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1. Inledning 
Samernas situation, idag men framför allt historiskt, har på senare tid uppmärksammats mycket. 

Exempelvis i gängse media med filmer som Sameblod som snabbt erhöll hyllningar, och i 

vetenskapliga uppsatser där allt från dagsaktuella läroböcker och historiska tidningsartiklar 

används i undersökningar om samer. Granskningar har genomförts på skilda områden som 

samernas rättsliga ställning, villkor för deras identitetsskapande, kultur och religion. Att 

intresset för samer på en vetenskaplig nivå vuxit sig starkt går inte minst att skönja genom att 

kolla på publicerade uppsatser på uppsats.se och deras tillkomstdatum.  Antalet publikationer 

där samer utgör undersökningsobjektet och som tillkom under 2017 var 24 stycken, medan 

antalet under 2016 var 21, och 2015 17 stycken. Vidare finns ett fokus på hur samerna som folk 

gestaltats både historiskt och i dagsläget, samt undersökningar som utgår från ett postkolonialt 

perspektiv.1 

 

Trots det vetenskapliga intresse som ovan påvisas, trots att bilden av samer återfinns i många 

undersökningar, och trots, eller kanske just på grund av att samernas situation i många fall blir 

liknade med det europeiska kolonialväldet framstår ett undersökningsområde som än så länge 

inte fått ta särskilt stor plats.2 Detta är en undersökning som består i en mer direkt jämförelse 

mellan beskrivningarna av samerna och beskrivningarna av utomeuropeiska kulturer. 

 

Utöver det vetenskapliga intresset för samer har deras situation också uppmärksammats på det 

institutionella planet. År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonventioner om de 

nationella minoriteterna och samerna kom att räknas till en av dessa nationella minoriteter. I 

samband med ratificeringen kom läroplanerna att revideras med en större betoning på att 

undervisa om dessa minoriteter och därmed om samer.3 Sedan 2011 har en ny läroplan trätt i 

kraft. Skolverket konstaterar att varje elev ska ha med sig, vid grundskolans slut, kunskaper om 

de nationella minoriteternas kultur, språk, religion, och historia.4 Mer specifikt konstateras att 

elever i årskurs 7-9 ska, genom undervisning få historiska perspektiv på samernas och de övriga 

nationella minoriteternas situation i Sverige.5 Även i gymnasieskolan konstaterar Skolverket att 

eleverna ska lära sig om de nationella minoriteterna.6 Vidare konstateras att kursen historia 1b 

i sitt innehåll ska behandla långsiktiga förändringar i exempelvis synen på människors värde 

och historiens betydelse för formandet av gemensamma identiteter.7  

 

Denna uppsats ämnar bidra, genom sin undersökning, till att vidga kunskaperna om bilden av 

samerna och vad vi kan lära och förstå av den bildförmedlingen. Genom att ställa bilden av de 

nomadiska samerna mot bilden av utomeuropeiska nomadiska folkgrupper är ambitionen att 

ytterligare dimensioner av bilden ska synliggöras. Med detta är förhoppningen att 

undersökningens slutsatser kommer att bidra till den vetenskapliga diskussionen om samernas 

historiska situation och även kunna stötta lärare i undervisning om samer och andra folkgrupper, 

genom att exempelvis kunna visa på utvecklingslinjer i synen på människor och hur avstånd 

och möjlighet för gemensam historia kan påverka relationer mellan grupper. 

                                                 
1 Uppsatser.se. http://www.uppsatser.se/om/samer. (Hämtad 2018-05-14) 
2 Ex. Mattlar, Jörgen (2008). Skolbokspropaganda?: en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk 

(1995-2005). Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2008. 
3 Mattlar, Jörgen. Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys. Vägval i skolans historia. 11(3). s.8. 
4 Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklass, och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. 2011. s.14. 
5 Ibid, s. 200. 
6 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: 

Skolverket. 2011 s. 10. 
7 Ibid, s. 73. 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur bilden av samerna formuleras och förändras i 

läroböcker mellan 1868-1954. I detta ingår bland annat skildringar av deras nomadiska liv, 

deras egenskaper, deras näring, familjerelationer och relationer till andra folk, Vidare är syftet 

att ställa denna bild mot bilden av utomeuropeiska nomadiska folkgrupper så som den 

formuleras i samma läroböcker. Detta för att skönja eventuella likheter och skillnader i bilderna. 

Därav kommer undersökningen också behöva, i viss mån, lyfta fram bilden av utomeuropeiska 

nomadiska folkgrupper som sådan. Av detta följer frågeställningarna. 

 

1. Vilken bild förmedlas om samerna och deras nomadiska kultur i de valda läroböckerna 

mellan 1868-1954 och hur förändras den? 

2. Vilken bild förmedlas om utomeuropeiska nomadiska kulturer i de valda läroböckerna 

mellan 1868-1954 och hur förändras den? 

3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan bilden av samer och samisk kultur med 

bilden av andra utomeuropeiska nomadiska kulturer i de utvalda läroböckerna mellan 

1868-1954? 

3. Forskningsläge 
Denna undersökning kan sägas vila på två grundpelare i det rådande forskningsläget. Dessa 

utgörs av den tidigare forskning som finns kring samer och samisk kultur i svensk skola, och 

av tidigare forskning av omvärldsbilder. Dessa två forskningsfält behöver inte nödvändigtvis 

vara åtskilda då samer och samisk kultur utifrån undersökningsmaterialet kan hävdas vara 

forskning om omvärldsbilder. Likväl kan forskning om omvärldsbilder fokusera på samisk 

kultur, vilket är fallet i denna uppsats. I denna sammanfattning har de för tydlighetens skull 

skiljts åt. 

 

3.1. Forskning om samer i svenska läromedel 
Statens institut för läromedel, SIL, utkom 1990 med en rapport vid namn Samerna i svenska 

läroböcker. Rapporten byggde på undersökningar av samtidens aktuella läroböcker för 

mellanstadiet, högstadiet, och gymnasiet inom ämnena historia, geografi, samhällskunskap, 

religionskunskap och socialkunskap. Slutsatserna som drogs var att samerna i stort var en 

osynlig folkgrupp i läroböckerna med undantag för geografiböckerna för mellanstadiet.8 Vidare 

pekar resultatet på att samerna främst skildras som renskötande och det ”exotiska” i deras 

livsstil får ta plats på bekostnad av det mer vardagliga. Samerna får bli en liten del av 

”minoritetsproblemen” som diskuteras inom ramen för ämnesundervisningen på gymnasiet och 

rapporten ställer sig kritisk till bristen av infallsvinklar till samernas liv, historia, kultur och 

utmaningar.9 

 

I tidskriften Vägval i skolans historia återfinns artikeln ”Minoriteter i marginalen – en 

läromedelsanalys” av Jörgen Mattlar, doktor i didaktik och verksam lektor vid Uppsala 

universitet10, angående beskrivningarna av minoritetsgrupperna samer, tornedalingar och 

sverigefinnar i tjugoen läroböcker i historia för grundskolans senare år och gymnasiet.11 Mattlar 

konstaterar att grundskolans kursplaner tenderar att i högre grad lyfta fram att nationella 

minoriteter ska vara en del av det kunskapsinnehåll som behandlas medan ämnesplanerna för 

                                                 
8 Statens insitut för läromedel. Samerna i svenska skolläromedel. Rapport 1990:2. Stockholm: Statens institut för 

skolläromedel. 1990. s. 12. 
9 Statens institut för läromedel. Samerna i svenska skolläromedel. 1990. s. 13-15. 
10 Uppsala universitet. Jögren Mattlar. http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N4-262. (Hämtad 2018-05-19) 
11 Mattlar, Jörgen. Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys. Vägval i skolans historia. 11(3). s. 8. 
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gymnasiet inte gör detta. Innehållet i historieböckerna lyfter inte fram minoriteternas historia i 

någon nämnvärd utsträckning och i de fall de lyfter fram deras historia framstår samerna som 

offer, som överlag oföränderliga och placeras i civilisationers periferi.12 Mattlar drar också 

slutsatsen att en undervisning som bygger på läroböckernas innehåll inte uppnår de mål som 

formulerades i de reviderade läroplanerna från år 2000 i samband med att Sverige ratificerade 

Europarådets ramkonventioner om de nationella minoriteterna.13 

 

Samer i svenska läroböcker 1865-1971 är en rapport släppt av Centrum för arktisk forskning 

vid Umeå universitet 1993. Rapportens syfte var att undersöka hur vetenskapligt grundande 

påståendena om samerna i läroböckerna var och hur likartade skildringarna av samer var. Syftet 

var vidare att belysa varför läroböckerna lyfte fram samerna, om skildringarna hade förändrats 

över tid, och om den förda samepolitiken fått några konkreta uttryck i läroböckerna.14 Slutsatsen 

av rapporten var att beskrivningarna av samerna bottnade i ett darwinistiskt synsätt där 

samernas kultur intog en underställd ordning i kontrast till den svenska kulturen. Vidare drogs 

slutsatsen att skildringarna hade vetenskapliga grunder utifrån det att darwinismen ansågs vara 

vetenskapligt belagd. Resultatet pekar på två dominanta bilder av samerna, det renägande 

nomadfolket, och det bofasta jakt- och fiskefolket. De förra värderades mer positivt än de senare 

då åsikten var att de förra var ”riktiga” samer och att endast de kunde nyttja rennäringen till 

fullo. Ibland kunde en paternalistisk inställning gentemot nomadiserade samer framhävas men 

den negativa synen på deras fjälliv var alltjämt dominant. Slutligen konstaterades att en 

förändring kunde skönjas från och med 1953 i läroböckerna och de började alltmer beskrivas 

som en del av det svenska folket.15 

 

I Skolverkets rapport från 2006 I enlighet med skolans värdegrund? återfinns en granskning 

genomförd av Harald Runblom. Runblom är professor emeritus vid Uppsala universitet16 och 

var även ledare för centrum för multietnisk forskning mellan 1984-2005.17 Rapporten En 

granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval av läroböcker bygger på tjugofyra 

läroböcker som var aktuella under Lpo94 och Lpf94. Samerna utgör en del av de nationella 

minoriteterna tillsammans med fyra andra etniska grupper och är denna undersöknings fokus. 

Runblom konstaterar att innehållet i läroböckerna är mycket enhetligt trots att styrdokumentens 

formuleringar öppnar upp för en större differentiering. Vidare konstaterar han att det finns en 

brist i beskrivningar och problematiseringar av viktiga begrepp i samband med konceptet etnisk 

tillhörighet samt att det i läroböckerna saknas resonemang om konsekvenserna av erövring, 

migration och kolonisation i förhållande till kultur, etnicitet och identitet.18 Vad gäller samerna 

pekar hans analys på att samerna lyfts fram något mer i läroböckerna än minoriteter som 

tornedalingar, romer och sverigefinnar, men att innehållet är tunt vilket försvårar nyansering 

och problematisering. Runblom hävdar att explicit diskriminering eller kränkning inte 

förekommer i läroböckerna och att schablonbilder som syftar till att vidmakthålla fördomar inte 

heller förekommer, men pekar på att det ändå finns texter som tangerar på gränsen till detta.19 

 

                                                 
12 Mattlar, Jörgen. Minoriteter i marginalen – en läromedelsanalys. Vägval i skolans historia. 11(3). s. 4f. 
13 Ibid, s. 3, 7. 
14 Granqvist-Nutti, Karin. Samerna i svenska läroböcker 1865-1971. Centrum för arktisk forskning: Umeå 

universitet. 1993. s. 11f. 
15 Ibid, s. 42f. 
16 Uppsala universitet. Harald Runblom. http://katalog.uu.se/empinfo/?id=XX840. (Hämtad 2018-05-19). 
17Nationalencyklopedin. Harald Runblom. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/harald-runblom 

(hämtad 2018-05-19). 
18 Runblom, Harald. En granskning av hur etnisk tillhörighet framställs i ett urval läroböcker. Skolverket. I 

Enlighet med skolans värdegrund?. s. 43-45, 47-49. 
19 Ibid, s. 47. 
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År 2016 kom Forum för levande historia ut med en rapport genomförd av Anna Johnsson Harrie 

som fick namnet En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7-9 med 

fokus på rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Johnsson Harrie är lektor vid Linköping 

universitet och disputerade 2009. Hennes arbete rör främst samhällskunskap- och 

historiedidaktik samt läromedelsforskning.20 I denna rapport analyseras tolv läroböcker, sex 

från vartdera ämnet. En av slutsatserna som Harrie drar är att de nationella minoriteterna 

(inklusive samerna) får större utrymme i samhällskunskapsböcker än i historieböcker, vidare 

konstaterar Harrie att den förändrade politiken gentemot de nationella minoriteterna ofta 

beskrivs utan att lyfta fram viktiga aktörer eller minoriteternas egna kamp för denna 

förändring.21 Harrie lyfter bland annat Runbloms slutsatser om bristande innehållsligt material 

i läroböckerna i frågan om nationella minoriteter och om bristande problematisering av viktiga 

begrepp, men konstaterar samtidigt att förbättringar skett på vissa områden.22 

 

3.2. Forskning om omvärldsbilder 
Den föreliggande uppsatsen hämtar mycket av sitt teoretiska innehåll från Kenneth Nybergs 

Bilder av Mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar. Av 

denna anledning kan med fördel en sammanfattning av Nybergs avhandling behandlas. Syftet 

med Nybergs undersökning är att synliggöra vilken bild svenska resenärer har förmedlat genom 

sina Kinaskildringar och hur denna bild förändrats under den undersökta perioden 1749-1912.23 

Denna avhandlings främsta bidrag till denna undersökning är givetvis det teoretiska underlaget, 

vilket sammanfattas nedan under rubriken ”Teoretisk utgångspunkt”. Nyberg ställer sig kritisk 

till de tidigare forskningsresultaten inom ämnet och hävdar att många undersökningar av 

omvärldsbilder syftar till att lyfta fram stereotyper och generaliseringar, hitta de historiska 

rötterna bakom rasistiska ideologier, och till att visa på hur stereotypifiering bidragit till att 

legitimera västerländsk expansion.24 Nyberg menar att en sådan utgångspunkt påverkar 

analysen av materialet vilket gör att vissa skildringar uppmärksammas mer än andra. Nybergs 

egna resultat pekar på en kluvenhet i bilden av Kina där generaliseringar och förenklingar 

visserligen fanns, men att bilden ändå var dynamisk i den meningen att fördomar och 

generaliseringar ständigt utmanades i och med att nya element blev aktuella att lyfta fram i 

skildringarna.25 Nyberg visar hur värderingarna och beskrivningarna av det annorlunda Kina 

förändrades beroende på vilka som skildrade Kina. Detta gör han bland annat genom att visa 

hur 1700-talets ostindiefarare som främst bestod av naturhistoriskt skolade präster och 

fartygsbefäl och påverkade av tidens merkantilistiska och upplysningsfilosofiska ideal 

värderade särskilda element. Här är kinesernas jordbruk, hantverk och handel något som 

värderas positivt, medan religionen värderas negativt.26 Från 1840 förändrades fokuset i och 

med nya ideal och nya resenärer. Nu blev civilisationstanken viktig, där Kinas civilisation 

kunde jämföras med Europas som konkurrerande och betoningar lades på det exotiska och 

negativa Kina. Det främmande och förkastliga blev centralt under perioden.27 Åren kring 

sekelskiftet 1900 visar Nyberg att skildringarna var mycket heterogena och svåröverskådliga. 

Nyberg pekar att orsaken till detta var att resenärerna var en heterogen grupp från olika 

samhällsskikt och med olika syften bakom sina resor. Perioden var motsägelsefull då 

                                                 
20 Linköping universitet. Anna Johnsson Harrie. https://liu.se/medarbetare/annjo55. (Hämtad 2018-05-19) 
21 Johnsson Harrie, Anna. En granskning av läroböcker i samhällskunskap och historia för åk 7-9 med fokus på 

rasism, främlingsfientlighet och intolerans. 2016. Stockholm: Forum för levande historia. s. 67f. 
22 Ibid, s. 68f. 
23 Nyberg, Kenneth. Bilden av mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar. Lic.-

avh. Göteborgs universitet, 2001. s.10f 
24 Ibid, s. 297-299. 
25 Ibid, s. 299. 
26 Ibid, s. 300f. 
27 Ibid, s. 301f. 
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stereotyper blandades med ifrågasättanden av desamma. Element som lyftes fram var Kinas 

fysiska miljö, det globala maktspelet, bemötandet och möten mellan kineser och européer och 

det kinesiska samhällets politiska kris.28 

 

Luis Ajagán-Lesters avhandling ”De andra”: Afrikaner i svenska pedagogiska texter (1768-

1965) undersöker, som framgår av titeln, hur afrikaner som grupp skildrats i svenska texter 

åsyftade för undervisning och hur skildringarna förändrats över tid. Det teoretiska 

angreppssättet skiljer sig relativt mycket från denna undersökning och antar en mer gramsciansk 

utbildningssociologisk och kritisk diskursanalytisk utgångspunkt. Resultatet av Ajagán-Lesters 

avhandling kan ändå vara fördelaktigt att lyfta fram då materialet som undersöks har mycket 

gemensamt med denna undersökning. Ajagán-Lester visar i sin undersökning hur texterna om 

”de barbariska afrikanerna” först under perioden 1850-1958 började fylla en diskursiv uppgift 

ge en motbild som läsaren kunde använda för att synliggöra sin egen självförståelse och 

gemenskap med den överlägsna vita rasen.29 Före denna period låg betoningen snarare på kultur 

och avstånd och bestod av ett dikotomiskt tänkande där Afrikas kultur och Europas kultur var 

motsatser.30 Förändringen efter 1850, menar Ajagán-Lester, markerade också en övergång från 

att ställa afrikaner mot européer till att ställa afrikaner mot svenskar, och kopplas till ett 

tilltagande nationsbygge där kontrasten mellan den afrikanska rasen och den svenska vita rasen 

var en viktig del i detta. Perioden 1920-1958 såg en vidareutveckling av rasdiskursen där 

rasbiologin som vetenskap blev en större auktoritet än tidigare. Den gamla dikotomin 

kompletterades med nya rasuppfattningar där genetik ansågs förklara skillnaden mellan 

utvecklade och underutvecklade länder, men en växande kritik kan börja skönjas. Efter 1958 

menar Ajagán-Lester att andra världskriget kom att ha en stor påverkan på innehållet och en 

självkritisk granskning där rasläran eliminerades från vetenskapliga texter och därigenom också 

från de pedagogiska texterna. 31 Ajagán-Lesters undersökning synliggör hur diskursen kring 

afrikaner och européer kretsat kring uppdelningen av ”vi” och ”de andra” under hela 

undersökningsperioden. 

 

4. Definitioner, metod och material 
4.1. Definitioner 
4.1.1. Bild som begrepp 

Denna uppsats utgår i stora drag från bildbegreppet så som det formulerats av Kenneth Nyberg 

i hans avhandling Bilder av Mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers 

Kinaskildringar. Nyberg utgår där från att begreppet bild ska förstås som summan av våra 

uppfattningar om och värderingar av diverse företeelser, folk, kulturer, religioner och 

liknande.32 Vidare påtalar Nyberg att det, i en striktare mening, inte går att tala om att bilden 

finns hos en grupp. Detta menar han beror på att uppfattningar, värderingar och dylikt är högst 

personliga.  Däremot, menar Nyberg, har individernas bilder i praktiken ofta stora 

överensstämmelser med varandra och det kan av praktiska skäl vara aktuellt att uttala sig om 

en grupps ”bild” av något.33 

                                                 
28 Nyberg, Kenneth. Bilden av mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar. 2001. 

s. 302f. 
29 Ajagán-Lester, Luis. ”De andra”: Afrikaner i svenska pedagogiska texter (1768-1965). Doktorsavhandling. 

Stockholm universitet. 2000. s.229. 
30 Ibid, s.66-72. 
31 Ibid, s.229. 
32 Nyberg, Kenneth. Bilden av mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar. 2001.  

s. 24f. 
33 Ibid, s. 25f. 
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Roger Johanssons undersökning Bilden av Ådalshändelserna 1931 – 70 år av kamp om 

historien för ett resonemang kring bilden så som den förmedlas genom läroböcker som är 

aktuellt för denna uppsats. Johansson lyfter att skolböckernas auktoritet i förmedlandet av bilder 

är stor. Johansson konstaterar att den obligatoriska skolan med dess institutionaliserade 

undervisning baserade på färdiga läromedel och efter angivna läro- och kursplaner har en stor 

räckvidd. Vidare hävdar Johansson att skolan är en auktoritet i förmedlande av kunskap som 

anses vara ”korrekt” men att både händelsens placering i kronologin och händelsen placering i 

ett sammanhang har betydelse för hur bilden framstår i undervisningssammanhang.34 

Läroböckernas auktoritet som ”objektiva skildringar” ger vidare motiv till valet av material i 

denna undersökning då det kan antas att läsarna av de läroböcker som i denna uppsats 

undersökes var mer benägna att tro på skildringarna av, i detta fall, nomadiska folkgrupper.  

 

4.1.2. Begreppet nomad och vilka som räknas som nomader 
Ett annat återkommande begrepp i denna uppsats är nomad. Vad som ska räknas som en 

nomadisk livsstil, vilka folkgrupper som ska räknas som nomadiska, och huruvida de 

folkgrupper som i denna uppsats figurerar som nomader kan alltid diskuteras. Däremot ska här 

konstateras att denna uppsats syfte inte är att redogöra för vad en nomadisk livsstil innebär, 

eller med pekpinne ”rätta” materialets egna definitioner av folkgrupper och nomadism. Detta 

förhållningssätt är också en central del i studiet av ”bilder” då, som Nyberg konstaterar, 

ambitionen måste vara att fånga hela bilden, både det stereotypa och nyanserade. Ett sådant 

förhållningssätt innebär vidare att moralisering kring dåtidens människor val, eller rättning av 

definitioner inte är önskvärt. 35 

 

Eftersom att denna undersökning ämnar lyfta fram en holistisk bild av nomaderna inom ramen 

för varje lärobok för att sedan synliggöra hur denna bild förändras utgår denna undersökning 

från att alla folkgrupper som av materialet benämns som nomader är nomader. Detta motiveras 

av att dessa folkgrupper utgjorde en del av författarens bild av nomader och också var den bild 

av nomader som förmedlades genom läroboken. Detta gör att skildringar av flera specifika 

folkgrupper tillsammans bidrar till att skapa en helhetsbild av utomeuropeiska nomader. Därför 

kommer inte alltid samma folkgrupper att återkomma i lärobok efter lärobok i undersökningen 

även om vissa grupper är mer frekventa än andra. Detta öppnar upp för möjligheter att se ett 

mönster i skildringar av flera folkgrupper enbart på basis av en gemensam nämnare, den 

utomeuropeiskt nomadiska. 

