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Abstract 

The aim of this essay is to analyze teacher’s thoughts about Sami culture, religion and history. 

How do teachers shape their teaching in these topics? Teachers in secondary school and the 

subjects religion and history has been the basis of the survey. To complete this work, these 

methods have been used; qualitative research interview, surveys and hermeneutics. When you 

conduct a study that involves people you have to include ethical principles. In this essay, these 

principals have supported the methods to fulfill the study. The Sami topic has been visible in 

the field, in different ways. Regarding its visibility in school, it is clear that Sami has been 

overlooked in teaching materials and by previous research in different school levels and 

subjects. The supporting theory in this essay is a curriculum-based theory that has looked deeper 

into the subjects religion and history curricula for elementary school and secondary school. This 

essay shows that Sami neither takes up a large or a small part in the teaching. Instead the Sami 

culture, religion and history appear as an example in other areas of these subjects. 
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1.Inledning 

Runt om i världen kan vi se olika grupper av människor som kämpar för sina rättigheter. Detta 

kan vara kvinnor som vill ha jämställdhet i samhället mellan kön eller klass, elever som vill ha 

rätten att läsa sitt modersmål och det kan vara ett folk som blivit förtryckta av statsmakten. 

Förenta Nationerna är en organisation som främst kämpar för ett internationellt samarbete där 

de arbetar hårt för fred och rättigheter. En punkt de har arbetat med är rättigheter för urfolk1 i 

olika nationer. I ungefär 20 år arbetade FN med att förhandla fram en deklaration kring urfolkets 

rättigheter.  

Grundläggande i deklarationen är rätten till självbestämmande, vilken slås fast i 

artikel 3. Att skydda rätten för urfolk att själva få bestämma över politisk status och 

att fritt få driva sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling är viktigt mot 

bakgrund av att just dessa möjligheter historiskt sätt fråntagits urfolk världen över.2 

 

Detta påvisar att urfolket själva ska driva sin kultur framåt på de sätt de avser är bäst. Detta ska 

ske inom de ramverk som finns i statsbildningarna. FN har en liknande deklaration avseende 

minoriteter. 

Artikel 27 i Förenta Nationernas konvention om medborgerliga och politiska 

rättigheter anger att i de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga 

minoriteter, ska de som tillhör sådana minoriteter ej förvägras rätten att i gemenskap 

med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva 

sin egen religion eller att använda sitt eget språk.3 

 

Deklarationen ovan påvisar hur olika minoriteter har rätten att utöva sitt kulturliv samt hur olika 

stater ska genomföra detta. Dessa ord påvisar att staten har en skyldighet att bevara minoriteter 

och stödja dem på olika sätt i exempelvis språk och kultur. Samtidigt blir detta även ett skydd 

och förbud mot diskriminering.  

 

En kvinnlig profil som är Sverige och Sápmi nära är musikern och artisten Sofia Jannok. Detta 

är hennes yttrande ifrån ett reportage den 22 oktober 2017 där hon talar om urfolksrättigheter. 

 

– Att stå upp för urfolk är att stå upp för hela jordens naturresurser, då de sista 

spillrorna finns där vi finns. […] – Men när det kommer till urfolk är det inte många 

utomstående som ens har den kunskapen eller medvetandet om att vi finns. Som artist 

                                                             
1 Urfolk kan exempelvis vara samer, aboriginer, indianer eller komier. 
2 manskligarattigheter.se 15/2–2018. 
3 manskligarattigheter.se 15/2–2018. 
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har jag skaffat mig en plattform att nå ut och den möjligheten vill jag inte slänga bort 

genom att säga något tramsigt. Jag vill förvalta det. Så ser jag det i dag. Det finns en 

sån kraft i musiken...4 

 

Jannok kämpar och förespråkar samernas rättigheter som urfolk samtidigt som hon vill belysa 

den samiska kulturen och historien. Jannok åskådliggör olika teman genom sin musik, 

framförallt vill hon peka på samernas existens och hur de har behandlats genom historien vilket 

bland annat synliggörs i hennes låt Snölejoninna.5 Den samiska kulturen börjar bli allt mer 

aktuell och synlig i media. Där går det att exempelvis se hur SVT har börjat ha fler program 

med samiska teman och inslag. Programmet Smaker från Sápmi handlar om matkultur där man 

får följa olika personer som berättar om sin mattradition och koppling till naturen. De beskriver 

hur central mattraditionen är sammankopplad med identitet och ursprung, samtidigt som det är 

viktigt att bevara naturen och vara tacksam för det som finns runt oss.6 

Under min senaste praktik var jag på en gymnasieskola i Umeå kommun. Där tittade jag igenom 

elevernas lärobok i religionsämnet och noterade att samer inte nämndes alls. Det fick mig att 

fundera över om detta är ett vanligt förekommande fenomen inom läromedel. När jag blickar 

tillbaka på min egen skolgång minns jag att vi i grundskolan hade temaveckor och temadagar 

där vi bland annat åkte till en sameby och fick följa med under en dag. Det var även ett annat 

tillfälle då hela Krokoms kommun ville belysa den samiska traditionen vilket resulterade i att 

skolorna i kommunen hade temaveckor. Inom ämnena slöjd, bild och musik tillverkade vi 

elever olika föremål i samisk stil som sedan ställdes ut i en utställning som kommunen anordnat. 

Sedan tänker jag tillbaka på gymnasietiden där vi inte behandlade samer i något ämne vad jag 

kan minnas. På universitetet, i min lärarutbildning, hade vi ett moment inom kursen 

Religionsvetenskap 1 där vi fokuserade på samisk och fornnordisk religion. Då samtalade jag 

och några kurskamrater om hur det såg ut inom skolan och hur vår egen skolgång varit. Flera 

påpekade då att de inte hade tagit upp samer i någon form alls under sin skoltid. Detta är 

problematiskt eftersom samerna är en av Sveriges minoritetsgrupper samtidigt som de är ett 

urfolk vilket gör att de har en viktig plats i Sveriges kultur och historia. När en grupp människor 

har en viktig roll i samhällets historia och kultur, varför syns inte de mer än vad de gör? Borde 

det inte vara en självklarhet att prata om samer i skolorna? Hur arbetar lärare med denna fråga?  

                                                             
4 https://www.etc.se/inrikes/sofia-jannok-ingen-kallar-sig-aktivist-det-handlar-om-overlevnad, 26/1–2018. 
5 Låten finns på Spotify eller i Sofia Jannoks album Orda - This is my land från 2016. 
6 svtplay.se, Smaker från Sápmi, 26/1–2018. 



3 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att studera hur lärare formar sin undervisning om samer. Vad 

är det som praktiskt sker och hur resonerar lärare i utformningen av samisk kultur, religion och 

historia i sin undervisning. Studien kommer även granska vilka läromedel som används i 

undervisningen samt dess betydelse för utformningen. I den här undersökningen har aktiva 

lärare inom gymnasieskolan för ämnena religionskunskap och historia granskats. Detta för att 

öka förståelsen för hur lärare formar och resonerar kring undervisningen om samer. 

Frågeställningarna sammanfattar syftet som följer: 

1. Vilka läromedel använder gymnasielärare för ämnena religionskunskap och historia? 

Vilken betydelse har dessa i undervisningen? 

2. Vad gör lärare praktiskt i planering och utförande av lektioner samt hur resonerar de i 

utformningen av sin undervisning när det gäller samisk kultur, religion och historia?  

3. Hur resonerar lärare kring undervisningen av samisk kultur, religion och historia? Vilka 

är utgångspunkter som lärarna vill fokusera på? 

1.2 Bakgrund 

Den samiska kulturen, religionen och historien har under en längre tid varit ett 

forskningsområde på olika sätt. För att ge en bild hur detta har varit i skolan kommer nedan en 

rapport av Karin Granqvist-Nutti att presenteras.  

Karin Granqvist-Nutti genomförde ett forskningsarbete vid Umeå universitet, rapporten 

Samerna i svenska läroböcker 1865–1971 utkom år 1993. I rapporten har Granqvist-Nutti 

analyserat framställningen av samer i olika läromedel för både grundskolan och gymnasiet.7 I 

studien undersöktes 13 stycken läroböcker från folkskolan inom olika ämnen samt 16 stycken 

läroböcker i ämnet geografi. Dessa läromedel har studerats och granskats för att förstå hur 

samerna har presenterats och beskrivits med tiden under undersökningsperiodens år 1865–

1971. Detta för att se om det skett en förändring i framställningen. Det granskande materialet 

sträcker sig över en tidsperiod på ca. 100 år. Slutsatserna som Granqvist-Nutti kommer fram 

till är att samerna presenteras lite eller inte alls. Samerna får ett litet utrymme i läroböckerna 

och om det görs en beskrivning är det på ett nedvärderande sätt med inslag av ett 

socialdarwinistiskt synsätt, det vill säga att samerna beskrivs som att de skulle tillhöra någon 

annan ras än den svenska befolkningen. Samerna kan dessutom få en beskrivning som att de 

                                                             
7 Granqvist-Nutti, Karin Samer i svenska läroböcker 1865–1971, 1993. 
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skulle vara mindre begåvade.8 Det andra Granqvist-Nutti pekar på är den ekonomiska frågan. 

Samerna framställs som viktiga för ekonomin delvis för att de lockar till sig turister och å andra 

sidan för renskötsel. Granqvist-Nutti visar också vilken placering samerna fick inom de 

granskade läromedlen. De placerades in under gruppen ”mongoler” där man pekade en hel del 

på rasfrågan, att mongoler och samer skulle ha samma typ av ursprung. Något Granqvist-Nutti 

ser som en positiv utveckling är att vid år 1953 sker en förändring i beskrivningen av samer, 

där bofasta samer får en positiv vinkling. Åren 1969–1971 beskrivnings samerna som en del av 

den svenska befolkningen. Dock anser Granqvist-Nutti att även om det skett en viss förändring 

är det en lång väg att gå eftersom nedvärderande ord som ”fattiglapp” fortfarande förekommer. 

Här menade Granqvist-Nutti att ”fattiglapp” användes för att peka på att samer var fattiga och 

liknande. Den bild som framställs berör ofta den ekonomiska frågan tillsammans med rasidéer, 

som att samer exempelvis skulle vara mindre begåvade.9  

Ovan går det att utläsa förändringar inom läroböcker i olika ämnen och årskurser. Det som 

framkommer i Granqvist-Nuttis rapport är att den samiska kulturen, religionen och historien är 

i stora drag osynlig i läroböcker. Det är sällan samerna presenteras och om de gör de är det på 

ett nedvärderande sätt.   

1.3 Tidigare forskning  

För att ge en bild av forskningsfältet om den samiska kulturen, religionen och historien har tre 

olika artiklar ur antologin De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en 

vetenskaplig antologi valts ut. Dessa artiklar visar olika relationer mellan kyrkan och samerna, 

den första visar försoningsprocessen, den andra visar kyrkans inflytande i rasbiologin och den 

tredje handlar om kyrkans markinnehav inom lappmarkerna. Sedan kommer mer didaktiska 

arbeten som visar hur forskning genomförts i skolans värld. Där presenteras tre olika arbeten 

på olika nivåer och ämnen. Dessa fokuserar på samernas framställning i läromedel men 

eftersom det inte genomförts något arbete på hur samerna framkommer i skolan ger dessa 

arbeten en liten bild av forskningsläget kring samer i skolan.  

1.3.1 Samerna och Svenska kyrkan genom historien  

Karl-Johan Tybergs bakgrund är bland annat församlingspräst och biskop där han själv var aktiv 

i försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna. Under sina år som biskop i 

Härnösands stift mellan åren 1991–2001 publicerade han flera artiklar om kyrkliga ämnen som 

                                                             
8 Granqvist-Nutti, Samer i svenska läroböcker 1865–1971, 42. 
9 Granqvist-Nutti, Samer i svenska läroböcker 1865–1971, 43. 
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exempelvis diakoni. Mellan dessa år var det även stort fokus på försoningsarbetet som han 

tidigare nämnt var aktiv inom.10 I antologin De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan 

och samerna: en vetenskaplig antologi som Daniel Lindmark och Olle Sundström varit 

redaktörer för, har Tyberg skrivit artikeln Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och 

samerna Initiativ och insatser 1990–2012. Denna artikel handlar om arbetet Svenska kyrkan 

och samerna bedrivit för att belysa Svenska kyrkans agerande mot samerna.11 Artikel beskriver 

hur svenska staten samt Svenska kyrkans deltagande gjorde skillnad på samer och svenskar 

men även samer emellan. Tyberg nämner ett exempel om en gammal biskop vid namn Olof 

Bergqvist som uttryckte ”lapp ska vara lapp”, här menade biskopen att samerna behövde en 

anpassad undervisning till nomadlivet.12 Det Tyberg menar är att kränkningar lever kvar i 

minnen genom flera generationer som gör att det är viktigt att genomföra ett arbete för att 

förbättra relationerna. Här bör man belysa vilket ansvar dagens generation har för hur 

människor i historiens agerande. Tyberg menar att en process ska genomföras i olika moment 

som berör upprättelse, gottgörelse och skapa nytt förtroende. Inom dessa moment bör man göra 

förändringar i ansvar, organisation och maktstrukturer.13 Andra arbeten där försoningsprocesser 

har genomförts är Norges försoningsprocessarbete och FN:s deklarationer kring urfolk. Tyberg 

anser att det är viktigt att ta till sig dessa arbeten och deklarationer för de påvisar ett värde i att 

göra en förändring.14  

En del regionala insatser beskrivs av Tyberg där Härnösands stift blir ett exempel. År 1995 

organiserades en arbetsgrupp som skulle ansvara för samiskt församlingsarbete som utmynnade 

i ett försoningsarbete tillsammans med Nidaros stift. Man beslutade att utveckla ett sydsamiskt 

samarbete inom tre områden: sydsamisk mässa, konfirmandarbete och en gemensam kyrklig 

tidning. Där utfördes en mässa samma år där biskoparna från Härnösand och Nidaros deltog. 

Under mässan spelades jojkinspirerad musik av Frode Fjellheim och en text skriven av den 

sydsamiska prästen Bierna Leine Bientie. Denna mässa blev även använd senare i Härnösands 

domkyrka i samband med domkyrkans 150–årsdag och temadagar kring evenemanget.15 

                                                             
10 Tyberg, Karl-Johan Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna Initiativ och insatser 1990–

2012. I De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, Lindmark, 

Daniel, Sundström Olle (red.) Skellefteå, 2016, 78. 
11 Tyberg Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna Initiativ och insatser 1990–2012. 2016, 43. 
12 Tyberg Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna Initiativ och insatser 1990–2012. 2016, 44. 
13 Tyberg Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna Initiativ och insatser 1990–2012. 2016, 44–

45. 
14 Tyberg Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna Initiativ och insatser 1990–2012. 2016, 45. 
15 Tyberg Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna Initiativ och insatser 1990–2012. 2016, 52. 
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Tyberg beskriver fler arbeten som Bientie genomfört i Norge som får betydelse i Sveriges arbete 

där Bientie uttrycker: ”Behov for forsoning”.16 

Bientie klargör att försoningen ur samiskt perspektiv inte innebär att man nu förlåter 

personer i det förgångna som i sin blindhet handlat orätt, utan att samerna behöver 

höra från kyrkan i nutid att man tar avstånd från det som var orätt. Så bryts en ond 

cirkel.17 

Dessa moment är några exempel som Tyberg presenterar i sin artikel. Det finns fler sorters 

arbeten och olika försoningsprocesser som presenteras i artikeln, men de slutsatser Tyberg drar 

är att försoningsarbetet fortsätter i olika handlingsplan. Bland annat nämner Tyberg 

handlingsplaner där vitboksprojektet är ett exempel på en sådan. Vitboksprojektet handlar om 

en historisk dokumentation av övergrepp på samerna.18 De olika stegen i försoningsprocessen 

är inte utarbetade vilket gör att det inte framkommer vad Svenska kyrkan ska göra konkret samt 

att det saknas en beskrivning av begreppet försoning. Här kan man inspireras och ta erfarenheter 

från Norges försoningsprocess.19 Tybergs slutsatser är att viljan till försoning måste synliggöras 

genom handling och det är viktigt att belysa det gemensamma. För att genomföra detta menar 

Tyberg att man måste föra samtal och framförallt lyssna för att skapa en enhet som kan driva 

utveckling framåt.20 

En annan artikel inom antologin De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och 

samerna: en vetenskaplig antologi är Maja Hagermans text Svenska Kyrkan och Rasbiologin. 

