig definition av vem som är same finns inte. Den 

lag som avgör vem som får rösta i sametinget heter sametingslagen. Denna lag understryker att 

du är same om du själv anser dig vara det. Om samiska språket funnits i hemmet genom familjen 

eller om du har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängden till sametinget i 

kombination med personliga identifikation räknas du som same.31  Samer har sedan 2011 blivit 

erkända som ett folk i Sveriges grundlag och räknas i dag också som ett urfolk och en minoritet 

i Sverige.32 

                                                           
26 Ibid S.26 
27 Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält. S.26 
28 Kvarfordt, Karin. Sikku, Nils-Henrik och Teilus, Michael. Samer: ett ursprungsfolk i Sverige. Västerås: Edita 

Västra Aros, 2004. S.4–5 
29 Samiskt informationscentrum. Antalet samer i Sápmi. http://www.samer.se/1536 (hämtad 2017-12-03) 

30 Kvarfordt, Karin. Sikku, Nils-Henrik och Teilus, Michael. Samer: ett ursprungsfolk i Sverige. S.53 
31 Ibid S.4-5 
32 Samiskt informationscentrum. Antalet samer i Sápmi. http://www.samer.se/1536 (hämtad 2017-12-03) 
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5.2. Samisk kultur och historia 
Samer har ett eget språk som heter samiska som i sin tur kan delas in i de tre dialektgrupperna 

sydsamiska, centralsamiska och östsamiska. Språkgränserna är bestämde utifrån tidigare 

kulturella och ekonomiska mönster, och har inget att göra med riksgränserna.33  Andelen 

samisktalande i folkgruppen beräknas vara 40–45 %, och de samer som kan samiska är minst 

tvåspråkiga.34   

Innan kristendomen blev central för samer hade de en annan religion med stark koppling till 

naturen. De utförde riter som speglade förfäders vördnad för livet. Djur och människor var 

likvärdiga inom denna tro, djur och olika platser i naturen hade sina särskilda skyddsväsen. 

Seaidi (seiten) kunde vara en ovanlig klippa och var central inom den förkristna tron. Seiten 

betraktades som en helig plats där samiska förfäder offrade. Varför dessa klippor fick en central 

roll inom den förkristna tron är svårt att säga. Argumentation har förts om att de symboliserade 

makten över omgivningens flora och fauna eller att de uppfattades som en uppenbarelse för 

speciella gudomligheter.  Enligt den förkristna tron hade både djur och människor två själar, en 

kroppssjäl och en frisjäl. Frisjälen var inte bunden till kroppen och upplevdes som ett 

skyddsväsen. Inom den förkristna tron fanns det personer som utgjorde en länk mellan 

människan och gudavärlden, de kallades för noadi (nåjden). Nåjden hade en trumma som 

hjälpmedel och med psykiska krafter kunde denna person försätta sig i extas och under 

trancetillstånd. I det tillståndet kunde han sända sin själ till de dödas rike och förhandla med 

dödsgudinnan om tillfrisknad av den sjukes själ. Nåjdens främsta uppgift var på så vis att bota 

sjuka men fungerade också som en medlare mellan människan och övernaturliga väsen.35 På 

1600-talet gjordes ansträngningar att införliva samerna i Sverige genom att få dem att 

konvertera till kristendomen.  År 1685 bestämde staten att samerna skulle kristnas med tvång 

vilket medförde straff för de som bedrev avgudadyrkan. I och med denna bestämmelse brändes 

Nåjdens trummor, seitar revs och heliga platser för samer skändades.36  

På 1800 talet börjades det spridas idéer om högre och lägre stående kulturer som sedan övergick 

till över- och underlägsna raser. Nomader ansågs vara på en lägre kulturnivå jämfört med 

jordbrukare.  Detta medförde att nomader var tvungna att vika undan där jordbruket trängde 

fram.  Samerna blev berövade stora markområden och renskötare var tvungna att betala för att 

använda marker som tidigare varit deras. Reaktioner mot den dåliga behandlingen mot samer 

                                                           
33 SSR:s kultur och utbildningsutskott. Samer: informationsskrift. Luleå: Alltryck, 1987. S.14 
34 Samiskt informationscentrum. Antalet samer i Sápmi. http://www.samer.se/1536 (hämtad 2017-12-03) 
35 SSR:s kultur och utbildningsutskott. Samer: informationsskrift. S.9 
36 S Kvarfordt, Karin. Sikku, Nils-Henrik och Teilus, Michael. Samer: ett ursprungsfolk i Sverige. S. 59 
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växte fram vilket ledde till att staten köpte markområden för samernas räkning.  Mot de sista 

decennierna på 1800-talet fick samerna rätt att vinterbeta sina renar på privat mark utan att 

behöva betala i flera landskap.37   

Den rasbiologiska rasismen växte fram i Sverige på slutet av 1800-talet som medförde 

påståenden att samer var födda med vissa ”rasegenskaper” som gjorde dem underlägsna till den 

övriga befolkningen. Enligt dessa påståenden kunde samer inte leva som civiliserade människor 

i riktiga hus då det skulle resultera i förslappande och i sin tur leda till försummande av 

renskötseln.  Försummandet av renskötseln skulle leda till att samer blev tiggare då inte var 

kapabla till något annat än renskötsel. 1928 beslutade riksdagen att de samer som inte var 

renskötare inte heller skulle ha några samiska rättigheter.  Rasismen påverkade också samernas 

skolgång.  År 1913 infördes nomadskolor där eleverna endast fick lära sig inom vissa ämnen 

på den lägsta nivån för att motverka att barnen skulle bli civiliserade. Barn till nomadiserande 

samer fick inte gå i allmänna folkskolor och de som inte kom till nomadskolan skulle föras dit 

av polis. Under 1930-talet och särskilt efter andra världskriget började man arbeta för att 

nomadskolan skulle bli likvärdig med den övriga svenska skolan.  Vid denna tid var det svårt 

för samer att bedriva renskötsel och därför försökte många vända sig till jordbruket. År 1941 

konstaterade lantbruksstyrelsen att samer inte var lämpade för jordbruksarbete av rasbiologiska 

skäl.38 

5.3. LPF 94 
Enligt värdegrunden för Lpf 94 ska skolan främja förståelse för andra människor och förmåga 

till inlevelse.  Skolan ska främja förståelse och medmänsklighet för exempelvis människor av 

olika etniska tillhörigheter. Då skolan är en social och kulturell mötesplats har skolan möjlighet 

och skyldighet att arbeta för människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i 

en kulturell mångfald.  Skolan har ett uppdrag att förbereda eleverna för ett samhälle med tätare 

kontakter över kulturgränser.39 

Utifrån läroplanens andra kapitel ”Mål och riktlinjer” ska gymnasieskolan sträva mot att varje 

elev har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia.40 

                                                           
37 Ibid S. 14 
38 Kvarfordt, Karin. Sikku, Nils-Henrik och Teilus, Michael. Samer: ett ursprungsfolk i Sverige. S.14–15 
39https://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2
Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D259 
40 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. Skolverket, Stockholm, 1994 
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5.4. LGY 11 
I första kapitlet ”skolans värdegrund och uppgifter” betonas att utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt och kunskap för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska 

värden.  Skolan ska främja förståelse för andra människor, förmåga till inlevelse och inse värden 

i en kulturell mångfald.41  

Skolan har ett uppdrag att anlägga ett internationellt perspektiv på utbildning. Det 

internationella perspektivet ska bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella 

mångfalden i Sverige.42   

Enligt det andra kapitlet ” Övergripande mål och riktlinjer” har skolan ett ansvar att varje elev 

har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. I lgy 11 står 

det specifikt att urfolket samerna är en av de nationella minoriteterna som varje elev ska ha 

kunskap om.  Enligt sektionen ”normer och värden” har skolan som mål att varje elev ska kunna 

samspela med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, religion, språk, 

historia och kultur. 43 

I det centrala innehållet för historia står det inget specifikt om samer men i många avseenden 

går det att koppla till samernas historia. Exempelvis ska historia 1b beröra historiska 

frågeställningar och förklaringar till olika syn på människors värde, vilket kan kopplas till 

samernas förminskande i samband med den rasbiologiska rasismen i Sverige. 44  

6. Undersökning 

6.1. Samernas äldsta historia 
Läromedel för gymnasienivå 

Enligt boken Alla tiders historia, bas har samer omtalats i historiska källor sedan 800-talet. 