 

Ett annat argument för att utgå från materialets egna definitioner är att det minskar risken för 

godtyckligt urval. Om enbart bilden av på förhand bestämda folkgrupper, låt säga beduiner och 

samer, skulle jämföras finns risken att valet av jämförelsegrupperna skulle varit påverkad av 

förutfattade meningar om hur dessa folkgrupper skulle beskrivas i materialet. Genom att utgå 

behandla alla folkgrupper som benämns som nomadiska ökar visserligen arbetsbördan men 

risken för godtyckligt urval minskar därmed också. 

 

Nyberg konstaterar att de svenska resenärernas skildringar av Kina snarare är skildringar av en 

specifik del av Kina. Trots detta menar han att det egentligen inte spelar särskilt stor roll då 

                                                 
34 Johansson, Roger. Bilden av Ådalshändelserna 1931 – 70 år av kamp om historien. Historisk tidskrift. 122:2. 

2002. s. 257f. 
35 Nyberg, Kenneth. Bilden av mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar. 2001. 

s. 23f. 
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denna del av Kina representerade Kina som helhet och därmed bidrog till bilden av Kina.36 

Liksom detta gäller i Nybergs avhandling gäller det i denna. När läroböckerna skildrar samerna, 

eller andra utomeuropeiska nomadiska folkgrupper, är det fullt troligt att skildringarna inte 

alltid erbjuder en fullständigt representativ bild av grupperna. Men det som är aktuellt här är att 

skildringarna troligen upplevdes som representativa, särskilt då de förmedlades i läroböcker, 

och därmed bidrog till den samlade bilden. 

 

Slutligen ska även konstateras att ett undantag görs i urvalet. Ibland förekommer det att 

folkgrupper i materialet lyfts fram som nomadiska utan att det följer några beskrivningar eller 

värderingar av dessa folkgrupper. Dessa folkgrupper är undantagna från denna undersökning 

då de inte bidrar till bilden av nomader inom ramen för läroboken. 

 

4.2. Metod 
Uppsatsens syfte är, som ovan nämnts, att undersöka hur bilden av de nomadiserade samerna 

förändrats under perioden 1868-1954 och även ställa denna bild mot bilden av andra 

nomadiserade folkgrupper. Detta syfte föranleder att undersökningen i någon mån är 

komparativ. En komparativ studie innebär att bilden av de nomadiserade samerna ställs mot 

bilden av någonting mer. Genom att undersöka bilden av samer i flera läroböcker under en 

längre tidsperiod kan bildens förändring eller brist på förändring synliggöras och därmed kan 

även en eventuell förändring i synen på samerna i Sverige synliggöras.37 Komparationer 

behöver inte nödvändigtvis göras inom ett specifikt geografiskt område eller över tid utan kan 

även göras utifrån andra parametrar, exempelvis livsstil.38 Genom att ställa bilden av samerna 

mot andra nomadiserade folkgrupper synliggörs om bilden av samerna är lik eller olik bilden 

av andra nomadiserade folkgrupper på basis av deras nomadliv och deras geografiska position. 

 

Denna uppsats ämnar främst att synliggöra vilka bilder av nomadliv och nomadiska 

folkgrupper, främst därav samerna, som förmedlas genom läroböcker utgivna mellan 1868-

1954. Med det sagt innebär det att undersökningen inte nödvändigtvis lyfter utomstående 

faktorer som påverkar bilden, exempelvis författarnas bakgrund och utgångspunkt, utan detta 

kan vara föremål för vidare studier. 

 

De vägledande principerna för undersökningen är att synliggöra värderingar och beskrivningar 

som skildrar de nomadiska samernas liksom andra nomadfolk i den aktuella avgränsningen för 

undersökningen. De värderingar och beskrivningar som beaktas är i synnerhet; hur 

folkgruppens familjerelationer framställs; hur folkgruppens relation och möten med andra 

folkgrupper skildras; vilka egenskaper som tillskrivs folkgruppen; vad deras näring, ägodelar 

och rikedomar sägs bestå av; och om författaren uttrycker någon åsikt om folket, deras liv, eller 

kultur. 

 

4.3. Material och avgränsning 
Materialet som denna undersökning grundar sig på består av läroböcker mellan åren 1868-1954. 

De läroböcker som huvudsakligen kommer att figurera i undersökningen är läroböcker i 

geografi. Detta beror på att samer, andra folkslag, och kulturer under den period som här 

undersöks huvudsakligen lyfts fram som en del av geografins ämnesinnehåll. Utöver läroböcker 

                                                 
36 Nyberg, Kenneth. Bilden av mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar. 2001. 

s. 26. 
37 Tosh, John. Historisk teori och metod. Lund: Studentlitteratur 2011. s. 176. 
38 Florén, Anders, & Ågren, Henrik. Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Lund: Studentlitteratur. 2006. s. 36 
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i geografi kommer även några utgåvor av Läsebok för folkskolan (1868, 1899, 1911, 1919 och 

1932) ingå. Valet att ta med dessa läroböcker i undersökningarna motiveras genom deras stora 

spridning i den svenska skolan under perioden som undersöks och då dessa läroböcker bestod 

av flera avdelningar varav några var ämnade för geografi. 

 

Boel Englunds forskningsöversikt från 1999, Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande 

som publicerades i tidsskriften Pedagogisk forskning i Sverige visar på ett övertygande sätt 

aktualiteten i att undersöka bilden av, och uppfattningarna om, något genom att använda 

läroböcker. Englund konstaterar att lärobokens påverkan har sin grund i fem orsaker. (1) 

Läroboken ses som kunskapsgaranterande och att läroboken tillsammans med uppslagsböcker 

är särskilt auktoritativa texttyper. (2) Läroboken skapar en sammanhängande undervisning och 

skapar en gemensam mening i undervisningen. (3) Läroboken underlättar utvärderingen då 

innehållet innehar auktoritet i den rådande kunskapssynen och då det är praktiskt för läraren att 

kunna hänvisa till resultatet genom att jämföra med läroboken. (4) Lärobokens innehåll är enkel 

att hänvisa till och, det är praktiskt att eleven har all information samlad i en bok i stället för på 

flera olika ställen. (5) Läroboken är disciplinerande då den kan användas för att hålla eleverna 

sysselsatta både i skolan och hemma och lär eleverna vad det innebär att arbeta och lära sig 

saker.39 

Av Englunds resultat går att finna flera fördelar med att använda läroböcker som 

undersökningsmaterial. Men det ska också konstateras att denna undersökning som sådant inte 

behandlar eventuella kopplingar mellan läroböckernas innehåll och den aktuella läroplanen, 

något som Englund framhöll som en viktig faktor för påverkan. Att läroboken är en särskilt 

auktoritativ textform spelar dock stor roll. 

 

En invändning som skulle kunna framföras i valet av material är huruvida läroböcker i geografi 

är lämpligt källmaterial i en historisk undersökning. Mot denna invändning skulle dock kunna 

hävdas att källmaterialets ursprungliga syfte inte nödvändigtvis underminerar dess aktualitet 

som historiskt källmaterial. Här kan Kenneth Nybergs avhandling Bilder av Mittens rike: 

kontinuitet och förändring i svenska resenärers kinaskildringar lyftas som exempel. Nybergs 

källmaterial består av flera olika typer av texter om Kina där allt från exotiska 

äventyrsskildringar till avhandlingar om Kinas handel och hantverk ingår. Det enda Nyberg inte 

behandlar är skönlitterära texter.40 I en undersökning där uppfattningen av folkgrupper och 

kulturer är central är det inte nödvändigtvis typen av text som är det centrala. Nyberg pekar på 

att texternas anspråk på att skildra en ”verklighet” är särskilt aktuell i studiet av omvärldsbilder 

då denna strävan skänker texten en trovärdighet och auktoritet i jämförelse med andra typer av 

texter. Nyberg menar vidare att dessa skildringar är en av de få möjligheterna att undersöka en 

allmän bild av något som ytters få faktiskt mött i verkliga livet, något som jag menar stämmer 

in likaväl på bilden av samer som på bilden av Kina.41 Liksom Nybergs reseskildringar 

argumenterar jag för att läroböcker gör anspråk på att belysa ”verkligheten” och utifrån detta 

hävdar jag att läroböckerna som sådan lämpar sig väl i studiet av bilden av samer och andra 

utomeuropeiska nomadiska folkgrupper, oberoende av om läroböckerna är skrivna för ämnet 

geografi eller ej. 

 

Materialet består av 28 läroböcker under perioden 1868-1954 med relativt täta intervall mellan 

böckernas utkomst skrivna av flera olika författare. Ambitionen med materialets urval är att 

                                                 
39 Englund, Boel. Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. Pedagogisk forskning i Sverige. 4:4. s. 339f. 
40 Nyberg, Kenneth. Bilden av mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar. 2001. 

s. 28f. 
41 Ibid, s. 19f, 29f. 
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uppnå den högsta möjliga representativiteten i urvalet utan att analysera alla tryckta läroböcker 

i undersökningsperioden. Detta görs dels genom att lyfta in olika författare, dels genom att lyfta 

in material från olika år inom de periodiska avgränsningarna. Sammanfattningarna av det 

undersökta materialet redovisas i kronologisk ordning med undantag från nyare upplagor där 

innehållet är detsamma som därmed placeras under samma rubrik som den äldre utkomna 

läroboken. Avgränsningen i tid med startpunkt 1868 motiveras främst av utkomsten av Läsebok 

för folkskolan. Detta kom att bli den första större icke-religiösa bok som nådde ut över hela 

Sverige och lämpar sig därmed väl som startskott för denna undersökning.42 Materialet som 

undersökes är omfattande till mängd och slutpunkten vid 1954 valdes delvis av praktiska skäl. 

Däremot började enhetsskolor redan på 1950-talet att etableras på försök. Strukturen på dessa 

skolor var tydligt annorlunda från folkskolans utformning och kom år 1962 att ligga till grund 

för grundskolereformen där omfattande förändringar i kurs- och läroplaner skedde. 43 Därför 

blir ett avbrott innan grundskolans införande ändå en naturlig slutpunkt för denna undersökning.  

5. Teoretisk utgångspunkt 
Utifrån det tidigare behandlade bildbegreppet innebär en ”bild av samerna” summan av 

tolkningar och värderingar av dem och deras kultur. Med detta som utgångspunkt går det att 

konstatera att eftersom bilden av, i det här fallet, samerna och utomeuropeiska nomader är 

beroende av värderingar är de därmed också beroende av tid och sammanhang. När 

undersökningen därför sträcker sig över en längre period kommer materialet inte bara spegla 

en tids bild utan flera tiders bilder av samma fenomen. Centralt blir då att synliggöra hur bilden 

har förändrats över tid. Nyberg menar här att två ledord för undersökningen av omvärldsbilder 

är kontinuitet och förändring.44 Genom att synliggöra både likheterna och skillnaderna i de 

förmedlade bilderna går det att jämföra bilderna och lyfta fram hur tidens värderingar påverkade 

tolkningen av fakta.45 Detta ger då en inblick i historiska och samhälleliga förändringsprocesser 

genom att undersöka mentalitetens förändringar. 

 

Denna utgångspunkt återfinns även i Johanssons artikel där Johansson lyfter hur Ådalen kom 

att representera olika saker beroende på olika faktorer efter händelsens inträffande. Johansson 

konstaterar att bilden av händelsen först kom att domineras av socialdemokraternas 

historieberättande om ett kaotiskt Sverige innan folkhemmets införande. Denna bild utmanades 

sedan 1968 då vänstern växte sig starkare och utmanande socialdemokraterna. Då kom 

händelsen istället att representera hur socialdemokraternas hade gått de borgerliga krafterna 

tillmötes. Vidare visar Johansson hur bilden återigen förändrades när socialdemokraterna under 

1980-talet kom att referera till händelserna när de var i opposition mot den borgerliga 

regeringen och dess åtstramningspolitik.46 Vad som tydligt framgår i Johanssons undersökning 

är hur bilden kom att förändras beroende på vem som förmedlade bilden och när. I detta fall var 

det politiska läget avgörande. 

 

Ulf Zander, som i artikeln Den slingrande vägen från Auschwitz, om Förintelsens bilder och de 

eventuella sambanden mellan då och nu konstaterar att alla bilder alltid måste tolkas som ett 

urval. Detta innebär att bilder förändras, inte bara genom att innehållet som finns med förändras, 

                                                 
42Nationalencyklopedin, Folkskolans läsebok. http/www.ne.se./uppslagsverk/encyklopedi/lång/folkskolans-

läsebok (hämtad 2018-05-09). 
43 Nationalencyklopedin, grundskola. http/www.ne.se./uppslagsverk/encyklopedi/lång/grundskola (hämtad 2018-

05-09). 
44 Nyberg, Kenneth. Bilden av mittens rike: kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar. 2001. 

s. 20. 
45 Ibid, s. 21. 
46 Johansson, Roger. Bilden av Ådalshändelserna 1931 – 70 år av kamp om historien. Historisk tidskrift. 122:2. 

2002. s.265-267. 
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utan också genom att fakta, beskrivningar, värderingar och annat väljs bort. Detta urval kan 

ibland vara förrädiskt då det inte alltid tydligt framgår att ett urval som gjorts påverkar 

tolkningen. Ett exempel Zander lyfter är dokumentärer och konstaterar att alla journalfilmer är 

gjorda i ett syfte och med en avsikt och åsikt. Detta föranleder att mottagaren av informationen 

som förmedlas i dokumentären är beroende av avsändarens intentioner.47 Zander konstaterar 

också att detta är något som både forskning och undervisning präglas av, vilket är av stor vikt 

för föreliggande undersökning.48 Slutligen konstaterar Zander också att bestämda och välkända 

ikonografier fyller en funktion som gör att det är lättare att nå ut med ett budskap till publiken 

som därmed möts av bekanta motiv. Men leder också till att bildens komplexitet och nyans går 

förlorad, en stereotyp uppstår.49 

 

Genom att undersöka vilka beskrivningar, värderingar och fakta som lyfts fram om samerna 

och de utomeuropeiska nomaderna under olika tider kommer därmed olika bilder av dem att 

framstå. Genom att sedan jämföra bilderna kommer både förändring och kontinuitet i bilderna 

att framträda. Stereotypen kommer här att vara central. Vad i bilden av samerna framstår som 

föränderligt och vad framstår som hållbart över tid? Centrala aspekter att vara uppmärksam på 

är vilka delar av samernas kultur och livsstil, exempelvis, deras näring, deras ägodelar och 

rikedomar, samernas egenskaper och familjerelation, och relationen till andra folk, som över 

tid antingen framstår som stereotypt och kontinuerligt eller som föränderligt och nyanserat. 

Samma sak gäller bilden av utomeuropeiska nomader. Framstår någon enhetlig bild i 

skildringarna, och om ja, vad i denna heterogena grupp, lyfts fram kontinuerligt genom tiderna, 

och vad förändras? Även här är centrala aspekter att uppmärksamma, näringen, relationer till 

andra folk, egenskaper och familjerelationer. 

 

Genom att vidare jämföra bilden av de nomadiska samerna med bilden av utomeuropeiska 

nomader kommer eventuella likheter och skillnader i bilderna att framstå ännu tydligare då 

bilderna av dessa två inte nödvändigtvis förändras i samma takt eller åt samma håll trots att 

båda grupperna undersöks utifrån den gemensamma nämnaren ”nomadism”. Kommer bilden 

av samerna att förändras och nyanseras på ett annat sätt än bilden av de utomeuropeiska 

nomaderna under perioden i och med att de beskrivna folken är olika? Eller kommer bilderna 

av dessa två grupper att uppvisa stora likheter? 

6. Bakgrund 
År 1977 erkändes samerna som Sveriges urfolk av Riksdagen och erhöll därmed särskilda 

rättigheter, och sedan år 2000 är samiskan också ett erkänt minoritetsspråk i Sverige. Det är 

svårt att hitta konkreta belägg för när samerna eller deras förfäder invandrade till Sverige, 

däremot finns det mycket som talar för att samernas förfäder anlände till norra Sverige för flera 

tusen år sedan.50 Trots att samerna erkändes som urfolk för över 40 år sedan är deras förhållande 

till den svenska staten fortfarande komplicerad. Exempel på detta är att Sverige, trots många 

statliga utredningar, fortfarande inte ratificerat ILO:s konvention om urfolks rättigheter. 

Rennäringen och de som arbetar med den möter svåra ekonomiska och juridiska förhållanden 

samtidigt som omfattande gruvdrift, storskogsbruk och andra exploateringar av naturen också 

är tydliga störningsmoment.51 

 

                                                 
47 Zander, Ulf. Den slingrande vägen från Auschwitz, om Förintelsens bilder och de eventuella sambanden mellan 

då och nu. Scandia. 66:2. 2000. s.295f. 
48 Ibid, s.296. 
49 Ibid, s.296. 
50 Nationalencyklopedin. Samer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samer. (Hämtad 2018-05-22). 
51 Ibid. (Hämtad 2018-05-22). 



11 

 

Det samiska nomadsamhället, som i denna uppsats står i centrum, uppstod troligtvis under den 

sena medeltiden och stod sig sedan som starkast under 1500- till 1700-talet och började 

försvinna vid sekelskiftet 1900. Två huvudsakliga orsaker till denna utveckling som kan lyftas 

fram  är  minskad efterfrågan på samiskt hantverk och tilltagande industrialisering av Norrland. 

Däremot ska konstateras att inte alla samer var nomadiska. Bofasta samer har funnits i alla tider, 

de har livnärt sig både på fiske, jakt, jordbruk och boskapsskötsel.52 

 

Renen har länge varit en del av samernas näring, först i form av vildrensjakt. Under 1500-talet 

började tämjning av renarna att vidta för att under 1600-talet utvecklas till storskalig 

nomadiserande renskötsel. Renskötsel var intensiv i Sverige, men så var inte fallet överallt, 

exempelvis bland de finska skogssamerna. När nomadsamhället avtog under 1900-talet kom 

renskötseln att genomgå omfattande förvandling. Idag drivs rennäringen av bofasta samer med 

modern teknik.53 

 

Kontakten mellan de svenska institutionerna och samerna började tidigt. Redan på 1000-talet 

togs initiativ att kristna samerna och under medeltiden sköttes handel och beskattning av 

samerna av ”birkarlarna” som erhöll ensamrätt på detta i utbyte mot en liten avgift till staten.54 

Under Gustav Vasa övertog kronan rätten att beskatta samerna genom särskilda ”lappfogdar”. 

Denna tid, 1500- och 1600-talet, kom också att se en intensifiering i kristnandet av samerna, då 

myndigheter införde tvångskristnande och belade ägandet av vissa förkristna redskap och 

symboler med dödsstraff. Vidare tilltog en mindre folkundervisning av samerna under perioden. 

1700-talet såg ett ökande antal fasta skolor i anslutning till kyrkor samt grundandet av 

”nomadundervisning” som fanns kvar in på 1900-talet. Under 1800-talet kom samernas kultur 

att tolkas som utdöende i kontakten med den svenska och en paternalistisk och segregerande 

politisk strategi tilltog för att motverka detta. Under sent 1800-tal kom också den första 

renbeteslagen där en särskild, statlig, organisation byggdes upp för att sköta renskötselns 

angelägenheter och förhållandet mellan nomader och bofasta.55 

 

7. Undersökning 
Undersökningens disposition bygger på att det först görs en sammanfattning av de 

folkgrupperna som i den aktuella läroboken lyfts fram som nomadisk. Centralt för 

sammanfattningarna är de värderingar och beskrivningar som bidrar till bilden av antingen 

samer, eller de utomeuropeiska nomaderna i läroboken. Efter dessa sammanfattningar kommer 

ett stycke där frågeställningarna behandlas inom ramen för den aktuella läroboken. Det vill 

säga, vilken bild som ges av samerna, vilken bild som ges av de utomeuropeiska nomaderna, 

och eventuella likheter och skillnader i bilderna. I detta stycke kommenteras också hur väl 

bilden stämmer överens med bilden från tidigare läroböcker. 

 

7.1. Läsebok för folkskolan 1868 
I läsebok för folkskolan går det att läsa att samerna tillhör den mongoliska rasen56, att det finns 

olika typer av samer varav de renskötande samerna beskrivs vara typiska nomader och kallas 

                                                 
52 Nationalencyklopedin. Samer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samer. (Hämtad 2018-05-22). 
53 Ibid. (Hämtad 2018-05-22). 
54 Nationalencyklopedin. Birkarlar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/birkarlar. (Hämtad 2018-05-

22). 
55 Nationalencyklopedin. Samer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/samer. (Hämtad 2018-05-22). 
56 Den ”mongoliska rasen” förstås i flertalet av de undersökta läroböckerna som en bland tre (ibland fyra) 

grundraser som alla folkgrupper härstammar ur. De andra raserna är den indo-europeiska och den svarta/negroida. 