Hagerman är både författare och vetenskapsjournalist där hon skriver fackböcker om svensk 

historia.21 Inledningsvis i Hagermans artikel diskuterar hon att rasbiologins idésystem kan anses 

vara långt ifrån kyrkans värderingar och tankegångar. Men att det skedde någonting under 

1900–talet då man inledde ett arbete för rening och upplysning. I stora drag handlar detta arbete 

om hygien som resulterar till att man vill städa upp samhället på liknande sätt som man städar 

sitt hem. Hagerman menar att dessa tankegångar leder vidare till att hygiensims och renhetslära 

har något med människors biologi att göra, i koppling till arvslagen.22 Sverige inspireras av 

Tyskland som år 1905 bildar ett sällskap för rashygien. År 1909 bildar Sverige ett liknande 

                                                             
16 Tyberg Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna Initiativ och insatser 1990–2012. 2016, 53. 
17 Tyberg Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna Initiativ och insatser 1990–2012. 2016, 53. 
18 Tyberg Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna Initiativ och insatser 1990–2012. 2016, 72–

73. 
19 Tyberg Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna Initiativ och insatser 1990–2012. 2016,73. 
20 Tyberg Försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna Initiativ och insatser 1990–2012. 2016, 73. 
21 Hagerman, Maja Svenska kyrkan och rasbiologin. I De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och 

samerna: en vetenskaplig antologi, Lindmark, Daniel, Sundström Olle (red.) Skellefteå, 2016, 990. 
22 Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin. 2016, 961–962. 
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sällskap för rashygien. Rashygien får stort genomslag inom universitetsvärlden i medicin som 

gör att rasbiologi och rashygien blir vetenskapliga ämnen.23 Hagerman går vidare med att 

beskriva en person som följer med i hennes artikel. Herman Lundborg blev Sveriges första 

docent och världens första forskare i ämnet ”rasbiologi och medicinsk ärftlighetsforskning”. 

Rasbiologins mål var att kartlägga befolkningen med fokus på ”folkförsämring”, hur dessa 

uppstår och sprids. Inom denna disciplin arbetar Lundborg fram riktlinjer för hur dessa 

forskningsarbeten ska genomföras.24  Lundborg påbörjar sin forskning i Blekinge men menar 

att man bör genomföra en kartläggning på befolkningskvalité i flera landskap. Lundborg vill 

granska mer precist vilka individer som är undermåttliga, det vill säga vilka som är sinnessjuka, 

idioter, dövstumma och brottslingar.25 Här inleder han ett arbete år 1913 i Lappland som tar 

flera år, delvis på grund av att arbetet byter form och fokus. När Lundborg går i pension år 1935 

är hans arbete inte fulländat trots 23 år av forskning.26  

Lundborgs fokus på sitt forskningsarbete under åren 1914–1915 blir på samerna, han inleder 

med att fokusera på fyra samebyar i jukkasiärvi lappmarksförsamling. Där kartlägger han 

familjer och släktled i detalj med hjälp av pastorsexpeditionens arkiv. Eftersom Lundborg vill 

gå tillbaka i släktleden i hundratals år för att se om han kan finna tendenser på rasblandningar 

använder han kyrkböckerna som källmaterial. Dessa kyrkböcker dokumenterar ända tillbaka 

till 1700–talet. Lundborg får dessutom hjälp med boende när han får bo i prästgården.27 

Lundborg får hjälp med annat i sin forskning, prästen i församlingen har som företräder för 

kyrkan ansvar för utbildning och skola som gör att Lundborg får kontakt med lärare och 

lärarinnor i församlingen. Skolor blir förberedda på att Lundborg ska genomföra ett arbete som 

gör att lärarna kan iordningställa hans ankomst och ordna ett boende. Hagerman tar upp ett 

exempel på ett arbete år 1917, prästen håller en kurs för den nya nomadskoleläraren. Här anser 

man att det blir ett bra tillfälle att genomföra en fotografering. De samiska flickorna blir 

uppradade i traditionella dräkter där Lundborg väljer ut tre flickor att fotografera. Denna 

fotografering anses lyckad eftersom det på ett pedagogiskt sätt visar ”rasblandningens effekter”. 

Där menar Lundborg att man kan se tecken på ”rasblandning” i flickornas olikheter genom 

deras utseenden.28 Kyrkan får en viktig roll i forskningsarbetet för rasbiologi av många 

anledningar. Bland annat kan man räkna med boende på prästgårdnara där man dessutom får 

                                                             
23 Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin. 2016, 962. 
24 Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin. 2016, 962. 
25 Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin. 2016, 963. 
26 Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin. 2016, 963. 
27 Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin. 2016, 974. 
28 Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin. 2016, 976. 
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mat och sällskap av prästfamiljen. Sedan får forskaren tillgång till pastorsexpeditionens 

dokument och prästens insikt i områden och sin församling. Ytterligare kan prästerna berätta 

om olika släktled och familjer där de kan säga vem som lider av någon psykisk sjukdom, deras 

skötsamhet och liknande.29  

Den upplysning som samlas in i forskningen inom rasbiologin är många, det är allt ifrån namn, 

ålder, yrke, fysiska kännetecken, längd, ansiktets diameter, färg på hud, ögon och hår. Men 

detta räcker inte vid undersökningen av samerna, där tar man in upplysningar av 

lapptillsynsmännen som ska beskriva samerna utifrån ett frågeformulär. Detta handlar om 

personens sinnestillstånd, här skulle man göra en uppskattning på om personen var begåvad 

eller sinnesslö. På formuläret skulle man även bedöma personens sociala förmåga.30 Hagerman 

beskriver senare hur blodprov kom att bli en del av rasbiologin, här var målet att man tillslut 

med hjälp av blodprov skulle kunna se om man var av ”lappstyp” eller inte.31  

De slutsatser Hagerman drar är att kyrkan har haft en betydelsefull roll för rasbiologiska 

undersökningar. Dels var kyrkoböckerna viktiga för arbetet eftersom där dokumenteras 

släktled, familjer och liknande. Sedan har prästen en stor roll genom att tilldela mat och logi 

men även deras kunskaper om området och församlingen. Här kunde prästen påvisa vilka 

högtider som passade bättre att genomföra forskningsarbeten på eftersom de renskötande 

samerna i fjällen kunde vara svåra att möta.32 Hagerman avslutar med att nämna att 

församlingsprästerna troligtvis såg rasbiologin som ny befolkningsvetenskap, att detta arbete 

skulle vara till deras hjälp att förstå sin församling bättre.33 

Den tredje artikeln är skriven av Gudrun Norstedt som är filosofie magister i biologi och kemi. 

Ytterligare är hon doktorand i skogshistoria där hon är intresserad av de historiska förhållanden 

som har format det norrländska landskapet. Norstedt har skrivit böcker men även forskat i 

ämnet.34 I artikeln Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet behandlar 

Norstedt ämnet hur kyrkor byggdes på heliga kulturplatser och hur svenska kyrkan i 

lappmarkerna fick mark och jord som redan brukades av samerna.35 Norstedt börjar med att 

förklara begreppet kultplatskontinuitet. Detta begrepp dyker ofta upp i forskningsdiskussioner 

                                                             
29 Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin. 2016, 979. 
30 Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin. 2016, 982–983. 
31 Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin. 2016, 983. 
32 Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin. 2016, 986. 
33 Hagerman Svenska kyrkan och rasbiologin. 2016, 987. 
34 Norstedt, Gudrun Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet. I De historiska relationerna 

mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi, Lindmark, Daniel, Sundström Olle (red.) 

Skellefteå, 2016, 852. 
35 Norstedt Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet. 2016, 823. 
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som har med kyrkans instiftande i Norden att göra. Själva begreppet har två betydelser; den ena 

är att en kyrka har placerats på samma plats som en kulturplats, exempelvis en offerplats. Den 

andra betydelsen handlar om att kyrkan blir placerade i samma område som en kulturplats, det 

vill säga där olika kulturhandlingar tidigare har skett.36 Ett exempel på kulturplatskontinuitet är 

i Jämtlands län vid Frösö kyrka. Under koret på kyrkan hade arkeologer år 1984 funnit en 

förkolnad stubbe formad som en björn tillsammans med ben från sex olika björnar. Här kan 

man anta att Frösö Kyrka byggdes på en plats som troligtvis tidigare var en offerlund.37 Norstedt 

går vidare med att diskutera att religionsskiftet inom de samiska områdena hade andra 

förutsättningar i jämförelse med övriga Norden. De faktorer som spelade in är att 

religionsskiftet skedde vid ett senare tillfälle vilket gjorde att kyrkan och kristendomen blev 

mer etablerad och organiserad. Kyrkan var även mer knuten till staten, här var det inte kyrkan 

utan högre makter som valde ut placeringarna på kyrkorna, något som kungen till en början 

hade ansvar för.38 Här pekar Norstedt på att det är svårt att avgöra utifrån de 

dokumenthandlingar som förts, om det var en medveten placeringen av kyrkorna eller inte. Det 

framgår inte om det var medvetna val att placera kyrkor på de samiska heliga platserna. Det 

man kan komma fram till är att dokumentet inte ger en fullständig bild och framförallt 

framkommer det inte hur samerna agerade kring byggnationen av kyrkor.39 När det kommer till 

placeringar av kyrkor menar Norstedt att det i stora drag handlar om tillgänglighet, det vill säga 

tillgång till resurser som exempelvis vattnen, ved och renbete. I början hade man inte kännedom 

om områdena, detta gjorde att man inte kunde veta var samerna hade sina kulturplatser. 

Däremot ändrades detta när präster började komma till lappmarkerna och fick mer kännedom 

om området, därmed kunde de säga mer vart dessa heliga platser var placerade. Men som 

Norstedt påpekade tidigare finns det inga tydliga dokument på om placeringarna av kyrkorna 

var medvetna eller inte.40 

Norstedt går vidare med att diskutera kyrkans markinnehav, redan när de första kyrkorna 

byggdes fick prästerna mark tillsammans med kyrkorna. Detta kallas prästbord, här får 

prästerna mark att försörja sig på som ofta låg i anslutning till kyrkan. Prästerna fick ofta 

områden som är räknade till 10 hektar men det finns även dokumentationer på präster som hade 

ungefär 1000 hektar mark att försörja sig på.41 Norstedt menar att även här finns det en brist i 

                                                             
36 Norstedt Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet. 2016, 824. 
37 Norstedt Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet. 2016, 824. 
38 Norstedt Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet. 2016, 825. 
39 Norstedt Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet. 2016, 826. 
40 Norstedt Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet. 2016, 834. 
41 Norstedt Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet. 2016, 836. 
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vad som dokumenterats. Prästernas löner och liknande är väldokumenterat men det finns inga 

tydliga direktiv eller beskrivningar kring prästbord. Detta gör att det är svårt att säga varför 

prästerna fick tillgång till den mark som samerna hade försörjt sig på i generationer.42 Norstedt 

beskriver ett exempel på ett prästbord, en präst ska komma till ett område och ta över efter den 

förra prästen. Prästen kräver att få samma prästbord som den förra och få tillgång till den mark 

han fick bruka. Detta visar sig vara träskmarker som gör att jorden inte går att bruka. Prästen 

rör sig upp längs älven där det finns en äng som han genast brukar för att skapa sitt jordbruk 

för att skapa en försörjning. Snart börjar prästen även jaga bäver och vildren som påverkar 

samernas näringsliv. Ärendet fördes till tinget där samerna fick fördelen och prästen tvingades 

att flytta tillbaka till den mark han hade blivit tilldelad.43 Detta exempel som Norstedt 

presenterar är ett av dem få som finns som dessutom är till samernas fördel. Ser man vidare på 

kyrkans maktinnehav i lappmarkerna menar Norstedt att prästborden som framkom är formade 

efter kyrkornas tillkomst. Där nybyggen skedde är det väldokumenterat hur allt gått till. Men 

enligt Norstedt verkar det som att prästbordens överenskommelse är en privatsak mellan 

samerna och prästerna. Det som Norstedt pekar på är att kyrkans maktinnehav påverkades av 

kronans syn på samernas markrättigheter.44 Genom åren har prästborden försvunnit och kyrkan 

har fått mindre mark. Denna mark har sedan tilldelats till nybyggen och byar. Det Norstedt drar 

som slutsats i sin artikel är att kyrkans markinnehav i lappmarkerna har minskat.45 

1.3.2 Forskning inom skolvärlden  

Therese Karlsson genomförde ett arbete vid Umeå universitet som publicerades år 2004. I 

rapporten Exotiska renskötare och trolltrummans magi granskar Karlsson läromedel inom 

grundskolan för årskurserna 4–6 och 7–9. De ämnen som granskades var geografi, 

samhällskunskap, historia och religionskunskap. Syftet i arbetet är att kartlägga beskrivningar 

av samerna och den samiska kulturen. För att genomföra detta granskar Karlsson 29 stycken 

lärarhandledningar och 63 stycken läromedel. Karlsson gjorde dessutom en jämförelse med 

Statens Institution för Läromedels rapport46 för att granska om det skett någon förändring.47 Av 

de 63 böcker Karlsson granskar är det 33 stycken som behandlar samer eller samisk kultur. Av 

dessa 33 böcker som behandlar samer eller samisk kultur bedömer Karlsson att det är 15 stycken 

                                                             
42 Norstedt Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet. 2016, 844. 
43 Norstedt Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet. 2016, 845. 
44 Norstedt Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet. 2016, 848. 
45 Norstedt Hur kyrkor och prästbord tog plats i det samiska landskapet. 2016, 848. 
46 Statens Institution för Läromedel var en institution som var verksam mellan åren 1987–1991.  
47 Karlsson, Therese Exotiska renskötare och trolltrummans magi. I Vid foten av fjället – Forskning om samernas 

historia och samhälle, Sköld, Peter (red.), Umeå, Umeå universitet: Centrum för samisk forskning, 2012, 256. 
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som ger en relevant inblick i den samiska kulturen. Karlsson presenterar olika gemensamma 

drag för dessa 15 böcker som stäcker sig över de olika ämnena, bland annat diskuteras det hur 

samerna har blivit påverkade av personer runt om kring dem. Samernas kultur, religion och 

historia nämns lite eller inte alls. Ett annat ämne som diskuteras är att stort fokus läggs på de 

renskötande samerna. Inom beskrivningar för religion och historia tenderar det att vara 

romantiserande och magiska i jämförelse med samhällsbilden och de politiska aspekterna som 

hamnar i periferin. De bilder som presenteras i dessa läroböcker representeras i stor grad av 

män, enbart en bok framställer en samisk kvinna. Utöver denna kvinna är kvinnor och barn 

osynliga i de läromedel Karlsson undersökt.48 När det gäller Karlssons jämförelse med Statens 

Institution för Läromedels rapport och hennes egna rapport noterar hon att samernas 

framställning är i stor grad osynlig inom läromedel. Karlsson menar att läromedel saknar 

samiskt innehåll och har många brister när samerna väl framkommer. När samernas kultur 

presenteras beskrivs den som oföränderlig och exotisk. Avslutningsvis betonar Karlsson 

problematiken i att det är få läromedel som behandlar samer och den samiska kulturen. Karlsson 

påvisar även de aktuella läroplanerna för de olika ämnena:  

Kursplanerna i de samhällsorienterande ämnena innehåller tankar och riktlinjer som 

kan bidra till att göra undervisningen intressant och spännande när det gäller samernas 

nutida och historiska situation. Varför finns det då inte mer omfattande och relevant 

stoff i läroböckerna?49 

Den första studentuppsatsen är ett examensarbete som är skriven av Lina Svensson och 

publicerades år 2013 där hon studerade samers förekomst i läromedel inom grundskolan. Hon 

skrev arbetet i ämnet utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde. Svensson utgår 

ifrån ämnena historia och samhällskunskap i årskurs 4–6 där hon studerade hur samerna 

framställdes i både bild och text. Med ett postkolonialt perspektiv undersöker hon vilket 

utrymme samerna får i läromedel samt inom vilka sammanhang de presenteras.50 För att 

fullfölja sin studie har Svensson utgått från 13 stycken läroböcker som utkom mellan åren 

1994–2012. Där har hon använts sig av en kvalitativ textanalys som metod. Det postkoloniala 

perspektivet kommer in för att författaren vill ställa sig kritisk till det som står skrivet i 

läromedlen och vad bilderna förmedlar.51 För att genomföra studien har författaren använt sig 

av tre tidigare arbeten inom ämnet och hon konstaterar att de kommer fram till liknande resultat 

                                                             
48 Karlsson Exotiska renskötare och trolltrummans magi. 265–266 och 271. 
49 Karlsson Exotiska renskötare och trolltrummans magi. 274–279. 
50 Svensson, Lina Samer i läromedel Läromedelsanalys av samers förekomst i SO-läromedel för tidiga skolår, 

2013, 13. 
51 Svensson, Samer i läromedel Läromedelsanalys av samers förekomst i SO-läromedel för tidiga skolår, 14–16. 
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som hon själv. Dessa arbeten är Granqvist-Nuttis arbete som presenteras ovan i bakgrunden 

från år 1993, Statens Institution för Läromedels rapport från år 1990 där Svensson dessutom 

pekar på tidigare nämnda Therese Karlssons arbete som går att läsa ovan och slutligen en 

doktorsavhandling av Jörgen Mattlar som utkom år 2008.52 Svensson påvisar att informationen 

om samerna är bristfällig och att samiskakvinnor är underrepresenterade. Ser man på 

bildmaterialet i läroböckerna framställs samerna i traditionella folkdräkter. Samerna blir 

dessutom beskrivna med exotisierande begrepp, framförallt vid beskrivningen av renskötande 

samer, nåjden och nåjdtrumman. Svensson menar även att rennäringen står i fokus, liksom 

konflikten mellan staten och samerna. Genom dessa iakttagelser menar Svensson att den bild 

som framställs av samerna blir ensidig. Svensson pekar även på möjligheten till fortsatt 

forskning där hon anser att det finns utrymme att studera flera läromedel, förändringar i 

litteratur, kursmål och hur det ser ut i praktiken när det kommer till undervisning om samer.53 