Författarna menar att vi inte vet när samernas nomadsamhälle Sapmí formades men man tror 

att skedde vid slutet av medeltiden. Fortsättningsvis belyser boken att samerna rörde sig över 

de nordligaste områdena av Norge, Sverige och Finland (Nordkalotten) och i de svensk-

norska kust-, fjäll- och skogsbygderna.  För svenska fjäll och skogssamer var renskötseln av 

stor betydelse men för andra samer var småjordbruk och fiske av större betydelse. 45 Alla 

tiders historia, bas skildring av samernas äldsta historia kan kategoriseras in i den 

                                                           
41 Läroplan för grundskolan Lgr 11. Skolverket, Stockholm, 2011 
42 Ibid 
43 Läroplan för grundskolan Lgy 11. Skolverket, Stockholm, 2011 
44 Läroplan för grundskolan Lgy 11. Skolverket, Stockholm, 2011 
45 Larsson, Hans Albin & Almgren, Hans, Alla tiders Historia. Bas. Malmö: Gleerups utbildning, 2008. S.209 
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konstaterande framställningstypen. Boken redovisar fakta och är av en bekräftande karaktär 

och för inga resonemang. Samer har enligt boken omnämnts sedan 800-talet men Sápmi tros 

formas i slutet av medeltiden. Att Sapmi formades hundratals år efter att samer först omnämns 

i historiska källor kan stimulera till intressanta resonemang. Författarna ger ingen ytterligare 

förklaring eller resonemang kring varför man tror det formades just då, därför blir texten 

konstaterande.46  

Samernas äldsta historia lyfts fram i kapitlet ”Det medeltida Norden” i boken Epos- för 

gymnasieskolans kurs A och B. I kapitlet framgår det inte någon tidsbestämning om samernas 

äldsta historia mer än att utgå från kapitlets rubrik, det vill säga medeltiden. Samerna beskrivs 

leva i norra Skandinavien och Finland vars område sträckte sig betydligt längre söderut än det 

gör idag. Anledningen till samernas område minskade berodde på att samerna drevs med tiden 

längre norrut eftersom skandinaviska bosättningar i Sverige flyttade sig långsamt norrut längs 

med kusten. Enligt författarna hade kolonisationen nått Tornedalen kring 1000-talet. Boken 

avslutar med att poängtera att vid denna tid var renskötseln ännu inte utbrett bland samerna, de 

flesta var istället samlare, jägare och fiskare.47 Boken skildrar samernas äldsta historia ur ett 

förklarande framställningssätt. Texten beskriver var samerna levde och förklarar hur deras 

område förändrats med tiden till följd av kolonisationen.48 Samernas äldsta historia lyfts inte 

fram i Epos Tema eller Epos: historia 2 och 3. 

I boken Perspektiv på historien framgår det samerna förmodligen bott i norra Skandinavien 

sedan istidens slut för 9000 år sedan. Likt föregående böcker lyfter denna bok fram att samer 

levde till en början av jakt och fiske men med tiden övergick till att hålla renhjordar som de 

följde mellan betesmarker.49 Författarna lyfter även fram att det bedrevs byteshandel av varor 

mellan samer och befolkningen längre söderut på medeltiden. Perspektiv på historiens skildring 

av samernas äldsta historia är av tydlig konstaterande typ eftersom texten bekräftar saker utan 

att ge en vidare förklaring. Författarna lyfter fram att samer förmodligen bott i norra 

Skandinavien sedan 9000 år tillbaka men för inget resonemang kring varför man tror det.50    

Läromedel för grundskolans senare år 

                                                           
46 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.261–262 

47 Sandberg, Robert, Epos: historia: för gymnasieskolans kurs A och B. 3. uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 

2003. S.110 
48 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.262 
49 Nyström, Hans & Nyström, Örjan, Perspektiv på historien A. Malmö: Gleerup, 2001. S. 126, 416 
50 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.262 
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I Ämnesboken Historia ur SO-serien framgår det ingen specifik tidsbestämning om samernas 

äldsta historia. Enligt författarna kom samerna till Nordkalotten när inlandsisen försvann och 

livnärde sig vid denna tid av samla jaga och fiska.51 I boken Historia 7-9, skriven av Julia 

Lindholm, framgår det inte heller någon datering om samernas äldsta historia. Lindholm skriver 

endast att samer funnits i Sverige sedan långt tillbaka i tiden.52 Under rubriken ”Ett folk i norr” 

belyser boken PRIO Historia 9 samernas äldsta historia. Enligt författarna har samerna levt i 

Sápmi i minst tusen år innan Sverige blev ett rike. Vid den tiden var samerna nomader, bodde 

i kåtor och sökte sig till områden där de kunde livnära sig på jakt och fiske.53 Enligt Hi-historia 

7–9 vet ingen hur länge samerna har bott i Sverige men hävdar att det säkerligen är sedan vår 

tideräknings början, långt innan landet Sverige skapades. Till en början levde samerna enbart 

på jakt och fiske. Det tog lång tid innan samerna började tämja renar och använda dem som 

lastdjur, förmodligen dröjde det till slutet av 1400-talet innan en del samer blev renskötare på 

allvar. Det resulterade i att vissa samer blev nomader och följde med sina renar, de kallas därför 

ibland för fjällsamer, menar författarna.54 Samtliga ovannämnda böcker återger en 

konstaterande framställningstyp. Böckernas innehåll kring samernas äldsta historia är fattigt 

och präglas av en osäkerhet. Den information författarna återger om samernas äldsta historia är 

att de livnärde sig på jakt, fiske och med tiden renskötsel. Det går att argumentera för att Hi-

historia 7-9 framför ett resonemang att till följd av renskötseln blev samerna nomader men det 

är att gripa efter ett halmstrå.55 

6.2. Staters anspråk på samernas område och motsättningar  
Läromedel för gymnasienivå 

Alla tiders historia, bas lyfter fram att nationalstaterna Danmark-Norge, Ryssland och Sverige 

gjorde anspråk på de samiska områdena för att kunna kontrollera handeln och ta upp skatt.56 

Enligt författarna blev samerna tvungna att inrätta sig efter varje stats lagar vilket medförde 

problematik med renskötseln.  Eftersom renskötseln var tvungen att bedrivas över stora 

områden, även över riksgränser, uppstod det svårigheter i vem som hade rätt till 

renbetesmarken. Ytterligare problem uppstod i samband med en ökad inflyttning av bönder 

söderifrån vilket ledde till marktvister. Konflikten resulterade i en överenskommelse mellan 

Danmark-Norge och Sverige år 1791 kallad lappkodicillien. Överenskommelsen innebar att 

                                                           
51 Ivansson, Elisabeth & Tordai, Mattias, Historia. Ämnesboken. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 2003. S.171 
52 Lindholm, Julia, Historia. 7–9. S.194 
53 Almgren, Bengt. Prio. Historia. 9. S.49 
54 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans & Uppström, Rolf. Hi: historia. 7–9. Malmö: Gleerups, 2013. S.309 
55 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.262 
56 Larsson, Hans Albin & Almgren, Hans, Alla tiders Historia. Bas S.209 
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renbete var tillåtet över riksgränser, dock har norska myndigheter försökt bestrida beslutet 

sedan mitten på 1800-talet, påpekar författarna. I samband med upplösandet av den svensk-

norska unionen 1905 drev Norge fram ett stopp för svenska samers sommarbete i Norge.57 

Enligt författarna förflyttade Sverige de nordligaste samerna, tornesamerna, söderut till 

mellersta Lappland till följd av beslutet. Förflyttningen av samerna resulterade i att renskötseln 

reglerades av staten och antalet renar begränsades.58 Samernas historia mellan 1600–1900-talet 

är av en tydlig förklarande framställningstyp. Utifrån boken framgår det att nationalstaternas 

anspråk på samiska områden berodde på att staterna strävade efter kontroll över handel och 

skatt vilket medförde problematik för samerna. Författarna skildrar därmed ett tydligt 

resonemang kring orsak och verkan som kännetecknar en förklarande framställningstyp.59  

Av Epos-böckerna är det endast Epos 2 och 3 som belyser staters anspråk och motsättningar. 

Den månghundraåriga kampen mellan samerna, den svenska (och norska, ryska och finska) 

staten och den invandrande bofasta svenska befolkningen belyses i boken Epos 2 och 3.60 På 

1500- och 1600-talet bebodde samerna betydligt större område av Sverige än vad de gör idag. 