Undantagsvis får indianerna i Amerika tillhöra en egen indianras (annars tillhör även de mongoliska rasen). Att 
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bland annat för ”snöfjällens son”.57 Deras liv beskrivs enkelt på många sätt. Deras bostäder 

(kåtorna) beskrivs som små och trånga, med en pragmatisk inredning främst bestående av 

husgeråd. Insidan av tälten beskrivs också vara något obehaglig att vistas i. Deras näring och 

liv beskrivs inte som särskilt tungt eller som ett svårt liv. Barnen beskrivs antingen vara 

lekandes, ätandes eller sovandes. De vuxna beskrivs alla delaktiga i arbetet, men ingen bild av 

några svårigheter ges och det läggs en betoning på samernas förmåga att hantera renen och det 

nomadiska livet.58 Samernas rikedom beskrivs bestå i deras renar, där författaren konstaterar 

att även mindre bemedlade samer inte lider någon nöd så länge de har sina renar. Detta förstärks 

ytterligare i nästkommande kapitel om renarna där det beskrivs vad renarna används till av 

samerna.59 

 

Samerna i sig beskrivs som gästvänliga i den mån att författarna betonar att den enda möbeln, 

tillika sittplatsen, erbjuds gästen.60 Däremot framkommer i en senare del av läsebok för 

folkskolan en liknelse mellan samerna och det nomadiska folket samojederna, där det 

konstateras att de båda är nyckfulla, bedrägliga, och opålitliga men att de är benägna att hjälpa 

utsatta och fattiga.61 

 

Få andra folkgrupper benämns eller beskrivs som nomadiska i denna lärobok, ett undantag mot 

detta är ett kapitel om folkgruppen samojederna, ett nomadfolk som lever i Sibirien.62 Miljön 

liknas med den lappska fjällen och beskrivs vidare som kall, hård, öde och tom. Samojedernas 

bostäder beskrivs som ömkliga och små, insidan av tälten beskrivs också som mörkt som en 

grav. Renen är det enda djur som nämns i texten angående djurhållning hos samojederna.63 

Samojedernas liv beskrivs som hotat av ryssar, dels genom röveri av deras renar förr i tiden, 

men också i nutid genom bedrägeri.64 

 

Det första intrycket av samojederna framställer dem som ogästvänliga och kalla. Detta framgår 

på flera plan då författaren bland annat lyfter fram hur han anlände till byn och möttes av 

plirande blickar och tystlåtenhet. Han betonar flera gånger tystlåtenheten och konstaterar att 

han tvingades hälsa först och endast fick en hälsning tillbaka. Vidare konstaterar han hur han 

väntade förgäves på en inbjudan till tältet.65 Väl inne i tältet beskriver han hur han lämnades i 

mörkret utan hjälp att starta elden och till sist tvingades göra upp sin egen eld. När tältet väl är 

upplyst av elden ges följande beskrivning vilket för tankarna till att samojederna är ett vilt och 

ociviliserat folk då flickan som beskrivs framstår som sådan. 

Vid eldskenet varseblef jag en flicka, som dragit, sig längst i ett hörn och höll på att med 

den outtröttligaste ifver angripa ett rått, genomfruset köttstycke. Hon nyttjade härvid ingen 

                                                 
tillhöra den mongoliska rasen innebär att folkgrupperna bär på särskilda fysiska attribut och enligt vissa läroböcker 

även har särskilda själsliga attribut, men i många fall konstateras att det finns en viss inbördes skillnad mellan 

folkgrupper av samma ras.  
57 Sköldberg, P.B. & Thomée, G. Lapparne. I Läsebok för folkskolan, faksimileutgåva efter första upplagan. 

Furuland, L. (red.). Möklinta: Gidlunds. 1979. s. 96. 
58 Ibid, s. 96f. 
59 Thomée, G. & Laestadius, P. Renen. I Läsebok för folkskolan, faksimileutgåva efter första upplagan. Furuland, 

L. (red.). Möklinta: Gidlunds. 1979. s. 98-100. 
60 Sköldberg, P.B. & Thomée, G. Lapparne. I Läsebok för folkskolan, faksimileutgåva efter första upplagan. s. 96f. 
61 Castrén, M. Färder bland Samojederna. I Läsebok för folkskolan, faksimileutgåva efter första upplagan. 

Furuland, L. (red.). Möklinta: Gidlunds. 1979. s. 410f. 
62 Ibid, s. 407f. 
63 Castrén, M. Färder bland Samojederna. I Läsebok för folkskolan, faksimileutgåva efter första upplagan. s. 409. 
64 Ibid, s. 410. 
65 Ibid, s. 409. 
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knif, utan högg med tänderna i hela stora stycket, slet och skakade hufvudet, så att lockarne 

i vild förvirring svajade kring det blodröda ansigtet.66 

Samojederna beskrivs vidare som dystra och mörka i allmänhet, om än också villiga att hjälpa 

utsatta och fattiga, och författaren räknar upp två olika grupper av samojeder. De timanska 

samojederna, som liknas vid finnar och beskrivs vara betänksamma, saktmodiga, slutna, 

misstrogna, envisa och egensinniga. Dessa framstår enligt texten som de mer förnämliga 

samojederna, om än fattiga. De kaninska samojederna beskrivs som vilda och högmodiga, de 

liknas vid samerna och beskrivs därmed också som nyckfulla, bedrägliga och opålitliga. 

Slutligen konstateras också att de timanska samojederna utsattes för en kraftig pesthärjning 

1831 vilket ledde till att de blev mer fromma och vände sig till kristendomen. Detta ställs mot 

den kaninska samojeden som envist framhåller sin hedniska avgudadyrkan.67  

 

Bilden av samerna som framkommer i läroboken framställer dem i ett exotiskt ljus som ett 

enkelt folk med nära band till naturen. Det exotiska och avlägsna med samerna förstärks av 

smeknamnet som tillskrivs dem ”snöfjällens son”. Skildringen av bostäderna, deras egendomar, 

och näringen, framställer dem vidare i termer av enkelhet, men inte på ett negativt sätt. Trots 

enkelheten framstår de nämligen leva ganska trevliga liv. Inga svårigheter lyfts fram med 

undantag från ett kort konstaterande om att samerna behöver renarna för att leva gott, vilket kan 

innebära att icke-nomadiska, icke-renskötande samer ses som misslyckade. Bilden av samerna 

är också en bild av ett främmande men gästvänligt och jämställt folk. 

 

Bilden av de utomeuropeiska nomaderna, i detta fall samojederna, kan också sägas vara något 

exotisk. Detta framgår särskilt i skildringen av flickan i tältet. Vidare framstår de som 

ogästvänliga, dystra, och vilda.  Däremot är bilden något nyanserad då skildringen särskiljer 

samojederna i två grupper varav författaren lyfter de timanska samojederna som fromma, och 

mer förnäma än de kaninska samojederna.  Det är också av vikt att konstatera att de timanska 

samojederna också beskrivs vara kristna. Bilden av deras liv framstår som hårt i ett kallt och 

ödsligt klimat och i kamp mot andra folk och mot naturen. Särskilt intressant är att samojederna 

till viss del ändå framstår som offer, både för den ryska staten och för sjukdomshärjningar. 

 

I en jämförelse kan konstateras att dessa två bilder har ganska lite gemensamt. Några likheter 

är dock att deras boskap lyfts fram som viktigt, att deras bostäder beskrivs vara små och 

inredningen sparsam. Båda beskrivs också med viss exotism, däremot kan sägas att bilden av 

samerna är en bild av ett välvilligt avlägset folk, medan bilden av de utomeuropeiska 

nomaderna här är en bild av ett dystert och vilt och ociviliserat folk. Liknelsen mellan samer 

och de utomeuropeiska nomaderna är också ett intressant fynd då de egenskaper som samerna 

tillskrivs i kapitlet om samojederna inte framkommer i kapitlet om samerna själva. Då det är 

två olika författare som skrivit dessa kapitlet kan det vara frågan om två olika bilder av samerna. 

 

7.2. Lärobok i geografi uti två, och fem kurser av Alexander Hallstén,  
1870, 1872 

Båda läroböckerna erbjuder samma beskrivning av de folkgrupper som benämns som 

nomadiska, dock lyfts ytterligare en folkgrupp fram som nomadisk i den senare av de två 

läroböckerna Lärobok i geografi uti fem kurser från 1872. Beskrivningarna av samtliga 

folkgrupper i böckerna är korta. Däremot återfinns en beskrivning av vad nomadism innebär. 

 

                                                 
66 Castrén, M. Färder bland Samojederna. I Läsebok för folkskolan, faksimileutgåva efter första upplagan. s. 409. 
67 Ibid, s. 410f. 
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Nomadism beskrivs vara ett tillstånd mellan vilda och bildade folk. Folkgrupper som idkar 

nomadism beskrivs därför vara halvvilda, ofta bo i tält, leva av boskapsskötsel och flytta runt 

efter behov av bete. Vidare beskrivs nomadiska folk styras efter ett patriarkaliskt system där 

fadern har oinskränkt makt.68 

 

Samerna beskrivs tillhöra den mongoliska rasen.69 Samerna delas in i olika grupper varav den 

nomadiska ”fjäll-lappen” beskrivs vara renare på alla sätt och bor i enkla tält medan bofasta 

samer framstår som fattiga. Hallstén pekar på att samerna var först att bosätta sig i Finland men 

att de senare blivit bortträngda och att de även till viss del förlorat sitt levnadssätt och språk.70 

De nomadiska samerna beskrivs vidare få alla sina förnödenheter från renen och orsaken bakom 

deras flyttningar beror på att de söker skydd från värmen på sommaren genom att vandra mot 

fjällen. De beskrivs vara kortväxta, och bo i enkla bostäder (kåtor).71 

 

Av gruppen utomeuropeiska nomader är genomgången av beduinerna den mest omfattande i 

textmassa. Genomgången av Arabiens befolkning lyfter de nomadiska beduinerna. Liksom den 

övriga befolkningen i Arabien beskrivs de vara muhammedaner (muslimer). De beskrivs flytta 

omkring med sina kameler, får och getter, och beskrivs även idka röveri. Området som sådant 

beskrivs bestå av flera små stater.72 

 

Ytterligare några folkgrupper som nämns som nomader är kirgiserna, turkomannerna, 

uzbekerna, kurderna, beludscherna, dsungarerna, mongoler och kalmucker. De tre första 

beskrivs bekänna sig till Islam, kurderna och beludschernas tro berörs ej, de tre sistnämnda 

beskrivs vara ”lamadyrkare”73. Samtliga folkgrupper beskrivs idka, eller älska nomad- och 

rövarlivet. Mongoler och kalmuckers bostäder beskrivs vidare som smutsiga och rökiga 

filttält.74 Den folkgrupp som enbart nämns i den senare av de två läroböckerna är tuareger (som 

i boken kallas tuarike). De beskrivs vara av arabisk härkomst, idka röveri och bilda flera okända 

politiska samhällen.75 Afghanerna är den enda utomeuropeiska folkgrupp som benämns vara 

nomadisk utan att samtidigt beskriva utöva röveri. Liksom tuaregernas politiska situation 

beskrivs afghanernas samhälle svårt att överblicka med en mängd skilda stamfurstar och 

oenhetligheten sägs grunda sig i deras stolta kärlek till oavhängighet.76 

 

Bilden av samerna som ges i denna lärobok skiljer sig inte särskilt från den tidigare. Den är 

kortare i textmassa vilket ger en mindre omfattande bild dock. Likheter från tidigare är att renen 

beskrivs vara samernas rikedom, att de är av en främmande ras, och bor i enkla tält. Mer 

uttryckligt än tidigare är bilden av nomadiska samer som mer rena och äkta samer. Vilket 

markerar samernas avstånd från civilisationen. Samerna beskrivs också vara något utsatta tack 

vare finska nybyggare. Genom att ta beskrivningen av nomadism i beaktande kan dock 

konstateras att bilden av samerna i denna lärobok ser dem som mindre jämställda. 

 

Bilden av de utomeuropeiska nomaderna är även den mindre omfattande, detta trots att 

mängden folkgrupper som lyfts fram är många fler. I bilden framstår nomaderna som ett hot 

                                                 
68 Hallstén A. Lärobok i geografi uti fem kurser. Åbo: J.W. Lillja & Co:s förlag. 1872. s. 42. 
69 Hallstén, A. Lärobok i geografi uti två kurser för lägre elementarläroverk. Åbo: J.W. Lillja & Co:s förlag. 1870. 

s. 42f.  
70 Ibid, s. 66, 69. 
71 Ibid, s. 89f. 
72 Ibid, s. 109. 
73 Buddister. 
74 Hallstén A. Lärobok i geografi uti fem kurser. 1872. s. 170, 174f, 182. 
75 Ibid, s. 189f. 
76 Ibid, s. 174. 
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mot andra och som smutsigt och splittrat. Detta då nästan alla folkgrupper beskrivs vara rövare, 

och att deras bostäder, om de beskrivs alls, beskrivs som smutsiga och rökiga. I de fall deras 

samhällsorganisation nämns skildras det alltid som oöverskådligt och splittrat. Bilden kan på 

många sätt vara mindre nyanserad än den tidigare lärobokens, detta kan dock bero på att det 

alltjämt saknas en mer omfattande skildring av någon utomeuropeisk folkgrupp. Bristen på 

nyans leder till att många av dessa folkgrupper framstår mycket lika varandra. Värt att notera 

är att inga grupper nämns som kristna. 

 

I en jämförelse mellan dessa två bilder framstår bilden av samerna mer fredliga än bilden av 

utomeuropeiska nomader. Detta gäller främst i skapandet av offer och förövare. Samerna 

framstår i skildringen som offer i den meningen att de trängs undan från sitt hem i Finland, och 

att fattigdom kan inträda hos samerna. Bilden av utomeuropeiska nomader är här snarare en 

bild av förövare som plundrar, ibland för kul, och ingenting nämns om eventuell fattigdom. När 

det kommer till bostäderna värderas de utomeuropeiska nomadernas bostäder som smutsiga och 

trånga medan samernas bostäder mer värdefritt beskrivs som små. Ingenting i skildringarna av 

varken samer eller utomeuropeiska folkgrupper angiver att de inte skulle passa in i den 

beskrivning som ges av ”nomadism” i allmänhet. 

 

7.3. Geografi för folkskolan av Sigfrid Almquist, 1886 
I läroboken förekommer fyra folkgrupper som beskrivs vara nomadiska, dessa är samerna, 

kirgiserna, beduinerna, och inuiterna. Beskrivningarna är något mer utförliga än tidigare 

lärobok. 

 

Samerna kopplas inte direkt till någon ras, men beskrivningen av deras fysik påminner i stora 

drag om vad som vanligen används för att beskriva folk av den mongoliska rasen under 

perioden. Alltså, småväxta, svart stripigt hår och gulaktig ansiktsfärg. Vidare betonas ett 

släktskap med finnar. Almquist betonar att samerna inte idkar jordbruk utan lever på 

boskapsskötsel som enbart består av renar. Det läggs också betoning på att samerna inte har 

fasta bostäder utan att de flyttar från trakt till trakt utefter renarnas betesbehov. Bostäderna 

beskrivs som enkla i inredning. Det framgår tydligt att renen är viktig för samerna då dessa är 

både deras mat, kläder och transport.77 

 

Den första utomeuropeiska nomadiska folkgruppen som läsaren möter i denna lärobok är 

kirgiserna. De beskrivs leva i ett ofruktbart och öde land där stora delar är sandöken nästan helt 

utan växtlighet. Almquist hävdar att det i området bor flera nomadiska folkgrupper av den 

turkiska stammen, men kirgiserna är den enda folkgrupp som nämns vid namn som fortfarande 

är nomader. Den tvåpuckliga kamelen beskrivs som ett oumbärligt husdjur men hästen värderas 

dock högre. Författaren hävdar att nomadstammarna som finns här lever av boskapsskötsel och 

röveri och lyfter också fram hur nomadstammar från detta område erövrat stora länder som 

Persien, Kina, och till och med Europa.78 

 

Den andra utomeuropeisk folkgruppen läsaren möts av är beduinerna, som beskrivs vara araber 

och anses tillhör samma folkgrupp som judar. Följande går att läsa om arabernas egenskaper 

(som delas av beduinerna).  

                                                 
77 Almquist, S. Geografi för folkskolan. Stockholm: Norstedt & Söner. 1886. s. 18-20. 
78 Ibid, s. 90f. 



16 

 

De äro ett vackert och kraftfullt folk, tappra, ädelmodiga och gästfria, men också 

hämndgiriga och roflystna.79 

Beduin hävdas betyda ”öknens barn” och sägs utgöra en stor del av Arabiens invånare. De 

beskrivs ströva omkring med sina hästar och dromedarer, lägga sig på lur för att plundra 

karavaner eller föra blodiga fejder med varandra. De beskrivs vara delade i många små stammar 

och ledas av hövdingar, som kallas schejker eller emirer. Hästarna värderas högt av författaren 

och beskrivs vara av den finaste rasen i världen.80 

 

Inuiterna är den sista utomeuropeiska folkgruppen som behandlas och återfinns i kapitlet om 

Amerika och Grönland. Inuiterna beskrivs vara huvudbefolkningen i norra Amerika och på 

Grönland. Deras utseende beskrivs följande. 

Eskimåerna äro små och undersätsiga, med breda, platta ansigten, mörk hy och små, sneda 

ögon liksom den mongoliska rasen. De gå klädda i sälskinn, män och kvinnor lika.81  

På vintern beskrivs de bo i låga kojor av sten och torv, inredda med en tranlampa som fungerar 

som både ljuskälla och värme. Deras sommarbostäder beskrivs vara tält av sälskinn. Det 

betonas av författaren att inuiterna varken har boskap eller jordbruk utan livnär sig på jakt, och 

enbart håller hunden som husdjur. Sälar och valar beskrivs vara viktiga för inuiterna då det 

hävdas att de får nästan alla sina förnödenheter genom jakten på dessa, sedan följer några 

exempel på vad detta kan vara och det påstås också att de under vintern sällan går och att de då 

lever av sommarfångsten. Almquist avslutar med att lyfta fram att inuiterna på Grönland blivit 

omvända till kristendomen, håller viss odling och till och med har böcker och tidningar.82 

 

Bilden av samerna har hittills varit att se dem som beroende av renen, levandes enklare liv med 

nära anknytning till naturen, vara av en främmande ras och framstår över lag som ett fredligt 

och avlägset folk som lever med sina renar. Även i denna lärobok stämmer denna bild i stort. 

En skillnad från tidigare är att samerna här inte placeras i någon särskild ras, utan endast deras 

utseende beskrivs. Den största skillnaden mot tidigare bilder är att de betonas ha nära släktskap 

med finnar. 

 

I bilden av de utomeuropeiska nomaderna har tidigare deras rastillhörighet, hotbilden mot 

bofasta, och närheten till naturen varit centrala. När nomadernas egenskaper lyfts är det ofta i 

syfte att visa på ett ogästvänligt, förrädiskt, eller på annat vis annorlunda folk. Detta gäller även 

i denna lärobok. Någon större skillnad från tidigare bilder framträder först i bilden av inuiterna. 

Denna bild särskiljer sig då de dels beskrivs livnära sig uteslutande på jakt. Vidare framstår de 

inte som ett hot mot andra människor, de framstår snarare bli allt mer integrerade till en 

europeisk livsstil. Deras omvändning till kristendomen betonas. 

 

I en jämförelse kan konstateras att likheter i bilden av samerna och de utomeuropeiska 

nomaderna främst framstår vara ensidig näring, jakt eller boskap, närhet till naturen, och 

betoning på rastillhörighet. Skillnader i bilden framstår främst vara att samerna inte framställs 

som ett hot mot någon. Något som de utomeuropeiska nomaderna, bortsett inuiterna, framstår 

som. 

 

                                                 
79 Almquist, S. Geografi för folkskolan. 1886. s. 94. 
80 Ibid, s. 94. 
81 Ibid, s. 120. 
82 Ibid, s. 120. 
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7.4. Lärobok i geografi av Elis Lagerblad, 1890 
Samerna beskrivs tillhöra den finsk-ugriska folkstammen som är en del av den mongoliska 

rasen. Lagerblad menar att trots ”rasblandning” är samerna den folkgrupp som bibehållit mest 

av sitt ursprung av de mongoliska raserna som återfinns i norden. Till fysiken beskrivs de som 

kortväxta, med svart stripigt hår, brett och platt ansikte. Till sitt sinne beskrivs de som tröga, 

tungsinta och trumpna. Däremot sägs de vara mycket gästvänliga mot främlingar och 

familjeförhållandena beskrivs som utomordentliga. De beskrivas älska sin fosterbygd men 

författaren pekar på att det blir allt färre samer i världen år för år då allt fler överger sitt språk 

och sin kultur för nybyggarnas.83 

 

Lagerblad skiljer på fjäll-lappar och fiskar-lappar varav de senare framstår som fattiga och 

bofasta. Samernas nomadiska livsstil beskrivs anpassas efter säsong och efter renes behov. 

Renen beskrivs som samernas rikedom och författaren lägger tid på att räkna upp allt vad renen 

erbjuder samerna. Hunden beskrivs också vara ett viktigt husdjur för samerna som hjälper dem 

hålla ihop hjordarna av renar vid vandringar.84 Samer i Norge beskrivs raskare och 

företagsammare än svenska och finska samer p.g.a. klimatet men hur förtäljes icke.85 

 

Av de utomeuropeiska nomaderna sägs beduinerna tillhöra arabfolket, som är delat i bofasta 

och nomadiska araber.86 Författaren menar att beduinerna kallas för ”öknens söner” och strövar 

omkring med hjordar av får, getter och kameler. Stor betoning läggs på hur förträffliga deras 

hästar är. Stammarna av beduiner påstås ligga i ständig fejd med varandra om brunnar och 

betesmarker och beduinerna i sig beskrivs vara förnöjsamma och ridderliga.87 

 

Likt beduinerna beskrivs tuarike (tuareger) vara ridderliga och oberoende. Författaren menar 

att de strövar omkring i öknen med sina snabba kameler och dromedarer och antingen leder de 

karavaner genom öknen för en avgift eller plundrar dem.88 

 

Av de många nomadfolken som påstås leva på ryska stäppen nämns endast kirgiserna vid namn. 

Deras bostäder beskrivs vara runda filttält och deras boskap sägs huvudsakligen vara hjordar 

av får och hornboskap, kameler som lastdjur och häst som riddjur.89 Kirgiserna beskrivs vara 

ett turkiskt folk, vilket räknas till den mongoliska rasen, som är fredligt. Deras stamförvanter 

turkmenerna sägs vara fega rövare som plundrar sina grannar under natten.90 

 

Inuiterna nämns i läroboken vid två namn, dels det som författaren menar att de själva kallar 

sig, innuiter, och dels det sedvanliga tilltalsnamnet för folket, eskimåer. De skildras som ett av 

Nordamerikas urinvånare och sägs vara utspridda på ett stort område. De sägs tillhöra den 

mongoliska rasen och kallas för ett ”äkta polarfolk”. De beskrivs bo i iglos på vintern och i 

skinntält på sommaren samt ständigt gå klädd i skinn. Säl och val beskrivs vara deras uppehälle. 