Den andra studien är en C-uppsats skriven i samhällskunskap genomförd av Evelina Nordfjell 

år 2017, även hon använder sig av en kvalitativ textanalys som metod. Med en postkolonial 

teori granskar Nordfjell läromedel på gymnasienivå inom samhällsorienterade ämnen.54 Syftet 

med studien är öka förståelsen för hur samer framställs i läromedel. Nordfjell riktar in sig på 

ämnena samhällskunskap, religionskunskap och historia. Hon studerade hur samerna 

framställdes i text, bild och elevuppgifter.55 För undersökningen använder hon nio olika 

läroböcker som utgår från den nya läroplanen, GY 11.56 Nordfjells slutsatser är att det finns en 

brist i de läromedel som finns tillgängliga kring samer, vilket gör att det är den enskilde lärarens 

ansvar och val att behandla ämnet djupare.57 

1.3.3 Resonemang kring den tidigare forskningen 

Ser man till den första delen i den tidigare forskningen är det tre olika teman som behandlats: 

försoningsprocessen, rasbiologi och kolonialism. Dessa teman speglar delvis hur samerna har 

blivit behandlande i historien och å andra sidan visar ett tema hur Svenska kyrkan har tagit 

ansvar för hur de har agerat i sitt förflutna. Det går att se en av Sveriges mörkare historier där 

kyrkan förtryckte den samiska befolkningen. Samtidigt går det att se hur den Svenska kyrkan 

                                                             
52 Svensson, Samer i läromedel Läromedelsanalys av samers förekomst i SO-läromedel för tidiga skolår, 9. 
53 Svensson, Samer i läromedel Läromedelsanalys av samers förekomst i SO-läromedel för tidiga skolår, 2. 
54 Nordfjell, Evelina Same same? En kvalitativ textanalys av samhällsorienterade läromedel och 

representationen av samer i dem utifrån en postkolonial teori, 2017. 
55 Nordfjell, Same same? En kvalitativ textanalys av samhällsorienterade läromedel och representationen av 

samer i dem utifrån en postkolonial teori, 1. 
56 Nordfjell, Same same? En kvalitativ textanalys av samhällsorienterade läromedel och representationen av 

samer i dem utifrån en postkolonial teori, 12–13. 
57 Nordfjell, Same same? En kvalitativ textanalys av samhällsorienterade läromedel och representationen av 

samer i dem utifrån en postkolonial teori, 31–32. 
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har tagit sitt ansvar och inlett ett försoningsarbete som drivs än idag. Något som de olika 

forskarna menade var att den dokumentation som genomfördes var många gånger bristfällig 

eller att den inte gav en fullständig bild. Det man däremot kan se är att Svenska kyrkan har stor 

dokumentation av samernas familjeled. Forskare inom rasbiologin har även sammanställt 

samernas karaktärsdrag och liknande. Dessa artiklar ger en bild av Sveriges deltagande i 

rasforskning, kolonialism men även hur man idag försöker gottgöra sitt agerande.  

Kyrkan har historiskt sett varit en del av utbildningsväsendet, inledningsvis var det kyrkan som 

lärde sin församling att läsa och skriva. Det var kyrkan som ansvarade för utbildning och 

skolgång som gör att man kan reflektera över vilken bild församlingen fick av sina präster. 

Den andra delen av tidigare forskningen fokuserar på skolans värld. Dessa arbeten är valda som 

komplettering till den första delen för att ge en bild av hur samer framställs i olika läromedel 

på olika nivåer. Det man kan se där är att det finns olika arbeten kring samernas representation 

i läromedel. De arbeten som presenteras fokuserar på samhällsorienterande58 ämnen där man 

kan se att samerna sällan framkommer i läromedel. När det kommer till denna studie är det 

ingen studie eller forskningsarbete som har genomfört hur samerna framställs i undervisningen 

och vad som sker praktiskt.  

1.4 Metod 

Detta stycke kommer utgå ifrån tre olika arbetsmetoder som är grunden till arbetet där 

metoderna bygger på varandra. Sedan presenteras ett förhållningsätt i arbetet. Den kvalitativa 

forskningsintervjun beskriver hur intervjuerna har genomförts tillsammans med centrala 

punkter att utgå ifrån. Därefter framkommer det hur enkäterna har utförts med utgångspunkter 

att resonera kring. Efter dessa två praktiska arbetsmetoder presenteras hermeneutiken som är 

den sista av de tre arbetsmetoderna. Hermeneutiken brukas i analysen när de praktiska 

metoderna är utförda för att tolka materialet som blivit insamlat. Avslutningsvis beskrivs de 

forskningsetiska principerna som är förhållningsättet att förhålla sig till när denna typ av studie 

genomförs.  

1.4.1 Kvalitativ forskningsintervju  

Att genomföra en intervju blir praktiskt ett möte mellan en eller flera personer, under intervjun 

vill den som undersöker finna svar på vissa frågor.59 Genom den kvalitativa forskningsintervjun 

kan man undersöka personers åsikter och synsätt. Att intervjua tenderar att vara till synes en 

                                                             
58 Samhällsorienterande ämnen räknar in religionskunskap, historia, samhälle och i vissa fall geografi. 
59 Kyle´n, Jan-Axel Att få svar intervju enkät observation, upp. 1, Stockholm, 2004, 17. 



14 
 

enkel uppgift genom att införskaffa en bandspelare och samtala med personer. En intervju 

grundar sig i samtal och det krävs samtalsfärdigheter för att genomföra detta. Samtal finns i 

många olika varianter och former allt ifrån vardagslivet, professionella sammanhang till 

litteraturen där exempel på detta kan vara att diskutera nyheter eller en akademisk muntlig 

tentamen.60 Intervjun bygger på respekt när den som intervjuar ställer frågor och lyssnar när 

den intervjuade svarar. Samtidigt som det ska finnas respekt mellan parterna styr intervjuaren 

samtalet genom att ställa frågor.61 För att praktiskt kunna genomföra en intervjustudie behöver 

forskaren en forskningsplan för att sedan kunna ställa kritiska frågor. Forskaren bör ta till sig 

olika steg för att genomföra en intervjustudie.62 Det första steget är problemformuleringen, ett 

syfte och frågeställningar bör formuleras för att ge studien en referensram att utgå ifrån. Inom 

detta moment bör forskaren söka i litteratur för att granska om den planerade studien är 

genomförbar samtidigt som det ska vara ett aktuellt tema.63  

Nästa steg är att välja vilken intervjumetod man vill använda sig av, i stora drag finns det två 

sätt att forma en intervju även om det finns olika varianter att genomföra detta på. Valet är om 

man vill ha en öppen eller en strukturerad intervjuform. I den strukturerade varianten som är 

grunden i denna studie har forskaren format temat och bearbetat frågor som ska ställas i förväg. 

Intervjuaren leder samtalet där målet är att få fram mer reflektion, tankesätt och detaljer.64 Att 

använda sig av intervju i forskning kräver förarbete, av den anledningen formas en 

intervjuguide. Detta krävs när man har en mer strukturerad intervju som utgångspunkt. I en 

intervjuguide omformuleras syftet och frågeställningarna till mer specifika frågor. 

Inledningsvis kan man ställa mer öppna frågor för att få informanten att känna sig trygg. 

Därefter kan frågorna smalnas av för att nå det centrala i problemformuleringen. Det viktiga att 

ha i åtanke är att informantens svar är grunden till själva arbetet, därav är det viktigt att ställa 

frågor på ett sätt där informanten känner sig trygg att delge sig av och med egna ord beskriva 

sina tankar och åsikter. I formulering av frågor kan man tänka på att frågorna ska vara enkla 

och tydliga samtidigt som de ska vara öppna. Frågorna ska heller inte vara ledande även om de 

följer en problemformulering.65 Under en intervju brukar man tala om urval av informanter och 

därav bör man ta till sig tanken om vad som är ett lämpligt urval. Vilka personer som ska 

intervjuas och hur många är ett lämpligt antal informanter. Som forskare bör man tänka att 

                                                             
60 Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun, upp. 3, Lund, 2014, 17. 
61 Kvale, Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 19. 
62 Dalen, Monica Intervju som metod, upp. 2, Falkenberg, 2015, 31. 
63 Dalen, Intervju som metod, 32–33. 
64 Dalen, Intervju som metod, 34–35. 
65 Dalen, Intervju som metod, 35–36. 
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studien ska vara genomförbar och att man har ett material att arbeta utifrån samtidigt som antalet 

informanter inte ska bli allt för många. Det är viktigt att forskaren påpekar i sitt arbete hur dessa 

val är gjorda och varför.66  

Intervju som metod i denna studie grundar sig i att fråga aktiva lärare hur de formar sin 

undervisning kring samisk kultur, religion och historia. Därav kommer lärare inom specifika 

ämnen att intervjuas i en mer strukturerad form utifrån frågor som är kopplade samman med 

syftet och frågeställningarna.67 Det viktiga är att de som intervjuas ska känna sig trygga i att 

delge information och diskutera sin undervisningsform. Det centrala i att använda en intervju 

som metod är att få fram personers tankar, åsikter och upplevelser kring olika teman.  

Lärare med ämnena religionskunskap och historia kontaktades i Umeå och Östersunds 

kommun. Dessa kommuner valdes delvis för att se om det finns en geografisk skillnad i 

undervisning om samer, eftersom båda kommunerna är inom Sápmi. Med tanke på att studien 

ska vara genomförbar valdes båda kommunerna för att utöka antalet informanter. Slutligen 

finns det ett personligt argument för valet av kommuner. För det första är jag uppvuxen i 

Jämtlands län och har gått på olika skolor inom länet. För det andra bor jag i nuläget i 

Västerbottens län där jag har varit på VFU inom olika skolor i länet. Därmed har jag en 

personlig anknytning till båda länen.  

Eftersom det inte finns tydliga riktlinjer om antalet personer att intervjua blev mitt egna mål att 

förhålla mig till 8–10 personer. Av den anledningen är det inte för få informanter men inte 

heller för många som gör att studien praktiskt går att genomföra. Lärarna som tackade jag blev 

i slutändan nio stycken. Varför det blev dessa nio lärare är för att de tackade ja, förfrågan 

skickades ut slumpmässigt inom kommunernas gymnasieskolor och de som tackade ja blev 

sedan inbokade på intervjuer. De lärare som är verksamma i Umeå bokades personligamöten in 

på deras skola för att genomföra intervjun. Under intervjun ställdes först frågan om man fick 

spela in samtalet där alla tackade ja. Hade någon nekat detta hade mer noggrannare 

anteckningar skrivits och fler följdfrågor ställts. Eftersom alla lärare gick med på att spela in 

samtalen antecknades mer centrala punkter som lärarna pekade på och betonade extra. Lärarna 

som var verksamma i Östersunds kommun bokades in som telefonintervjuer, här var det inte 

möjligt att spela in samtalen vilket gjorde att flera följdfrågor ställdes för att få med alla centrala 

delar i informantens svar. Innan telefonintervjun avslutades sammanfattade jag som forskare 

                                                             
66 Dalen, Intervju som metod, 58. 
67 Intervjufrågor går att läsa i bilagor som bilaga 1. 
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lärarnas svar och frågade om det var något jag missat, missuppfattat eller något de ville lägga 

till. När intervjun var genomförd sammanställdes deras svar snabbt för att se till att allt centrala 

framkom. Mer om urval går att läsa i avsnittet avgränsning. När det kommer till processen att 

genomföra en transkribering för att granska materialet och göra en analys beskrivs den inom 

stycket om hermeneutik.  

1.4.2 Enkät  

En del av syftet är att granska hur lärare formar sin undervisning, därav är det centralt att 

granska vilka läromedel68 lärare väljer att använda för att förstå hur de utformar undervisningen. 

Av den anledningen har enkäter skickats ut till lärare för att få en överblick av vilka läromedel 

som används inom undervisning om samisk kultur, religion och historia. En enkät är en 

förfrågan som sker skriftligt och besvaras via internet, papper eller någon annan form. Denna 

metod kan rikta sig till flera eller en mer specifik fokusgrupp, som i denna undersökning är 

gymnasielärare inom ämnena religionskunskap och historia. Enkäter kan utformas på flera olika 

sätt allt från mer avancerade frågeformulär med flera frågor till enklare varianter med ett fåtal 

frågor.69 Fördelen med en enkätundersökning är att den kan skickas ut till en stor grupp 

människor där alla får samma frågor.70 En viktig aspekt avseende enkäter är språket, en 

bedömning i språkval kan påverka frågan beroende på hur man använder fackspråk, ordval, 

meningslängd och dylikt. Generellt utgår man från att frågorna bör formuleras på ett enkelt och 

tydligt sätt.71  

Enkäten i denna har genomförts via dator och mailkontakt med aktiva lärare i kommunerna 

Umeå, Örnsköldsvik, Östersund och Stockholm. När en enkät genomförs via dator går det att 

använda olika program för att utforma enkäten samt vid själva sammanställningen.72 I denna 

undersökning sammanställs svaren manuellt av den anledningen att jag kan utforma min egen 

struktur. Inledningsvis skickades en förfrågan om lärare vill delta i enkätstudien, de som 

accepterade sändes enkäten med frågorna.73 De fyra kommunerna som blev kontaktade valdes 

för att undersöka om det finns en skillnad hos vilka läromedel som används inom 

undervisningen. Dessutom skickades enkäten ut till kommunerna för att öka chansen att fler 

lärare svarade med tanke på att lärare kan ha ett tidspressat schema. 

                                                             
68 Läromedel är det som lärare använder i sin undervisning exempelvis textböcker, internet, film och artiklar. 
69 Kyle´n, Att få svar intervju enkät observation, 53. 
70 Kyle´n, Att få svar intervju enkät observation, 54. 
71 Kyle´n, Att få svar intervju enkät observation, 54. 
72 Kyle´n, Att få svar intervju enkät observation, 57. 
73 Enkäten finns att läsa i bilagor som bilaga 2. 
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1.4.3 Hermeneutik 

Hermeneutik används för att delge och beskriva upplevelser av olika fenomen. Hermeneutik 

som metod är lämplig att använda för att komma nära informantens egna upplevelser. Dessutom 

är informanten i centrum där hen får stort utrymme för att tala och beskriva sina tankar och 

åsikter kring olika fenomen.74 Främst är det olika typer av texter som tolkas, exempelvis 

skönlitteratur, dagböcker, uppsatser, brev och intervjuskrifter. Vid samtal och intervjuer kan 

intervjuaren ställa frågor och reda ut olika tankegångar, men när själva intervjun och samtalet 

ska tolkas står materialet för sig själv. Personen som genomför studien ska vid detta tillfälle 

undersöka sitt material och granska vad informanten verkligen menar.75  

När ett material ska tolkas finns det olika sätt och punkter att tänka på. Dels ska forskaren tänka 

sig in i den stämning som rådde när materialet samlades in, en förståelse för vilket sammanhang 

materialet är insamlat kan det ge en viss tolkning. Har man däremot ett medvetande om vilka 

faktorer som kan ha påverkat svaren kan det ge en annan typ av tolkning.76 Ett annat sätt att 

tolka texten är att se en helhet eller en viss del i texten, detta kan påverka vilken rimlighet 

tolkningen kan få.77 Sedan går det att göra en mer kvalitativ analys i tolkningsprocessen. Inom 

denna del kan man tolka och analysera om det är vissa ord och begrepp som framkommer oftare 

eller hur meningar och satsdelar är formulerade. På detta sätt kan man fördjupa tolkningen och 

bidra till att se en helhet och mönster i hur personen uttrycker sig.78  

Hermeneutik i praktiken saknar en tydlig arbetsmodell och det gör att det är upp till forskaren 

att forma tolkning och analysprocessen. Samtidigt kan forskaren få fram de punkter som berör 

undersökningens syfte och frågeställningar. Hermeneutikens process kan jämföras med en 

spiral där man kan se nya tolkningar, undersöka vissa delar, se en helhet och undersöka utsagor 

djupare. Även om det inte finns en tydlig handlingsplan för hermeneutiken finns det många 

metoder och tankesätt att utgå ifrån därefter är det upp till forskaren att utforma sitt arbete och 

ställa de rätta frågorna till materialet.79 

I denna studie kommer hermeneutiken vara ett stöd i transkriberingsprocessen. Här kommer 

hermeneutiken in för att vara ett stöd till tolkningen och analysen i vad personen sa och menade 

under intervjun. Samtalet som spelades in bearbetas flera gånger för att komma nära 

                                                             
74 Westlund, Ingela, Hermeneutik. Fejes, Andreas, Thornberg, Robert (red) Handbok i kvalitativ analys, upp. 2, 

Stockholm, 2015, 71. 
75 Westlund, Hermeneutik, 74–75. 
76 Westlund, Hermeneutik, 76. 
77 Westlund, Hermeneutik, 77. 
78 Westlund, Hermeneutik, 78. 
79 Westlund, Hermeneutik, 80. 