Anledningen boken anger var att den svenska staten ville beskatta samerna, samt ta del av 

Norrlands naturrikedomar. Därför försökte den svenska kronan få folk att flytta från södra 

Sverige till Norrland för att börja odla på den brukbara marken i norr. I Norrland fanns det 

också malmfyndigheter som kronan var ute efter, och detta skedde på samernas bekostnad 

hävdar författarna. 61 Epos-2 och 3 fortsätter med att lyfta fram den historiska konflikten 

angående renskötseln. Eftersom renarna är halvtama förflyttade de sig över stora områden i 

sökandet för föda vilket skapade problem med de bofasta skogsbönderna.  På 1600-talet gav 

kronan skattefrihet under ett antal år till dem som ville bryta mark i Norrland. Författarna hävdar 

att det resulterade i att samerna trängdes tillbaka trots att staten hade satt gränser för hur långt 

in i landet nybyggena fick sträcka sig. Fortsättningsvis förklarar boken att konflikten har sin 

grund i att båda samerna och nybyggarna livnär sig på skogen eftersom jordbruket sällan var 

bärkraftigt. Samerna likt nybyggarna behövde jakt och fiske för att kunna livnära sig. Enligt 

Ammerts analysmodell är bokens skildring av samernas historia både av förklarande och 

normativ framställningstyp. En förklarande framställningstyp förklarar och beskriver hur något 

förhöll sig samt om vad det betydde. Epos-2 och 3 beskriver och förklarar varför kolonisationen 

                                                           
57 Ibid S. 210 
58 Ibid S. 211 
59 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.261–262 
60 Sandberg, Robert & Douglas, Christina, Epos: historia. 2 och 3. Stockholm: Liber, 2014. S.376 
61 Sandberg, Robert & Douglas, Christina, Epos: historia. 2 och 3. S.376 



18 
 

uppstod samt vad de fick för konsekvenser för både samerna och nybyggarna. Författarna 

använder sig av ett inre sammanhang då de förklarar samernas och nybyggarnas beroende av 

skogen för deras livnäring vilket ger ytterligare förståelse för konflikten.62 I texten går det att 

utläsa ett normativt framställningssätt där författarna gör en bedömning och värdering åt 

läsaren, det vill säga att samerna blev orättvist behandlade av den svenska staten. Det går att 

utläsa i texten att författarna påpekar statens intresse av malmfyndigheter skedde på samernas 

bekostnad samt att samerna trängdes tillbaka trots de gränser staten tidigare hade dragit.63  

Enligt Perspektiv på historien blev samer tvingade till att betala skatt i samband med att de 

nordiska rikena växte. Skatten var i form av skinn från vilda djur, men i realiteten var det ingen 

som styrde över samerna i vildmarksriket betonar författarna.64 Varje samisk familj hade sin 

egen mark (lappskatteland) och hade därmed en relativt stark ställning. Staten och de lokala 

domstolarna erkände äganderätten.65 Fortsättningsvis i kapitlet ”Samerna förlorar sin frihet” 

belyser författarna att skattetrycket skärptes på 1600-talet och samerna blev tvungna att betala 

stora mängder födoämnen de behövde för sin egen försörjning. Boken tar också upp statens 

upptäckt av malmtillgångar i Norrland där de förväntade sig kunna utvinna silver. Utifrån 

författarnas skildring tvingades samerna frakta tunga malmlaster mil efter mil och den som 

vägrade bestraffades hårt. Fortsättningsvis lyfts berättelser fram om bestraffningen som innebar 

att samer blev släpade mellan två vakar under isen. Stycket avslutas på följande vis: ”På så vis 

fick man honom ’att i dödens käftar svärja sin obrottsliga undergivenhet’.”66 I detta kapitel 

skildras en otvetydig normativ framställning enligt Ammerts modell. Den svenska staten 

framställs som de onda i texten där de tvingar samer till hårt arbete med inhumana 

bestraffningar. Författarna påpekar att bestraffningarna är berättelser, därmed går det inte med 

säkerhet veta om det skett i verkligheten. Men författarnas val att ändå lyfta fram berättelserna 

förstärker tanken om den svenska statens atrocitet, likt det avslutande citatet.67 

Läromedel för grundskolans senare år 

Enligt Ämnesboken historia har norrmän, ryssar och svenskar sedan vikingatiden tvingat samer 

att betala skatt. Det resulterade i att samerna började ha renar som boskap under 1600-talet för 

att kunna betala skatten, enligt författarna. I samband med att staten öppnade en silvergruva i 
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Nasafjäll tvingade svenska fogdar samerna att transportera silvermalmen med sina renar. 

Arbetet med att frakta silvermalmen var hårt och många samer försökte rymma vilket 

resulterade i bestraffningar. Likt boken Perspektiv på historien belyser författarna berättelserna 

om ”is dragning” i sjön Hornavan som bestraffning.68  Fortsättningsvis belyser boken 

problematiken mellan samer och nybyggare. Enligt författarna ville riksdagen ha fler 

jordägande bönder eftersom de betalade skatt. Därför bestämdes att hela Sverige skulle befolkas 

vilket inkluderade ödemarkerna i Norrlands inland. På de bördiga markerna i Norrland fanns 

det redan byar och städer, vilket resulterade att nybyggarna skulle bosätta sig i samernas land. 

Då det var svårt att livnära sig på dessa marker lockades nybyggare till dessa platser genom att 

inte behöva betala skatt de första 10 åren. Det blev svårt att försörja sig på de magra markerna 

och nybyggarna fick inte sälja av vad det jagade och fiskade. Samerna var de enda som fick 

försörja sig på jakt och fiske då de alltid levt där på att samla, jaga och fiska. Samerna fick med 

tiden minst lika svårt att livnära sig som nybyggarna. Enligt författarna berodde samernas 

försämrade livssituation på att staten tvingade samerna att betala för höga skatter.  Det 

resulterade i att samerna fiskade slut på fisk i sjöar och startade nybyggen samtidigt som de 

hade renar för att kunna betala skatten.69 I boken framgår det resonemang kring orsak och 

verkan då samernas skattebetalningar resulterade i att de började använda renar som boskap 

och kan därför placeras in i en förklarande typ. Boken för också ett resonemang samers 

problematik med nybyggarna och förklaras med en bakgrund till varför nybyggare bosatte sig 

på samers marker samt vilka följder det fick för samernas livssituation.70 Även i denna bok 

framgår normativa drag där den svenska staten framstår som onda eftersom de tvingar samer 

till att betala skatt och hårt arbete med straff för de som vägrade. Författarna belyser också 

berättelsen om samer som drogs under isen vilket förstärker bilden av den svenska staten som 

onda, dock målas de inte upp lika elakartade som i boken Perspektiv på historien.71 

Författaren Lindholm skriver i boken Historia 7-9 att den svenska staten började erövra Sápmi 

på 1600-talet vilket ledde till att samerna blev tvungna att betala skatt. Fortsättningsvis belyser 

Lindholm hur den svenska staten beslagtog land, tvingade samer till tvångsarbete samt förbjöd 

deras religion. Under 1600-talets senare hälft behövde inte svenskar som flyttat till Sápmi betala 

skatt de första 15 åren.72 Syftet var att befolka området med svenskar så att staten kunde lättare 
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hävda sin rätt till Sápmi, menar Lindholm. Samerna skulle ägna sig åt renskötsel, jakt och fiske 

medan svenskarna skulle ägna sig åt jordbruk för att undvika konflikter. Lindholm hävdar dock 

att det var svårt att livnära sig på endast jordbruk och därför förekom det ofta konflikter.73 I 

Lindholms framställning framgår det tydligt ett normativt eftersom hon väljer att använda ord 

som ”erövra”, ”beslagta” och tvångsarbete” vilket ger en tydlig skildring av svenska staten som 

onda.74  

Enligt PRIO-historia 9 började samer betala skatt på 1530-talet eftersom Gustav Vasa ansåg att 

samernas område tillhörde det svenska riket.  För att kunna betala skatten började samer tämja 

vildrenar och bedrev renskötsel. På 1600-talet hittade samer silver- och järnmalm i Norrland 

vilket ledde till att samerna tvingades slita hårt med transporterna till och från gruvorna, enligt 

boken. Författarna lyfter sedan fram motsättningarna mellan nybyggare och samer på 1600-

talet. Den svenska staten lockade nybyggare till Norrland genom att ge vissa förmåner till 

nybyggarna, exempelvis skattefrihet de första 15 åren. När nybyggarna sedan började betala 

skatt fick de äganderätt till sin jord, samerna hade på samma sätt äganderätt till sin mark 