Deras kamp för överlevnad i det hårda klimatet beskrivs som outsägligt och farligt och de 

beskrivs därmed som modiga. Det poängteras att eskimåer på Grönland och Labradors nordkust 

är kristna.91 

 

                                                 
83 Lagerblad, E. Lärobok i geografi. Borgå: Werner Söderström. 1890. s. 18. 
84 Ibid, s. 30. 
85 Ibid, s. 60. 
86 Ibid, s. 183. 
87 Ibid, s. 185. 
88 Ibid, s. 226. 
89 Ibid, s. 48. 
90 Ibid, s. 178, 202. 
91 Ibid, s. 238f. 



18 

 

I övrigt nämns kurder, afghaner och beludsjer vara krigiska som nomadfolk. Kurderna hävdas 

idka boskapsskötsel och röveri men tillskrivs också som vackra och välbildade då de tillhör den 

indoeuropeiska rasen. Afghanerna och beludsjerna beskrivs som råa och krigiska och det nämns 

att de är muslimer.92 

 

Bilden av samerna framstår vara en bild av ett vänligt och trevligt folk i denna lärobok. De 

beskrivs visserligen vara tröga, trumpna, och tungsinta, men de beskrivs också vara gästvänliga, 

älska sitt land, och ha goda relationer inom familjen. Den främsta skillnaden från tidigare bilder 

är att samerna nu framstår som att de självmant överger sin kultur utan någon betoning på att 

de trängs undan. I övrigt är bilden ganska lik bilden i tidigare läroböcker där, renens betydelse, 

tillhörande en främmande ras, släktskapet med finnarna, gästvänligheten och familjesämjan, 

samt synen att bofasta samer är fattiga, är återkommande. 

 

Bilden av utomeuropeiska nomader har också mycket gemensamt med bilden i tidigare 

läroböcker. Många av folkgrupperna beskrivs vara rövare eller krigiska, med otydlig 

samhällsorganisation, betoning läggs på deras närhet till naturen genom att ge smeknamn. 

Några noterbara skillnader är att kirgiserna här framstår som fredliga snarare än rövare, att 

beduinernas rikedom nu beskrivs vara brunnarna, och att både några positiva egenskaper lyftes 

fram hos beduiner och tuareger. Liksom tidigare utgör bilden av inuiterna något av ett undantag 

då de beskrivs vara ett modigt jaktfolk, och deras kristna tro betonas. 

 

I en jämförelse framstår ganska många skillnader i bilden av samerna och bilden av 

utomeuropeiska nomader generellt. Samerna framstår som fredligare, trevligare, och något mer 

anpassningsbara då de hävdas självmant överge sin nomadiska livsstil i förmån för 

nybyggarnas. Rastillhörighet framstår alltjämt viktigt att lyfta fram hos båda grupperna. Både i 

bilden av samer och i bilden av utomeuropeiska nomader betonas folkets närhet till naturen, 

delvis med hjälp av smeknamn. 

 

7.5. Lärobok i geografi för folkskolan av Anders Allardt, 1898, 1902  
Innehållet i de båda läroböckerna är identiskt när det kommer till vad som är aktuellt för 

föreliggande uppsats att undersöka. 

 

Renen beskrivs i samernas fall som ett husdjur och det framgår i beskrivningen av samernas 

mat, kläder och bostäder att allt är beroende av vad renen har att erbjuda. Vidare framgår det 

från en bild senare i boken att hunden rimligen är ett av samernas husdjur också. En bild som 

vidare avslöjar ett användningsområde för renen, då som dragkraft då en same avtecknas rida 

på en släde bakom en ren.93 I övrigt liknas samernas levnadssätt med både beduiner och inuiter. 

Det framgår även att samerna räknas till den mongoliska rasen när de liknas vid inuiterna som 

då också beskrivs tillhöra den mongoliska rasen.94 

 

Beduinerna benämns inte direkt vid namn utan som araber, beskrivs vara av den semitiska 

folkstammen. Att det handlar om beduinerna framgår dels i att det görs skillnad på araber vid 

kusten och araber i det inre landet, och att författaren betonar att araber i det inre delen av landet 

lever som samerna, flyttar omkring med kamel- får- och gethjordar och består av skilda 

oberoende stammar. De konstateras att befolkningen där är muslimer.95 

 

                                                 
92 Lagerblad, E. Lärobok i geografi. Borgå: Werner Söderström. 1890. 182, 188. 
93 Allardt, A. Lärobok i geografi för folkskolan. Borgå: Werner Söderströms boktryckeri. 1898. s. 17f, 33. 
94 Ibid, s. 77, 96. 
95 Ibid, s. 77. 
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Inuiterna liknas även dem vid samerna vilket framgått ovan. Utöver att de konstateras tillhöra 

den mongoliska rasen, framgår det att både kvinnor och män går lika klädda och att de är 

kristna.96 

 

Kirgiserna beskrivs också tillhöra den mongoliska rasen, vara gulaktiga i ansiktsfärgen och ha 

sneda ögon.97 Kirgiserna i sig beskrivs som ett fredligt herdefolk bland övriga halvvilda turkiska 

stammar som idkar boskapsskötsel och röveri.98 

 

Bilden av samerna framställer dem som ett folk med ensidig näring, där renen ses som deras 

rikedom. Skildringen av samerna är kortfattad, men liksom tidigare bilder är renen, och den 

mongoliska rasen något som lyfts fram. En skillnad från tidigare är att samernas livsstil liknas 

vid utomeuropeiska nomaders, men någon vidare förklaring ges ej. 

 

Bilden av utomeuropeiska nomader framstår i denna bok som mer positiv än i samtliga tidigare 

skildringar. Detta beror främst på att folkgrupperna antingen konstateras vara fredliga eller i 

alla fall inte beskrivs vara rövare eller krigiska även om det framgår att sådana nomadgrupper 

finns. Rastillhörigheten framstår fortfarande som en viktig del av bilden. 

 

I denna lärobok har jämförelsen praktiskt taget redan gjorts av materialet. Bilden av både 

samerna och de utomeuropeiska nomaderna framstår som beroende av ensidig näring och 

tillskrivs en rastillhörighet. 

 

7.6. Läsebok för folkskolan 1899 
Liksom i den tidigare upplagan av Läsebok för folkskolan från 1868 återfinns här blott två 

folkgrupper som benämns som nomadiska. Samerna och samojederna. Texten om samerna är 

en ny text. Texten om samojederna är densamma från den tidigare upplagan och kommer därför 

inte att sammanfattas igen. Däremot har den kortats ned, vad som valts bort och vilken 

konsekvens det kan ha fått för bilden av samojederna kommer därför att behandlas nedan. 

 

Samerna sägs bo från övre Norrland ner till Jämtland, och har på sommaren särskilda områden 

där de får vistas. Samerna beskrivs vara av mongolisk härkomst, vara kortväxta, gulaktiga, rund 

huvudskål, brett och hoptryckt ansikte, platt näsa, djupt liggande ögon, bred mun och svart 

stripigt hår. Beskrivningen av deras kläder framställer det som att både män och kvinnor går 

klädda likadant och med viss exotism då det konstateras att de, genom att dra upp kolten en bit, 

kan skapa ett väck i kläderna där de stoppar allt från tobakspipor och mat till hundvalpar. 99 

Författaren betonar att det finns tre olika typer av samer, fjällsamer, skogssamer och 

fiskarsamer. Det framgår av beskrivningarna att fjällsamer lever ett fullt nomadiskt liv, medan 

fiskarsamerna är bofasta och skogssamerna intar någon form av mellanställning där de 

visserligen har renar och vandrar med dem, men inte lika långa vandringar. Fjällsamernas liv 

beskrivs över lag ganska tufft och mödosamt, där arbetet med renhjordarna tar mycket tid. Detta 

då både vandringar med, samlandet av, och mjölkningen av renarna beskrivs som mödosamt. 

Fjällsamerna beskrivs under sommaren torka kött, bygga upp ett vinterförråd och fixa 

vinterredskap. Skogssamernas verksamhet beskrivs i kortare ordalag och det hävdas att de 

endast vandrar och vårdar sina renar under juli och augusti och sedan lämnar dem att vandra 

fritt. Det framgår av texten att samer som inte håller renar och livnär sig genom att arbeta som 

dräng eller livnär sig på jakt och fiske anses vara fattiga och hamnat på obestånd av någon 

                                                 
96 Allardt, A. Lärobok i geografi för folkskolan. Borgå: Werner Söderströms boktryckeri. 1898. s. 96. 
97 Ibid, s. 85. 
98 Ibid, s. 74. 
99 Geijer, E.G. Lapparne. I Läsebok för folkskolan. Stockholm: Norstedt & Söner. 1899.  s. 361. 
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anledning. Därmed framstår de bofasta, icke renskötande samer som de fattigaste.100 Renen 

hävdas vara samernas rikedom då de erbjuder draghjälp, används till mat, kläder, skor, redskap, 

till att producera en särskild delikatessost, och givetvis för att sälja för pengar ibland också.101 

Det bör också nämnas att samerna på flera ställen beskrivs vara kristna och följa kristna 

traditioner.102 

 

Samerns bostäder, kåtorna, beskrivs detaljerat men framstår ändock som enkel och liten. Att 

kliva in i en kåta beskrivs dramatiskt med arga skällande hundar, skrikande barn, varmt, trångt 

och rökigt. Men sedan det intrycket lagt sig konstateras att det är ordning och reda i kåtan.103 

 

Samerna som sådana beskrivs som hjälpsamma, trevliga, förtjusta i ordlekar och gåtor, bra på 

samarbete och hårt arbetande. Författaren skildrar detaljrikt resan och hur samerna gör för att 

styra renarna genom landskapet med enkla och ändamålsenliga redskap. Samerna beskrivs 

också som väl anpassade och skickliga i miljön och i att hantera redskapen. En bild på en 

ihjälfrusen samepojke finns med i kapitlet vilket visar på hur farlig naturen kan vara, men inget 

nämns om bilden. Efter ett dagsarbete beskrivs samerna som förnöjda och belåtna, och som om 

de kommit hem efter en hård dags slit. Sällskapet beskrivs vänligt retandes med varandra, men 

också allvarliga och fokuserade när det behövdes.104 De beskrivs också vara omtänksamma mot 

gäster och främlingars erfarenheter i en episod.  

Emedan vi sutto så nära elden, fingo vi beständigt gnistor och glöd i ansiktet eller på 

kläderna. Då någon lapparne blef bränd, skrattade de andra så hjärtligt, att den, som blifvit 

bränd, måste skratta med. Om däremot en eldflaga sprakade på mig, höllo de sig 

allvarsamma af försyn för min andliga värdighet. Men, sågo de mig draga på munnen 

aldrig så litet, skrattade hela sällskapet med full hals.105  

Den bild som ges av Samojederna kan i mångt och mycket beskrivas som förenklat i förhållande 

till den bild som gavs i den tidigare behandlade upplagan av Läsebok för folkskolan. Detta beror 

på att det sista stycket om Samojederna, där författaren skiljer på två grupper av samojeder och 

beskriver en av dessa grupper med mer positiva värderingar och egenskaper, lyfter fram deras 

svårigheter med rövare, klimatet och sjukdomar, samt beskriver dem som kristna, har valts bort. 

Det var också i detta stycke som samojederna liknades vid samerna, vilket innebär att bilden av 

samer som nyckfulla, bedrägliga och opålitliga också valts bort. Kvar finns dock skildringen av 

det karga, tomma och kalla klimatet, det ogästvänliga mötet och bilden av den vilda flickan 

slitandes med tänderna i en bit rått kött. Därav blir bilden av samojederna mer enkelriktad och 

negativ.106 

 

Bilden av samerna är i stora drag oförändrad sedan tidigare. Samerna framstår även här som 

gästvänliga och arbetsamma, deras näring framstår som ensidig med renen som deras största 

rikedom, utgångspunkten är att nomadiska samer är mer ”riktiga” och bofasta samer har blivit 

fattiga av någon anledning. Vidare innefattar bilden närhet till naturen, rastillhörighet, och enkla 

redskap och bostäder. Några nämnvärda skillnader från tidigare är att samerna i denna lärobok 

framstår leva ett hårt liv, något som tidigare skildringar inte betonat även om inte motsatsen 

hävdats. Samerna beskrivs också i en större utsträckning i relation till Sverige och svenskarna 

där samernas utbredning i Sverige behandlas, och mer tid läggs på att beskriva hur samerna 

                                                 
100 Geijer, E.G. Lapparne. I Läsebok för folkskolan. Stockholm: Norstedt & Söner. 1899. s. 362f. 
101 Ibid, s. 365. 
102 Ex. Stockfleth, N.V. Resa i Lappland. I Läsebok för folkskolan. 1899. s. 372. 
103 Geijer, E.G. Lapparne. I Läsebok för folkskolan. 1899. s. 364f. 
104 Stockfleth, N.V. Resa i Lappland. I Läsebok för folkskolan. 1899. s. 368-371. 
105 Ibid, s. 372. 
106 Castrén, M.A. Färder bland samojederna. I Läsebok för folkskolan. 1899. s. 824-827. 
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bemöter svenskar i deras sällskap. Dessutom betonas samernas kristna tro. Denna bild framstår 

över lag som mer positiv än tidigare vilket främst märks i antalet positiva värdeord. 

 

I en jämförelse mellan bilden av samerna och bilden av utomeuropeiska nomader (som i detta 

fall utgörs av samojeder) framstår samerna i en mer positiv dager. Särskilt då liknelsen mellan 

samojederna och samerna tagits bort. Några likheter i bilden gäller synen på ett hårt liv i ett 

kargt klimat, enkla och praktiska bostäder med sparsam inredning. 

 

7.7. Lärobok i geografi för folkskolan av Hedvig Sohlberg, 1900 
Nomader beskrivs i läroboken som ett ”utvecklingsstadie” mellan de obildade vildarna och de 

civiliserade kulturfolken. Sohlberg är dock tydlig med att ett folks levnadssätt inte ensamt 

bestämmer folkets bildningsgrad, även religionen spelar stor roll och kristna står här högst, följt 

av judar och muslimer. Lägst ned stå hedningar som avgudar flera gudar.107 Flera folkgrupper 

benämns som nomadiska men endast tre folkgrupper får någon form av tilläggande beskrivning. 

Dessa är samerna, kurderna och inuiterna. 

 

Det skrivs kort om samerna i boken. Det framgår det att de tillhör den mongoliska rasen.108 

Vidare framgår det att samerna bor långt norrut och är få till antal, deras husdjur beskrivs vara 

hunden och renen, deras näring beskrivs vara renskötsel och även fiske.109 
 

Av utomeuropeiska folkgrupper lyfts kurderna och inuiterna. Kurderna beskrivs vara nomader 

som tränger undan den bofasta ursprungliga befolkningen i Armenien.110 

 

Inuiterna räknas upp som en av urinvånargrupperna i Nordamerika och påstås tillhöra samma 

ras som indianerna (som i denna lärobok räknas till en egen ras). Deras kortväxthet, mörka hy, 

breda och platta ansikten, och smala ögon betonas och Sohlberg menar också att inuiterna blivit 

starkt uppblandade av just den mongoliska rasen. De beskrivs som godmodiga, ärliga, 

förnöjsamma och lättjefulla. Män och kvinnor beskrivs vara liknande i kläder och det betonas 

att inuiter inomhus går runt nästan nakna. Männen beskrivs också vara skickliga roddare. Deras 

bostäder beskrivs som enkla och inte särskilt angenäma för varken ögon eller näsa. Sälen vikt 

för eskimåerna liknas med renens betydelse för lapparna. Det beskrivs en skillnad i sysslor hos 

män och kvinnor men inte som något negativt. Det betonas också att eskimåerna på Grönland 

blivit kristnade, inreder sina bostäder bättre, blivit undervisade, och att de gärna firar 

högtider.111 

 

Bilden av samer har betydande likheter med tidigare bilder trots liten textmassa. Detta beror 

främst på att de vanligaste påstående om samerna figurerar i texten, deras mongoliska härkomst, 

den ensidiga näring, renens betydelse och att de bor långt norrut. Genom att beakta Sohlbergs 

bild av nomader i allmänhet kan konstateras att samerna, trots att de är nomader ändå anses inta 

en högre ”utvecklingsgrad” än andra nomader på basis av deras religion, även om den inte 

explicit nämns. 

 

Bilden av utomeuropeiska nomader är i denna lärobok mer positiv än i tidigare läroböcker. Det 

ska dock konstateras att detta troligen beror på att endast inuiterna får någon mer omfattande 

plats i läroboken, och som tidigare konstaterat intar bilden av inuiterna något av en särställning 
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i gruppen utomeuropeiska nomader. Genom att beakta detta framstår bilden som ganska 

likartad, deras rastillhörighet framhävs, deras bostäder framstår som enkla, smutsiga och fula, 

de lever av ensidig näring och beskrivs med positiva värdeord. Det ska dock anmärkas att de 

ord som beskriver dem, om än positiva, får dem att framstå som naiva och lata. Liksom tidigare 

betonas deras allt mer europeiska livsstil, dock denna gång som något som har hänt dem, då de 

blivit kristnade, och fått undervisning. 

 

I en jämförelse framstår tidigare vanligt förekommande likheterna, ensidig näring och betoning 

på rastillhörighet. Inuiterna och samerna framstår också hamna på samma ”utvecklingsgrad” 

utifrån resonemangen kring nomadism i allmänhet. Det finns dock få andra likheter att lyfta i 

denna jämförelse då samerna i denna lärobok knappt behandlas. 

  

7.8. Geografisk läsebok 1 & 3 av Fagerlund & Falk, 1910, 1914 
Fyra utomeuropeiska nomader lyfts i dessa två böcker. Det första mötet med turkmenerna 

framstår som en besvikelse i den mening att mottagandet inte var så gästvänligt som personen 

hade väntat sig. Intrycket kom dock att lugna sig sedan männen behandlat gästerna artigt. De 

turkmenska kvinnorna kallas för ett kraftfullt släkte, resliga, grovlemmade, flitiga och snygga, 

men också mycket ohövliga. Författarna resonerar kring om detta kan bero på att kvinnorna 

tvivlade på deras duglighet.  

 

De turkmenska nomadernas arbete med boskapen framstår som mycket tungt. Detta då vallning, 

separation av hjordarna och mjölkningen beskrevs vara tidskrävande. Mejeriprodukterna som 

turkmenerna producerar beskrivs som imponerande och välsmakande och framstår också som 

den huvudsakliga födan hos turkmenerna. Författarna konstaterar detta genom att beskriva hur 

de blev bjudna på supé. Kronan på verket blev ett speciellt kaffe som enligt författarna görs 

under en nästan religiös stämning och beskrivs följande. 

Blott den bäste och tappraste mannen kan få äran att bränna och krossa bönorna. På aftonen 

i fråga eftersändes en vän från ett granntält för att göra det. Han tvättade ansikte och 

händer, innan han började sitt arbete, och alla andra sutto runt omkring och gåvo akt på 

honom. Det skulle rent av anses för synd, om en kvinna fick röra vid kaffet; en dylik 

vidskepelse är gängse bland alla stammarna.112 

De turkmenska tälten beskrivs vara runda filttält som är utmärkt för sitt ändamål, 

ogenomtränglig för sol och vind, sval på sommaren och varm på vintern. Inredningen beskrivs 

som sparsam. Miljön som turkmenerna lever i framstår som avlägset och vackert, en enslig, 

vild slätt med människor som ropar vilda rop på obekanta tungomål. Turkmenernas läger 

beskrivs som mycket snygga och välordnade och orsaken som ges är att produktionen av 

mejeriprodukter krävde ordning och reda. 

 

Nästa folkgrupp som behandlas är beduinerna. Deras samhälle beskrivs ingående av författarna 

och framstår som både pragmatiskt och komplext. Detta framgår främst då författarna redogör 

för hur styrningen framgår där beduinerna är indelade i stammar bestående av mer eller mindre 

talrika familjer. Stammarna framstår styras genom ett komplext system av råd och hövdingar 

där rikedom, talang, och härkomst har betydande påverkan. Även rättskipningen framstår som 

något komplex då det konstateras att det i öknen saknas en skriven lag och domarna faller efter 

tradition. Straffen påstås vara böter eller att lämna stammen. I vissa fall också genom 

blodshämnd enligt gammaltestamentlig lag och koranens lag. Blodshämnden beskrivs av 

författarna som godtycklig och utdragen då rätten att kräva blod för blod påstås sträcka sig 

genom fem generationer och om de inte hittar någon familjemedlem kan de rikta den mot vem 
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som helst från förbrytarens stam. Därför konstaterar författarna att även oskyldiga européer kan 

råka illa ut i öknen om denne stöter på en beduin som anser sig ha blodshämndsrätt på européer. 

 

Beduinernas kopplas inte till någon särskild ras men beskrivs rent fysiskt gå med rak rygg, stolt 

över sin rena härstamning. Värdiga steg, medellång, mager, med skarp blick och en tydligt 

markerad näsa. Männens huvudbonad lyfts fram som det mest markerande med deras kläder 

och kvinnorna påstås gå barfota. Djuren beskrivs som deras förnämsta rikedom och främst är 

kamelen.  

 

Beduinerna beskrivs tillämpa skydds- och asylrätt, på grund av deras ädlaste karaktärsdrag. 

”Högsintheten”. Författaren menar att en beduin alltid 

[vill] lämna en förföljd hjälp mot hans fiende, en svag och hjälplös stöd mot en starkare. 

Varje främling, som kommer in i beduinens tält, kan räkna på ägarens beskydd, så länge 

han uppehåller sig där. Har någon deltagit i en beduins måltid, kan han sedan han lämnat 

tältet, göra anspråk på hans understöd under de följande 80 timmarna, ty man antager, att 

under denna tid den intagna födan befinner sig i den undfägnades mage.113 

Vidare menar författarna att gästvänlighet är ett utmärkande drag hos beduinerna. En gest som 

lyfts fram som märklig är seden att erbjuda gästen ägodelar som hen visat intresse i, då denna 

sed också innebär att gästen erbjuder en motgåva. Utöver högsintheten och gästvänligheten 

framstår beduinernas andra egenskaper som inte särskilt positiva i beskrivningen av dem. 