18 
 

informantens egna tankar och upplevelser vilket går att jämföra med spiralen, genom att lyssna 

på inspelningen och läsa anteckningar kunde nya tankegångar framkomma eller uttryck som 

inte noterade första gången man hörde inspelningen. Praktiskt genomfördes detta genom att 

skiva ner ett manus av samtalen, vem sa vad vid vilket tillfälle. Det kommer inte ske en analys 

avseende hur personen uttrycker sig utan i vad informanten säger, av den anledningen kommer 

manuset bestå av vem som säger vad. Samtidigt kommer anteckningar som fördes under 

samtalet att granskas för att se att alla viktiga delar framkommer i analysen.  

1.4.4 Forskningsetiska principer 

När olika typer av forskningar genomförs där människor är involverade är det viktigt med 

respekt för den andre. När man forskar och genomför studier med människor krävs det att man 

följer vissa etiska utgångspunkter; dels ska den som deltar i studien känna sig trygg samtidigt 

som forskaren ska ha riktlinjer att följa. Det är fyra centrala begrepp man bör ha i åtanke vid 

dessa typer av studier, begreppen är; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet.80  

Sekretess 

Vid sekretess bör man tänka på att man kan hantera offentliga handlingar eller liknande som 

går under sekretesslagen. När man hanterar dessa typer av dokument ska myndigheten som 

förvarar dessa handlingar göra en bedömning om detta material kan lämnas ut. Exempel på 

sekretesshandlingar kan vara inom sjukvården och skolan. När man talar om sekretess går det 

att förklara som att information och offentliga handlingar bör hanteras med omsorg. Den 

information som delges får inte hanteras och spridas hur som helst. Det finns vissa 

förhållningsätt att utgå ifrån.81 

 

Tystnadsplikt 

Fortsätter man prata om sekretess övergår det till tystnadsplikt eftersom inom många 

sekretesshandlingar ingår tystnadsplikt. Skolan och vården är exempel på organisationer som 

har både sekretess och tystnadsplikt. Det man menar med tystnadsplikt är exempelvis att man 

inte får prata om en elev utanför de som arbetar tillsammans med denna person. Man kan inte 

säga vad som helst till vem som helst.82 I skolan kan man ta ett elevhälsoteam som ett exempel, 

ofta ingår mentor, skolsköterska, rektor, kurator och liknande i detta team som gör att man inte 

pratar om eleven med utomstående personal.  

                                                             
80 Vetenskapsrådet God forskningssed, 2017, 40. 
81 Vetenskapsrådet God forskningssed, 40. 
82 Vetenskapsrådet God forskningssed, 40. 
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Anonymitet  

Anonymiseringar av uppgifter är ofta en förutsättning för att studie ska bli godtagbar. När 

personuppgifter finns med i en studie bör dessa ändras eller tas bort för att det i praktiken ska 

bli svårt att referera svaren till en specifik individ. Inom vissa studier har inte personuppgifter 

någon betydelse men i andra fall går det att utlova anonymitet eller avidentifiering.83  

 

Konfidentialitet 

Konfidentialitet handlar om att inte sprida de uppgifter som är insamlade för din forskning. Det 

är en allmän plikt att obehöriga inte ska ta del av det material du samlat in. Personer har gett 

information i förtroende och det är en skyldighet av forskaren att ta tillvara på detta förtroende.84 

När studier genomförs är det inte ovanligt att dessa spelas in på något sätt, om exempelvis en 

intervju spelas in måste deltagaren ge ett godkännande. För att öka tryggheten för deltagaren 

och forskaren kan man skriva på ett skriftligt avtal med alla rättigheter och information.85 

Individer som deltar i olika studier är skyddade av individskyddskravet, detta innebär att den 

som deltar ska vara skyddad från skador och kränkningar.86 Eftersom deltagandet i studien är 

frivillig måste personen som deltar vara medveten om att hen får avbryta intervjun när hen vill. 

Detta ska heller inte medföra några negativa konsekvenser.87 

 

Inom en intervjustudie bör man förhålla sig till dessa etiska ställningstaganden. Eftersom denna 

studie grundar sig i att intervjua lärare är det viktigt att tänka på att det är en organisation som 

utgår från tystnadsplikt och i vissa fall sekretesshandlingar. Syftet är att granska hur lärare 

formar sin undervisning vilket gör att dessa typer av dokument inte kommer att behandlas men 

det är viktigt att ha i åtanke. Något som skedde under intervjuerna var att några lärare nämnde 

elever, lärarkandidater eller andra lärare som gör att man bör tänka på dessa principer. Det 

viktiga är att den som intervjuas ska känna sig trygg och vara medveten om att hens 

personuppgifter och information inte kommer spridas hur som helst. I denna studie kommer 

personer att avidentifieras och nämnas vid andra namn än deras egna. Den information som 

kommer framgå i studien är vilken kommun denna lärare är verksam inom, men namn på skolor 

kommer inte framkomma av den anledningen att man inte ska kopplas samman med en specifik 

                                                             
83 Vetenskapsrådet God forskningssed, 41. 
84 Vetenskapsrådet God forskningssed, 40. 
85 Vetenskapsrådet God forskningssed, 26. 
86 Vetenskapsrådet God forskningssed, 13. 
87 Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer, 2011, 5. 
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skola. Dessutom är de valda kommunerna stora som gör att det finns många gymnasieskolor 

inom dessa områden. Anonymiteten säkerställs genom att bli tilldelade andra namn och 

kommunernas storlek. Sedan kommer det presenteras vilka ämnen hen undervisar i. Det är 

viktigt att påminna personen som deltar om de olika rättigheterna och framförallt att deltagandet 

är frivilligt. En annan viktig information är att den som ställer upp på en intervju ska kunna 

avbryta om personen skulle känna för det. Dessutom ska man påminna om anonymiteten 

eftersom personen inte ska känna sig utpekad i att delta i studien. Det centrala för själva 

intervjun är att deltagaren ska känna sig trygg i att dela med sig av information, tankar och 

upplevelser. 

1.4.5 Metoddiskussion 

Detta arbete utgår ifrån tre olika metoder, kvalitativ forskningsintervju, enkäter och 

hermeneutik. Sedan används forskningsetiska principer som ett stöd igenom hela arbetet. Dessa 

metoder och utgångspunkter kommer komplettera varandra i själva examensarbetet.  

Den kvalitativa forskningsintervjun handlar om hur man genomför intervjuer tillsammans med 

utgångspunkter reflektera över, detta är bland annat i hur man utformar frågor och valet mellan 

att ha en öppen eller strukturerad form. I denna studie valdes en strukturerad form av den 

anledningen att frågorna som framkommer i intervjuerna är formade efter syftet och 

frågeställningarna i examensarbetet. Inom denna studie studeras vad lärare praktiskt gör i sin 

undervisning när det gäller samisk kultur, religion och historia samt vad lärarna vill peka på 

som centrala punkter.  

När det gäller enkäter granskas vilka läromedel som används i undervisningen. Det är av vikt 

att granska vilka läromedel som används för att få en bild hur undervisningen formas. En fördel 

med enkäter är att de kan skickas ut till många och att alla får samma frågor. Detta är inte 

huvudfokus i studien men en central punkt för att förstå vilka val lärare gör i sin planering och 

utförande av undervisningen.  

Den hermeneutiska metoden framkommer när intervjuerna är genomförda, när intervjuerna ska 

granskas och tolka informanternas utsagor. Denna metod används för att komma nära 

informanterna och tolka vad de menar när de uttrycker sig på det sättet. Denna studie vill 

granska vad lärare faktiskt gör i sin undervisning när det gäller samisk kultur, religion och 

historia och av den anledningen kan hermeneutiken användas för att komma nära 

informanternas svar. Vad är det denna lärare vill få fram i sin undervisning och varför väljer 

hen att göra på ett visst sätt? Dels lyssnar man på inspelningen flera gånger och vid olika 
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tidpunkter när det handlar om att komma nära informanten. Att tolka vad personen säger och 

menar. 

De forskningsetiska principerna är viktiga att tänka på i planering, genomförande och 

efterarbetet av intervjuerna och enkäterna. Exempel att tänka på är anonymisering, 

konfidentkravet och informantens trygghet. Forskningsetiska principer är punkter som följer 

med i hela arbetet.  

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Med tanke på att denna studie har granskat samernas representation inom religionskunskapen 

och historia kommer den teoretiska utgångspunkten att vara en läroplansteori. Sedan kommer 

en presentation av vad som står i läroplanen och kunskapsmålen för dessa två ämnen. Inom 

denna del kommer en presentation av både grundskolan och gymnasieskolans läroplan samt 

kunskapsmål att beskrivas. Detta sker av två anledningar, först för att grundskolans läroplan 

nämns av några informanter. Den andra anledningen är för att jag som blivande gymnasielärare 

kommer även få behörighet att undervisa i grundskolan. Inledningsvis kommer religionsämnets 

läroplan att presenteras för gymnasieskolan, Lgy 11, men även grundskolans läroplan, Lgr 11. 

Därefter kommer historieämnets läroplan för gymnasieskolan och grundskolan. Efter varje 

ämnesstycke kommer en sammanställning i samernas representation i läroplanen och 

kunskapsmålen.  

1.5.1 Läroplansteori 

När man talar om läroplansteori är den centrala frågan, vad räknas som kunskap? Här räknar 

man med att inte få slutgiltiga svar men att granska vad som är aktuellt samt vad som är den 

röda tråden.88 Läroplanens innehåll och konstruktion speglar det vilken kunskap som anses vara 

central i sin samtida kontext, det vill säga vilka frågor anser vara viktiga i denna tidsperiod och 

vilka frågor är aktuella i samhället.89 I grunden speglar läroplanen den kunskap som anses vara 

viktigt i samhället och omvärlden. Inom denna del kan man se vilken kunskap man vill belysa 

och förmedla till eleverna, är det vissa tidsepoker eller ideologier som är i fokus? Läroplanen 

kan jämföras med byggstenar eftersom det sker ett urval i vilka frågor som ska synliggöras 

samtidigt som den kan ta stöd av traditioner som gör att man utvecklar de frågor som redan är 

formulerade i läroplanen.90 Sammanfattningsvis i läroplanens konstruktion är att det urval som 

har gjorts utgår ifrån ett aktivt val efter vad som räknas som viktig och vedertagen kunskap 

                                                             
88 Wahlström, Ninni Läroplansteori och didaktik, upp. 2, Falkenberg, 2016, 11. 
89 Wahlström, Läroplansteori och didaktik, 12. 
90 Wahlström, Läroplansteori och didaktik, 13. 
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under den aktuella tiden. Ett medveten val av vad människor anser vara betydelsefull kunskap 

under en viss tid.91 Den nuvarande läroplanen för grundskolan, Lgr 11 och gymnasieskolan, 

Lgy 11 kan man se som resultatfokuserad. Inom denna läroplan finns ett ökat medialt och 

politiskt intresse som bidrog till en läroplansdiskussion. Fler ville medverka i hur läroplanen 

skulle utformas. Tidigare i läroplanen från år 1994 var det mer målinriktat fokus där eleverna 

skulle nå, stävja och uppfylla, här menade kritiker att läroplanen var för öppen och otydlig i 

vilka mål eleverna skulle uppfylla vid olika tidpunkter. Av flera anledningar började en ny 

läroplan formas med tydligare resultat och riktlinjer.92  

Tre huvudlinjer räknas som övergripande förändringar, tydligare styrning, tydligare 

kunskapsbedömning och tydligare uppföljning. Denna läroplansform kan man se som ett 

slutmål, det handlar i stora drag inte om vägen utan vilka slutmål eleverna gör. Inom denna del 

blir uppföljningen viktig eftersom här kan läraren peka på vad eleven behöver utveckla. 93 

Genom den resultatstyrda utformningen av läroplanen är målet att eleverna ska få samma 

förutsättningar och möjligheter i sin bedömning, undervisningen blir mer specificerad genom 

krav och dessa krav är densamma för olika elever, skolor, städer och kommuner. 94 Inom denna 

del växer det politiska intresset eftersom man vill ha samma utbildning och möjligheter för 

elever. Det nya i den aktuella läroplanen är att eleverna ska uppfylla vissa mål vid varje 

kursslut.95  

Det man fokuserar på i en läroplansteori är att granska och undersöka vilka som är de centrala 

frågorna. Vad är det denna läroplan vill fokusera på för kunskap? Här speglas samhällsbilden 

och debatten eftersom det går att utläsa vad som är i fokus i läroplanen, vill man peka på vissa 

ideologier, tidpunkter eller annan typ av kunskap. Helt enkelt granskar man vilka urval som har 

gjorts för olika läroplaner. Som tidigare nämnts är det den aktuella läroplanen Lgy 11 som 

granskas men även i denna del berörs Lgr 11, nedan går det att läsa en viss del av det centrala 

innehållet och kunskapskrav för religionskunskap och historia.  

1.5.2 Religionskunskap  

Grundskolan  

Inom grundskolan för religionskunskap är kursplanen att eleverna ska få kunskap om de 

religioner och livsåskådningar som finns i det mångkulturella samhället. Eleverna ska där få en 

                                                             
91 Wahlström, Läroplansteori och didaktik, 13. 
92 Wahlström, Läroplansteori och didaktik, 89. 
93 Wahlström, Läroplansteori och didaktik, 90. 
94 Wahlström, Läroplansteori och didaktik, 91. 
95 Wahlström, Läroplansteori och didaktik, 92. 
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förståelse och insikt om centrala delar för olika människors kulturer. Målet i kursplanen är att 

eleverna ska få en ömsesidig förståelse för andra individer.96 Vänder man sig till det centrala 

innehållet för årskurs 4–6 ska eleverna dels lära sig centrala tankegångar och levnadsregler 

kring världsreligionerna men de ska även som det uttryckligen står lära sig: ”Berättelser från 

fornskandinavisk och äldre samisk religion.”97 Eleverna ska dessutom nå en kunskap för hur 

fornskandinavisk religion tar sig uttryck i dagens samhälle.98 Vänder man sig till årskurs 7-9 

ska eleverna lära sig om kristendomen i Sverige och hur samhället har utvecklats från en 

enhetskyrka till ett mångkulturellt samhälle.99 Eleverna ska ytterligare få en förståelse för 

religionen och samhällets samband på olika platser vid olika tider, de ska även få insikt i 

religionernas roll i olika aktuella konflikter slutligen ska de förstå hur religioner och andra 

livsåskådningar formar individer och identiteter.100 För att eleverna ska nå ett godkänt betyg 

efter årskurs 6 ska eleverna kunna beskriva grundläggande drag i samisk och fornskandinavisk 

religion samt hur den gör sig till uttryck i dagens samhälle.101 

 

Gymnasieskolan  

Religionskunskap inom gymnasieskolan ska behandla hur religioner och livsåskådningar 

uttrycks i samhället och hur de agerar i olika frågor. Sedan ska ämnet grunda sig i hur människor 

förhåller sig till existentiella och etiska frågor.102 Vänder man sig till ämnets syfte är det att 

eleverna ska få en större förståelse i olika religioner, livsåskådningar och etiska förhållningsätt. 

Eleverna ska tilläggsvis fördjupa sina kunskaper kring olika tolkningar som finns för religioner, 

livsåskådningar och etiska förhållningsätt. Eleverna ska dessutom bredda sin förståelse för hur 

det är att leva i ett mångkulturellt samhälle.103 Ser man närmare på det centrala innehållet för 

religionskunskap 1 ska kursen behandla olika religioner och livsåskådningar där man ska 

granska hur dessa gör sig till uttryck inom samhället i Sverige samt omvärlden. Eleverna ska 

behandla hur olika individer och identiteter formas utifrån religioner och livsåskådningar med 

olika skrifter, traditioner och historik samt nutid som grund.104 Eleverna ska därtill analysera 

och argumentera kring etiska frågor där man ska utgå ifrån elevernas egna ställningstaganden 

                                                             
96 Skolverket, Lgr 11 religionskunskap, 5/3–2018. 
97 Lgr 11 religionskunskap, 5/3–2018. 
98 Lgr 11 religionskunskap, 5/3–2018. 
99 Lgr 11 religionskunskap, 5/3–2018. 
100 Lgr 11 religionskunskap, 5/3–2018. 
101 Lgr 11 religionskunskap, 5/3–2018. 
102 Skolverket, Lgy 11 religionskunskap, 5/3–2018. 
103, Lgy 11 religionskunskap, 5/3–2018. 
104 Lgy 11 religionskunskap, 5/3–2018. 
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men även olika religioner och livsåskådningar.105 Granskar man religionskunskap 2 bygger det 

en hel del på religionskunskap 1 men det centrala innehåller skiljer sig en aning. Här ska 

eleverna få granska hur nyreligiösa rörelser förhåller sig till världsreligionerna samt vilka 

kännetecken de har. Eleverna skall vid sidan av detta studera privatreligion där eleverna ska 

analysera olika individers trosuppfattningar i ett mångkulturellt samhälle. Eleverna ska även 

som det uttryckligen står få kunskap i: ”Religioners och livsåskådningars betydelse för 

människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.”.106 

Ser man på dessa två läroplaner, Lgy 11 och Lgr 11, är den endast i kunskapsmålen för årskurs 

4–6 där det uttryckligen står att man ska behandla samisk religion och granska hur den gör sig 

till uttryck idag. I övrigt är det upp till läraren att välja om hen vill ta med samerna som 

exempelvis en livsåskådning eller privatreligion. Man kan även tolka att samerna ska nämnas 

vid årskurs 7–9 när man talar om hur kristendomen utveckling i Sverige. Det är lärarens 

tolkning av det centrala innehållet som avgör om samer framkommer eller inte i 

undervisningen. 