(lappskatteland). Författarna hävdar att det var början till motsättningarna mellan kringresande 

renskötare och bofasta nybyggare.75 Enligt författarna var 1700-talet en god tid för samerna 

som inte behövde göra krigstjänst samt att deras varor var eftertraktade. Samerna hade också 

egna domstolar och tjänstemän som bestämde hur skatten skulle fördelas samt vilka områden 

renarna skulle vandra och beta.76 Samernas historia fram till 1800-talet framställs utifrån en 

förklarande typ, enligt Ammerts modell. Boken för ett resonemang kring varför de samiska 

områdena befolkades av nybyggare och att det var starten för motsättningarna mellan samer 

och nybyggare. Det går att argumentera för implicita normativa drag i texten då svenska staten 

tvingar samer till hårt arbete, men boken lyfter även fram samers livssituation i positiva drag.77  

Mot slutet av medeltiden började härskare i Sverige, Norge, Finland och Ryssland intressera 

sig för samerna och deras landområde, enligt boken Hi-historia 7-9. Anledningen var att de 

ville härska över ett så stort område som möjligt och kunna ta ut skatt av samerna.  Skatten 

bestod till en början av skinn och torkad fisk men på 1600-talet fann man silver i Sápmi. Boken 

förklarar att eftersom Sverige krigade vid denna tid, och krig var kostsamt för staten, var silvret 

mycket värdefullt för Sverige. Samerna tvingades forsla silvret från gruvorna. Med tiden 
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flyttade allt fler människor till Sápmi vilket staten uppmuntrade genom exempelvis skattefrihet 

för nybyggarna under många år.78 Järngruvor, dammar, vägar, och samhällen byggdes för att 

utvinna Norrlands rikedomar som sedan gick till folk i söder medan renarnas betesmarker 

krympte.79 I boken Hi-historia 7–9 framgår ett tydligt förklarande framställningssätt. 

Författarna förklarar hur tämjningen av renar påverkade det samiska livet, de för också ett 

resonemang kring varför samernas land börjades beskattas och vilka konsekvenser det 

medföljde för samerna.80  

6.3. Rasismens påverkan på samerna 
Läromedel för gymnasienivå 

Alla tiders historia, bas lyfter inte fram något om hur rasismen påverkat samerna genom 

historien. Epos: historia för gymnasieskolans kurs A och B nämner kortfattat att det blev svårare 

för samer att konkurrera med nybyggarna i samband ”lapp ska vara lapp-politiken” som var 

influerad av rasbiologin. Vidare förklarar författarna att politiken innebar att samer endast 

skulle syssla med rennäring och att samer ansågs en lägre ras än den typiska svensken.81 Även 

om innehållet i texten är torftigt går det att utläsa ett resonemang om samernas försämrade 

situation på grund av raspolitiken samt en förklaring vad den innebar. Därför går texten att 

placeras in i en förklarande typ.82 Varken Epos Tema eller Epos: historia 2 och 3 belyser 

rasismens påverkan på samerna.   

Perspektiv på historien återger en rikare framställning om hur samernas rättigheter 

undergrävdes på 1800- och 1900-talet i samband med nybyggarna och rasism. Äganderätten till 

de så kallade lappskattelanden urholkades och ansågs istället tillhöra staten. Samerna fick låta 

sina renar beta på marken men den var inte längre deras. Enligt författarna började svenskarna 

bosätta sig på samernas område vid denna tid vilket resulterade i konflikter. Författarna 

förklarar fortsättningsvis att myndigheterna tog oftast nybyggarnas parti vilket resulterade i att 

samerna pressades längre upp i landet.83 Samer började anses som en lägre ras samt att politiker 

började ha åsikter om hur de skulle leva sina liv. Perspektiv på historien lyfter fram Karl 

Wiklund som ett exempel på de rasistiska tankegångarna kring denna tid.  Wiklund var år 1895 

Sveriges främste sameexpert, han ansåg att det var farligt för de samiska barnen att äta med 

                                                           
78 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans & Uppström, Rolf. Hi: historia. 7–9. Malmö: Gleerups, 2013. S.309 
79 Ibid S.310 
80 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.262 
81 Sandberg, Robert, Epos: historia: för gymnasieskolans kurs A och B. S.142 
82 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.262 
83 Nyström, Hans & Nyström, Örjan, Perspektiv på historien A. S. 126, 416 



22 
 

kniv och gaffel samt ligga i ordentliga sängar. Enligt Wiklund lämpade sig samer rasmässigt 

enbart för renskötsel.  Samer skulle gå under om de tilltog svenska seder och hade inte 

förutsägningar att nå ett högre kulturstadium, enligt Wiklund. Enligt författarna representerade 

Wiklund samepolitiken som fanns i början av 1900-talet, känd som ”lapp ska vara lapp-

politiken”. Enligt denna politik var bara renskötande samer riktiga samer. Många samer 

sysslade med annat arbete, exempelvis bedrev småbruk, dessa samer förlorade sina rättigheter 

i och med lapp ska vara lapp-politiken.  Renskötande samer förbjöds att bygga hus eftersom om 

de bodde för bekvämt skulle det leda dem ifrån nomadlivet.84  Den första delen av samernas 

historia på 1800-talet kan likställas med konstaterande typ i den mening att saker bara sker utan 

någon vidare förklaring varför.85 Samernas marker börjar tillhöra staten, nybyggare bosätter sig 

på samers områden och skapade konflikter och myndigheterna tog oftast nybyggarnas parti. I 

dessa tre delar uppstår frågor som texten inte besvarar då texten inte ger någon förklaring till 

varför staten anser att de äger marken, varför det kom nybyggare och vad var det för konflikter 

samt varför myndigheterna tog nybyggarnas parti. Författarnas skildring av samers minskade 

rättigheter på 1900-talet kan kategoriseras som förklarande framställningstyp. Texten ger en 

bakgrund till den rasistiska politiken som dess innebörd som sedan fick genomslag i Sverige 

och hur det i sin tur påverkade samernas rättigheter. Texten för därmed ett resonemang kring 

orsak och verkan.  

Läromedel för grundskolans senare år 

Boken Historia 7-9 återger samernas historia i samband med de rasistiska tankarna på 1800-

och 1900-talet.  På 1800-talet började samerna anses som en ”lägre stående ras” vilket i sin tur 

rättfärdigade förtrycket av samerna, menar Lindholm.86 I samband med bildandet av 

Rasbiologiska institutet i början av 1900-talet utsattes samerna för rasforskning. Lindholm 

lyfter fram att det utfördes skallmätningar som skulle ”bevisa” att samer tillhörde en 

underlägsen ”ras”.87 Under industrialiseringen förlorade samerna ytterligare markområden till 

staten som ville anlägga vattenkraftverk och öppna gruvor. Enligt Lindholm leder statens 

ekonomiska intressen till konflikter om vem som har rätt till marken i Sápmi än idag.88 I texten 

framgår det förklarande framställningssätt. Exempelvis förklarar författaren de rasistiska 

tankarna som fanns på 1800 och 1900-talet och hur de påverkade samerna. I Lindholms 
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framställning framgår det även ett normativt framställningssätt eftersom hon explicit förklarar 

att den svenska staten rättfärdigade förtrycket av samerna genom rasistiska tankar.89  

Med rubriken ”övergrepp och nedvärdering” belyser PRIO-historia 9 samernas historia på 

1800-talet. Inflyttningen söderifrån ledde till att de blev en minoritet inom sitt eget område 

samtidigt som en rasism växte fram i landet.  Enligt boken byggde rasismen på Charles Darwins 

idéer om kampen för tillvaron och förklarar den med följande citat: ”De civiliserade 

människoraserna kommer säkerligen att utrota de mindre civiliserade och ersätta de vilda 

raserna”.90 Vidare förklarar författarna att samerna sågs som en lägre stående ras och var dömda 

att gå under och kunde inte bestämma om sin egen tillvaro. Boken lyfter även fram en 

renbeteslag år 1886 som tog ifrån samernas äganderätt till mark, de fick endast jaga och fiska 

på markerna. Vidare lyfter boken fram att endast renskötare ansågs som samer och de fick inte 

bo i hus, de skulle bo i kåtor. I och med Lapp ska vara lapp-politiken förlorade icke renskötande 

samer sina fiske- och jakträttigheter. En kvinnlig same som gifte sig med en svensk man 

förlorade sin rättighet till renskötsel.91 Boken fortsätter att lyfta fram hur riksdagen genomdrev 

beslut som missgynnade samerna. Författarna lyfter fram ett förslag om rättshjälp till samer 

som avslogs och jämför det med ett slags ”apartheid-politik” som medförde hunger och 

fattigdom bland samer. 92 Det var först på 1980-talet icke-renskötande samer räknades till 

folkgruppen samer igen, hävdar boken.93Boken lyfter också fram samerna i samband med 

rasbiologin. Enligt författarna var Herman Lundborg intresserad av rasblandning och samerna. 