Författaren konstaterar att beduiner, liksom andra naturfolk, delar med barnen glädjen att få 

saker. Detta leder enligt författarna till att beduiner kan tigga på ett sätt som framstår som 

stötande för en europé eller till och med stjäla av varandra. Stöld påstås vara något fint och en 

skicklig tjuv prisas, och belönas om tjuven är ung. Vidare konstaterar författarna att rövartåg är 

vanligt förekommande hos beduinerna för att stjäla från andra stammar och folk. Dessa 

företagas minst en gång varje år och kan hålla på i veckor eller månader. Slutligen beskrivs 

också beduinerna som starkt patriarkala där fadern i familjen bestämmer allt, sönerna är skyldig 

honom lydnad och kvinnornas främsta utmärkelse är deras söner.  Kvinnorna får inte heller 

beträda männens sida i tältet, är ansvariga för alla hushållsbestyr och när de är på vandringar 

får männen rida på kamelerna och kvinnorna gå vid sidan om. Barnen beskrivs också växa upp 

utan uppfostran som vildar och oförsynta barn beröms till och med som manliga och 

självständiga och beduinerna beskrivs äta ostyckade djur med fingrarna, en åsyn som är föga 

lockande för européer.114 

 

Den tredje folkgruppen är kirgiserna och delas av författarna in i två grupper varav en, kara-

kirgiserna, beskrivs vara de egentliga stäppinvånarna och äkta nomader. De beskrivs flytta året 

runt i jakt efter betesmarker, men författarna är tydliga med att poängtera att kirgiserna inte 

planlöst driver omkring utan att det är tydligt bestämda betesmarker både sommar och vinter 

för att inte skapa osämja mellan stammarna. Vintern för kirgiserna beskrivs som hård och farlig. 

Vintern innebär nämligen att stäpperna täcks i ett vitt snötäcke som omöjliggör det för boskapen 

att beta, och eftersom kirgiserna inte samlar vinterförråd, på grund av brist på gräs även under 

sommaren, måste de istället ordna så att de viktigaste djuren blir prioriterade i matningen under 

vintern. Vintern beskrivs vara en tråkig tid som mestadels spenderas i ett rökfyllt tält. 

Sommaren beskrivs bemötas med glädje och fest hos kirgiserna, vandringen mot 

sommarbetesmarkerna görs i etapper där boskapen betar allt i sin väg och kirgiserna.115 

 

                                                 
113 Fagerlund, E. Falk, E. Geografisk läsebok 1. 1910. s. 26. 
114 Ibid, s. 26-31. 
115 Ibid, s. 90-92. 
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Kirgisernas tält beskrivs som enkla, stora, hållbara, varma på vintern och svala på sommaren. 

Den viktigaste egenskapen är dock att de går snabbt att resa och snabbt att plocka ihop. 

Inredningen i tälten beskrivs vara enkel och bestå av det allra nödvändigaste, inga möbler utan 

bara husgeråd för att göra mat, en kista att förvara dyrbarheter i, några filtar som sängar och 

vapen.116 

 

Kirgiserna som sådana beskrivs vara ett härdat folk. Detta framgår dels i beskrivningen av hur 

barnuppfostran går till. 

Det vanliga medlet bland kirgiserna att lugna ett dibarn, som är oroligt och skriker, är att 

taga ungen vid ena benet och hälla över honom en skål iskallt vatten, vilket vanligen har 

åsyftad verkan.117 

Vidare hävdas att kirgisernas barn får gå nakna eller endast i tunna kläder och att de tidigt lär 

sig rida. Kvinnorna beskrivs också slava för sina män och det påstås att männen inte gör 

någonting utom att lata sig, och när de känner för det, draga ut på jakt eller ridning en stund. 

Kvinnornas beskrivs bland annat göra tälten, sätta upp och ta ned lägren, laga mat, fixa kläder, 

sköta om boskapen, och leda karavanerna, ofta barfota, medan männen lutar sig tillbaka på sina 

hästar. Det konstateras också att arbetsbördan på kvinnorna leder till att kirgiserna praktiserar 

månggifte. Vidare beskrivs kirgiserna som mycket smutsiga och det påstås att de på sin höjd 

tvättar händerna innan maten. Kirgisernas underhållning sägs bestå i vilda tävlingar på hästrygg, 

där målet är att ta och behålla kroppen av ett slaktat får från de andra deltagarna vilket ofta leder 

till att män och hästar kommer tumlandes nedför bergskanter och fåret slits i bitar. I andra fall 

roar sig kirgiserna med röveri. Att stjäla boskap från andra kirgisstammar framstår som fullt 

lovlig och författarna menar att skickliga tjuvar till och med hyllas som hjältar. Slutligen menar 

också författarna att kirgiserna med glädje jagar den hatade vargen och dödar den från 

hästryggen med piska och käpp.118 

 

Den sista folkgruppen är inuiterna på Grönland som beskrivs vara en liten halvnomadisk 

folkgrupp som under sommaren ständigt flyttar runt i sina tält i jakt på säl och 

handelsmöjligheter, och på vintern stannar i stora hus av torv för flera familjer och inte gör 

någonting. Inuiternas hus beskrivs som smutsiga då inuiterna inte tvättar sig, avfall lämnas kvar 

i huset och maten har en stark lukt. Inredningen sägs främst bestå av mindre husgeråd och 

lampor.119 

 

Inuiterna i sig beskrivs ha en stark koppling till havet och deras skicklighet i att vara på havet 

och på att göra båtar betonas noga. De beskrivs kunna hantera havet på ett sätt som ingen annan 

människa skulle kunna göra. På land framstår beskrivningen av inuiterna som varken positiv 

eller negativ. Inuiternas matvanor beskrivs som vilda i den mening att det konstateras att 

inuiterna ibland äter rått kött, och särskilt om det är halvruttet. Vidare konstateras att inuiterna 

inte har några mattider utan tar mat när lusten faller dem in. Slutligen betonas också en viss 

skillnad mellan män och kvinnor där det konstateras att arbetet faller främst på kvinnorna. 

Kvinnornas alla sysslor räknas upp, bland annat tillverkar och sätter de upp tälten, tvätta, passa 

barn, laga mat, och männen beskrivs antingen lata sig eller ta hand om sina redskap.120 

 

                                                 
116 Fagerlund, E. Falk, E. Geografisk läsebok 1. 1910. s. 92-95. 
117 Ibid, s. 94f. 
118 Ibid, s. 95-99. 
119 Fagerlund, E. Falk, E. Geografisk läsebok 3. Stockholm: Norstedt & Söner. 1914. s. 226f, 228-230. 
120 Ibid, S. 227-233. 
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Eftersom samerna i dessa läroböcker inte nämns behandlas inte bilden av samerna här. 

Nämnvärt här är att bilden av turkmenerna som rövare nu ersatts av en bild på ett fredligt 

herdefolk, och bilden av kirgiserna gjorde en liknande vändning från fredligt herdefolk till vilda 

rövare, patriarkala och hårda mot barn. Beduinerna framstår som gästvänliga, men i övrigt 

beskrivs deras samhälle som rörigt och förvirrande. Beduinerna liknas med barn, men påstås 

också vara tydligt patriarkala, och utgöra ett hot mot andra och varandra. Bilden av inuiterna 

genomgår en viss förändring också då de beskrivs i mer vilda och patriarkaliska ordalag än 

tidigare. Dessa fyra folkgrupper beskrivs alla ha enkla och ändamålsenliga redskap och 

bostäder, deras näring framstår som ensidig, och en viss patriarkalism anses vara del av deras 

kultur. Allt detta är återkommande i bilden av utomeuropeiska nomader i sin helhet.  

 

7.9. Läsebok för folkskolan 1911, 1919, 1932 
I och med 1911 utkommer en särskild parallellupplaga till Läsebok för folkskolan. Innehållet i 

böckerna förändras till en omfattande grad och kan i stort räknas som en ny bok. De tre 

upplagorna som här undersöks har alla identiskt innehåll trots ett spann på 21 år.121 Däremot 

bör uppmärksammas på att samojederna inte längre nämns. Istället är det kirgiserna som 

beskrivs. 

 

Författaren hävdar tidigt att samerna var först att bosätta sig i norra Sverige, att de vandrade 

med sina renar många hundra år innan svenskar kom dit. Samerna framstår som avlägsna från 

många sätt från det svenska samhället. Däremot inte helt avskurna då de beskrivs driva handel 

i svenska städer, sälja renkött, och renhudar samt köpa kaffe, socker och mjöl.122 Kåtan beskrivs 

som en märkvärdig bostad, där besökaren behöver tränga sig genom den smala dörröppningen 

och krya på insidan då röken ligger tungt. Bostadens inredning beskrivs också som märkvärdig 

samt sparsamt inredd. Trängseln i kåtan beskrivs inte som negativ då sämjan hävdas vara god 

och att detta då leder till att utrymmet blir tillräckligt.123 

 

Samernas liv beskrivs som ett friskt liv som härdar, men stor betoning läggs på deras slit. På 

sommaren är det renarna som måste hållas ihop, det oberäkneliga fjällvädret som slår till, och 

mjölkningen av renarna. På vinter gäller det att ständigt vara på vakt mot varg som besegras 

genom spjutstavar eller klubbor efter dagars jakt på skidor. Detta blir särskilt tydligt i följande 

parti. 

Lappen kallar sina hundar och skidar under snöstormens tjut kring den sida av hjorden, 

som han har sig anförtrodd att vakta. Varje lapp har sitt bestämda vallningsområde på den 

betande hjordens sida. Så blir denna omringade av vaktande människor och hundar. Men 

renhjorden betar ej i sluten trupp. Den är ofta spridd på en mycket stor yta. Natten skrider 

framåt, barrskogen susar, snön piskar lappen i ansikte, och stormen tjuter uppåt 

fjällklyftorna. Det är icke gott att i köld, mörker och snöstorm oavbrutet en hel natt trotsa 

naturens makter.124 

Vandringarna beskrivs också som utmaningar. Skogssamerna framstår mindre som ”riktiga 

samer” då författaren konstaterar att dessa numera allt oftare är vanliga bönder. Renen framstår 

                                                 
121 Projekt Runeberg. Läsebok för folkskolan, särskild parallellupplaga till 10. Uppl. 2012. 

http://runeberg.org/lffsp/ (Hämtad 2018-05-11).  
122 Wiklund, K.B. Hos Lapparna. I Läsebok för folkskolan, särskild parallellupplaga till tionde upplagan. 

Stockholm: Norstedt & Söner. 1911. s. 740-742. 
123 Wiklund, K.B. Hos Lapparna. I Läsebok för folkskolan, särskild parallellupplaga till tionde upplagan. 1911. s. 

742-744. 
124 Hemberg, E. Fjällfolkets dödsfiende. I Läsebok för folkskolan, särskild parallellupplaga till tionde upplagan. 

Stockholm: Norstedt & Söner. 1911. s.748f. 
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som samernas främsta rikedom och fattiga samer beskrivs ta upp fiske, jakt eller söka lyckan 

genom att bli nybyggare. Vidare beskrivs renen kunna föda sig själv sommar som vinter.125 

 

Samerna beskrivs vara ett gott och gästvänligt folk men med främmande ursprung. De beskrivs 

vara små, med breda, platta ansikten, ha svart hår, mörka ögon, brun hud och egendomliga 

kläder.126 Deras vänlighet framgår både i ett möte med en same som erbjuder författaren att 

följa honom hem, och vid intåget i deras bostad där kaffepannan puttrar, och mottagandet består 

av en leende mor och förundrade barn. Denna bild förstärks senare av den redan nämnda goda 

stämningen, och av hur noga modern bäddar för att gästerna inte ska ligga knöligt. Denna 

gästvänlighet fortsätter sedan med en uppfriskande frukost.127 Samerna hävdas också vara goda 

söner av Sverige. Detta gäller oberoende av om samerna övergett sina nomadiska liv och 

upptagit det svenska språket och blivit nybyggare, eller fortsätter leva som nomader då den 

svenska kulturen, rättsväsendet, lärare och präster alla når in till deras avlägsna land. De knyts 

också i andra avseenden till en större svensk gemenskap när författaren påstår att salt i kaffet är 

brukligt i Norrland i allmänhet.128 

 

Av utomeuropeiska nomader lyfts endast kirgiserna som av författaren kallas för ”stäppens son” 

och deras anpassning och skicklighet till ett nomadiskt liv på de ryska stäpperna betonas flera 

gånger på olika sätt. Exempelvis genom hur snabba de är på att riva ned och sätta upp sina 

lägerplatser, eller genom att lyfta fram hur skickliga ryttare de är.129  

 

De manliga kirgiserna beskrivs som lata och arbetsbelastningen på kvinnorna framstår som 

orimligt hög. Dels påstås att männen anser det som en förnedring att arbeta vilket leder till att 

det blir kvinnornas jobb att sätta upp och ta ned bostäderna, deras arbete att ta hand om barn, 

laga mat, hämta vatten, mjölka, sy kläder, samla bränsle och mycket annat. Arbetsbelastningen 

på kvinnorna hävdas vara orsaken bakom att kirgiserna håller flera hustrur. Männen beskrivs 

antingen lata sig eller roa sig med jakt. Följande stycke förmedlar bilden som ges på ett bra sätt. 

Men så visar sig väl mannen tacksam mot sina trälande hustrur? Jo vackert! Medan han 

under marschen sitter bekvämt på sin häst, måste hustrurna gå framför kamelerna och leda 

dem. Hur kallt det än är, få de med nakna fötter vada genom bäckar och floder. Ja, hustrun 

får ej ens sitta till bords med sin herre och man, utan medan han smörjer kråset med vad 

hon lagat till, få kvinnorna och barnen i nåder sitta och se på och vara glada, om han 

behagar kasta till dem ett ben att gnaga på.130 

Livet beskrivs som trivsamt och enkelt på sommaren och hårt och tråkigt på vintern. Djurens 

situation beskrivs som hemsk under vintern och skulden för detta får kirgisen då det konstateras 

att de är för lata för att samla ett vinterförråd åt sitt boskap. Ryttartävlingar och vargjakt beskrivs 

vara deras största nöje. Skildringen av ryttartävlingen får den att framstå som en vild lek där 

både hästar och kirgiser kan tumla nedför branta sluttningar i jakten på att ta och behålla 

kroppen av ett slaktat får, som därmed ofta blir helt sönderslitet. Deras jakt på sin hatade 

dödsfiende, vargen, beskrivs göras med känsla och övertygelse och slutar nästan alltid med en 

död varg och en segerstolt kirgis.131 
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Bilden av samerna framstår i denna lärobok som alltjämt trevlig. Många likheter återfinns till 

tidigare bilder, främst renens betydelse, bostädernas enkelhet och trängseln, och det främmande 

ursprunget. Gästvänligheten är också en återkommande faktor. Något som får mer plats i denna 

bild jämfört med tidigare är en ökad betoning på samernas relation till Sverige och svenskarna, 

där både samernas övergång till nybyggarlivet och regelbunden handel utgör delar av 

beskrivningen. Detta kulminerar i konstaterandet att samerna är goda söner av Sverige även om 

de behåller sin nomadiska och lite avlägsna livsstil då den svenska kulturen når även dit. En 

skillnad att betona från tidigare bilder är att samerna här ses som ”urinvånare” i norra Sverige. 

 

Bilden av utomeuropeiska nomader framstår som ganska likartat tidigare bilder. Detta då 

beskrivningen av kirgiserna i denna lärobok har delar gemensamt med den tidigare 

beskrivningen. Några nämnvärda skillnader finns dock. Kirgiserna beskrivs inte längre ha 

någon anledning till att inte samla vinterförråd utöver att de är lata, vidare betonas kirgisernas 

närhet till naturen då de kallas ”stäppens son”. Latheten, patriarkalismen, och närheten till 

naturen är dock frekvent förekommande i hittillsvarande bilder av utomeuropeiska nomader i 

allmänhet. 

 

I en jämförelse framstår bilden av samerna och bilden av utomeuropeiska nomader nästan som 

motsatser i denna lärobok. Några nämnvärda likheter i bilderna utifrån enbart denna lärobok 

finns inte. 

 

7.10. Skolgeografi första kursen av Carlson, 1911 
Tre folkgrupper lyfts i denna lärobok fram som nomadiska, dessa är samerna, beduinerna och 

inuiterna, varav de två första skildras mer utförligt än den sista. 

 

Samerna beskrivs tillhöra den mongoliska rasen tillsammans med finnarna. Vidare påstås att 

samerna är Norrlands urinvånare men att både svenska och finska nybyggare tränger undan 

dem allt mer. Författaren lyfter fram två grupper av samer varav en är nomadisk och den andra 

är bofast, fjällsamer och fiskarsamer. Av skildringen framgår att de bofasta samerna uppfattas 

som fattiga på grund av att de saknar eller förlorat sina renar. Detta förstärks sedan av att 

författaren beskriver renen som samernas rikedom och hävdar att den har ett oskattbart värde 

för samerna. Renarna beskrivs också väl lämpade för klimatet och detta kopplas sedan till det 

faktum att samerna inte behöver skaffa ett vinterförråd åt renarna då renarna kan föda sig själva 

ändå.132 

 

Beduinerna beskrivs på ett motsägelsefullt sätt. Detta framgår särskilt tydligt när alla 

beskrivande värdeord som återfinns i texten placeras intill varandra. Beduinerna beskrivs som 

stolta, föraktfulla, gästvänliga, och förrädiska. Det hävdas att de är stolta över sitt nomadliv och 

som föraktfulla mot andra icke-nomadiska människor. Beduinerna beskrivs som gästvänliga i 

den mening att gäster behandlas väl av värden oavsett om gästen innan var en dödsfiende. Men 

samtidigt beskrivs de som förrädiska i den mening att en före detta gäst lika väl kan bli 

överfallen av sin värd kort efter att gäst/värd relationen avslutats. Plundring och överfall 

framställs också som ett nöje hos beduinerna. De manliga beduinerna framställs också som lata 

då de endast ägnar sig åt plundring, jakt och boskapsskötsel. Medan kvinnorna får göra allt 

annat jobb. Denna bild förstärks vidare med att lyfta fram hur beduinerna kan observeras sitta 
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timme efter timme utanför sitt tält, försänkt i tankar. Deras rikedom påstås finnas i deras boskap 

och deras nomadliv beskrivs vara det mest centrala i deras liv.133 

 

Inuiterna påstås härstamma från den mongoliska rasen. Deras liv beskrivs nära förbundet med 

havet och jakt på sälar framstår som deras enda näring. De beskrivs skickliga på havet.134 

 

Bilden av samerna har hittills kretsat kring renens betydelse, enkelheten i deras materiella liv, 

närheten till naturen, rastillhörigheten, och en, främst, positiv värdering av deras egenskaper 

och relationer. Ett element i bilden som tydligt skiftar mellan böckerna är att se samerna 

frivilligt överge sin kultur eller allt mer trängas undan och tvingas bort från sin livsstil. I denna 

lärobok framstår samerna som ”urinvånare” i någon mening och nybyggarna framstår som att 

de tränger undan samerna. Men någon mer utförlig kontakt eller relation mellan samer och 

svenskar är inte del av den bild som här framförs. I övrigt figurerar vanligt förekommande 

beskrivningar. 

 

Hittills har bilden av de utomeuropeiska nomaderna inte genomgått någon genomgripande 

förändring utöver att enskilda folkgrupper undantages. De har alltjämt beskrivits ha närhet till 

naturen, ensidig näring, som ett hot mot bofast befolkning, ofta vilda och patriarkaliska, deras 

samhälle beskrivs som splittrat och egenskaper som lyfts fram vara typiska framställer dem ofta 

som ogästvänliga, förrädiska, otrevliga eller stolta. Denna bild står sig vidare stabil i denna 

lärobok där beduinerna beskrivs med en dubbelhet i deras natur då de beskrivs som både gästfria 

och förrädiska, samt att boskapen figurerar som deras rikedom och plundringar framstår som 

deras nöje. Även om bilden av beduinerna som patriarkaliska och lata något nytt gällande dem 

gäller detta inte nomaderna som helhet. Rastillhörighet och närhet till naturen betonas hos 

inuiterna. 

 

Den tydligaste skillnaden mellan bilden av samerna kontra bilden av utomeuropeiska nomader 

framstår om jämförelsen görs mellan beduiner och samer. Detta då texten om inuiterna är 

sparsam. I en jämförelse blir det tydligt att de egenskaper som beduinerna sägs bära på får dem 

att framstå som svåra att lita på. Detta kan inte sägas vara fallet hos samerna. Det ska dock 

konstateras att det i detta fall främst beror på att samernas egenskaper behandlas. Likheter i 

bilden av de två grupperna är att boskapens betydelse betonas och rastillhörigheten lyfts fram. 

 

7.11. Lärobok i geografi för folkskolan av Carl Lind, 1912 
Följande lärobok lyfte endast upp samerna som en nomadisk folkgrupp, och detta endast med 

en kort sammanfattning av samerna. Det återfinns dock fyra bilder i anslutning till texten om 

samerna. 

 

Samerna beskrivs i text som en liten folkgrupp tillhörande den mongoliska rasen, och det 

betonas att de fortfarande bibehåller sitt språk och sitt nomadiska levnadssätt. Ingenting nämns 

om icke-nomadiska samer. Det framgår senare i läroboken att folk tillhörande den mongoliska 

rasen har framstående kindkotor och framtänder, gulaktig hudfärg, sneda ögon, och ofta slätt, 

styvt hår och är överlag inte lika begåvade som folk av den kaukasiska rasen.135 

 

Då olika grupper av samer inte nämns framstår bilden att de enda samer som finns är nomadiska, 

det är ovanligt i jämförelse med tidigare bilder att helt bortse från bofasta nomader, men kan 

                                                 
133 Carlson, Ernst. Skolgeografi första kursen. Stockholm: Norstedt & Söner. 1911 s. 150. 
134 Ibid, s. 250. 
135 Lind, C. Lärobok i geografi för folkskolan. Stockholm: Norstedt & Söner. 1912. s. 144. 
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ändå sägas vara konsekvensen av samma orsak. Att nomadiska samer framstår som mer ”äkta”. 

Bilden i denna lärobok betonar också hur samerna bibehållit sin kultur snarare än att betona 

relationen till Sverige och svenskarna. 