1.5.3 Historia  

Grundskolan  

Enligt kursplanen ska ämnet historia ge en förståelse för hur människan har påverkat historien 

till det sätt vi lever idag samt ge perspektiv på detta. Ämnet ska även skapa en förståelse för 

hur män och kvinnor skapat historia och vilka tolkningar som kan ges. Historia ska ge 

perspektiv och redskap för att vi ska förstå historien och vår egen samtid.107 Vänder man sig till 

ämnets syfte ska eleverna utveckla historiska kunskaper om historisk bildning, historiska 

sammanhang och historiemedvetande. Syftet är även att eleverna ska kunna få kunskaper om 

historia genom att besöka platser, se källmaterial och människors berättelser.108 

Sammanfattningsvis är syftet för historieämnet i grundskolan att eleverna ska kunna resonera 

kring en historisk referensram. Detta för att förstå olika tolkningar, gestalter, händelser, 

utvecklingslinjer och kulturmöten där de kritiskt ska granska och tolka olika material och 

källor.109 Ser man på det centrala innehållet för årskurs 4–6 ska eleverna få kunskap för 

kristendomens införande i Norden där de även ska få insikt i religionens kulturarv och stater i 

Sverige och andra nordiska länder samt få en förståelse för vilka konsekvenser dessa 

                                                             
105 Lgy 11 religionskunskap, 5/3–2018. 
106 Lgy 11 religionskunskap, 5/3–2018. 
107 Skolverket, Lgr 11 historia, 5/3–2018. 
108 Lgr 11 historia, 5/3–2018. 
109 Lgr 11 historia, 5/3–2018. 
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förändringar gav grupper och människor. Sedan ska eleverna även få kunskaper i levnadsätt för 

män, kvinnor och barn.110 Eleverna ska dessutom få en insikt i Nordens och Östersjöns 

inblandning i det globala utbytet i kultur, handel och språk. Om man ser på årskurs 7–9 centrala 

innehåll ska eleverna få kunskap i industrialiseringen globalt men även granska vilka 

konsekvenser de fick för Norden och Sverige. Inom denna del ska eleverna ytterligare få insikt 

i levnadsförhållande och samhällsgrupperingar.111 Eleverna i årskurs 7–9 ska i tillägg granska 

imperialism och världskrigen för att förstå dess orsaker och följder där man ska behandla 

folkmord, förtryck och folkvandringar. Eleverna skall få insikt historiska skildringar i 

människors berättelser där man uttrycker rasism, kolonialism totalitära diktaturer samt 

motstånd till dessa som exempel.112 Det centrala innehåller uttrycker även att eleverna ska få 

kunskap i: ”Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas 

situation i Sverige.”.113 

Gymnasieskolan 

Ser man på ämnet historia i sin helhet behandla samhällets förändringar och individers villkor 

över tid. Sedan ska man se olika tolkningar av händelser ifrån det förflutna samt nutiden.114 

Vänder man sig till ämnets syfte ska eleverna utveckla en historisk referensram för att granska 

olika tolkningar av det förflutna samt samtiden. Eleverna ska även analysera olika 

förändringsprocesser. Sedan ska eleverna se hur olika perspektiv på kulturarv och identitet 

påverkar hur människor använt historia.115 Eleverna ska dessutom få en förståelse för 

samhällsförändringar för att få insikt i vilka levnadsvillkor olika grupper och individer haft. 

Dessutom ska de få kännedom för hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna kan 

prägla synen på framtiden, nutiden och historien.116 Ser man på det centrala innehållet för 

historia 1a1 ska eleverna få kännedom i europeiska tidsindelningar med valda 

förändringsprocesser och fördjupningar. De ska tilläggsvis få kunskap i demokratisering och 

industrialiseringen med viktiga händelser och globaliseringsprocesser där emigration, 

kolonialism, mänskliga rättigheter, resursfördelning, konflikter och folkmord är några exempel 

på fördjupningsområden. Sedan ska eleverna tolka och analysera användningsområden för olika 

källmaterial.117 Om man vänder sig till centrala innehållet för historia 2a ska eleverna utifrån 

                                                             
110 Lgr 11 historia, 5/3–2018. 
111 Lgr 11 historia, 5/3–2018. 
112 Lgr 11 historia, 5/3–2018. 
113 Lgr 11 historia, 5/3–2018. 
114 Skolverket, Lgy 11 historia, 5/3–2018. 
115 Lgy 11 historia, 5/3–2018. 
116 Lgy 11 historia, 5/3–2018. 
117 Lgy 11 historia, 5/3–2018. 
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tematiska fördjupningar i olika frågeställningar där exempel på teman är lokalhistoria, 

kulturmöten, synen på jämställdheten resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. 

Eleverna ska ytterligare få en förståelse för hur historia används i olika kulturformer som film, 

musik, litteratur och ungdomskultur. 118 Olika typer av källmaterial ska granskas och tolkas som 

utgångspunkt i olika historiska frågeställningar.119  

Ser man på läroplanen för Lgr 11 och Lgy 11 för ämnet historia nämns samernas historia 

uttryckligen inom årskurs 7–9 där eleverna ska behandla historiska perspektiv på statusen för 

samerna som urfolk och andra minoriteter i Sverige. I övrigt nämns olika historiska processer 

och teman som kolonialism, rasism, folkmord, förtryck och kulturarv. Vänder man sig till 

gymnasieskolans läroplan nämns inte samer uttryckligen men liknande teman som ovan nämns 

samt att man ska se på lokalhistoria. Om man förhåller sig till både religionskunskapen och 

historians läroplan är det i stora drag upp till läraren att välja fördjupningsområden och teman 

att arbeta med i undervisningen.  

1.6 Avgränsning  

För att praktiskt genomföra denna studie bör en avgränsning ske. Inom denna intervjustudie 

kommer gymnasielärare inom ämnena religionskunskap och historia att intervjuas. Detta val 

görs eftersom jag själv läser lärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan samt att 

detta är de två ämnen jag inriktar mig på. När det kommer till antalet informanter bör även där 

en avgränsning ske. Dels ska studien inte bli för stor samtidigt som man ska hitta lärare som 

har tid att ställa upp på en intervju. Av den anledningen valdes ämnena religionskunskap och 

historia för att utöka antalet lärare. Denna intervju kommer fokusera på två kommuner, Umeå 

och Östersund, detta för att dels granska om det kan finnas geografiska skillnader i 

utformningen av undervisning och dels för att finna ett lämpligt antal med informanter. 

Fördelen med Umeå kommun är att det praktiskt går att genomföra personliga möten i 

jämförelse med studien av lärarna i Östersund som kommer grunda sig i telefonintervjuer. 

Genom dessa val går det att anpassa intervjuerna efter deltagarnas scheman med tanke på att 

lärare tenderar att ha ett pressat schema.  

För att få ett vidare perspektiv har enkäter skickats ut när det gäller vilka läromedel som används 

i undervisningen kring samisk kultur, religion och historia. Det praktiska med detta är att flera 

kommuner kan nås, men även här har en avgränsning skett. Enkäter har skickats till lärare inom 

                                                             
118 Lgy 11 historia, 5/3–2018. 
119 Lgy 11 historia, 5/3–2018. 
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kommunerna Umeå, Örnsköldsvik, Östersund och Stockholm. Detta för att undersöka om det 

finns geografiska skillnader samtidigt som man ska granska om det finns likheter eller 

skillnader i vilka läromedel som används.  

1.7 Disposition 

I indelningsdelen går det att se hur temat till examensarbetet blev format jag går sedan vidare 

med att beskriva syftet och frågeställningarna. Syftet i detta examensarbete är att studera hur 

lärare formar sin undervisning kring samisk kultur, religion och historia. För att fullfölja studien 

har dessa metoder använts; en kvalitativ intervjustudie, enkätundersökning och hermeneutik. 

Den teoretiska utgångspunkten bygger på en läroplansteori, där presenteras läroplanen för 

ämnena religionskunskap och historia inom både gymnasieskolan och grundskolan. Den 

tidigare forskningen är uppdelad i två delar, ena delen berör tre olika teman om hur samerna 

har blivit behandlade genom Svenska kyrkan. Den andra delen är som ett komplement och utgår 

från tre olika arbeten som berör samernas framställning i läroböcker på olika nivåer och ämnen.   

När man läser i resultatdelen presenteras enkäternas resultat, inledningsvis framkommer det 

vilka läromedel som används vid undervisning av samisk kultur, religion och historia. Detta 

framställs genom en tabell. Därefter framkommer intervjuerna med gymnasielärarna, 

inledningsvis presenteras religionsämnet, sedan kommer historieämnet och avslutningsvis i 

resultatet är det ett stycke om varför lärare anser det är viktigt att tala om samisk kultur, religion 

och historia i undervisningen. 

Går man vidare till diskussionsdelen är den uppdelad på samma sätt som resultatet, 

inledningsvis diskuteras läromedel i vad som används, på vilket sätt det används och vilken bild 

det ger till eleverna. Sedan diskuteras religionskunskapen och hur samisk kultur, religion och 

historia framkommer inom ämnet. Fortsättningsvis presenteras historieämnet och samernas 

framställning där. Avslutningsvis diskuteras lärarnas resonemang i varför det är viktigt att 

presentera den samiska kulturen, religionen och historien.  

Inom sammanfattningen presenteras examensarbetets slutsatser som är att den samiska 

kulturen, religionen och historien framkommer i undervisningen men får varken ett stort eller 

litet utrymme. Samerna i undervisningen framkommer som exempel vid Sveriges mörkare 

historia, detta gäller både för religionskunskapen och historia. Där kan man även se att det finns 

ett fåtal undantag där samer framkommer mer eller planeringar på att ta med samisk kultur, 

religion och historia mer i undervisningen. Sedan går det att läsa vad nästa steg i forskningen 

är.  
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2. Resultat 

Denna undersökning bygger på två undersökningar dels en enkätundersökning för att granska 

vilka läromedel som används i undervisningen kring samisk kultur, religion och historia. Nästa 

del av studien är en djupare undersökning som grundar sig i samtal genom intervjuer för att 

komma närmare hur lärare formar sin undervisning och hur de resonerar kring innehållet. 

Inledningsvis kommer läromedel att presenteras för både religionskunskap och historia. Sedan 

kommer själva analysdelen som beskriver hur lärare tänker vid sin planering och utformning 

av undervisningen vid samisk kultur, religion och historia. 

2.1 Bakgrund om informanterna  

Personerna som intervjuades är aktiva lärare i Umeå kommun och Östersund kommun. Inom 

denna studie är det totalt fem stycken olika skolor som de intervjuade lärarna arbetar på inom 

Umeå och Östersunds kommun. Namnen på informanterna är anonymiserade och kommer 

därav presenteras med andra namn. Det är nio personer som intervjuats och av dessa nio är fem 

män och fyra kvinnor. 

2.2 Läromedel för undervisning av samer 

Vid enkätundersökningen svarade 20 lärare inom kommunerna Umeå, Örnsköldsvik, Östersund 

och Stockholm. Av dessa 20 undervisar 12 stycken i religionskunskap och 12 stycken i historia, 

notera att några lärare har ämneskombinationen religionskunskap och historia vilket gör att de 

räknas in i båda ämnena. I enkäten svarade fem personer att de inte undervisar om samer i 

nuläget eller inte alls. Nedan presenteras en tabell för vilka läromedel som används för 

religionskunskap och historia. Enkätfrågorna finns att läsa i bilagor. 

I Tabell 1 går det att utläsa att det är i stora dag internetsidor och filmmaterial av olika slag som 

utgör grunden för religionsundervisningen kring samisk kultur, religion och historia. Det är få 

textböcker, tre stycken som nämndes i denna enkät utöver skönlitteratur. Det är varierande 

material som används vid undervisning av samisk kultur, religion och historia inom 

religionskunskapen. Det tenderar dock att vara internetkällor och filmmaterial som lärare utgår 

ifrån och har som stöd i sin undervisning. Jämför man med Tabell 2 har historieundervisningen 

liknande material som religionskunskapen. Det tenderar att vara internetsidor som är grunden 

till undervisningen. Det är noterbart i Tabell 2 att det är sex stycken läroböcker som används 

som textbok och stöd med det är internet och filmmaterial som används i stora drag vid 

undervisningen.  
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Läromedel för religionskunskap       Tabell.1 Läromedel för religionskunskap. 

Textböcker Internetsidor Övrigt 

Mittpunkt religionskunskap 1 Samer.se Sameblod (film 

2016)120 

Lika och Unika Sametinget.se Youtube tex ”de 

icke önskvärda 

folket” 

Religion och sammanhang Minioritet.se Artiklar tex 

”Jämten” 

 Sapmi.se Jamtli121 och deras 

material 

 Manskligarattigheter.se Vägvisaren (film 

1986) 

 Levandehistoria.se UR play122 

 Sorummet.se SVT play 

 Ne.se Skönlitteratur tex 

”Nåjder” och 

”Mytologi ur 

diverse antologier 

och textsamlingar” 

 Wikipedia Sveriges radio 

 

Läromedel för historia                     Tabell. 2 läromedel för historia. 

Textböcker Internet Övrigt 

Samband historia Samer.se Sameblod (film 2016) 

Historia plus Sapmi.se Material kring filmen 

Sameblod 

Perspektiv på historien 1 Minioritet.se Youtube 

sambandplus Sametinget.se Sveriges radio 

Möt historien 1a1 Levandehistoria.se Ur.se tex ”vilka svenskar var 

först” 

Möt historien 1b Ne.se URskola 

 Sorummet.se SVT play 

 Sprakochfolkminnen.se Kautokeinoupproret (film 

2008)123 

 Gaaljtije.se  

 Wikipedia  

                                                             
120Sameblod, regi, Amanda Kernell, 2016. Priser, Bästa unga regissör, Bästa europeiska film, Dragon award best 

nordic film, Cinematography award, Lux-Priset 2017, Guldbaggen år 2017 Publikpris, Bästa kvinnliga 

huvudroll, Bästa manus och Bästa klipp. 
121Jamtli är ett museum i Östersund med levande historia, utställningar och mycket mer. Mer information finns 

att läsa på jamtli.com.  
122Sveriges Utbildningsradio Aktiebolag förkortas med UR eller UR play. Ett medieföretag som är till 

allmänhetens tjänst.   
123Kautokeinoupproret, regi, Nils Gaup, 2008. Priser, Amanda Awards 2008, Årets kvinnliga huvudspelare, 

Årets foto, Årets scenografi och Årets musik. 
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2.3 Samer i religionsundervisningen  

Victoria 

Victoria har arbetat som lärare i 35 år och är aktiv inom Östersunds kommun. Hon undervisar 

i religionskunskap och svenska. Förr hade Victoria ett moment om samer men det har ändrats 

till att bli ett återkommande tema. Nu framkommer samer mer som exempel i Victorias 

undervisningen för att ge perspektiv. När Victoria utför sin undervisning där samerna kan 

nämnas sker det i föreläsningsformat och sedan delas samiska texter ut till eleverna som de får 

tolka och resonera kring. Samerna tenderar att presenteras tillsammans vid temat de etniska 

religionerna. Victoria menade att läroböckerna tenderade att presentera samerna i kategorin 

naturreligioner och av den anledningen valde hon att presentera samerna när detta moment 

berördes. Här menade Victoria att det inte stod mycket i läroböckerna men det var en början 

och något att utgå ifrån och det gjorde att hon brukade komplettera med annat material som 

exempelvis artiklar. Victoria ser till att hon tar med samerna i sin undervisning varje år, men 

detta kan ske vid olika tidpunkter på året. I sin undervisning använder Victoria sig av olika 

material där mycket av materialet är något hon själv plockat fram, där kan hon exempelvis 

använda artiklar. Jamtli är ett exempel på en källa till Victorias material. Hon visar dessutom 

olika filmer där Sameblod är en av dessa som är extra aktuell i nuläget eftersom den är ny och 

enligt Victoria ger en bra bild av det vi inte vill tala om.  

 

Det viktiga Victoria vill få fram med undervisningen kring samer är att som hon uttryckte: ”Se 

till att de lyfts.” När Victoria pratar om hur eleverna uppfattar undervisningen nämner hon att 

de flesta känner igen det samiska temat eftersom många har varit på Jamtli, sett renar på vägar 

eller läst om samerna i olika tidningar. I nuläget framkommer samerna extra i media eftersom 

de firar 100-årsjubileum för sametinget. Victoria nämner även hur den samiska flaggan står och 

svajar utanför rådhuset. Många av Victorias elever har dessutom samiskt påbrå eller känner 

någon som är same vilket gör att ämnet är bekant. Hon nämner att många elever känner till eller 

har hört om samer, men att de får ny kunskap eftersom de har en tanke om hur den samiska 

kulturen ska se ut och vara. Det är ett område som är bekant och inte helt främmande men 

kunskapen kring samerna är rätt vag. En svårighet som Victoria tar upp är hur vissa elever 

känner sig vid sin samiska identitet medan andra inte vill känna vid den av olika anledningar.  