Lundborg var övertygad om att ”lapparna” skulle försvinna bland alla ”svenskar” och därför 

fotograferade och mätte han samer. Lundborg menade att den nordiska rasen var överlägset 

bättre än exempelvis samerna.94 De normativa dragen är påtagliga, rubriken ”övergrepp och 

nedvärdering” är i sig en värdering författarna förmedlar. Fortsättningsvis beskriver boken hur 

svenska staten såg samer som en lägrestående ras än övriga svenskar. Citatet boken använder 

från Charles Darwin förstärker tanken att om den svenska staten som de onda samt jämförelsen 

med apartheid. Att författarna väljer att jämföra svenska statens agerande mot samerna med 

apartheid-politik gör de kopplingar till läsarens förkunskaper och parallella sammanhang och 

kan därmed kategoriseras som reflekterande och analyserande framställningstyp.95  
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6.4. Kultur 
Läromedel för gymnasienivå  

Alla tiders historia, bas är det enda läromedlet för gymnasienivå som ger utrymme för det 

samiska språket. I boken finns en bild över nordligaste Norge, Sverige, Finland och Ryssland 

med en färgläggning som visar inom vilka områden det samiska språkets olika dialekter är 

dominerande. De språk som representeras är östsamiska, nordsamiska, lulesamiska och 

sydsamiska. Även om boken inte ger djupare förklaring eller förståelse för det samiska språket 

så visar den att det finns olika dialekter som är dominerande inom olika områden i Sápmi.96 

Boken lyfter också fram att det samiska språket fick en stärkt ställning i Sverige på 1900-talet 

då det blev ett officiellt minoritetsspråk.97 Språkets framställning kan kategoriseras in i 

konstaterande typ enligt Ammerts analysmodell eftersom boken kortfattat redovisar och 

bekräftar fakta utan att ge vidare kommentarer. Författarna väljer att inte ge någon djupare 

förklaring kring det samiska språket i sin helhet eller varför de dialektala gränserna är dragna 

som de är vilket gör texten konstaterande.98   

Utifrån samisk sysselsättning lyfts fiske fram i Alla tiders historia, bas som en viktig del i den 

samiska kulturen med betoning att den alltid har varit det.99 Renskötseln har klart fått mest 

utrymme när det kommer till den samiska kulturen, mycket beroende på konflikthistoriken som 

är kopplat till den. I texten lyfts det fram att av Sveriges cirka 20 000 samer är det omkring 

3000 som fortfarande arbetar inom renskötseln.100  Boken kopplar renskötseln till ett nutida 

perspektiv och belyser inrättandet av Sametinget år 1993 som förbättrade samernas villkor. 

Sametingets uppgift är att trygga den samiska kulturen i det moderna svenska samhället och är 

ett samiskt folkvalt organ, förklarar författarna. Renskötseln, likt som tidigare i historien, är 

även en tvistefråga på slutet av 1900-talet.  Riksdagen fastslog att renskötseln bygger på 

”urminnes hävd” vilket innebär att samerna har rätt till traditionella betesmarker utan att vara 

markägare.101 Alla tiders historia, bas framställning av samisk sysselsättning kan placeras in i 

både konstaterande och förklarande typ. Texten är förklarande i den bemärkelse att den lyfter 

fram sametinget och beskriver dess funktion. Det som gör att texten får konstaterande drag är 
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att den redovisar fakta kring renskötsel utan att ge någon förklaring kring vad renskötsel innebär 

och hur det bedrivs.102  

Av Epos-böckerna är det endast Epos: historia 2 och 3 som ger en substantiell framställning av 

den samiska sysselsättningen. Enligt Epos: historia 2 och 3 förklaras den samiska 

sysselsättningen bestå fram till 1600-talet i första hand antingen jakt eller fiske och ibland 

bedrevs renskötsel i mindre utsträckning. På 1900-talet övergick samerna allt mer till att bli 

renskötare.103 I kapitlet ”Renbetesmålen” lyfts samernas problematik med renskötseln i 

dagsläget fram.  Under 1800- och 1900-talet blev det svårare för samer att livnära sig på 

renskötsel. Det beror på till stor del av nybyggandet av järnvägar, vattenkraft, gruvdriften, det 

nya skogsbruket, en utökad turism samt konkurrens om jakt och fiske.104 Tvister mellan 

skogsägare och samer är mycket vanligt än idag och går ofta till domstol. Grunden för 

stridigheterna är att renar betar på skogsägares områden och därmed förstör deras skog.105 

Samer hävdar att de har en sedvanerätt vilket legitimerar att använda marken som betesområde, 

medan skogsägare hävdar att det är en sent införd vana. Författarna lyfter fram att avverkning 

av skog är en problematik som kan uppstå mellan skogsägare och samer. Författarna förklarar 

att skogsägare inte får avverka skogsområden som påverkar rennäringen för mycket och måste 

därmed samråda med den berörda samebyn. Skogsägare kan dock hugga ner skog utan att 

rådfråga samebyn om hyggena är mindre än 10 hektar.106 Bokens framställning av samisk 

sysselsättning har en tydlig förklarande prägling. Problematik angående renskötsel på 1800- 

och 1900-talet samt nutida problematik förklaras djupgående med resonemang kring orsak och 

verkan och kan därmed placeras in i förklarande framställningstyp.107  

I Perspektiv på historien får den samiska kulturen lite utrymme. Renskötsel är den 

sysselsättning som lyfts fram främst av författarna. De poängterar att av de ca 20 000 samer 

som bor i Sverige lever ca 2000 på renskötsel. Som tidigare nämnt betonar de också att många 

samer var småbrukare och bedrev annat arbete.108 Utifrån det fattiga innehåll som återges i 

boken går det att placera in i konstaterande typ eftersom texten präglas av bekräftande och 

redogörelse av fakta.109    

                                                           
102 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.261 
103 Sandberg, Robert & Douglas, Christina, Epos: historia. 2 och 3. S.377 
104 Sandberg, Robert & Douglas, Christina, Epos: historia. 2 och 3. S.377 
105 Ibid S. 378 
106 Sandberg, Robert & Douglas, Christina, Epos: historia. 2 och 3. S.378 
107 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.260 
108 Nyström, Hans & Nyström, Örjan, Perspektiv på historien A. S.126, 416 
109 Ammert, 261 



26 
 

Det samiska skolperspektivet omnämns inte i Perspektiv på historien, däremot nämns den 

samiska skolundervisningen övergripande i Alla tiders historia, bas. Folkundervisningen för 

samer började under 1600-talet och övergick sedan till nomadundervisning på 1700-talet. 

Nomadundervisning var en särskild sorts skola som, likt namnet antyder, flyttade med samerna. 

Först på 1900-talets mitt fick samerna möjlighet till samma typ av undervisningen som den 

resterande svenska befolkningen.110 På 1900-talet grundades särskilda sameskolor i Sverige av 

anledning att vårda det samiska kulturarvet.111 Bokens framställning av den samiska 

skolundervisningen kategoriseras som konstaterande utifrån analysmodellen. Texten redogör 

kortfattat för de olika skolformerna men återger ingen djupare förklaring kring dem.112 

Ur Epos-böckerna är det Epos tema som lyfter fram det samiska skolperspektivet. Boken väljer 

att först lyfta fram lappskolan som bildades till följd av samiska barns svårigheter att få någon 

sorts undervisning. Problemet berodde på att det inte fanns skolor i närliggande områden till 

samerna samt språkliga hinder. På 1800-talet sattes samiska barn i missionsskolor som 

präglades av kristendomskunskap och läsning.  Sedan försökte man anpassa skolor till samerna 

med så kallade nomadskolor. Enligt författarna började samer kritisera nomadskolan och 

hävdade att samiska barn fick sämre undervisning än svenska barn. Kritiken handlade om att 

de samiska barnen lärde sig fel saker som inte var användbara i det samiska livet, exempelvis 

fick de inte lära sig renskötsel. Trots kritiken så betonade samiska och svenska företrädare 

vikten av en skolundervisning för samerna. Skolan var en förutsättning för att klara sig i det 

svenska samhället och inte bli lurade i affärer med svenskar. 113 Vidare lyfter boken fram 

sameskolor som ett ytterligare exempel. På 1900-talet gick få samiska barn i skolan vilket ledde 

till ett flertal utredningar.  För att locka barnen till att börja skolan blev de erbjudna alternativa 

skolor som var mer anpassade för samer. 1900-talet som präglades av rasism influerade vad 

barnen skulle lära sig i sameskolorna. Man var fascinerad över samer som ett naturfolk och ville 

därför inte riskera att ”förstöra” dem och deras ”naturliga” levnadssätt. Undervisningen blev 

därför inte likvärdig med undervisningen för svenska barn eftersom man ansåg att de inte kunde 

tillgodogöra sig den. Undervisningen riktade sig därför till stor del på renskötsel som ansågs 

vara samernas naturliga verksamhet.114 Bokens framställning av den samiska skolan är av tydlig 
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förklarande karaktär. Det förs ett tydligt resonemang kring orsak och verkan om de olika 

skolformerna.115 

Av läromedlen för gymnasienivå omnämns religion kopplat till samerna i böckerna Alla tiders 

historia, bas och Epos: historia 2 och 3. Enligt Alla tiders historia, bas spreds kristendomen på 