 

7.12. Folkskolan geografi av Carlson, m.fl. 1918 
I denna lärobok lyftes två folkgrupper fram som nomader, dessa är samer och inuiter. Boken 

erbjuder också en kort förklaring om vad det innebär att vara nomad. Nomader beskrivs vara 

folkgrupper som intar ett mellanläge mellan vilda naturfolk och kulturfolken. Deras förnämsta 

egendom beskrivs utgöras av deras boskap.136 

 

Samerna beskrivs tillhöra den mongoliska rasen, med betoning på att vara en annan ras än den 

svenska. De beskrivs vidare skilja sig avseende från svenskar och kallas för fjällfolket. Renen 

beskrivs vara av oskattbart värde för samerna och samernas liv sägs kretsa kring renens 

vandringar. Hunden beskrivs här också som viktigt husdjur för samerna. Mellan nomadiserade 

och bofasta samer beskrivs nomadiserade samerna som rikare. Deras nomadiska liv framstår 

som ganska enkelt.137 

 

Inuiterna beskrivs skickliga på havet och det hävdas att alla sälen erbjuder allt de kan behöva. 

Deras utseende beskrivs med typiska drag för den mongoliska rasen, men de placeras inte in i 

någon särskild ras i boken.138 

 

Bilden av samerna i denna bok har mycket av de vanligast förekommande inslagen, den 

främmande rasen, närheten till naturen, ensidig näring med renen i centrum, nomadiska 

samerna framstår som rikare, samt att det nomadiska livet framstår som enkelt rent materiellt. 

Om samernas egenskaper förtäljes inget i bilden i denna lärobok. 

 

Av utomeuropeiska nomader lyftes endast inuiterna. De kopplas inte till någon specifik ras även 

om beskrivningen av deras fysik framställer dem i liknande drag som beskrivningen av folk 

med mongolisk härkomst. Sälen framstår som deras enda och viktigaste näring och deras närhet 

till naturen framhävs. 

 

I en jämförelse av bilderna framstår främst närheten till naturen och ensidig näring som likheter. 

Inga nämnvärda skillnader återfinns. 

 

7.13. Skolgeografi första och andra kursen av Carlson, Rönnholm, 
Moberg, 1928, 1922 

I dessa böcker lyfts flera folkgrupper fram som nomadiska. Att uppmärksamma är att indianerna 

i Nordamerika här beskrivs som att de varit nomadiska, då inga andra läroböcker i 

undersökningen placerar dem i detta fack. Vidare ges en ganska omfattande beskrivning av vad 

det mer generellt innebär att vara nomad. 

 

Nomader beskrivs i av författarna tillhöra ett högt utvecklat naturfolk. Vidare påstås de leva 

endast på boskapsskötsel och bo i tält som går att flytta allt eftersom boskapen behöver nya 

betesmarker. Vanligen räknas hästar, kameler och får till deras förnämsta husdjur men vissa 

folkgrupper, exempelvis samerna lyfts fram som exempel på nomader som håller renar. I 
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undantagsfall påstås nomader också hålla nötkreatur, men författarna menar att dessa folk visar 

en benägenhet att överge det nomadiska livet.139 

 

Inte mycket sägs om samerna i dessa läroböcker. De påstås tillhöra den mongoliska rasen, leva 

huvudsakligen på renskötsel, och att de bor i norra Sverige, främst Lappland. I övrigt är samerna 

frånvarande i textmassan.140 

 

Längst i norr återfinns inuiterna som konstateras tillhöra den mongoliska rasen.141 Det påstås 

att de ha behållit sitt naturtillstånd och de beskrivs bo i hyddor av sten, jord eller snö på vintern 

och i tält på sommaren. Deras liv skildras som kretsande kring havet och huvudsakligen sälen. 

Anledningen som ges till deras nomadism är den ständiga jakten på säl för att finna nya 

jaktmarker på säl. Deras enda husdjur hävdas vara hunden. Slutligen betonas att eskimåerna på 

Grönland kristnats och tillägnats europeisk kultur. Bilden som förmedlas bär på en viss föraning 

om att dessa exotiska inuiter så småningom kommer att assimileras och kulturen försvinna.142 

 

I boken presenteras beduinerna som de renrasiga araberna. Detta då araberna delas in i två 

grupper, nomadiska beduiner och stadsbor, och sedan konstateras att beduinerna både är fler 

och att de bevarat rasens renhet genom att deras levnadssätt har bevarats i årtusenden. 

Beduinerna påstås tillhöra de semitiska folken och har därmed ett nära släktskap med judar. De 

beskrivs bo i tält och lyda under en schejk, vilket beskrivs vara som en hövding. Deras främsta 

rikedom beskrivs vara brunnarna och frukter får de antingen genom att byta till sig med hjälp 

av sitt boskap, eller ta det med våld då de också beskrivs vara svåra rövare.143 

 

Samojederna beskrivs kort som de förnämsta av de mongoliska nomadfolken på den ryska 

tundran. Tundran som sådan beskrivs som hård och ej lockande för människan.144 

 

Den kirgiska stäppen beskrivs som nomadernas land, men författarna konstaterar att stäppen 

genomgår en pågående omvandling till ett jordbruksområde. Det hävdas att deras boskap själv 

kan fixa föda på vintern om snötäcket är tunt. Kirgiserna själva påstås vara ett turkiskt folk som 

strövat omkring i årtusenden.145 Det turkiska folket beskrivs vara av mongolisk ras.146 

 

I den farliga öknen beskrivs tuaregerna bo. De beskrivs vara krigiska nomader som också håller 

boskap. Deras boskap beskrivs vara deras viktigaste tillgång men även handeln beskrivs vara 

en viktig inkomstkälla. De påstås att de gärna sluter ihop sig i karavaner för att korsa öknen och 

gör detta för att skydda sig mot plundring. Överfall, död och plundring påstås vara en fullt lovlig 

näring inom tuaregerna vilket gör att alla stammar ständigt lever hotade.147 

 

Indianerna i Nordamerika beskrivs ha varit delade i mängder av stammar vid upptäckten av 

Amerika och det hävdas att de var föga utvecklade jägarfolk. De beskrivs ha smält samman 

med nybyggarna genom förtryck och förföljelse men viktigaste faktorerna ska ha varit 

sjukdomarna som råkade komma med européerna och brännvinet som lockade. Indianernas 

                                                 
139 Carlson, Rönnholm, Moberg. Skolgeografi andra kursen. Stockholm: Norstedt & Söner. 1922. s. 60-62. 
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31 

 

möte med civilisationen beskrivs ha lett dem att överge sitt vilda liv och blivit bofasta och 

kristna.148 Indianerna behandlas också som en särpräglad indelning av den mongoliska rasen.149 

 

Då samerna får mycket lite utrymme i dessa läroböcker är det nästan att tala om en icke-bild 

(stora delar av böckerna behandlar nämligen Sverige). Några drag går dock att utläsa. Dessa är 

den ensidiga näringen, och att de är av en främmande ras. Dessa två drag delas också i bilden 

av utomeuropeiska nomader. 

 

Bilden av utomeuropeiska nomader är dock mer omfattande. Överlag har den många likheter 

med tidigare bilder, exempelvis att beduinerna och tuaregerna framstår båda som rövare och 

krigiska. Även idén om att nomaderna utgör den ”rena folkgruppen” figurerar här i resonemang 

om araberna. Inuiterna och indianerna framstår båda som jägarfolk, inuiterna beskrivs med 

bekanta inslag i bilden av nomader, ensidig näring och enkla bostäder. Att de däremot anses 

vara nomadiska är intressant då beskrivningen av dem inte stämmer in på vad som i böckerna 

lyfts fram som typiskt nomadiskt. Indianernas tidigare nomadiska liv, behandlas inte nämnvärt 

men det konstateras att de levde som vildar, något som tidigare skildringar av utomeuropeiska 

nomader också gett sken av. Både inuiterna och indianerna beskrivs också ha övergett eller 

håller på att överge sin nomadiska livsstil i förmån för den europeiska och båda betonas ha 

blivit kristna. Två gemensamma drag i bilden är betoningen på rastillhörighet och ensidig 

näring. 

 

7.14. Geografi I för det differentierade gymnasiet del 1 & 2 av Sven 
Swedenberg, 1930,1931 

Swedenberg behandlar nomadism som begrepp och redogör för nomader i allmänhet i en högre 

grad än de tidigare läroböckerna som här ligger till grund för undersökningen. I boken beskrivs 

nomader i allmänhet både som fredliga, ansvariga för handel och samfärdsel, och som rövare 

och erövrare. Nomadismen beskrivs återkommande ha varit ett hot och ett hinder för utveckling. 

Något som följande citat belyser väl.  

Denna motsättning mellan oaskulturen och nomadismen har hållit den orientaliska kulturen 

nere, så att den i våra dagar verkar fattig mot vad den var i äldre tider. 150 

Även den kinesiska kulturen har många gånger hotats av nomadismen. […], men 

folkmassan där har varit stor nog att i sig uppsluka nykomlingarna, utan att 

kulturutvecklingen avbrutits.151 

Östra Europa har genom grannskapet till de asiatiska stäpp- och ökenområdet i högsta grad 

påverkats av nomadismen, t.ex. genom tatarers och turkars erövringståg.152 

Swedenberg lyfter inte fram och behandlar samerna specifikt i någon av böckerna, däremot 

återkommer de som exempel på flera ställen. I en utförlig behandling av raser och rastyper, 

tillsammans med statistik, bilder och redogörelser för rasernas typiska drag av både fysisk och 

själslig art konstateras att samerna troligen härstammar från en innerasiatsik ras.153 Att det är 

den mongoliska rasen framgår senare då samerna sägs tillhöra den gula rasen och på en bild där 

den mongoliska rasens utbredande visas. Däremot konstaterar Swedenberg här också att just 
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samerna är så uppblandade med andra raser att den gula rasens kännetecken inte riktigt stämmer 

in på dem.154 

 

Även inuiterna påstås tillhöra den mongoliska rasen enligt Swedenberg, detta konstateras dock 

inte med hänvisning till någon rasuppblandning.155 Inuiterna beskrivs tillhöra rena jägar- och 

fiskarfolk. Swedenberg påstår att de antingen utvecklats från samlarfolk eller varit 

halvåkerbrukar som kommit till en miljö där det inte fungerade. Männen beskrivs jaga och 

kvinnorna beskrivs bereda skinn, sy, transportera bostäder och husgeråd. Deras redskap 

beskrivs som enkla men samtidigt lyftes fram vilken storartad fulländning de har nått.156 

 

Som framgår av citaten ovan räknas även folkgrupperna tatarer och turkar som att de idkar eller 

har idkat nomadism och varit erövrare.157 

 

Bilden av samerna så som den här formuleras är inte särskilt omfattande. Något som bör 

uppmärksammas är att det nu påstås att samerna inte passar in i den mongoliska rasen då de 

påstås vara uppblandade med andra raser. Intressant är att ställa det mot tidigare konstateranden 

där samerna påstås ha bibehållit stora delar av den mongoliska rasens egenskaper. De särskiljer 

sig också mot utomeuropeiska nomader (förutom inuiterna) då de inte framstår som ett hot mot 

bofast befolkning. Detta då nomaderna som konstateras som ett hot placeras inom geografiskt 

begränsade (om än omfattande) områden, exempelvis öknen, orienten och asiatiska stäppen. 

 

Bilden av utomeuropeiska nomader framstår över lag som negativ. Bilden av nomadism som 

ett hot mot bofast befolkning står sig stark, särskilt i beskrivningen av nomader i allmänhet. 

Beskrivningen av inuiterna framställer dock dem inte som något hot. Bilden av inuiternas 

redskap har mycket gemensamt med tidigare bilder där de ses som enkla och ändamålsenliga. 

 

7.15. Geografi för gymnasiet I & II av Nelson och Stolpe, 1941, 1944 
Liksom Swedenberg utgår författarna i denna lärobok från en tydlig rasbiologisk ansats där stor 

energi läggs ned på att behandla olika raser och deras kopplingar till de tre stora raserna, den 

vita, den svarta och den mongoliska. Likaså lägger författarna stor vikt vid att lyfta fram de 

olika rasernas kännetecken.158 
 

I den korta redogörelsen av samerna framgår att samerna inte tillhör den mongoliska rasen. De 

anses snarare vara en rest av en primitiv ras med europeiskt ursprung som allt mer trängts undan 

av andra folkgrupper. Därmed anses inte samerna ingå i någon av de tre stora raserna, men 

deras europeiska ursprung betonas.159 

 

I en allmän redogörelse för nomadism och fäbodväsen lyfter författarna fram kirgiserna som 

exempel på nomadfolk på stäppen. Här beskrivs hur de måste vandra med hjordarna efter 

årstiderna och att de egentliga kirgiserna lever av sina får, men även har andra boskap.160 

 

Mest plats av nomadfolk i de båda böckerna får inuiterna. Inuiterna lyfts fram som ett exempel 

på en högre jägarkultur bland naturfolk. Detta innebär att de skiljer sig från primitiva jakt- och 
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fiskekulturer på basis av hur utvecklade deras vapen och fångstredskap är. Författarna hävdar 

att jägarfolk har en nära koppling till naturförhållandena. Inuiternas liv beskrivs som hårt på 

grund av naturen och deras bostäder och utvecklingsgrad som jägarfolk beskrivs skilja sig 

avsevärt vissa påstås bo i jordhus, vissa i trähus och ytterligare andra i snöhus. Vidare är 

författarna tydliga med att betona hur utspridda inuiterna är som folkgrupp då de kan återfinnas 

från Asien till Grönland.161 

 

Alla inuiter påstås påverkade av ”den vita mannens kultur” enligt författarna. Detta hävdas vara 

särskilt tydligt då det idag går att finna saxar och knivar och andra redskap i varje boning. Mest 

påverkade av den europeiska kulturen sägs dock inuiterna på Grönland vara.162 De nuvarande 

inuiterna på Grönland påstås inte vara ”rena eskimåer” längre då de under den långa 

kolonisationen både till härstamning och kultur påverkats av danskarna.  Inuiterna på Grönland 

konstateras vara en blandras mellan dansk och eskimåisk stam. Den gamla huvudnäringen, 

säljakt, påstås inte längre vara tillräcklig och att storfiske därför har tagit vid och fiskeindustrier 

uppstått. De ursprungliga eskimåerna får visst erkännande för att de utvecklade fångstredskap 

och fångstmetoder med sina primitiva hjälpmedel.163 

 

Bilden av samerna är i denna lärobok inte särskilt omfattande. Vad som är särskilt intressant är 

dock att samernas ursprung kommer allt närmare Europa och Sverige då de nu konstateras 

tillhöra en primitiv europeisk ras, och inte den mongoliska. Någon jämförelse med bilden av 

utomeuropeiska nomader blir svår då samerna inte riktigt behandlas. 

 

Bilden av utomeuropeiska nomader, som här utgörs av inuiter har många av de bekanta inslagen 

från tidigare. Kampen mot, och närheten till naturen, bostädernas enkelhet (som här har en viss 

nyans efter geografi), att äktheten är kopplad till bibehållandet av sin ras och sitt levnadssätt 

och att de haft en ensidig näring. Mer specifikt till inuiterna följer också en beskrivning av hur 

de allt mer anpassar sig och tar till sig den europeiska kulturen, vilket är något av ett mönster i 

bilden av inuiterna. 

 

7.16. Världen runt bok 1 & 3 av Otto Sjögren, 1942, 1943 
I de två böckerna av Otto Sjögren får främst tre folkgrupper ta plats som nomadiska, samerna, 

beduinerna och inuiterna skrivs om till en ganska omfattande grad varav samerna får mest plats 

och beduinerna minst. Ett fåtal andra folkgrupper nämns som nomadiska. 

 

Samernas ursprung beskrivs som mystiskt, gåtfullt, och sagolikt. Sjögren menar att idén om 

deras mongoliska ursprung är övergivet och betonar att forskningen pekar på att de tillhör en 

primitiv palearktisk ras som haft sitt ursprung i Europa och att de tidigt nådde Sverige. Deras 

nomadiska livsstil är det som huvudsakligen skildras i boken men det konstateras att 

övervägande delen samer faktiskt är bofasta gårdsbrukare och fiskare och att det endast är där 

klimatet är hårt som nomadiserade samer finns kvar.164 

 

Renen får en central plats i samernas liv i Sjögrens redogörelse. Det betonas att när samerna 

kom till Skandinavien (500 f.Kr.) domesticerades renen och hade en stor påverkan på samernas 

liv. Sjögren menar att det dels är renen som avgör hur samerna lever då olika renar, skogsrenar 
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och fjällrenar, lett till att samerna utvecklat olika liv och blivit skogslappar som rör sig inom 

mindre områden, och fjällappar som rör sig inom större områden.165  

 

Samerna beskrivs som skickliga hantverkare främst i trä- och hornslöjd, sömnad och 

bandvävning. Deras utrustning beskrivs som genialiskt enkel och ändamålsenlig, men det 

konstateras att metallslöjd är för dem främmande. Likaså beskrivs bostäderna som ypperligt 

anpassade för upprepad flyttning och det nomadiska livet och kläderna beskrivs som 

ålderdomliga, slitstarka, varma och passande för ett folk under bar himmel.166 Till och med 

deras språk beskrivs väl anpassat för miljön då författaren låter sig förundras över de samiska 

namnen på sjöar och berg som fångar känslan av dem.167 

 

Samerna själva framstår som dynamiska då folkgruppen beskrivs tagit intryck av de folk de 

kommit i kontakt med. Detta används för att förklara varför samernas ursprung är okänt. 

Sjögren ger bilden av att samerna under sin vandring norrut kom under långvarigt finskt intryck 

och att de därmed kom att tala ett språk som är besläktat med finskan. Vidare pekar Sjögren på 

att deras schamanistiska religion tagit mycket från asatron innan de kristnades under 1600-talet 

och 1700-talet.168 Mötet med svenska nybyggare beskrivs först ha varit konfliktfyllt för att 

sedan bli fredligt och gott. Sjögren är noga med att inte demonisera samernas handlingar under 

konfliktperioden genom att dels lyfta fram att samerna varit ensamma herrar över landet i 

hundratals år, och genom att konstatera att om någon kom hem och stal ens mark skulle vem 

som helst bli upprörd.169 Vidare är Sjögren noga med att påpeka att det inte var något ”raskrig” 

mellan samer och svenskar. Detta gör han genom att ge två exempel på när samer själv valde 

att bli nybyggare, vilket ledde till konflikter med nomaderna, precis som när svenskarna 

skapade nybyggen.170 Samerna framstår vidare som dynamiska när Sjögren behandlar 

relationen mellan svenskar och samer i modern tid. Den nu harmoniska relationen beror enligt 

Sjögren att samer själva accepterat förändringen då de konstaterat att de kunde leva sina liv som 

tidigare. Det påstås vidare att samerna tar till sig av den svenska tekniken och kulturen. 

Exempelvis genom att byta ut transportmedlet, Ackjorna, mot modernare transportmedel. Detta 

framstår ha förändrat hur de för sina nomadiska liv då familjemedlemmarna kan bo kvar i de 

mer bekväma trästugorna en längre period. I en passage där både svenskar och samer är på väg 

till en kyrka för att fira en högtid beskrivs de resa i broderlig sämja och det understryks att båda 

är lika goda svenskar som gör sitt bästa för att hjälpa varandra.171 

 

Utöver deras att de beskrivs vara dynamiska och ha goda relationer med svenskar beskrivs 

samernas psyke som vaket och receptivt. Detta påstår Sjögren grundas i deras avskildhet i 

vildmarken som visserligen undanhållit dem från kulturens välsignelser under lång tid men 

skärpt deras iakttagelseförmåga. Samerna påstås vara ett vildmarkens människor, småväxta och 

smidiga, som lever enkla men givande liv i en hård ödemark.  Författaren uttrycker att samebarn 

har lika goda fattningsgåvor som svenska barn och lyfter fram ett besök i en nomadskola som 

var ren och snygg (den låg i en kåta), och låter sig imponeras av barnens duktiga handstil. När 

det kommer till konst påstås samernas historiska frånvaro men författaren lyfter en tecknare 

och en sångare som i modern tid uppmärksammats. Kristnandet och pådrivandet av svensk 

kultur till samerna beskrivs som att svenskarna spred upplysning.172  
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Beduinerna beskrivs leva i ett egendomligt och avlägset land. Deras liv sägs kretsa kring deras 

nomadiska livsstil och byteshandel med andra grupper. Författaren beskriver beduinerna som 

sina vänner, men författaren påpekar att beduinerna övervakar dem konstant och vaktar brunnen 

som de kontrollerar. Deras tält beskrivs enkla och praktiska, deras boskap räknas bestå främst 

i får, getter och kameler, och hästarna lyfts fram som fina. Vidare räknas några diverseverktyg 

som de säljer upp.173 

 

Tillsammans med nomadfolken turkmener och beljutser beskrivs beduinerna i Iran utgöra ett 

hot mot den bofasta befolkningen. De beskrivs alla vandra över vidsträckta område efter 

årstiderna. Bönderna och nomaderna påstås vara i ett ömsesidigt beroendeförhållande till 

varandra, men nomaderna beskrivs som goda krigare och svåra rövare och ett plågoris för 

bönderna dels på grund av plundringstågen och dels då nomaderna tar kontrollen över oaserna. 