 

När jag frågar Victoria vad som är svårast vid undervisningen säger hon utan att tveka att det 

är tidspressen, det är mycket som ska in i de olika kurserna oavsett om det är en 50 eller 100 

poängskurs. Mycket ska hinnas med vilket gör att det är svårt att få in alla delmoment och ge 



31 
 

alla delar utrymme. Det centrala för Victoria är att lyfta Sápmi och skapa förståelse genom att 

ge eleverna en uppfattning i att Sverige var aktiva inom rasbiologin, där hon uttrycker: 

”Förintelsen byggdes inte på en natt”. Victoria vill skapa förståelse att förintelsen kan ske igen 

om vi inte skapar förståelse och tolerans för varandra, om vi inte får kunskap i vår historia och 

för varandra som människor kommer fördomar leda vägen till något som kan påminna om 

förintelsen. Hon menar att alla kan göra någonting och att det är viktigt att: ”ge moteld.” Genom 

att arbeta för att skapa förståelse för varandra oavsett ursprung, kultur och historia kan vi 

bearbeta att minska nedvärderande ord som exempelvis ”lappjävel” som ännu finns kvar i 

samhället. 

 

Erik 

Erik är verksam lärare i Östersunds kommun och har arbetat som lärare i 15 år där han 

undervisar inom ämnena religionskunskap och historia. Erik brukar inte undervisa om samer i 

sin religionsundervisning men han brukar däremot utforma en individuell fördjupningsuppgift 

till eleverna inom olika livsåskådningar. Inom denna uppgift får eleverna själva välja område 

att fördjupa sig i. Detta gör att beroende på vilket område eleverna väljer är det inte alltid som 

samerna framkommer. Erik nämner att samerna kan nämnas i samband med naturreligioner för 

att exemplifiera men inget som behandlas på ett djupare plan. Samerna kommer med i 

undervisningen om eleverna själva väljer temat till sin fördjupningsuppgift. Eleverna genomför 

sedan en presentation i helklass vilket gör att om någon elev har valt att fördjupa sig om samerna 

får hela klassen en viss kunskap och förståelse i den samiska kulturen, religionen och historien. 

 

Andreas 

Andreas har arbetat som lärare i 25 år där han har religionskunskap och svenska som sina 

ämnen. Han är aktiv lärare i Umeå kommun. Inledningsvis beskriver Andreas sin undervisning 

om samer som mixad, det är inget tydligt moment men han försöker se till att samerna kommer 

fram och nämns i religionsundervisningen. Inom religionsundervisningen blir samerna mer som 

exempel, dels för deras egenvärde inom kultur och historia men även som en del inom 

naturreligioner. I undervisningen får eleverna texter att analysera som handlar om den samiska 

religionen. Andreas vill att eleverna ska få allmänbildande kunskaper i vilka är samer och hur 

det är att vara same idag samt ge eleverna en förståelse i konflikterna som finns idag. Samtidigt 

vill Andreas ge en förståelse i den samiska religionen och de föreställningar som fanns kring 

den. Eftersom den samiska religionen i sin ursprungsform inte finns idag går det att jämföra 

med andra naturreligioner. Det finns olika föreställningar om den samiska religionen men det 



32 
 

finns en svårighet eftersom det är en brist i materialet kring hur den forna samiska religionen 

såg ut. Samtidigt som det finns en geografisk påverkan, precis som det samiska språket ser 

kulturen olika ut beroende på vilket område man kommer ifrån, vilket gäller både historiskt och 

än idag.  

När Andreas får frågan hur eleverna uppfattar undervisningen menar han att eleverna är 

intresserade och nyfikna. Något han är förvånad över är elevernas kunskaper kring samerna är 

rätt låg, elever känner ofta någon som är same eller har själva samisk påbrå men att de inte har 

grundkunskaperna. Samtidigt är elever inte insatta i aktuella diskussioner som står i tidningar 

och media med tanke på att de inte följer dessa typer av mediala plattformar. Det Andreas vill 

fokusera på är att ge eleverna baskunskaper och framförallt inom aktuella frågor. Där kan han 

påvisa olika paralleller för hur det är att vara same idag men även för att visa 

föreställningsvärlden i den samiska religionen som den en gång var. Främst handlar Andreas 

religionsundervisning om att ge elever en allmänbildning och en viss förståelse för den samiska 

kulturen. Slutligen menar Andreas att man kan göra mer arbete kring samer genom att 

exempelvis göra tematiska arbeten inom ämneslag. Genom detta kan lärare tillsammans beröra 

den samiska kulturen, religionen, historien och debatten på flera olika plan inom flera ämnen. 

Malin 

Malin har undervisat i religionskunskap och samhällskunskap i 10 år. Hon arbetar i nuläget som 

lärare i Umeå kommun. I Malins undervisning nämns samerna i religionsundervisningen, där 

får de inte ett moment utan samerna framkommer mer som exemplifieringar vid momentet 

kristendomens utveckling i Sverige. Malin menar att hon skulle vilja göra mer om samer men 

eftersom hon undervisar i den första religionskursen på 50 poäng finns det en tidspress och 

tidsbrist för att varje delmål i det centrala innehållen ska hinnas bearbetas. När samerna nämns 

i undervisningen vill Malin fokusera på att ge eleverna en förståelse kring historien. Hon vill 

påvisa hur tvångskristnandet gick till och visa hur det ser ut idag tillsammans med 

minoritetsgruppernas rättigheter och vad det innebär. Under intervjuns gång kommer Malin på 

att hon brukar avvara de sista veckorna i kursen till elever som behöver arbeta extra med att 

exempelvis höja betyg eller om det är något moment de missat. Beroende på vad eleven behöver 

bearbeta eller vill fördjupa sig i kan den samiska kulturen, religionen och historien bli ett tema.  

 

När frågan ställs om vilka läromedel som används i undervisningen säger Malin att det främst 

blir internet eftersom det inte står något om samerna i elevernas textböcker. Hon nämner även 

att hon har visat Sameblod men detta var under samhällsundervisningen. Inom vissa textböcker 
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kan samerna nämnas inom temat naturreligioner men det är sällan och när samerna beskrivs är 

det inte mycket som framkommer enligt Malin. Samerna behandlas inte i de elevuppgifter som 

framkommer i textböckerna utan det är mer fokus på andra naturreligioner och folkgrupper som 

exempelvis indianer och aboriginer. Malin menar att elevernas kunskaper kring samer är låg, 

man har hört om dem, känner någon som är same men den bild eleverna i stora drag har är att 

de är renskötare. Även om eleverna har ganska mycket kunskap i världsreligioner och liknande 

finns det inte mycket kunskap om den lokala historien och det som finns runt oss. Malin 

beskriver att tiden är ett ständigt problem. Hon menar att det är mycket som ska hinnas med 

inom kursmålen vilket bidrar till en ökad svårigheten i att ge eleverna en nyanserad bild.  

 

Vad innebär det att vara same? Att beskriva identitet är svårt och att prata om andra, Malin 

menar att det är svårt oavsett vad man ska prata om i undervisningen är det svårt att tala för 

någon annan och ge nyanserade perspektiv. Eftersom Malin saknar ett inifrån perspektiv anser 

hon att det är en svårighet att tala om vad andra personer står för och resonerar kring. Malin vill 

peka på vad som är gemensamt men det är inte alltid en lätt uppgift. För Malin är det centrala 

inte att undervisa om samernas forna religion utan att ge eleverna helhetsbilden, påvisa att 

samerna är dels ett urfolk men även en av de fem minoriteterna som gör att vissa rättigheter 

medföljer. Malin vill peka på att det är mycket mer som formar oss människor och påverkar 

oss, historia, kultur, religion och samhälle det är inte enbart en komponent utan flera perspektiv.  

 

Theo 

Theo är verksam lärare i Umeå kommun och har arbetat i ungefär 7 år där han undervisar i 

religionskunskap, historia och samhällskunskap. Theos undervisning om samer i 

religionskunskapen är liten, samerna nämns men framkommer mer som exempel. Bland annat 

brukar han nämna samerna när han talar om olika religioner där man utför offer. Där nämns 

samerna som exempel på hur de brukade offra mat till kåtans gudinna som vaktar ingången. 

Eftersom Theo undervisar i den första kursen på 50 poäng gör det att tiden är begränsad för att 

få med alla delar som hör till kursmålen och det centrala innehållet, av den anledningen blir det 

samiska temat inget enskilt moment utan blir mer som tillägg i undervisningen. Här nämner 

Theo att eftersom samerna inte får en tydlig plats i religionskunskapen styrdokument blir dem 

ett litet bihang även om han själv försöker lyfta ämnet. Det svåraste enligt Theo är delvis tiden 

men den största problematiken är att samerna har en stor plats i den svenska historien och får 

en liten plats och tilldelning i undervisningen. Enligt Theo måste man prioritera och det är alltid 

en svårighet.  
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Kornelia 

Kornelia undervisar i religionskunskap och historia där hon är aktiv i Umeå kommun. Hon har 

arbetat som lärare i ungefär 18 år. När Kornelia får frågan hur samerna presenteras i 

religionsundervisningen säger hon att det är lite. Samerna nämns mer som exempel och här vill 

Kornelia framförallt påvisa samernas samspel med naturen och deras etik. Sedan brukar hon 

nämna samerna när hon talar om hinduismen eftersom det finns jämförbara likheter mellan 

dessa två filosofier när det kommer till samspelet med naturen, det som finns runt oss och 

förhållandet mellan olika människor. Kornelia brukar även nämna vitboken124, som är en bok 

Svenska kyrkan har gett ut angående kyrkans historia vid behandlingen av samer. Kornelia har 

ett moment i sin undervisning, ”Religion & Samhälle”, som handlar om livsåskådningar och 

har inslag om den psykiska ohälsan som cirkulerar i samhället, här nämner hon att hon tänker 

ta in samerna av den anledningen att hon vill påvisa identitetens betydelse.  

 

Något Kornelia brukar göra är att exemplifiera samernas utsatthet på olika plan. I Kornelias 

undervisning använder hon sig ofta av porträtt, det vill säga att hon tar fram vissa personer och 

peka på deras historia och livssituation för att tydliggöra för eleverna. Här får eleverna en person 

och ett ansikte framför sig som gör att det blir mer tydligt. Kornelia planerar att arbeta fram en 

representant för ett samiskt porträtt. I nuläget är samer ett inslag i undervisningen där de 

kommer in som exempel men Kornelia har planer om att få in samerna i större moment som 

påvisas ovan. När Kornelia får frågan vad som är svårast i undervisningen anser hon att det inte 

finns något som är direkt svårt utan det är mer utomstående faktorer som tidspress. Hon menar 

att det är viktigt att komma ihåg sitt urval eftersom en lärare ständigt får göra urval i sin 

undervisning måste man vara medveten om varför dessa urval görs. Kornelia uttrycker att det 

är lätt att låta ”ämnena löpa på” och fastna i de teman man brukar använda sig av.  

 

Samer i religionsundervisningen är i stora drag ett återkommande tema i form av exempel som 

dyker upp inom olika moment som etniska religioner, naturreligioner eller den svenska 

kristendomsutvecklingen. Samer kan även bli en fördjupningsuppgift om eleverna själva väljer 

det. I vissa fall delar lärare ut texter som eleverna får analysera och resonera kring där Victoria 

och Andreas blir exempel på detta. I övrigt går det att se att många lärare vill göra mer och 

arbeta mer för att väcka det samiska temat i sin undervisning. Kornelia nämnde ovan ett 

exempel där samerna kunde lyftas in mer och det är när hon behandlar olika livsåskådningar 

                                                             
124 Vitboken om relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna. Finns att läsa på svenskakyrkan.se.  



35 
 

och dess effekter vid den psykiska ohälsan som cirkulerar i samhället. Många av lärarna vill 

peka på samernas relation till naturen. Det vi även kan se utifrån dessa svar är att samerna 

kommer in som exempel för att dra liknelser till andra religioner där bland annat att ge offer är 

en liknelse. Men den samiska religionen som den en gång var behandlas inte under lektionstid 

förutom när eleverna själva väljer att behandla ämnet som en fördjupningsuppgift. 

 

2.4 Samer i historieundervisningen  

Erik 

När Erik talar om sin historieundervisning diskuteras samerna mer i jämförelse med 

religionskunskapen eftersom det blir mer naturligt att nämna samerna i svensk historia. Erik har 

inte ett enskilt moment om samer men när han har temat ”rasbiologi” kommer samerna fram 

som exempel. Erik försöker lyfta samerna rent generellt i sin undervisning men det är inte där 

fokuset ligger. När Erik formar sin undervisning vid detta moment inleder han med historia 

kring den svenska centralmakten och därefter visas filmen Sameblod. Efter eleverna har sett 

filmen finns det ett gemensamt material som lärare tillsammans har arbetat fram inom ett 

ämneslag på skolan. Erik ger även eleverna en reflektionsuppgift där de får resonera och 

jämföra historien med hur det ser ut idag. Som Erik uttryckte det: ”få eleverna att använda 

samerna för att få dem att tänka på historien.” 

Vid Eriks lektionsplaneringar försöker han se till att eleverna får göra sina uppgifter på 

lektionstid för att de ska få mindre belastning och känna mindre stress. Det Erik vill peka på i 

sin undervisning är att samer är ett urfolk och vill påvisa hur vi har behandlat dem samt hur 

situationen ser ut idag. Enligt Erik var det samerna som var här först och det är viktigt att slå 

fast med tanke på hur vi har behandlat dem i historien. Relationen mellan samerna och staten 

är spänd än idag som man kan se i tidningar med exempelvis marktvister, men Erik vill även 

peka på hur relationen förbättras genom att samerna kan få stöd för exempelvis skyddsjakt. 

Något Erik nämner flera gånger är bristen på material, eftersom det inte finns något i 

textböckerna måste man själv arbeta fram material. Han påpekar att det finns mycket forskning 

om samer, dels vid Umeå universitet och Uppsala universitet men att samerna inte tas upp i 

läromedel, vilket bidrar till att de försvinner i undervisningen. Samerna måste bli en mer 

naturlig del i läromedlen enligt Erik annars är det lätt att de försvinner i planeringen eftersom 

textboken ofta blir ett stöd i kursplanering.  

Erik menar att det blir en ond cirkel av samernas frånvaro i läromedel och att det inte är helt 

tydligt att samerna ska presenteras enligt det centrala innehållen. Det är mer tydligt i 
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grundskolan men Erik betonar att det borde bli mer tydligt för gymnasieskolan likaså: ”Ju mer 

man läser kunskapskraven desto svårare blir det.” Här menar Erik att ju mer man läser 

kunskapskraven och det centrala innehållen desto mer inser man vad som borde framkomma i 

undervisningen där tiden tyvärr inte räcker till. Som han uttrycker det: ”Går under i sökandet.” 

Att söka material och söka i kunskapskraven gör att man måste prioritera eftersom tiden är 

begränsad. Erik nämner att man luras in i att planera utifrån boken eftersom man vet att den är 

formad efter kursmålen, men som han påpekade tidigare finns det brister i böckerna som 

samernas närvaro samt olika perspektiv. Erik pekar på att historiekursen ska ge olika perspektiv 

och tolkningar men att böckerna ofta utgår från ett perspektiv och ett synsätt. Detta gör att 

mycket arbete och ansvar ligger hos läraren. 

Hugo 

Hugo arbetar som lärare i Umeå kommun och har varit lärare i ungefär 20 år. Han har historia 

och engelska som sina ämnen. Hugo beskriver att samerna kan nämnas i undervisningen men 

att de får stort utrymme i tvåan, när eleverna når den högre kursen historia 2b eller historia 

kultur, genom en gruppuppgift i ett material som Hugo själv arbetat fram. Här blev han 

inspirerad år 2014 när Umeå var kulturhuvudstad där det blev debatter och diskussioner kring 

samer men det blev i kombination med kompetensutvecklingsdagarna där samerna berördes 

ännu mer på olika plan genom diverse föreläsningar. Genom detta väcktes en tanke att skapa 

något större och det utmynnade i denna gruppuppgift. Eleverna delas in i grupper och får 

fördjupa sig i olika urfolksgrupper inom olika delar av världen. Gruppen tilldelas en världsdel 

och får därefter välja ett urfolk att fördjupa sig i. Hugo har tagit fram exempel på urfolksgrupper 

dels för att eleverna inte känner till olika urfolksgrupper men även för att eleverna ska hitta 

material som är tillförlitligt. Den grupp som tilldelas Europa får samerna som urfolk. Denna 

uppgift har flera delfrågor att undersöka, allt ifrån historik, kultur, kläder, mat, relation till 

statsmakten och urfolkets situation idag. Efter att eleverna har gjort sina undersökningar får de 

därefter göra en presentation och diskutera i seminariegrupper. Hugo menar att eleverna brukar 

uppskatta denna fördjupningsuppgift eftersom att de får en förståelse i att det finns flera grupper 

av urfolk i olika delar av världen och får insikt i att de har i stora drag upplevt liknande 

situationer.  