1600- och 1700-talet genom mission till samerna och den förkristna religionen förbjöds. Enligt 

boken fortsatte samer att leva i sin egen kultur men var dock tvungna att inrätta sig efter 

respektive nationalstats lagar.116 I Epos: historia 2 och 3 lyfts det fram att den svenska staten i 

samband med kyrkan ville omvända samer till kristendomen på 1600-talet. Det gjordes genom 

att försöka utrota den samiska religionen och ibland den samiska kulturen.117 Båda böckernas 

framställning är konstaterande därför att de bekräftar att samer blev tvångskristnade men de 

återger ingen förklaring till orsaken varför den svenska staten ville förbjuda samernas förkristna 

religion.118  

Läromedel för grundskolans senare år 

Av läromedlen riktade mot grundskolans senare år omnämns det samiska språket främst i 

böckerna Historia 7–9 och Hi-historia 7–9. PRIO-historia 9 nämner att det finns ett samiskt 

språk.119 I Historia 7–9 lyfts det fram i en liten faktaruta att samerna har ett eget språk kallat 

samiska.120 Enligt Hi-historia 7–9 talar en fjärdedel av alla samer samiska och att språket är 

uppdelat över landsgränser där nordsamiska är den största dialekten.121 Böckernas framställning 

av det samiska språket är av konstaterande typ därför att texten bekräftande och ger ingen 

djupare förklaring om språket.122  

Enligt Ämnesboken historia har den samiska sysselsättningen och livnäringen genom tiderna 

bestått i att samla, jaga, fiska och sedan renskötsel. Författarna lyfter fram att till följd av 

skattetrycket startade samer nybyggen för att klara sig. Fortsättningsvis belyser boken att samer 

bedrev handel med nybyggare och kringresande köpmän på marknader. De varor samer sålde 

var ost, renkött, pälsar och slöjdarbeten.123 Framställningen av samernas sysselsättning i texten 

går att placera in i en konstaterande typ. Innehållet består av att författarna redovisar fakta utan 

                                                           
115 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.260 
116 Larsson, Hans Albin & Almgren, Hans, Alla tiders Historia. Bas. S.209 
117 Sandberg, Robert & Douglas, Christina, Epos: historia. 2 och 3. S.377 
118 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.260 
119 Almgren, Bengt. Prio. Historia. 9. S.52 
120 Lindholm, Julia, Historia. 7–9. S.195 
121 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans & Uppström, Rolf. Hi: historia. 7–9.  S.311 
122 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.260 
123 Ivansson, Elisabeth & Tordai, Mattias, Historia. Ämnesboken. S.171 



28 
 

vidare kommentarer. Det går att argumentera för att det förs ett resonemang kring varför 

startade nybyggen men i sin helhet är texten av konstaterande karaktär.124 Den samiska 

sysselsättningen får likt i Ämnesboken historia mindre utrymme i böckerna Historia 7–9 och 

PRIO-historia 9. Det lyfts fram i båda böckerna att den samiska sysselsättningen kretsar kring 

jakt, fiske och renskötsel. PRIO-historia 9 nämner att av landets cirka tjugo tusen samer sysslar 

var tionde med renskötsel.125 I dessa böcker är framställningen också av konstaterande typ 

eftersom texterna endast redovisar fakta.126  

Samisk sysselsättning får allt större utrymme i Hi-historia 7–9.  Boken berättar att till en början 

präglades samernas sysselsättning av jakt och fiske och med tiden övergick mer till renskötsel. 

På 1960 talet började skotrar, helikoptrar och motorcyklar användas för att hålla koll på 

renhjordarna. Det resulterade i att samer inte längre behövde flytta med renarna utan blev 

bofasta.  Vidare förklarar författarna att många samer har två boplatser som de växlar mellan 

samt att det behövdes inte lika mycket arbetskraft tack vare moderniseringen av renskötseln.127 

Enligt boken är endast några få procent av samerna som arbetar med renskötsel idag eftersom 

betet inte räcker till. Bristen på bete beror till stor del på vägar, gruvor och vattenkraft bland 

annat, därför arbetar många samer med helt vanliga yrken.128 En annan sysselsättning som den 

samiska kulturen är kanske mest berömd för sameslöjden, menar författarna. Sameslöjden är 

exempelvis knivskaft, smycken eller andra föremål med material från naturen.129  Hi-historia 

7-9s framställning är av en tydlig förklarande karaktär där författarna exempelvis förklarar hur 

moderniseringen av renskötseln påverkar samerna och varför det är svårt att livnära sig på 

renskötsel.130   

Samers skolgång lyfts fram i Historia 7–9 och enligt författaren ansåg den svenska staten att 

renskötande samer var de ”riktiga samerna” och endast de bofasta samerna fick gå i vanliga 

skolor. De renskötande samerna fick gå i särskilda nomadskolor där undervisningen var sämre 

och boendet var under sämre förhållanden. Enligt Lindholm var syftet med den skolformen att 

barnen skulle fortsätta med renskötsel och inte lockas bort från det ”riktiga” samiska livet. 

Boken nämner också att samerna protesterade mot nomadskolorna.131 Denna text går att placera 
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in i en förklarande framställningstyp då författaren för ett resonemang kring varför 

nomadskolan existerade.132  

Det omnämns i PRIO-historia 9 att år 1962 infördes det en nioårig enhetsskola för alla svenska 

elever, samebarn inkluderat. På sameskolorna var det samiska språket obligatoriskt annars 

följde skolan svenska läroplaner. På 1980-talet inrättades en skolstyrelse för samer de kunde 

bestämma själva. Vidare berättar boken att det finns numera gymnasieprogram med samisk 

inriktning och samiska studier på universiteten i Uppsala och Umeå.133 Texten är av en tydlig 

konstaterande typ då den endast redovisar fakta.134  Hi-historia 7–9 och Ämneboken historia 

nämner inget om den samiska skolgången.  

Historia 7–9 belyser samernas förkristna religion och lyfter fram att de samiska områdena 

kristnades på 1600- och 1700-talet samt att schamantrummorna förstördes eller beslagtogs av 

präster och myndigheter.  I boken finns även en bild på en schamantrumma.135 I PRIO-historia 

9 omnämns religion i samband med samernas historia på 1700-talet då svenska präster ogillade 

användningen av trolltrummor. Boken använder berättelsen om samen Lasse Nilsson som 

brändes på bål med sin trolltrumma som exempel.136 Framställningen är av konstaterande typ i 

båda böckerna eftersom texterna inte återger någon förklaring kring den förkristna religionen, 

vilken funktion schamantrummorna uppfyllde eller varför den förkristna religionen förbjöds.137  

Samernas förkristna religion lyfts fram i Hi-historia 7–9 i samband med jojken. Inom samernas 

förkristna religion användes jojken mycket men den förbjöds av kristna präster eftersom det 

ansågs vara ”djävulsdyrkan”.138 Likaså i denna text framgår ingen förklaring kring den 

förkristna religionen och texten kan därmed placeras i en konstaterande typ.139 Ämnesboken 

historia nämner inte den förkristna religionen.  

7. Resultat 

7.1. Hur framställs samers historia i de utvalda läromedlen och hur kan 

man förklara framställningen? 
 