Ingen fördel för bönderna beskrivs.174 

 

Bilden av inuiterna framstår som ambivalent på många sätt i Sjögrens skildring. Å ena sidan 

beskrivs inuiterna som individer som hotade av ”den vita mannen”. Detta grundar sig främst i 

en beskrivning av hur nybyggare och valfångare lurat till sig inuiternas alla ägodelar och till 

och med de kvinnliga familjemedlemmarna genom att erbjuda alkohol. Inuiternas situation 

framstår som mycket svår efter detta och det framgår att sedan valfångarna dragit vidare med 

ägodelar och familjemedlemmar lämnas männen kvar att frysa, eller svälta ihjäl. Å andra sidan 

beskrivs också hur vita individer genom sin företagsamhet och godhet hjälper inuiterna hitta 

nya livsstilar och nya näringar genom att köpa renar och donera dem till inuiterna, samt genom 

att utbilda dem och uppfostra dem att leva den vite mannens liv med allt vad det innebär. På 

sätt och vis får den vite mannen upprättelse och visar att individer, inte grupper beter sig dåligt 

(i vita mannens fall).175 

 

De ursprungliga inuiternas liv beskrivs som hårda liv. Tröstlösa vandringar, ständigt i kamp 

mellan liv och död som kostar lemmar och liv. Detta har dock lett till att inuiterna fostrats till 

orädda och uthålliga, och Sjögren konstaterar att eskimåerna historiskt varit världens råaste och 

vildaste folk som skoningslöst dödat varje vit man. Vidare dansade de vilda danser i hyddorna 

och lekte harpunlekar. Övergången till vite mannens liv beskrivs som något inuiterna själv 

företagit sig fast med stöd av européer, och det beskrivs gå hand i hand med kristnandet. Denna 

beskrivning framstår något symbiotiskt där vita nybyggare tar del av och lär sig fördelarna med 

sälskinnstövlar och blushätta i samma andetag som inuiterna lär sig om motorbåt, gevär, och 

trähus. Vilda eskimåer, heter det, finns blott endast längst i norr på Labradors nordspets.176  

 

Trots den omfattande förvandlingen inuiterna beskrivs ha genomgått framstår det ändå som att 

inuiterna behåller delar av sin kultur. Det beskrivs fortfarande uteslutande som jägare, att sälen 

är den förnämsta näringen de kan tänka sig. Deras matvanor beskrivs, för gamla som unga vara 

baserat på sälkött och att de åt rått kött och dricker sälblod direkt från såret på en säl. Inuiternas 

nomadliv beskrivs vara beroende på jakten av sälar och deras ”vandringar”. Det påstås att 

kvinnorna hos eskimåer gör allt jobb hemmavid och att männen latar sig. Detta kopplas till ett 

större mönster där det konstateras att sysslolösa män är utmärkande för alla naturfolk (dock 

nämndes detta inte i anslutning till samerna). Inuiternas övergång till en mer europeisk livsstil 

beskrivs segslitet därför att geografin inte riktigt tillåter det. Den europeiska livsstilen beskrivs 

                                                 
173 Sjögren, O. Världen runt bok 3, De främmande världsdelarna. Stockholm: Natur & Kultur. 1943. s. 865. 
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helt enkelt inte vara anpassad för Labrador, då varorna blir dyra och undermåliga (kläder såväl 

som mat). Inuiterna beskrivs också som livskraftiga. Författaren menar att inuiter eller 

blandrasen som uppstår mellan vita och inuiter klarar sig långt bättre än renrasiga vita i 

Labrador. Detta motiveras med att Labrador ligger utanför den vita mannens 

anpassningsområde, och används också som argument för rasblandningens fördelar. Framtiden 

framstår dock inte som ljus för inuiternas kultur, en höjd levnadsstandard taget från den vite 

mannens liv kommer att försvinna när säl och caribou försvunnit på grund av att moderna 

redskap gjort det enklare att döda dem.177 

 

Bilden av samerna kan hittills sammanfattas kretsat kring samerna som nära förbundna med 

naturen, idka ensidig näring genom renen, de nomadiska samerna framstår som de rika och äkta 

samerna, och ofta beskrivs samernas med egenskaper som gästvänliga och trevliga och deras 

relationer med andra framstår som goda. Några saker som skiftat gäller, huruvida naturen kring 

samerna beskrivs som hård eller ej, samernas relation till svenskarna och Sverige, och bilden 

av deras ursprung och härstamning. Denna lärobok skiljer sig inte nämnvärt från tidigare bilder, 

i alla fall beaktat att relationen till svenskarna och samernas ursprung framstått som ett mönster 

i bilden under senare läroböcker. Samernas egenskaper brukar beskriva positiva då författarna 

behandlar dem mer djupgående men detta är första gången samerna beskrivs som dynamiska 

och snabba med att nyttja teknikens fördelar, de beskrivs också vara skärpta både i betydelsen 

uppmärksam och intelligent. 

 

Bilden av utomeuropeiska nomader är ganska splittrad. Den bild som framträder i anslutning 

till texten om beduiner är fylld med bekanta inslag från tidigare. De är rövare, kontrollerar 

brunnarna, stor betoning läggs på deras boskap. Det beskrivs visserligen som vänner, men 

tilliten framstår inte närvara. Tillsammans med turkmener och beljutser beskrivs de också som 

ett hot mot bofast befolkning. Bilden av inuiterna kan nästan delas i två delar där en bild 

representerar ”äkta” nomadiska inuiter, och den andra europeiserade bofasta inuiter. Bilden av 

de nomadiska inuiterna framstår med typiska drag för nomader, enkla och ändamålsenliga 

redskap, närhet till naturen, levandes i hårda klimat, ensidig näring, lata män och arbetande 

kvinnor, vild livsstil och vilda matvanor. Något som är nytt i bilden av även ”äkta” inuiter är 

att de beskrivs ha varit ett hot mot européer. Bilden av bofasta, europeiserade inuiter framstår 

levandes i en förändringsprocess (vilket den även tidigare gjort). Inuiternas egna företagsamhet 

i att tillämpa den europeiska kulturen lyfts fram, vilket inte gjorts förut. Mötet mellan de vita 

och inuiterna framstår som konfliktfyllt. 

 

I en jämförelse kan konstateras att bilden av samerna är en bild av ett trevligt folk som 

samarbetar och har goda relationer med andra folk medan bilden av utomeuropeiska nomader 

framstår i sämre dager. Både när egenskaper, integration, och hotbild mot bofasta behandlas 

framstår samerna som mer anpassningsbara och vänligare. Några gemensamma drag är deras 

närhet till naturen, betoningen på ensidig näring, redskapens enkelhet. 

 

7.17. Folkskolans läsebok geografi första & tredje delen av Engström, 
Wilske, Åkesson, 1949, 1953 

Tre folkgrupper lyfts fram som nomadiska i dessa två läroböcker. Dessa är samerna, tuaregerna, 

och inuiterna. Utmärkande i denna undersökning är att inga av folkgrupperna placeras in i 

någon särskild ”raskategori”. Däremot återfinns fortfarande några resonemang kring 

härstamning och renhet. 
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Med målande landskapsskildringar beskrivs samerna bo på en avlägsen och annorlunda, men 

vacker plats. Begreppet nomader betonas flera gånger i anslutning till naturskildringarna. 

Samerna beskrivs som gästfria och vänliga. Det framgår tydligt i texten att samerna upplevs 

som ett ganska jämställt folk där alla tar del av ett tungt men givande arbete. Främst framgår 

det i skildringen av renskötseln. Där framstår arbetet som sammansvetsande för hela gruppen. 

Renarna lyfts fram som samernas största tillgång och rikedom, och inte mycket textmassa läggs 

på andra näringar. Författarna lyfter också fram att ”lapparna” har ett eget ord för sig själva, 

nämligen samer. Den speciella situation samernas nomadiska liv placerat dem i rent juridiskt 

lyfts också fram. Detta då de vandrar över gränsen mellan Norge och Sverige ofta. Denna 

situation framstår dock inte som speciellt problematisk och som redan löst av myndigheterna.178 
 

Tuaregerna hävdas av författarna som de huvudsakliga ökeninvånaren i Sahara. De beskrivs 

vara vilda krigare som lägger stor vikt vid heder och ära. Som nomader idkar de boskapsskötsel, 

främst i kameler, och det påstås att innan fransmännen tog kontroll över området livnärde de 

sig också på plundringar av karavaner. De beskrivs som skickliga kamelryttare, så pass att 

franska staten anställer dem att vakta i öknen, mot de som fortfarande plundrar. Deras samhälle 

beskrivs som tydligt hierarkiskt med adel, vasaller och slavar. Adeln beskrivs vara stolt och 

undvika arbete då det är vanhedrande. Männens klädsel beskrivs underlig och täcker hela 

kroppen så endast ögonen syns för att män inte ska visa ansiktet inför kvinnor. Om det finns 

någon praktisk anledning framgår det inte av texten. Kvinnornas ställning beskrivs aktad, och 

det konstateras att unga flickor får en vårdad uppfostran, lära sig läsa och skriva, sy och arbeta 

med läder. De beskrivs också vara ett musikaliskt folk med män som sjunger vemodiga sånger 

ackompanjerad av flickornas stränginstrument.179 Klimatet de bor i beskrivs som öde, och 

livsfarligt. Författaren betonar att trots all modernisering är naturen allt för vild och farlig 

mellan stråkvägar och järnvägar, något som gamla skelett vittnar om.180 

 

Inuiterna delas in i två olika grupper, eskimåer på Västgrönland och ”polareskimåer” på 

Nordgrönland. Inuiterna på Nordgrönland beskrivs som ”rena eskimåer” med hänvisningar till 

härstamningen. Deras kläder beskrivs som dyrbara. De hävdas vara de nordligaste boende 

människorna och de beskrivs vara skickliga landjägare och skickliga att köra hund, men 

talangen att köra kajak beskrivs i mindre goda lag. Hur de anpassar sig efter vintern och 

sommaren beskrivs ingående, särskilt hur de anpassar sin jakt och hur de ransonerar inför 

vintern. Trots en nämnd svältrisk framstår vintern som harmonisk och glädjefylld, tid för stora 

kalas, ätande, sjungande, dansande och spelande på trummor för sina hjärtans lustar. Sommaren 

beskrivs vara en tid för jakt och aktivitet.181  Inuiterna på Nordgrönland beskrivs vara ett 

utpräglat naturfolk men det betonas att tillgången till de vitas kultur, varor och människor ändå 

gör dem lyckligare då civilisationens fördelar, med bättre knivar, gevär, tändstickor och mer 

ger dem mer tid att jaga och säkra sitt uppehälle, gör det mer effektivt och i längden ökar den 

tid de har för filosoferande.182 

 

Inuiterna på Västgrönland beskrivs som en mer europeiserad grupp som under lång tid blandats 

upp med danskar. Inuiterna här beskrivs som skickliga havsmänniskor och kajakens genialitet 

betonas, dock som en uppfinning som var livsnödvändig. Inledningen till presentationen av 
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inuiterna börjar med en tragisk berättelse som ett naturfolk som levde på jakt av säl och var så 

beroende av det att sälbeståndet sjönk och en ihållande fattigdom tog vid.  Uppblandningen av 

danskt blod beskrivs som en fördel då dessa individer blev 

[…] duktiga människor med god ekonomisk blick och större energi än 

naturmänniskorna.183 

Räddningen från fattigdomen blev fisket som sattes i system. Detta fiske präglas av moderna 

redskap, motorbåtar och ordnad avsättning för fisken och leder till välbärgade grönlänningar. 

Torvhusen transformerades till vackra trähus, rena, snygga riktiga glas sattes i fönstren.  

Danskarnas stöd betonas även i anslutning till Grönlands fårskötsel och fårägarna beskrivs leva 

trygga och besuttna liv. Gevären beskrivs ha förändrat deras jakt på säl men det framstår inte 

nödvändigtvis till det bättre då det också lett till att det lätt blir överjakt på säl. Författarna 

konstaterar att inuiterna själva känner sig som en del av världen och inte längre som ett isolerat 

folk.184 
 

Bilden av samerna har många likheter med de bilder som tidigare lyfts fram. Detta gäller främst 

den ensidiga näringen med renen i centrum, de positiva värderingarna av deras egenskaper, 

jämställdheten, arbetsamheten, och närheten till naturen. Två saker som är nytt i denna bild är 

att rastillhörighet är helt frånvarande och att samernas juridiskt speciella situation behandlas. 

 

Bilden av utomeuropeiska nomader har många likheter med tidigare bilder. I tuaregernas fall 

beskrivs de fortfarande som krigiska, levandes i ett hårt klimat och vara beroende av sitt boskap. 

Några skillnader är dock att i denna bild framstår européerna i viss mån satt stopp för ohämmad 

plundring, den hierarkiska kulturen är också något som är nytt. Genom att beakta några 

allmänna drag för utomeuropeiska nomader i sin helhet framstår även deras jämställdhet som 

något nytt. Något som dock inte är nytt är bilden av deras kultur som underlig eller märkvärdig 

på något sätt, det är egentligen bara exemplen som skiftar, denna gång var det kläderna. Bilden 

av inuiterna känns igen från föregående lärobok, en dubbel bild där det dels finns ”äkta” inuiter 

som uthärdar ett nomadiskt liv långt i norr. De har en närhet till en övermäktig natur, är skickliga 

i att hantera den, och de lever vilda liv. Även resonemangen om att Europas marginella 

inflytande har en positiv effekt på deras liv känns igen. Den andra bilden är en bild av ett folk 

som allt mer ger upp sitt gamla liv, de har blandats rasmässigt med européer och även 

kulturmässigt. Deras liv blir över lag bättre, men förändringen är långsam och får vissa negativa 

konsekvenser då inuiterna inte helt gett upp sina gamla vanor, som att jaga säl. Härstamning 

lyfts något i anslutning till inuiterna i resonemang kring rasblandning med danskar. 

 

I en jämförelse kan konstateras att bilden av samerna är mindre ambivalent än bilden av de 

utomeuropeiska nomaderna. Detta gäller även om jämförelsen skulle göras enbart mellan bilden 

av samer och tuareger, eller samer och inuiter. Bilden av samerna är kort sagt, mer enhetligt. 

Vidare är tydligt att när ”typiska” egenskaper för folkgrupperna lyftes fram, betonas mer 

positiva egenskaper hos samerna, som gästfria och vänliga, medan mer negativa egenskaper 

som vilda. Några likheter som återfinns mellan bilderna är betoningen på ensidig näring, närhet 

till naturen, och i detta fall även en positiv relation till européer. I samernas fall då de fått 

speciella juridiska rättigheter, i tuaregernas fall då våldet minskat och tekniken ökat, i inuiternas 

fall är det huvudsakligen teknik och rasblandning. 
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8. Slutanalys 
Syftet med denna uppsats är, som konstaterat tidigare, att undersöka vilken bild av samerna 

som förmedlats genom läroböcker tryckta mellan 1868-1954 och hur denna bild förändrats över 

tid och sedan ställa denna bild mot bilden av de utomeuropeiska nomaderna formulerade i 

samma läroböcker. Ambitionen med jämförelsen är att på ett djupare plan kunna belysa hur 

samerna och deras kultur skildrats då den gemensamma nämnaren är nomadism och därmed se 

om bilden av samerna framstår annorlunda i svenska läroböcker på basis av avståndet mellan 

svenskar och samer i kontrast till avståndet mellan svenskar och de utomeuropeiska nomaderna. 

För att uppnå detta syfte har främst tre frågeställningar varit centrala att besvara. Nedan 

behandlas varje frågeställning för sig. 

 

8.1. Vilken är bilden av de nomadiska samerna och hur förändrades 
den under perioden 1868-1954? 

Bilden av samernas ursprung och härstamning skiftar i undersökningsperioden med en början 

på 1930-talet. Samtliga läroböcker fram till Swedenberg 1930 betonar att samerna tillhör den 

mongoliska rasen, eller har ett främmande ursprung, och i de fall deras fysik beskrivs är det 

genomgående liknande beskrivningar. Dessa fysiska egenskaper kännetecknar hur den 

mongoliska rasen över lag beskrivs. Vidare kopplas samernas härstamning också ofta till 

finnarna, där de antingen liknas med finnar eller konstateras tillhöra den finsk-ugriska stammen. 

Även Swedenberg kopplar dock samernas ursprung till den mongoliska rasen vad är det då som 

skiljer sig? Trots att de kopplas till den mongoliska rasen, betonas av Swedenberg för första 

gången att samerna, på grund av rasblandningen, inte längre har mycket gemensamt med den 

mongoliska rasen. Detta kan ställas mot Lagerblads lärobok från fyrtio år tidigare som lyfter 

fram att samerna har bibehållit mest av den mongoliska rasens egenskaper av alla i hela norden. 

Detta kan ses som starten på en förändring då de undersökta läroböckerna som är tryckta efter 

Swedenberg menar att samerna inte ens tillhör den mongoliska rasen utan betonar att de har ett 

okänt europeiskt ursprung eller inte alls kopplar samerna till någon ras. I Swedenberg 

framkommer också en mer gedigen behandling av ”rasläran”. Vad som blir tydligt är att 

rastillhörighet fortfarande är en viktig fråga under perioden 1930-1950 och att lyfta fram ett 

folks rastillhörighet också anses beskrivande för folket i någon mening. Samtidigt behandlas 

”rasfrågan” som vilken annan ”fakta” som helst, den kunde ifrågasättas och revideras. Detta 

fynd kan ses i ljuset av Ajagán-Lesters avhandling där han konstaterar att rasläran under 

perioden 1850-1958 kom att vara en central del av förklaringen bakom olika folk och nationers 

utveckling. Ajagán-Lester visade att perioden 1920-1958 var en period där rasdiskursen tog en 

”vetenskaplig” vändning som innebar att vetenskapen blev en större auktoritet i frågan om 

”raser”. Detta sammanfaller ganska väl med fyndet att ”raser” behandlades mer omfattande i 

de senare undersökta läroböckerna med undantag från den sista. Denna tilltagande 

”vetenskapliga” diskussion kan också ligga till grund till att uppfattningen om samernas 

ursprung förändrades då gamla antaganden mycket väl kan ha blivit ifrågasatta. 

 

Vidare sker en viss förändring i bilden om samernas relation till svenskarna. I de tidiga 

läroböckerna är en sådan relation helt frånvarande utöver författarnas egna besök. Först i 

Läsebok för folkskolan från 1899 nämns samernas kontakt med svenskarna, då som en 

myndighetskontakt där det framgår att samerna har särskilt anvisade områden att uppehålla sig 

inom. Med vissa undantag för läroböcker som knappt behandlar samerna, ökar antalet 

läroböcker som lyfter fram samernas kontakt med svenskarna. Handelsmöjligheterna, möten 

med nybyggare och kristendomen är de vanligast förekommande orsakerna. Samernas plats i 

Sverige blir också mer påtaglig i senare utkomna läroböcker där de dels beskrivs som Sveriges 

eller Norrlands urinvånare och i tre fall även som ”goda söner av Sverige”. Det bör också 
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konstateras att vid en övervägande del av skildringarna av mötet mellan samer och svenskar 

framstår det som att samerna frivilligt överger sin kultur och antar den svenska nybyggarens. 

Kristnandet framstår också som något positivt. Med Johanssons och Nybergs resonemang kan 

hänger förändringar av bilden ihop med förändringar i verkligheten. Förändringen i bilden av 

samernas relation till Sverige kan ses utifrån detta. Förutom den generella trenden där relationen 

mellan samerna och svenskarna betonas allt mer i senare läroböcker kan också uppmärksammas 

att de gånger samerna konstaterats vara ”goda söner av Sverige” har alla varit under en tid av 

oro i omvärlden. De första två gångerna 1911 och 1919 kan därmed ha varit påverkade av den 

oro som rådde i Europa under 1910-talet med världskrig och revolutioner. Oroligheter som ofta 

leder till ett ökat behov av samhörighet och samarbete. Den sista gången samerna betonas vara 

”goda söner av Sverige” är i Sjögrens lärobok från 1942, mitt under andra världskrigets förlopp. 

 

Det framgår i en övervägande del av läroböckerna att de nomadiska samerna uppfattas som de 

”riktiga” samerna. Detta är tydligt då läroböckerna endast lyfter fram att det finns bofasta samer 

som lever på annat än rennäring då de samtidigt konstateras att dessa samer förlorat sina renar 

och blivit fattiga. Denna bild förstärks vidare av att renen beskrivs som samernas rikedom. 

Bilden av nomadiska samer som riktiga, eller rena samer kan på många sätt sägas vara en 

exotisk stereotyp av samerna som står sig stadig under hela undersökningsperioden. Denna bild 

leder också till att samerna i vissa läroböcker blir kallade för ”snöfjällens son” eller ”fjällets 

folk”. Denna stereotyp visar på många sätt avståndet mellan samernas ”naturliga liv” och 

svenskarnas ”civiliserade liv” och stämmer väl in med de uppfattningar som finns om 

nomadernas utvecklingsgrad eftersom det i läroböckerna ofta konstaterades att nomader tillhör 

”naturfolken”. Genom att vidare kombinera bilden av de ”naturnära samerna” med de 

omfattande skildringarna av naturen och ”resan till samernas by” framstår det ännu tydligare 

hur denna stereotyp bidrog till att skapa ett avstånd eftersom dessa naturskildringar ofta syftade 

till att placera samernas liv på avlägsna platser. Denna stereotyp av samerna står sig stark över 

tid trots att den nomadiska livsstilen, som konstaterat i bakgrunden, höll på att försvinna redan 

vid sekelskiftet. Med Zanders resonemang i åtanke är det inte oväntat att en stereotyp, väl 

etablerad, är svår att förändra. Detta då stereotypen är ett effektivt sätt att kommunicera 

komplexa fenomen genom förenkling. 

 

I bilden av samerna som sådana framstår de genomgående som gästvänliga, arbetsamma, 

trevliga, hjälpsamma, och med god sämja inom familjen. Även om vissa läroböcker som sådana 

lyfter fram nomader i allmänhet i negativ dager påverkas inte beskrivningen av samer av detta, 

och endast en lärobok (den första) får läsaren ta del av egenskaper som framställer samerna som 

lata, nyckfulla och bedrägliga. Bilden av deras liv framstår vidare som ganska enkel i den 

mening att deras redskap, och bostäder ofta beskrivs som enkla och ändamålsenliga. Deras liv 

och arbete i klimatförhållandena framstår visserligen genomgående som hårt, men också som 

friskt då samerna framstår som väl anpassade för ett liv på fjällen. 