 

Eftersom undervisningen påverkas beroende på vilken kurs eleverna går berörs samerna olika 

mycket. I de första kurserna 1a1 och 1b kommer samer mer in som exempel i undervisningen 

och nämns bland annat i samband med 1800-talet och nybygget. Samerna blir mer som exempel 
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eftersom samerna inte blir ett moment utan presenteras mer inom olika teman utan att gå in på 

djupet. Det Hugo vill få fram i sin historieundervisning är att peka på historiska processer och 

hur det kan se ut geopolitiskt. I den stora uppgiften eleverna får i tvåan uppnår eleverna kunskap 

och kan se likheter och skillnader mellan olika urfolks grupper samt får en förståelse i hur 

historien påverkar dagens situation. Eleverna tenderar att bli förvånade över hur många olika 

grupper av urfolk det finns och vilka likheter som kan finnas mellan dessa.  

 

Elevernas kunskaper om samer varierar eftersom det beror på hur mycket de har fått med 

hemifrån, en del elever får med sig fördomar som måste hanteras eller har eleverna hört om 

samer i olika sammanhang. Hugo menar att det blir mycket fokus på denna fördjupningsuppgift 

under intervjun men genom denna uppgift får eleverna bredda sina kunskaper om samer och 

andra urfolk. Övrigt i undervisningen kommer samerna in som exempel utan att gå djupare i 

temat. Eftersom denna fördjupningsuppgift avslutas med diskussion och presentation får alla i 

klassen höra om samer och andra urfolk även om de själva inte har fördjupat sig i den specifika 

gruppen men detta gör att alla i gruppen får med sig en viss kunskap och förståelse om den 

samiska kulturen, religionen och historien.   

 

Liam 

Liam undervisar i historia och har olika kurser i ämnet, han är nyexamineradlärare och har 

arbetat i 1 år. Han är verksam inom Östersunds kommun. Vid Liams undervisning är samer och 

andra minoritetsgrupper ett återkommande tema där han vill peka på ursprungsfolkens existens 

och historia. Filmen Sameblod har visats i undervisningen men samerna diskuteras även som 

ett moment bland andraårselever i påbyggande kurser. Liam menar att det ser lite olika ut 

beroende på vilken klass man har och vilken kurs de läser. I stora drag kan en fråga diskuteras 

i helklass där eleverna sedan får söka svar på olika frågorna själva men att Liam finns där för 

att hjälpa till vid behov. När Liam diskuterar material uttrycker han: ”Det finns inga direkta 

tillgängliga.”. Där pekar han på att det nästan inte finns någonting i läroböcker vilket gör att 

man får söka material själv. Liam säger att han har haft tur när läraren som arbetade före honom 

lämnade kvar material och mycket kring samer, sedan pekar han på sitt eget intresse med att 

hitta material där biografier är ett exempel som sedan går att använda i undervisningen. Detta 

gör att det blir en viktig lärdom för eleverna att hitta egen kunskap och användbara källor där 

Liam uttrycker: ”Inte få allt i handen.” 
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När Liam har sin undervisning vill han dels peka på rasbiologin men framförallt vill han inte 

visa det som skiljer oss åt utan det vi har gemensamt för att påvisa att vi är i grunden lika. Han 

vill även påvisa identitetsfrågan med vem som är same och vad är det som gör en person same. 

Inom denna del brukar han ta ett exempel med sjösamer och renskötande samer där Liam ofta 

visar en bild på en sjösame i traditionell klädsel som går i färgen grå med röda detaljer. Genom 

denna bild vill Liam peka på att idag är kolten en mer festklädsel i jämförelse med historien där 

det var mer en funktion i kläderna som arbetarkläder.  

När Liam får frågan om vad som är svårast i undervisningen svarar han att det inte ska vara för 

generaliserande och normaliserande, utan han vill påvisa att det finns flera olika sidor och 

perspektiv. Han menar även att det är viktigt att eleverna tar utrymme och ställer frågor. Att 

eleverna vågar ta plats. Liam menar att eleverna tenderar tycka att det är intressant och att 

många inte vet bakgrunden, att många har hört om samer och kanske känner någon men att man 

inte känner till historien. Han exemplifierar med en elev som ofta är intresserad och påläst som 

uttryckt att hon tenderar att bli mer nerstämd av lektionerna när hon får kännedom hur man kan 

vinkla historien till någon annans fördel. Liam brukar väcka frågan om vem som ska få berätta 

historien, vem är representativ för att tala kring olika personers historia. Han pekar på det svåra 

att hitta ett material som alla kan stå för och det är något vi borde arbeta med för att skolan ska 

få ett tillförlitligt material att använda sig utav.  

Det centrala Liam vill påpeka att det är viktigt att lyfta historien kring samerna och andra 

minoritetsgruppen. Liam tog upp ett exempel när klassen hade varit på ett evenemang där de 

fick lyssna på en persons upplevelser och historia. Där hade en elev frågat om han ansåg att 

hans historia var unik, varpå personen svarade att det var den inte. Han menade att det finns 

flera personer som fått uppleva samma saker, även om det är olika upplevelser med tanke på 

att det är personligt kan man ändå finna gemensamma drag. Många delar samma historia och 

upplevelser som gör att själva berättelsen inte är unik även om upplevelsen och speciella särdrag 

gör att historien ändå är speciell. Här kan man se att historia är något som binder oss samman 

och som vi delar där det finns mer gemensamma drag än det som skiljer oss åt. 

Johanna 

Johanna har arbetat i 17 år och är lärare i Östersund kommun där hon undervisar i historia och 

svenska. Hon beskriver sin undervisning som varierande där hon varierar sin 

undervisningsform. Hon brukar ha samerna som ett återkommande tema och se tills att de 

nämns vid olika tillfällen, Johanna brukar presentera samerna vid moment som andra 

världskriget för att peka på rasbiologin, kolonialismen, diskussioner kring Carl von Linné och 
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diskutera hur situationen ser ut idag. Det Johanna vill påvisa är Sveriges mörkare historia och 

peka på att Sverige inte var mer annorlunda än något annat land. Sverige bedrev bland annat 

slavhandel, rasforskning och kolonialism. Johanna praktiserar detta genom att hålla 

presentationer i föreläsningsform och ge ut elevuppgifter. Hon brukar dessutom visa olika 

filmer för att synliggöra historien om samerna.  

Något Johanna diskuterar är svårigheten i att hitta bra material eftersom den samiska historien 

är ett svårt område och att det är svårt att hitta tillförlitliga källor. Här nämner Johanna Forum 

för levande historia som en källa till material som bland annat har färdiga elevuppgifter man 

kan använda sig av. Därefter nämner hon olika filmer, dels Sameblod som är aktuell i nuläget 

men även Kautokeinoupproret från 2008 och olika filmer från UR.se. Johanna menar att detta 

material känns tryggt. När jag frågar vad hon tycker är svårast i undervisningen kring samer är 

det utöver att hitta ett tillförlitligt material deras situation idag eftersom konflikterna är många 

och det blir ”grötigt” som Johanna uttrycker det. Eftersom det inte enbart är en konflikt mellan 

staten och samerna utan även samerna emellan där en hel del bygger på historiska konflikter. 

Hon nämner dessutom svårigheten i att det är svårt att ha en objektiv syn eftersom hon själv 

inte är same och har inte ett inifrån perspektiv. Vid frågan om hur eleverna uppfattar 

undervisningen menar Johanna att eleverna tycker att det är intressant men att de inte har 

kunskaper om samerna och framförallt inte en insikt i deras historia. Johanna påpekar dessutom 

att det framkommer en del fördomar som måste hanteras, där mycket kommer ifrån hemmet 

och media. Ett exempel är att det kan stå i tidningar om gruvnäringen där konflikten kan 

uppfattas som ny men att det har en historisk bakgrund. 

Theo 

Inom Theos historieundervisning får samerna en mer naturligplats eftersom samerna har en stor 

plats i den svenska historien. Inom historian har Theo de första kurserna på 50 poäng vilket gör 

att det finns en tidsbrist med att få in alla moment och delar som hör till kursmålen. Samerna 

blir inte tilldelade ett moment men kommer in som exempel vid teman som nationalism, 

imperialism, rasbiologi, folkmord och FN. De läromedel som används är främst internet där 

Forum för levande historia nämns som exempel som även Johanna använde sig av till stor del. 

Theos lektioner är långa vilket gör att han växeldrar sin undervisning, det vill säga att han 

varierar med att själv föreläsa och sedan låta eleverna arbeta själva eller i grupp. Han inleder 

ofta med en introduktion i föreläsningsform och låter sedan eleverna arbeta med olika uppgifter 

och sedan har Theo någon genomgång och därefter får eleverna fortsätta arbeta. Han försöker 
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variera sin undervisningsform genom film, diskussion, föreläsning och uppgifter. Eftersom 

Theos lektioner är långa får eleverna tid att arbeta på lektionerna och göra klart sina uppgifter.  

Det Theo vill fokusera på är hur samerna har blivit behandlade i historien genom att nämna 

sameskolan, folkmord, socialdarwinism och imperialismen. Han vill påvisa den etniska 

diskrimineringen som skett under historien. Enligt Theo arbetar de mycket kring mänskliga 

rättigheter, diskuterar globala mål och FN på deras skola som gör att han ofta har olika moment 

kring detta och pekar tillbaka på de teman eleverna arbetat med tidigare. Eleverna brukar ha ett 

större projekt kring FN och ha ett fördjupningsområde i folkmord där de diskuterar vilka 

kriterierna är för att det ska räknas som folkmord, där är ett exempel hur samiska barn blev 

placerade i svenska hem. Det svåraste i undervisningen när det gäller samer enligt Theo är att 

eftersom samerna nämns mer som exempel är han inte helt påläst, skulle en elev ställa en fråga 

är han själv inte säker om han kan ge ett fullständigt svar. Theo nämner att det hade varit 

gynnsamt om lärare eller ämnen gick samman för att gemensamt göra ett större moment eller 

projekt kring samerna och andra grupper som försvinner i undervisningen. Han nämner ett 

exempel där han hade kunnat göra ett moment och tema kring FN och prata om mänskliga 

rättigheter och beröra olika punkter som historia, kultur, religion och samhälle. Inom detta 

arbetsområde menar Theo att han ta med samer och andra grupper som har en tendens att 

försvinna i undervisningen.  

Kornelia 

Under Kornelias historieundervisning berörs samerna mer i jämförelse med hennes 

religionsundervisning. Dels har de arbetat med filmen Sameblod men de kommer även in i olika 

moment och teman som exempelvis den svenska rasbiologin, folkhemspolitiken och Gustav 

Vasa. Hon nämner att samerna har varit ett moment men är i nuläget mer inslag i undervisningen 

för att göra exemplifieringar. Det är sällan samerna får plats i elevuppgifter och behandlas på 

ett djupare plan utan det blir mer ytligt. Det centrala i Kornelias undervisning är att påvisa 

folkhemmets baksida och rasbiologin. Kornelia nämner att eleverna brukar blir fundersamma 

över vad som inte står om samerna, eftersom de sällan framkommer i läroböckerna. Hon noterar 

att eleverna tenderar att reagera på samernas underrepresentation i läromedel. En liknelse 

Kornelia beskriver är att om man presenterar den brutalitet som finns och pågått i Sydafrika bör 

man rimligtvis även nämna den brutalitet som skett i Sverige.   

Samer i historieundervisningen framkommer mer och inom flera teman i jämförelse med 

religionsundervisningen, men samerna får inte ett enskilt moment utan presenteras mer som 

exempel i undervisningen. Teman där samerna kommer in är folkmord, FN, rasbiologi, Sveriges 
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historia, lokalhistoria, förintelsen, andra världskriget, kolonialism, imperialism, Gustav Vasa, 

Carl von Linné och folkhem. Den lärare som stack ut var Hugo som hade ett helt moment 

tillägnat ursprungsbefolkningar i världen, där var det alltid en grupp elever som fick samerna 

som fördjupningsområde. Liknande Hugo kunde samer diskuteras mer inom Liams 

undervisning när eleverna nådde högre kurser. I stora drag nämns samer men blir mer som 

exempel i undervisningen och presenteras sällan eller inte alls i prov och elevuppgifter.  

2.5 Lärares resonemang kring undervisning av samer  

Inom denna del frågade jag de intervjuade lärare om de ansåg att det var viktigt att undervisa 

om samer och beroende på hur de svarar ställde jag följdfrågan varför eller varför inte.   

Något Hugo nämner som en svårighet och en mörkare sida är den psykiska ohälsan som kan 

finnas bland samer. I gruppuppgiften där eleverna får fördjupa sig i olika ursprungsbefolkningar 

kommer elever ibland in på den psykiska ohälsan. Här får eleverna se att den finns bland olika 

ursprungsfolk på olika sätt men att en svårighet är att vissa elever kan ha samiskt påbrå och 

beröras av detta. Hugo menar att det finns olika skäl till varför undervisning om samer är viktigt. 

Hugo nämner att eftersom han undervisar i historia är processer viktiga att förstå men att han 

själv tycker lokalhistoria är intressant. Hugo pekar på att samerna är en stor del i svenska 

historien och de borde presenteras och komma fram mer. Samerna dyker upp i historian och 

måste uppmärksammas mer annars finns det en risk att man blir blind och glömmer det som 

finns runt om oss.  

När Andreas får frågan om han tycker det är viktigt att undervisa om samer anser han att det är 

viktigt för att samerna tillhör både ett urfolk och är en minoritetsgrupp. Samerna tillhör det 

svenska samhället men har två identiteter, dels är man svensk men även same. Det finns många 

aktuella problem som har en historisk bakgrund med exempelvis mark och gruvor. Det svåra är 

att det finns inga enkla svar enligt Anderas vilket är en anledning till att man bör ta upp 

diskussionen. Andreas nämner en liknelse i att undervisning om samer är som 

sexualundervisningen i skolan, alla lärare har en skyldighet att prata om ämnet men frågan är 

vem som har ansvaret. Detta gör att det finns en risk att ingen tar upp ämnet fast det borde vara 

en självklarhet att alla lärare borde arbeta kring temat eller genomföra ett samarbete genom att 

arbeta ämnesöverskridande.  

Enligt Johanna är det viktigt att undervisa om samer för att förstå våran egen samtid. Historien 

har påverkat på olika sätt och det är viktigt att få insikt för de historiska processerna som skett 

för att förstå nutiden. Samtidigt vill Johanna peka på historiens mörkare sida, se Sveriges 
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baksida som exempelvis slavhandel och rasforskning. Sedan pekar Johanna på att det står lite 

om samerna i textböckerna och det är viktigt att presentera dem eftersom de utgör en betydande 

del av Sveriges historia.  

Liknade Johannas synsätt delar Liam åsikten i att samerna är en viktig del i undervisningen. 

Liam anser att det är viktigt att lyfta historien och visa hur samerna har behandlats. Han menar 

även att det är viktigt att se hur det ser ut idag, att vara same idag är inte helt problemfritt med 

fördomar som följd. Det centrala för Liam är att sprida kunskap och ge förståelse för att 

inspirera eleverna att själva sträva efter att söka kunskap. 

Att undervisa om samer är viktigt enligt Erik eftersom samer är en del av den svenska 

befolkningen. Dels ger samerna perspektiv på undervisningen och sedan kan man jämföra med 

dåtid och nutid. Genom att undervisa om samer stärker man deras ställning. Som Erik uttryckte 

var fjällen samernas område, idag har samer influenser i turism och liknande men de var 

samerna som visste hur man brukade jorden i fjällen och kunde leva av marken där. Erik menar 

att man måste undervisa om historia för att påvisa vår framtid och förstå samhällsbilden, se 

processer.  

Victoria har samma tanke som de andra lärarna i att det är viktigt att undervisa om samer. Dels 

är de Sveriges urfolk men på andra sidan är det extra aktuellt i nuläget genom filmen Sameblod 

och för att de firar 100-årsjubileum för sametinget. Sedan pekar Victoria på att det finns många 

likheter mellan förintelsen och rasbiologin. Som hon uttryckte tidigare byggdes inte förintelsen 

på en dag, det var en lång process där fördomar framkom. Här menar Victoria att man bör peka 

på Sveriges deltagande, Sverige var inte olika andra länder vid denna tid och det bör eleverna 

få en förståelse för. Det är viktigt att förstå och få kunskap om andra grupper och minoriteter.  

För Malin är det viktigt att undervisa om samer för att peka på kulturarvet och för att det ligger 

oss nära både geografiskt och historiskt. Vi har mycket runt omkring oss som vi inte har 

kunskap om. Olika minoriteter har präglat vår historia men de försvinner i undervisningen, det 

är viktigt att få kunskap om dessa minoriteter för att förstå Sverige idag. Malin menar att det är 

viktigt med möten, hon tar upp ett exempel som hon själv ansåg var väldigt givande och något 

som eleverna uppskattade. Malin hade en lärarkandidat under hösten där de tillsammans kom 

att tänka på Västerbottens museum som ligger i Umeå. Där hade de en utställning om romernas 

historia som tidigare nämnts uppskattades av hela gruppen. Enligt Malin blev besöket på museet 

mer synliggjort och eleverna kunde ta in information ifrån någon annan än henne själv. 

Minoriteter är ett ämne som borde beröröras mer i skolan samt det lokala som finns runt 
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omkring oss som Malin uttryckte det. Malin resonerade kring en utopisk skolvärld där det skulle 

vara möjligt att ta med klasser och åka runt för att se på byggnader, symboler, möta människor, 

kyrkor, moskéer, museer och liknande, för det är genom möten vi lär oss kunskap och kan ta 

den till oss. Att göra det mer tydligt och tilläggsvis verkligt och nära genom att höra en persons 

historia och upplevelser. Detta var något som bland annat Liam var inne på när det gäller att 

hitta det gemensamma dragen istället för att se skillnader. 