                                                           
132 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.262 
133 Almgren, Bengt. Prio. Historia. 9. S.52 
134 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.262 
135 Lindholm, Julia, Historia. 7–9. S.237 
136 Almgren, Bengt. Prio. Historia. 9. S.51 
137 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S 262 
138 Nilsson, Erik, Olofsson, Hans & Uppström, Rolf. Hi: historia. 7–9. S.309 
139 Ammert, Niklas.  Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. S.262 



30 
 

Samernas äldsta historia i samtliga böcker präglas till stor del av ett konstaterande 

framställningssätt.140 Anledningen till varför böcker använder ett konstaterande 

framställningssätt kan bero på att kunskapen om samernas äldsta historia är oklar. Det framgår 

tydligt i böckerna eftersom stoffet är torftigt samt att informationen böckerna presenterar skiljer 

sig jämfört med varandra. I läromedlen framgår det inte någon enhetlig tidsbestämning när 

samernas historia började. Trots den tveksamhet som förekommer i böckerna går det att utläsa 

tre liknande drag i deras skildring. Den första gemensamma skildringen återfinns i läroböckerna 

Alla tiders historia Bas och Epos- för gymnasieskolans kurs A och b där samernas äldsta historia 

omnämns med anknytning till medeltiden. Alla tiders historia påpekar dock att vi inte vet när 

Sapmí formades men man tror att det skedde vid slutet av medeltiden. Boken nämner också att 

samer först omnämns i historiska källor sedan 800-talet.141 Epos återger ingen tidsbestämning 

men samerna omnämns först i kapitlet ”Det medeltida Norden”, och därav framstår det att 

samernas historia började på medeltiden.142 I böckerna Perspektiv på historien och Ämnesboken 

historia anknyts samernas äldsta historia med istiden. Enligt Perspektiv på historien har samer 

förmodligen bott i norra Skandinavien sedan istidens slut för 9000 år sedan143 och Ämnesboken 

historia nämner att samerna kom till Nordkalotten när inlandsisen försvann.144 PRIO-historia 

7-9 och Hi-historia 7-9 kopplar samernas äldsta historia med Sverige som rike. Enligt PRIO-

historia har samerna levt i Sapmí i minst tusen år innan Sverige blev ett rike.145 Författarna av 

Hi-historia betonar oklarheten med samernas äldsta historia men hävdar att samer säkerligen 

bott i Sverige sedan vår tideräknings början, långt innan Sverige skapades. Att det finns 

varierande skildringar av samernas äldsta historia i läromedlen råder det inga tvivel om. 

Lindholm, författare av Historia 7-9, kanske summerar ambivalensen bäst med att endast skriva 

att samer levt i Sverige sedan långt tillbaka i tiden.146 Samtliga läromedel uttrycker en oklarhet 

om samernas äldsta historia men ingen av böcker återger någon förklaring eller för ett 

resonemang kring varför det är så. Läromedlen fokuserar istället på att redovisa fakta om jakt, 

fiske samt att samer lever i norra Skandinavien/Nordkalotten. Därför kan samtliga böckers 

framställning om samernas äldsta historia placeras in i den konstaterande kategorin enligt 

Ammerts modell.  Ambivalensen kring samernas äldsta historia är även något Mattlar påpekar 

i sin läromedelsanalys och hävdar att det beror på att läromedlen förmedlar olika förklaringar 
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och perspektiv.147 Det går att se i denna studie eftersom läromedlen väljer att belysa samernas 

äldsta historia ur de tre perspektiven medeltiden, istiden och Sverige som rike.   

Staters intressen för samernas landområde samt motsättningarna mellan samer och nybyggare 

har en relativt enhetlig skildring i läromedlen. I läromedlen framgår det flera orsaker till varför 

staterna började rikta sin uppmärksamhet till samernas område. De tydligaste orsakerna var att 

staterna krävde att samerna skulle betala skatt, Sveriges intresse av Norrlands rikedomar samt 

kontrollera handeln. Till följd av skattetrycket började samer tämja renar för att kunna livnära 

sig.  Enligt läromedlen försökte den svenska staten få nybyggare att bosätta sig i Norrland och 

på samernas område genom att erbjuda skattefrihet för nybyggarna under ett visst antal år. Det 

resulterade i marktvister mellan samer och nybyggare eftersom båda parterna var beroende av 

den norrländska skogen. Flera böcker lyfter fram att samernas renar betade på nybyggarnas 

område vilket skapade ytterligare konflikter. Konflikterna med nybyggarna samt det hårda 

skattetrycket resulterade i att samernas livssituation försämrades och de tvingades längre norrut. 

Flera av läromedlen lyfter även fram svenska statens intresse för Norrlands malmtillgångar 

vilket gav till följd att samerna tvingades arbeta med forsling av silver åt den svenska staten. 

Författarna för respektive läromedel betonar att de samer som vägrade arbeta utsattes för hårda 

straff.  Både Perspektiv på historien och Ämnesboken historia belyser berättelser om samer som 

blivit dragna under isen mellan två vakar som bestraffning.  

Genomgående i samtliga läromedel förs ett resonemang kring orsak och verkan. Inledningsvis 

belyser böckerna staternas intresse och skattetrycket för att sedan koppla det till den svenska 

invandringen av samernas område som resulterade i en försämrad och orättvis livssituation för 

samerna.  Läromedlen återger därmed en förklaring vad företeelser betydde och vad det innebar 

för samerna därför kan läromedlens framställning placeras in i en förklarande typ. Flera av 

läromedlen förmedlar även en normativ framställnings typ där den svenska staten framstår som 

de onda. Ett tydligt exempel boken Perspektiv på historiens skildring av berättelserna om 

samernas bestraffning. Boken redogör för hur bestraffningen gick till samt avslutar stycket med: 

”På så vis fick man honom ’att i dödens käftar svärja sin obrottsliga undergivenhet’.”148 I och 

med denna skildring framställs svenskarna som hänsynslösa där samerna fick lida av deras 

brutalitet.  Karlsson hävdar i sin forskning att den samiska historieskildringen kretsar först och 
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främst kring konflikter och möten med det svenska majoritetssamhället.149 Mattlar lyfter också 

fram att samerna tilldelas en offerroll på grund av majoritetssamhällets exploatering av 

norrlandsregionen.150 Han hävdar att samer framställs som objekt för majoritetssamhällets 

åtgärder vilket stärker bilden av samernas utsatthet.151 Detta går även att se i denna studie 

eftersom konflikten mellan samerna och den svenska staten får störst utrymme i samernas 

historieskildring. Offerrollen och samernas utsatthet går även att utläsa i de normativa drag 

läroböckerna förmedlar. Enligt Karlssons forskning framstår samerna som den drivande sidan 

i konflikten med den svenska staten.152 Utifrån uppsatsens undersökning är det tydligt den 

svenska staten som är den drivande sidan medan samernas utsatthet betonas, likt Mattlar 

påpekar. Trots den tydliga offerrollen och erövringen av samiska områden som läromedlen 

framställer använder de sig inte av ordet kolonialism. Det är även något Karlsson 

uppmärksammar i sin forskning.153 Trots det framstår den svenska staten som en kolonialmakt 

och nybyggarnas intrång på de samiska områdena kan jämföras med en koloniseringsprocess. 

Är det rimligt att förmedla en sådan framställning?  

Jag har utgått från Ania Loombas teorier och definition av kolonialism och postkolonialism för 

att förklara läromedlens framställning. Enligt Loomba kan kolonialism definieras som 

kontrollen och erövringen över andra människors land och tillgångar. Statens hårda skattetryck 

och nybyggarnas intrång på samernas område resulterade i att samerna förlorade stora delar av 

de marker som de tidigare ägt till nybyggarna och den svenska staten. Det går även argumentera 

för att den svenska staten och nybyggarna kontrollerade samernas tillgångar eftersom de till 

stor del var bundna till markerna. Postkolonialteori, enligt Loomba, måste förstås som ett 

ifrågasättande av kolonialismens följdverkningar och den koloniala dominansen. Utifrån 

uppsatsens undersökning går det att argumentera för att läromedlen för att sådant resonemang.  

De läromedel som belyser samernas historia i samband med raspolitiken förmedlar överlag lika 

framställningar och innehållet läromedlen förmedlar är överlag enhetligt. Böckerna lyfter fram 

att samer börjades ses som en lägre ras i samband med att rasismens genomslag i Sverige. Till 

följd av rasismens påverkan på politiken (den så kallade ”lapp ska vara lapp-politiken”) 
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undergrävdes även samernas rättigheter. Läromedlen förklarar hur rasismen påverkade 

människors tankesätt samt förklarar hur det i sin tur påverkade samerna, och är därmed av 

förklarande typ. Det som skiljer sig läromedlen åt är den normativa betoningen. Flera läromedel 

förklarar rasismens påverkan på samerna utan att förmedla någon värdering medan några 

böcker tar tydligt ställning kring innehållet. Exempelvis belyser PRIO-historia samernas 

historia med rubriken ”Övergrepp och nedvärdering” vilket i sig är en värdering samt fortsätter 

att jämföra den svenska politiken med apartheid-politik.   