 

8.2. Vilken är bilden av utomeuropeiska nomadiska folkgrupper och 
hur förändrades den under perioden 1868-1954? 

Det är svårt att prata om en stereotyp på samma sätt som gjordes om samerna. Detta beror främst 

på att undersökningsgruppen är mycket heterogen och det kanske snarare handlar om flera 

stereotyper. Däremot menar jag att resultatet pekar på en viss enhetlighet i beskrivandet av 

utomeuropeiska nomader. Något som exemplifierar det här väl är rasdiskussionen. Gruppen 

”utomeuropeiska nomader” utgörs av folkgrupper som enligt materialet tillhör olika raser. Trots 

detta går det att dra slutsatser om hur viktigt ”ras” och kultur som koncept har varit att lyfta 

fram när utomeuropeiska nomadiska folkgrupper har behandlats. Med det som utgångspunkt 

går det att konstatera tre saker: först, utomeuropeiska nomader placeras ofta in i en 
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”raskategori” även om behandlingen av deras fysik inte alltid är förekommer. För det andra går 

det inte att peka på någon generell tolkning av att tillhörighet till en viss ras leder till ett 

nomadiskt levnadssätt. Detta då det återfinns bofasta folkgrupper som tillhör samma ”ras” 

enligt materialet som de nomadiska folkgrupperna. För det tredje anses nomaderna utgöra den 

”renare” delen av sin folkgrupp, både till härstamning och kultur, i de fall då de även finns en 

bofast befolkning av samma ”ras”. Exempel på detta är då kirgiserna delas upp i egentliga 

nomader och halvnomadiska bergsfolk, när beduinerna särskiljs från stadboende araber, och 

när inuiterna delas in i ”rena eskimåer” på Nordgrönland och inuiter levandes på Västgrönland 

som anses vara ”uppblandade” med danskar. Då det är samma läroböcker som beaktas som i 

hela undersökningen blir diskussionen om ”ras” som koncept mer påtaglig i de senare 

läroböckerna då, som ovan konstaterat, rasdiskursen tar en ”vetenskaplig” vändning runt 1920-

talet. Men trots detta kan det inte påstås att bilden av de enskilda folkgrupperna som utgör 

gruppen ”utomeuropeiska nomader” genomgår någon större förändring i förhållande till 

rasdiskursen under undersökningsperioden. Läroböckerna fortsätter att lyfta fram 

folkgruppernas ras, men några ifrågasättanden eller revisioner av tidigare antaganden kring ras 

görs inte. Den enda förändring som går att skönja är att inuiternas blandning med danskar börjar 

uttryckas mer i termer av genetik än kultur då de tre sista läroböckerna förklarar inuiternas 

samhällsförändring genom att hänvisa till att det uppstått en ”blandras” mellan inuiter och 

danskar, istället för att hänvisa till att de ”tillägnats europeisk kultur”. Detta kan då ses i ljuset 

av Ajagán-Lesters fynd att 1920-1958 såg en vändning i rasdiskursen där genetik blev viktigare 

än tidigare. 

 

Liksom rasdiskussionen framstår fler gemensamma egenskaper i bilden av utomeuropeiska 

nomader som helhet. Detta leder till att nomaderna framstår som lata, levandes enklare liv med 

patriarkaliskt styrelsesätt, som ett hot mot bofast befolkning, med en nära kontakt med naturen, 

och ofta lyfts negativa egenskaper fram. Kontakten med naturen framgår även av att vissa 

folkgrupper får smeknamn som ”öknens söner”, ”stäppens son” eller ”äkta polarfolk”. Dessa 

skildringar har även likheter med mer övergripande beskrivningar av nomadism och naturfolk 

i de fall läroböckerna lyfter sådana begrepp. Liksom fallet är med samerna bidrar dessa 

naturskildringar och betoningar på närheten till naturen till att skapa en bild av exotiska och 

avlägsna nomader.  

 

Den generella bilden som går att utläsa är att nomaderna lever ett liv i hårda miljöer som de är 

väl anpassade för. Vidare är nomaderna en grupp som inte går att lita på i den mening att de 

antingen beskrivs vara ogästvänliga och vilda. I vissa fall gäller motsatsen, exempelvis i 

tuaregernas och beduinernas fall. Men även om dessa beskrivs som gästvänliga, stolta och 

hedersamma, beskrivs de också som förrädiska och krigiska. Nomadernas familjeförhållanden 

beskrivs vanligen som mycket dåliga, där kvinnorna får slava, barnen får en hård uppväxt och 

männen latar sig. Vidare framstår nomadernas kultur som annorlunda, avlägsen eller vild utifrån 

ett europeiskt perspektiv, detta gäller exempelvis deras fester, mat och bordsskick. I de fall 

nomadism som mer abstrakt koncept behandlas i materialet konstateras att nomader är halvvilda 

folk, utgör ett mellanting mellan civiliserat och obildat folk och framstår också som ett hot mot 

bofasta kulturer. Även i resonemang kring mer konkreta nomadiska folkgrupper konstateras 

ofta att de idkar både boskapsskötsel och röveri, vilket i mer djupgående skildringar framstår 

som något fint i kulturen. Boskapen framstår också som nomadernas främsta rikedom både i 

beskrivningar av konkreta folkslag och i allmänna beskrivningar av nomadism. 

 

Inuiterna utgör i beskrivningarna ett undantag från den generella bilden av nomaderna. Här ska 

konstateras att undantaget främst framträder när läroböckerna behandlar det faktum att inuiterna 

har kristnats, blivit uppblandade med danskar, och blivit mer europeiserade. Inuiternas samhälle 
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innan denna förändring beskrivs med liknande beskrivningar som övriga utomeuropeiska 

nomader med undantag för boskapens betydelse (då de inte håller boskap). Men liksom 

boskapen framstår som andra nomaders främsta och nästan enda näring framstår säljakten som 

inuiternas nästan enda näring vilket ändå förmedlar en bild av en ensidig näring. Vidare 

beskrivs de kvarvarande ”vilda” inuiterna med liknande värderingar som övriga nomader, 

patriarkaliska, lata, lever enkla liv i en hård miljö, ensidig näring, enkla och ändamålsenliga 

redskap och bostäder, med vild och främmande kultur som blir särskilt tydlig vid fester och vid 

förtärandet av mat. Kort sagt, inte ett liv en europé skulle uppskatta. Skillnaden i bilden av 

inuiterna skulle därför kunna bero på att inuiterna som grupp, särskilt på Grönland, kommit 

närmare européernas värld. Denna förändring kan också vara orsaken bakom att inuiterna på 

Grönland ibland beskrivs som mindre ”rena/riktiga” inuiter, men det är svårt att avgöra då även 

andra nomadiska folkgrupper som delats in i mer bofasta och mer nomadiska delar behandlas 

på liknande sätt. Detta stärks även av de få exemplen då andra nomadiska folkgrupper får en 

mer positiv beskrivning, betonas att de är kristna, som exempelvis Samojederna i Läsebok för 

folkskolan från 1868. 

 

Slutligen går det inte att se någon generell tendens på att bilden av utomeuroepiska nomader 

som, lata, krigiska/farliga, med dåliga familjeförhållanden, ensidig näring, ogästvänliga eller 

förrädiska, förändras nämnvärt inom undersökningens gränser. Denna bild framstår snarare stå 

sig stabil mellan 1868-1954 men givetvis förbehållet att läroböckerna ibland inte lyfter fram 

samtliga egenskaper i sina skildringar. 

 

8.3. Vilka likheter och skillnader framstår i en jämförelse mellan bilden 
av samerna och bilden av utomeuropeiska nomader? 

I en jämförelse mellan bilderna av samerna och bilderna av utomeuropeiska nomader framstår 

både likheter och skillnader. Likheterna behandlas först. 

 

De främsta likheterna som går att skönja i en jämförelse mellan beskrivningar av samer och 

beskrivningar av utomeuropeiska nomader är betoningen på ensidig näring, det nära 

förhållandet till naturen, de enkla och ändamålsenliga redskapen och bostäderna, och lever på 

avlägsna platser. Den ensidig näringen är en gemensam faktor för båda grupperna och utgörs 

vanligen av boskap men i inuiternas fall av jakt. I samtliga fall beskrivs djuret/djuren vara 

gruppens förnämsta rikedom och förlusten av den framstår antingen leda till att individerna 

måste ge upp sin nomadiska livsstil och anta nybyggarnas, eller döden. Den exotism som finns 

i beskrivandet av nomadernas nära förhållandet till naturen betonas också genomgående hos 

båda jämförelsegrupperna. Denna parameter har främst två sidor, dels skildras en bild av ett liv 

i en hård miljö, mot en övermäktig natur. Dels skildras också en bild av ett härdat, välanpassat 

folk som övermannar denna natur. Detta leder också till att de tillskrivs smeknamn som 

”stäppens son”, ”snöfjällens son”, ”öknens son”, och ”äkta polarfolk”. Vidare framstår det, i de 

fall de finns variation inom folkgruppen där vissa är nomader och vissa lever en mer bofast 

livsstil, som att det är nomaderna som har bibehållit ”renheten” i ras och härstamning. 

Exoticismen av nomader bidrar som ovan till att skapa ett avstånd mellan nomaderna och 

läsaren som tar del av skildringen genom skolan. De enkla och ändamålsenliga redskapen 

betonas och beskrivs ofta i läroböckerna. Ibland värderas de som genialiska men det kan inte 

sägas vara ett mönster att enkelheten ses som positiv. Däremot kan det konstateras att det finns 

ett mönster i att redskapen anses vara välanpassade för miljön. Detta gäller främst bilden av 

nomadernas bostäder som ofta beskrivs vara varma på vintern, svala på sommaren, och stoppar 

vind väl. I bilden av bostäderna ingår dock ofta att bostäderna är trånga och rökfyllda. Slutligen 

beskrivs båda jämförelsegrupperna bo och livnära sig på avlägsna platser. Detta framgår ofta i 
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beskrivningarna av miljön och framhäver hur stort avståndet är från det välbekanta, och 

hanterbara. 

 

Av skillnaderna i bilden av de två jämförelsegrupperna gäller främst personliga egenskaper, 

samlevnaden med bofasta folk, och familjeförhållandena. Men även bildens förändring över tid 

framstår som en skillnad. De personliga egenskaperna ska här förstås som hur läroböckerna 

skildrar gruppernas beteende. Som framgått tidigare framstår bilden av samerna som 

gästvänliga, trevliga, nyfikna och arbetsamma. Bilden av utomeuropeiska nomaders egenskaper 

och beteende har inom sig stor variation men blir över lag framstår en bild av att dessa 

människor inte går att lita på eller är otrevliga att spendera tid kring. Detta då de exempelvis 

antingen beskrivs som ogästvänliga, eller som gästvänliga men förrädiska. När det kommer till 

bilden av hur väl grupperna kan samsas med andra grupper framstår även här en stor skillnad 

där samerna inte beskrivs utgöra något särskilt hot mot den bofasta befolkningen. Utgör den 

bofasta befolkningen en möjlighet för fattiga samer att skapa sig ett nytt liv och är en 

inkomstkälla genom handel. Senare betonas även samernas integration i svenska värden. När 

det kommer till de utomeuropeiska nomaderna är bilden över lag annorlunda. Nomaderna 

framstår då som rövare, plundrare och erövrare och i vissa fall beskrivs de även utpressa bofast 

befolkning. Ett undantag här är inuiterna, men detta främst i anslutning till att deras anpassning 

till ett europeiskt liv behandlas. Även bilden av familjeförhållandena skiljer på sig då samernas 

ibland uttryckligen beskrivs vara bra, annars framgår det i skildringar av deras arbete och liv 

att både männen och kvinnorna arbetar hårt och med viktiga arbeten. Även barnen framstår som 

att de har de bra då, leker, får utbildning, och mat. I de fall utomeuropeiska nomaders 

familjeförhållanden behandlas framstår istället bilden av lata män som ofta inte gör någonting 

och låter kvinnorna arbeta. Ibland beskrivs kvinnorna uttryckligen ”träla”. Barnen beskrivs 

också generellt leva hårda liv där föräldrarna inte visar intresse för dem. 

 

Den sista skillnaden som framkommer gäller bildens förändring över tid. Som framgått tidigare 

i analysen förändras bilden av samerna något under perioden 1868-1954, främst gällande synen 

på deras ursprung och synen på deras kultur. När det kommer till synen på ursprunget och 

härstamning kan konstateras att någon nämnvärd förändring inte sker hos de utomeuropeiska 

nomaderna vilket därmed gör att denna skillnad uppstått. När det kommer till synen på deras 

kultur framgår av undersökningen att samernas kultur under perioden allt mer framstår som 

rationell och förståelig, särskilt hur deras kultur smälter samman med den svenska kulturen och 

det svenska samhället betonas mer mot den senare delen av undersökningsperioden. Samerna 

blir allt mer en del av Sverige och svenskarna, om än med små steg. Denna förändring är inte 

lika påtaglig i bilden av de utomeuropeiska nomaderna som under hela undersökningsperioden 

uppfattas som ett hot mot den bofasta befolkningen och som avlägset från det europeiska. 

Undantaget i detta är, som ovan konstaterat, inuiterna. Men dessa beskrivs redan tidigt av 

läroböckerna utgöra ett undantag och därför kan det inte riktigt påstås vara frågan om en 

förändring i bilden gällande dem. 

9. Diskussion 
Som konstaterades i introduktionen till den här uppsatsen fanns det, enligt mig, två 

huvudsakliga argument som motiverade behovet av denna undersökning. Dels menade jag att 

det var vetenskapligt intressant att jämföra bilden av samerna med bilden av andra 

utomeuropeiska nomadiska folkgrupper. Anledningen som jag gav till detta var att, trots 

omfattande forskning om samer i allmänhet, men också i anslutning till läromedel, saknades 

det komparativa undersökningar som ställde skildringarna av samerna och deras kultur mot 

skildringar av andra kulturer utifrån en förbestämd parameter, i detta fall det nomadiska livet. 

Jag menade också att det fanns ett mer skolnära intresse för denna undersökning. Detta 
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grundade jag i att minoritetsgrupper generellt, och samerna specifikt, sedan år 2000 fått en allt 

större betydelse i läroplanerna från skolverket. Kravet att elever ska ha arbetat med frågor som 

rör dessa grupper under sin skolgång återfanns, som framgick i introduktionen, både i 

läroplanen för grundskolan och för gymnasiet. Vidare återfanns dessutom ett specifikt krav om 

undervisning i samernas situation som del av det centrala innehållet i historia under högstadiet. 

Jag menar att denna uppsats genom sin undersökning kan ses som bidragande till den 

vetenskapliga diskussionen inom detta område. Dessutom menar jag att uppsatsen även kan 

användas för att berika undervisningen om samerna som genom kurs- och läroplaner måste 

behandlas inom skolan. 

 

Som framgick i behandlingen av tidigare forskning kring samerna läggs ett stort fokus på att 

behandla hur väl samtida läromedel lyfter fram samerna och deras situation. Detta ställs sedan 

mot skolverkets kurs- och läroplaner som var aktuella då varvid ett konstaterande framförs. 

Denna uppsats ämnade aldrig att göra något liknande utan är mer av en historisk undersökning 

än en läromedelsundersökning. Därmed menar jag att denna undersökning snarare ska ses som 

bidragande till den historiska kunskapen om samerna än till debatten om samernas plats i 

läromedlen idag. Däremot bör det konstateras att den stereotyp av samer som dessa 

undersökningarna menar lyfts fram i modernare läromedel har mycket gemensamt med den 

stereotyp av samerna som framstått i denna undersökning. I slutanalysen lyftes Zanders 

resonemang om stereotyper för att förklara varför stereotypen om de naturnära, renskötande 

samerna inte förändrats nämnvärt under perioden. Detta resonemang skulle också här kunna 

appliceras som förklaring till att stereotypen återfinns även i modernare läroböcker. Som 

historisk undersökning har denna uppsats mycket gemensamt med den rapport av Centrum för 

arktisk forskning som utkom för över tjugo år sedan. Vad som dock särskiljer denna uppsats 

från rapporten är det komparativa inslaget. Med resultatet av denna undersökning i åtanke 

motsäger jag mig inte i någon egentlig mening resultatet som nåddes i rapporten. Bilden av 

samerna i de historiska läroböckerna som här behandlats har snarare mycket gemensamt med 

det resultatet. Med resultatet som nåtts i denna uppsats kan jag också konstatera att de renägande 

samerna framstår som mer ”äkta”, att rasbiologin spelar en viktig roll i bilden, och att den 

samiska kulturen framstår som underlägsen den svenska. Resultatet i denna uppsats ska därför 

snarare ses som berikande i anslutning till rapportens resultat.  

 

Genom denna undersökning har det synliggjorts att bilden av samerna i svenska läromedel 

också är en bild av ett rationellt, jämställdt, arbetsamt, gästvänligt och alltjämt trevligt folk i 

jämförelse med hur bilden av andra nomader framstår i samma läroböcker under samma tid. En 

orsak som kan ligga till grund för detta är det geografiska och kulturella avståndet mellan folket 

som beskrivs och den som beskriver. Samerna återfinns på många sätt närmare svenskarna än 

vad de andra nomadiska folkgrupperna gör i denna undersökning. Geografiskt bor och lever 

samerna i bland annat Sverige, detta bidrar till att samerna också driver handel och utbyten med 

svenskar. Kulturellt har samerna också saker gemensamt med svenskarna, exempelvis 

religionen då de vid den undersökta perioden redan hade kristnats för över 100 år sedan. Att 

dessa faktorer skulle kunna påverka bilden kan också anas genom att beakta bilden av inuiterna 

i denna undersökning. Som ofta poängterats har bilden av inuiterna skiljts sig från bilden av 

övriga utomeuropeiska nomadiska folkgrupper nämnvärt. Även här skulle avstånd geografiskt 

och kulturellt ha varit faktorer som påverkat. Geografiskt är det en lång resa till Grönland, men 

då Grönland under stod under danskt styre kan ändå tänkas att möjligheterna att resa dit var 

enklare än att resa till exempelvis Sahara. Kulturellt har också inuiterna på delar av Grönland 

påverkats mycket av kontakten med européer, det betonas även i materialet till undersökningen 

att inuiterna är kristna och att vissa har anammat ”europeiska livsstil”. 
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Även synen på ”ras” är något som varit återkommande i denna undersökning. Jag menar att 

resultatet av denna undersökning visar på en komplex förändringsprocess i ”rasfrågan” då synen 

på samernas rastillhörighet förändrades innan den helt försvann. I kontrast till den tidigare 

nämnda rapporten visar resultatet i denna undersökning att samerna inte alls enbart beskrevs 

tillhöra den mongoliska rasen fram tills mitten av 1950-talet då rastillhörigheten försvann helt. 

Det går, med resultatet i åtanke, att se en förändring där samernas ursprung och härstamning 

vandrade allt närmare Sverige från 1930-talet samtidigt som författarna lägger allt mer tyngd i 

att förklara och skilja på olika raser. Detta då samerna först hävdades vara av den mongoliska 

rasen men sakna alla de utmärkande dragen, för att sedan idén om deras mongoliska ursprung 

kom att förkastas i förmån för en teori om ett europeiskt ursprung för samerna. 

 

För mer skolnära användning kan denna undersökning främst bidra med ett erbjuda en större 

kunskap till den viktiga undervisningen om samerna. Genom att beakta resultatet av 

undersökningen som genomfördes inom ramen för denna uppsats kan lärare förhoppningsvis 

på ett bättre sätt kunna förmedla samernas historiska villkor och situation. Genom att 

problematisera bilden av samernas historiska situation och lyfta fram viktiga förändringar och 

skillnader kan undervisningen göras mer komplex och mer givande för eleverna. Något som 

bland annat Harald Runblom pekade på som en brist i läromedlens innehåll gällande samer. 

Denna uppsats kan vidare användas för undervisning av andra aspekter, som exempelvis hur 

bilden av utomeuropeiska grupper förändrats, över tid eller på grund av religion. 

 

Avslutningsvis, denna uppsats ämnade främst att undersöka bilden av samerna under en period 

av knappt hundra år och sedan jämföra hur väl den stämmer överens med bilden av nomader i 

stort under perioden. Av denna anledning, vilket tidigare framgått, har bilden av 

utomeuropeiska nomadiska folkgrupper på ett mer specifikt plan varit av sekundärt syfte. 

Endast i undantagsfall har specifika grupper lyfts fram i slutanalysen, då på grund av att bilden 

av den folkgruppen skiljer sig mycket från det generella mönster som gick att skönja. Framtida 

forskning på området skulle kunna lägga ett större fokus på att jämföra mer specifikt valda 

folkgrupper och därmed problematisera bilden av de, i denna uppsats löst specificerade, 

”utomeuropeiska nomaderna”. Framtida forskning skulle även kunna välja att undersöka hur 

bilden av samerna förändrats utifrån både före denna undersöknings startpunkt, och efter dess 

slutpunkt, för att på så sätt vidga kunskapen om hur bilden av samerna förändrats över tid. 

Därmed erbjuder resultatet i uppsatsen inte enbart svar på frågor, utan väcker också nya sådana 

för framtida undersökningar. 

 

10. Sammanfattning och abstract 
10.1. Sammanfattning 

Denna undersökning syftar till att undersöka bilden av de nomadiska samerna så som den 

framstår i ett urval av svenska läroböcker tryckta mellan 1868-1958 och jämföra den bilden 

med en mer allmän bild av utomeuropeiska nomader. För att uppnå detta syfte utgår 

undersökningen från Kenneth Nygrens bildbegrepp som innebär att alla beskrivningar och 

värderingar som förmedlas i materialet, det stereotypa och enkla och det nyanserade och 

komplexa, betraktas för att synliggöra en mer fullständig bild av samerna i svenska läroböcker. 

Exempel är hur familjerelationer beskrivs, vilka egenskaper folket tillskrivs och deras relation 

till andra folk-, och till naturen. Genom att jämföra flera bilder över en längre tidsperiod kan 

förändringen i synen på samerna intill grundskolans införande synliggöras. Bilden av de 

nomadiska samerna jämförs med den av de utomeuropeiska nomaderna för att tydligare belysa 

vilka likheter och skillnader som finns mellan bilderna. Resultatet av undersökningen visar att 
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det finns några gemensamma element som står sig stadigt över tid. Men bilden av samerna 

framstår i ett fredligare, och trevligare ljus, samt att bilden av samerna också är mer nyanserad. 

10.2. Abstract 
This study aims to show how the image of the Sami has changed during 1868-1954 by studying 

what Swedish textbooks have highlighted about the Sami. Furthermore, this study compares 

the image of the Sami to the image of Non-European nomads to show the relationship between 

these images but also how they change during the period. The study uses the theory of image 

that Kenneth Nyberg formulates in his thesis. Every description and valuation in the textbooks 

are considered, the stereotypical and elementary as well as the elaborated and complex. Specific 

descriptions and valuations that are highly valued are those concerning, family relations, 

characteristics, relations with other cultures, and the relation with nature. The result of this study 

shows that the image of the Sami and of the Non-European nomads have similarities between 

each other that are lasting over time. The study also shows that the image of the Sami is more 

elaborated and that they are portrayed in a friendlier way than Non-European nomads.  
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