7.2. Vad för innehåll skildrar de utvalda läromedlen om samisk kultur? 
 

I läromedlens framställning av samisk kultur framgår det både konstaterande och förklarande 

framställningstyper. Några av böckerna för resonemang kring orsak och verkan kring renskötsel 

och de samiska skolformerna. Det samiska språket och förkristna religion är av en tydlig 

konstaterande karaktär i samtliga läromedel. Böckerna redovisar fakta utan att ge vidare 

kommentarer eller förklaringar kring det samiska språket eller den förkristna religionen i sin 

helhet. Den samiska kulturen omnämns överlag relativt lite i läromedlen. Gemensamt för 

samtliga läromedel är att den samiska sysselsättningen präglas till stor del av jakt, fiske och 

med tiden renskötsel.   Läromedlen är överlag kortfattade kring den samiska sysselsättningen 

men renskötseln lyfts fram i större utsträckning i samtliga böcker. Perspektiv på historien och 

Alla tiders historia Bas samt PRIO-historia 9 betonar att av Sveriges 20 000 samer är det 2000 

som fortfarande bedriver renskötsel. Samernas språk omnämns i några av böckerna, men ingen 

återger en ingående förklaring om språket mer än att det finns flera dialekter i olika delar av 

Sápmi. Samernas förkristna religion omnämns i de flesta läromedel i begränsad utsträckning. 

Det som framförs i majoriteten av läromedlen är att den svenska staten började missionera på 

1600-talet för att konvertera samer till kristendomen. I samband med strävan att kristna samerna 

förbjöds den fornkristna religionen. Läromedlen ger ingen förklaring om vad samernas 

förkristna religion innebar. I böckerna Historia 7-9 och PRIO-historia 9 omnämns 

schamantrummor/trolltrummor men det återges ingen förklaring kring dess funktion. Hi-

historia nämner att jojken användes i den förkristna religionen men förbjuds eftersom präster 

ansåg att det var djävulsdyrkan. Boken Hi-historia påstår att sameslöjden kan vara den 

sysselsättning samerna är mest kända för samt exemplifierar med föremål som finns i 

sameslöjden. Karlsson belyser i sin forskning problematiken hur läroböcker framställer den 

samiska kulturen som statisk och inte förändras i takt med det svenska samhället.154 Både 

                                                           
154 Karlsson, Therese. Exotiska renskötare och trolltrummans magi. S.17 



34 
 

Karlsson och Mattlar lyfter fram att kulturen kretsar till stor del av renskötsel och att annan 

sysselsättning hamnar i skymundan.155 Utifrån uppsatsens undersökning är jag benägen att 

bekräfta deras påstående. Utifrån läromedlen framstår jakt, fiske och renskötsel som stora delar 

av den samiska kulturen. Eftersom läroböckerna beskriver den samiska sysselsättningen bestod 

av jakt, fiske och renskötsel sedan samernas äldsta historia kan kulturen framstå som statisk. 

Flera av läromedlen betonar att endast en liten del av alla samer arbetar med renskötsel men 

lyfter inte fram andra sysselsättningar. Hi-historia 7–9 är den enda boken som uppmärksammar 

att det skett en modernisering inom renskötseln. Eftersom det är endast en bok som 

uppmärksammar moderniseringen förstärks bilden av den samiska kulturen som något statisk. 

Både Karlsson och Mattlar lyfter fram att det finns fördomsfulla och exotiska drag i läromedlens 

skildring av den förkristna religionen eftersom de använder uttryck som trolltrumma.156 I 

läroboken PRIO- historia 9 förekommer detta uttryck och i andra läromedel benämns trumman 

som schamantrumma. 

De samiska skolorna förekommer frekvent bland läromedlen. Läromedlen belyser 

inledningsvis lappskolor som sedan övergick till nomadskolor och senare sameskolor. 

Böckerna betonar även att samerna fick en sämre skolgång på grund av rasistiska tankar som 

fanns i Sverige på 1900-talet samt att det dröjde långt in på 1900- talet innan samer fick 

likvärdig utbildning jämfört med övriga svenskar. I flera läromedel lyfts samernas 

problematik i dagsläget fram. Hi-historia 7–9 lyfter fram att få samer som arbetar med 

renskötsel eftersom det är ont om bete till följd av bland annat vägbyggen, vattenkraft och 

gruvor. Epos- 2 och 3 belyser också problematiken med renbetesmålen då renar betar på 

skogsägares marker. Dessa konflikter förs ibland till domstol där samer hävdar att de har en 

sedvanerätt vilket legitimerar att använda marken som betesområde, medan skogsägare 

hävdar att det är en sent införd vana. 

7.3.  Vad finns det för likheter och skillnader mellan framställning av 

samers historia och innehåll om samisk kultur utifrån de olika 

skolformerna? 
Läromedlen för både grundskolans senare år och gymnasienivå är lika i framställningen av 

samernas äldsta historia. Samtliga böcker präglas av en konstaterande typ samt en ambivalens 

om hur samernas äldsta historia ska skildras. Även skildringen om staternas intresse för 

samernas område samt motsättningarna mellan nybyggare och samer är lika. Samtliga 
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156 Karlsson, Therese. Exotiska renskötare och trolltrummans magi. S.24-25 
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läromedel utgår från ett förklarande framställningssätt. Böckerna återger en bakgrund till 

problematiken och för ett tydligt resonemang kring orsak och verkan.  

Det som skiljer sig mellan läromedlen utifrån samernas historia är den normativa 

framställningen i samband med hur rasismen påverkade samerna. Läromedlen för 

gymnasienivå och grundskolans senare år präglas av ett förklarande framställningssätt. Det som 

skiljer sig är att läromedlen för grundskolans senare år förmedlar en värdering av innehållet och 

blir därmed av en normativ typ. I Lindholms framställning framgår det explicit att den svenska 

staten rättfärdigade ett förtryck av samerna genom rasistiska tankar och därmed anlägger 

författaren en värdering. Även PRIO-historia som jag tidigare nämnt anlägger ett normativt 

framställningssätt genom att rubricera ett stycke med ”övergrepp och nedvärdering”. 

Samtliga läromedel är till stor del lika i det innehåll om den samiska kulturen de valt att 

presentera. Sysselsättningen kretsar kring jakt, fiske och framförallt renskötsel. Religion och 

språk omnämns i mindre utsträckning och ges inget djupare innehåll eller förklaring. Samernas 

skolsystem ges större utrymme i de flesta läromedlen. Problematik kring samers renskötsel i 

dagsläget lyfts också fram, med något mer ingående förklaring i läromedel för gymnasienivå.  

Det går att argumentera för att läromedel för gymnasienivå tar upp färre delar av den samiska 

kulturen men ger en något djupare förklaring, exempelvis kring samernas skolsystem. 

Läromedlen för grundskolans senare år lyfter fram fler aspekter ur samisk kultur exempelvis 

sameslöjd, jojk och schamantrummor men brister i att återge djupare förklaringar.    

8. Slutdiskussion 
Utifrån uppsatsens undersökning kan man dra slutsatsen att det förekommer olika 

framställningssätt beroende på vilka delar som belyses samt vilken undervisningsnivå 

läromedlen är anpassade för. Tydligt framgår det en tveksamhet om hur samernas äldsta historia 

ska skildras. Utifrån uppsatsens undersökning finns det även belägg för att läromedel placerar 

samer i en offerroll där den svenska staten framstår som en kolonialmakt.  Sveriges behandling 

av sitt urfolk är något som länge kritiserats och görs än idag. En hypotes till varför läromedlen 

förmedlar denna framställning kan tänkas bero på ett behov av att förlika sig med sin historia. 

Sedan går det att ifrågasätta om läromedlen förmedlar en rättvis bild av samernas historia 

eftersom den skildras enbart i relation till den svenska staten och enligt min mening framstår 

samer passiva i denna skildring.   

Det jag fann positivt med uppsatsen var att undersökningen synliggör läromedlens likheter och 

skillnader i framställning. Genom uppsatsskrivandet framgick det tydligt att samernas historia 
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och kultur får lite utrymme i läromedlen vilket försvårade undersökningen. Det stimulerar också 

frågor om det torftiga innehåll läromedlen förmedlar är tillräckligt för att möjliggöra en 

representativ bild av samernas historia och kultur. Det bristande innehållet om samer är något 

samtliga författare uppmärksammar i den tidigare forskningen, framförallt Runblom och 

Karlsson.157  Något som hade varit intressant för vidare forskning är att se hur norska och finska 

läromedel har framställt samerna för att sedan göra en jämförelse med svenska läromedel. De 

likheter och skillnader som kan tänkas framgå i en sådan forskning kan öka förståelsen varför 

den svenska framställningen av samer ser ut som den gör.  

 

 

  

                                                           
157 Runblom, Harald. ”En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker” - 
Underlagsrapport till Skolverkets rapport - I enlighet med skolans värdegrund? Skolverket, 2006. S.46 
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