Kornelias tankegångar kring varför det är viktigt att undervisa om samer är för att hon anser det 

är betydelsefullt att lyfta fram historien och kulturen. För att påvisa att det finns en mångfald 

bland människor och detta gäller inte enbart samer utan att visa att det gäller för alla, det är inte 

svart och vitt utan mer en gråskala. Om man ser på samerna är inte alla samer renskötare utan 

det är mycket mer som påverkar identiteten. Sedan diskuterar Kornelia allmänbildningen, det 

är viktigt att visa den brutalitet samerna har fått genomlidit under historien där rasbiologin är 

ett exempel. Kornelia argumenterar för att det borde vara mer föreläsningar, inte enbart för 

elever utan även för lärare av den anledningen att skapa mer kunskap kring samerna och för att 

göra samerna en mer naturlig del av undervisningen. Kornelia anser att samerna som är oss nära 

borde vara ett mer naturligt inslag i undervisningen inom flera ämnen. Hon anser att man borde 

blåsa liv i samerna som ämnesområde för de är en del av den svenska historien och vår identitet. 

Det centrala i Kornelias undervisning som hon anser är viktigt är att påvisa identitet och rätten 

tills sin egen identitet oavsett om det gäller samer, urfolk, minoriteter, kristna, muslimer, 

mörkhyade, män eller kvinnor. Hon vill påvisa vad identitet är och vilken betydelse den har för 

oss människor. Hur en identitet, ursprung, tradition och kultur kan forma oss till den individ vi 

är. 

Theo anser att det är viktigt att ha med samerna i undervisningen eftersom de hör till den 

svenska historien.  Dels är de en minoritet och ett urfolk men de har dessutom en stor inverkan 

i Skandinaviens historia och kultur. Samerna får en liten del i Theos undervisningen men han 

menar att man ständigt kan göra mer och därav funderar han på att göra ett större projekt kring 

mänskliga rättigheter där han kan kombinera flera ämnen. Men det viktiga Theo vill peka på är 

att se till att samerna kommer fram, se till att de presenteras och nämns vid undervisningen.  

Alla lärare som medverkade i denna studie är överens om att samerna är en viktig del i 

undervisningen av många olika anledningar. Många menar att samerna ligger oss nära, dels 

geografiskt eftersom både Umeå och Östersund tillhör Sápmi området där Östersund dessutom 

är en förvaltningskommun. Samerna blir en del av lokalhistorien samt en del i Sveriges historia. 

Kulturarv var likaså en anledning till att informanterna ansåg samerna som en viktig del i 



44 
 

undervisningen. Dessa lärare ville peka på att Sverige inte var olika andra länder, som några 

historielärare påpekade var Sverige delaktiga inom rasforskningen, man var inte helt olika ifrån 

andra länder i världen vid denna tid när man dessutom kolonialiserade områden. Sedan är samer 

ett urfolk samt en av de fem minoriteterna och det är av vikt att påvisa varför de tillhör båda 

dessa kategoriseringar samt vad det innebär. 
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3. Diskussion  

Under denna del presenteras en diskussion kring lärarnas tankar och uttalanden. Inledningsvis 

kommer ett stycke kring de läromedel som används i undervisningen för religionskunskap 

respektive historia när det kommer till samisk kultur, religion och historia. Sedan framkommer 

det mer specifika resonemang kring lärarnas tankar vid undervisning om samer i 

religionskunskap och historia. Avslutningsvis resoneras det kring lärarnas tankar kring varför 

det är viktigt att undervisa om samer. 

3.1 Läromedel för undervisning av samer 

När man ser på läromedel som presenteras i både Tabell 1 och Tabell 2 är det en stor variation, 

men det är i stora drag internetsidor som används vid undervisningen. Vid intervjuerna nämnde 

nästan alla lärare att det står lite i läroböckerna eller inget alls vilket gör att man måste hitta 

material på andra sätt. Ett mer specifikt material som framkom vid många av intervjuerna och 

enkätundersökningen var filmen Sameblod som utkom år 2016. Många valde att visa denna 

film av olika anledningar, bland annat för rasbiologin, relationen mellan same och stat men 

även för hur svårt det är för samer än idag med fokus på identitetsfråga. Där nämnde exempelvis 

Victoria att vissa elever inte vill känna vid sin samiska identitet.  

Lärarna i Östersund kommun presenterade även Jamtli som en tillgång till sitt material även om 

inte alla använde Jamtli var det vanligt att elever har varit där som gör att man kan peka på olika 

exempel i Jamtlis verksamhet. Jamtli är ett sätt för lärarna att påvisa olika exempel som eleverna 

kan känna igen. Med tanke på att samerna lyser med sin frånvaro i textböcker, som även den 

tidigare forskningen pekar på, visar detta att lärare måste söka material på annat håll. Detta var 

något många lärare påpekade under intervjuerna att samer inte framkommer i textböckerna gör 

att man måste använda sig av andra läromedel. Detta är något som tar tid och extra arbete när 

lärarna själva måste hitta och framställa eget material.  

Johanna använde Forum för levande historia som har material färdigt för olika årskurser och 

ämnen. Sedan använde hon sig av UR för att synliggöra olika ämnen genom bland annat 

filmklipp. Vissa av lärarna hade utformat eget material. Ser man hur lärare undervisar om samer 

är det sällan det framkommer som ett moment utan kommer in i undervisningen för att ge olika 

perspektiv genom att nämnas som exempel. Eleverna kunde även bli tilldelade ämnet samer 

som en fördjupningsuppgift eller själva fick välja att fördjupa sig i den samiska kulturen, 

religionen eller historien. Eftersom samerna inte framkommer i textböckerna finns det en risk 

att det kan bli som Erik diskuterade, att när samerna inte syns i läroböcker är det lätt att de 
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försvinner i planeringen med tanke på att boken kan vara en utgångspunkt till kursplanering. 

Detta var även något Malin nämnde, att samer och andra minoriteter försvinner vilket gör att 

det blir en ond cirkel.  

3.1.1 Film i undervisningen 

Filmen Sameblod nämndes av flera lärare, dels är filmen i nuläget aktuell eftersom den utkom 

år 2016 men även för att den har cirkulerat i media. Filmen fick dessutom flera priser och 

nomineringar i Guldbaggen125 år 2018. Många lärare ansåg att filmen gav en bra bild av det 

som är svårt att tala om eller det som kommer i periferin, dels påvisar den historien kring 

samerna och rasbiologin men filmen pekar även på svårigheten i identitetsfrågan. Det är inte 

alla som säger att de är samer samtidigt som det kan förekomma fördomar i form av att alla 

samer är renskötare. Många av lärarna valde att visa filmen i sin undervisning för att sedan 

arbeta med diskussionsfrågor som finns för filmen, ett arbete som vissa lärare har gjort i ordning 

genom ämneslag eller det färdiga handledningsarbetet som finns vid filmen. Lärarna kunde 

även utforma egna diskussionsfrågor.  

 

Med tanke på att samer nämns mer som exempel i undervisningen är denna film ett bra material, 

men det är upp till läraren hur man arbetar med filmen i efterhand. Det räcker inte att visa en 

film eftersom man måste diskutera och förklara för eleverna vad de sett. För de som inte har 

sett denna film kan man säga att den berör ett svårt och mörkt tema. Filmen visar hur Sverige 

behandlade samer dels genom uppdelningen av sameskolan och hur de faktiskt mätte skallar 

samt fotograferade kroppar för att urskilja skillnader mellan ”människoraser”. Filmen speglar 

även en del fördomar och nedvärderande begrepp som ”lappjävel”. Att se hur människor blir 

behandlade på detta sätt kan vara svårt för vissa elever. Inom denna del krävs det en del 

förberedelser av läraren till eleverna i den samiska historien och peka på Sveriges mörkare 

historia samt att prata efter filmen och öppna för diskussion. En svårighet här kan vara som 

Theo pekade på att han ansåg att han inte är helt påläst i ämnet som gör att man inte kan svara 

på allt.  

 

En annan film som nämndes var Kautokeinoupproret från år 2008. Liknande Sameblod visar 

även denna film ett tungt och svårt tema i den samiska historien där man bland annat kan se den 

svenska kolonialismen. Att visa en film kan vara uppskattat hos elever, men det ligger mycket 

                                                             
125 Guldbaggen är Sveriges främsta filmpris och delas sedan år 1964 ut av Svenska Filminstitutet för framstående 

insatser för den svenska filmen under det gångna året.  
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arbete hos läraren. Dels måste läraren arbeta innan filmen för att förbereda eleverna och ge dem 

lite bakgrundsinformation. Sedan är det arbetet efter filmen, många elever har troligtvis en del 

frågor men alla kanske inte vill diskutera dem öppet i klassrummet, av den anledningen är det 

bra att utgå ifrån ett material antingen något som läraren arbetat fram själv, i ämneslag eller ett 

färdigt material. Detta kan vara ett bra sätt att arbeta med olika teman eller den samiska 

kulturen, religionen och historien att visa en film för att göra det tydligt för eleverna och avsluta 

med diskussion. Eleverna blir introducerade till temat med bakgrund, får se en film för att få 

det synliggjort och sedan avsluta med diskussion. Därefter kan eleverna arbeta enskilt eller i 

grupp beroende på uppgiftens form och dynamiken i klassen.  

Film kan vara ett effektivt sätt att belysa olika teman men en stor del av arbetet ligger hos 

läraren i att förmedla temat på ett tydligt och bra sätt till eleverna. Visar läraren en film och 

berör inte området något mer, vad ger det för bild till eleverna? Om man exempelvis visar 

filmen Sameblod, som många lärare valde att visa i undervisningssammanhang, är det en mörk 

film med ett tungt tema. Filmen visar som många lärare uttryckte Sveriges baksida eller 

mörkare historia som ofta hamnar i periferin. Hur kan man exempelvis förstå den svenska 

rasforskningen om man inte får en bakgrund i historien och inte förstår samhällsbilden vid 

denna tid? Fördomarna som cirkulerar och identitetsfrågan, hur ska eleverna förstå detta om 

man inte får diskutera och resonera kring dessa stora frågor? Detta liknade det som Kornelia 

nämnde, om man undervisar om händelser i världen där olika folkgrupper blivit utsatta är det 

lika viktigt att belysa den brutalitet samerna har fått uppleva i historien. Film är ett bra material 

att arbeta med men det krävs för och efterarbete i att använda sig av denna typ av källa.   

3.1.2 Internetsidor i undervisningen  

Ser man vidare på att använda internetkällor i undervisningen liknar detta hur man använder ett 

filmmaterial, det något som kräver arbete. Dels bör läraren läsa igenom källor och granska vad 

som är tillförlitligt eller ej, samtidigt är detta ett sätt för eleverna att arbeta med källkritik. Hugo 

gav eleverna olika tips på internetsidor att använda i den större gruppuppgiften gällande urfolk 

i världen. Detta är ett material som Hugo arbetat fram under en längre tid och gett stort utrymme 

men här har han gett eleverna förslag på tillförlitliga källor även om de själva ska söka fram 

informationen. Sedan kan man se lärare som känner sig trygga i sitt materialsökande, Johanna 

nämnde exempelvis Forum för levade historia. Victoria var även en lärare som har arbetat fram 

och hittat olika typer av källor att använda sig av. Liam nämnde även att han ville låta eleverna 

att finna kunskap själv och inte ”få allt i handen” som han uttryckte. Liam menade att det är 
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viktigt att låta eleverna söka och finna information, dels för att väcka ett intresse men dessutom 

för att de får bepröva sina kunskaper i att hitta tillförlitligt material.  

 

Ska eleverna söka vidare till universitet och högskola bör de kunna avgöra vad som är 

tillförlitliga källor, detta är dessutom en viktig kunskap att ha med sig hela livet för att granska 

vad som är trovärdigt inom media och liknande plattformar. Idag lever vi i ett 

informationssamhälle där en smarttelefon har samma kapacitet som en dator, vi finner och kan 

söka kunskap genom ett fåtal knapptryck. Detta gör att man måste kunna avgöra vad som är 

sant och falskt. Vad kan man lita på och hur mycket är påhittat eller överdrivet för att väcka ett 

intresse eller skaffa fler läsare. Internet är ett bra verktyg i material sökandet. I stora drag har 

alla elever en dator genom skolan, detta gör att mycket av elevernas arbeten genomförs via 

datorn men även informationssökandet utgår ifrån datorn. Internet är bra och mångsidigt men 

kan även innehålla många distraktioner eller missvisade information. Lärarens arbete är att leda 

eleverna i vad som är ett tillförlitligt material och källkritik på internet. Ett sätt för läraren är att 

ge förslag på olika internetkällor som läraren själv har granskat. Ett annat sätt är att göra som 

Liam att låta eleverna söka själva med att finnas med som stöd. Att använda sig av internet kan 

vara smidigt på många sätt eftersom eleverna kan söka själva men samtidigt kan det kräva lite 

arbete för läraren att granska och påvisa vilka källor som är mer tillförlitliga än andra och varför. 

De slutsatser som går att dra när det kommer till läromedel är att det är internetsidor och filmer 

som dominerar undervisningen om samer oavsett om det gäller för historieundervisning eller 

religionsundervisning. Detta för att samer inte framkommer i textböcker. Lärare får av den 

anledningen själva hitta material eftersom de inte kan ta stöd i läroböcker. Även om det finns 

mycket på internet idag vet vi att allt inte är hundra procent tillförlitligt, därför krävs det att 

lärare lägger ner tid för att hitta bra källor och det är inte alltid en lätt uppgift. Vi kan notera att 

enligt den tidigare forskningen är det en underrepresentation av samer i textböcker och det 

håller lärarna med om vilket gör att läromedel som används i undervisningen blir väldigt 

varierande. När det gäller läromedel för samer är det upp till läraren att göra ett urval och arbeta 

fram material. Lärare kan gå samman och arbeta fram material och riktlinjer i undervisningen 

men det är i stora drag upp till den enskilde läraren att välja vilket material som ska avspegla 

den samiska kulturen, religionen och historien. 

3.2 Samer i religionsundervisningen  

När det kommer till samer i religionsundervisningen går det att se samer som små tillägg. 

Samerna framkommer mer som exempel utan att beröras på ett djupare plan, dock går det att 
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se en vilja hos flera lärare att de vill göra mer för att presentera den samiska kulturen, religionen 

och historien. En svårighet som många nämnde var dels tidsbrist eftersom det är många moment 

och kursmål som ska framkomma i undervisningen. Ser man till kursmålen för 

religionskunskap nämns inte samer, urfolk eller minoritetsgrupper uttryckligen men det går att 

göra en tolkning att de ska framkomma i exempelvis livsåskådningar. Malin var inne på detta 

spår eftersom samerna inte återfinns i läroböcker eller kursmål är det lätt att de hamnar i 

periferin för att det är många andra delmål som ska behandlas i undervisningen. Eriks 

resonemang följer Malins tankegångar eftersom samerna varken nämns i läroplanen eller 

läroböckerna är det lätt att de försvinner i planeringen.  

Malin diskuterade att samerna ibland kan nämnas vid naturreligioner men att det inte står 

mycket om samerna i dessa avsnitt i läroböckerna utan det är mer fokus på andra folkgrupper 

som indianer eller aboriginer. Här är det intressant att reflektera över att andra urfolk omnämns 

mer än samerna som är Sveriges enda erkända urfolk. Malin påpekade även att det är sällan 

samerna presenteras i elevuppgifter. På många sätt blir det lärarens ansvar att välja om samerna 

ska presenteras i undervisningen, samtidigt har läraren ett ansvar att gå igenom alla delmål som 

uttryckligen presenteras i läroplanen och kursmålen. Det blir en svårighet och tidspress i att 

behandla alla teman som ska presenteras samtidigt som själva ämnet ska vara dagsaktuellt. Är 

det vissa teman som förekommer extra i exempelvis media bör det behandlas i undervisningen. 

Andreas nämnde att elever sällan är uppdaterade om vad som presenteras i nyheter och tidningar 

som gör att de inte är helt medvetna om vissa diskussioner. Detta gör att det blir extra viktigt 

för läraren att tala om dessa teman i klassrummet för att göra eleverna medvetna om 

diskussioner och debatter som pågår i samhället. Oavsett om det handlar om rätten att läsa sitt 

modersmål i skolan eller marktvister handlar det om att synliggöra och göra elever medvetna 

om samhällets diskussioner.  

Erik är en av lärarna som gav eleverna en fördjupningsuppgift inom livsåskådningar. Inom detta 

moment fick eleverna välja område själva och i vissa fall kunde eleverna välja att fördjupa sig 

i den samiska kulturen, religionen och historien. Om någon elev valde samerna fick hela klassen 

en viss kunskap inom temat eftersom uppgiften redovisades i helklass. Även Malin använde 

sina sista veckor i religionskursen till att ge eleverna tid att arbeta med sådant de missat eller 

för att höja betyg. Även om det inte är självklart att den samiska kulturen, religionen och 

historien blir ett fördjupningsområde finns det ändå en chans att eleverna väljer det. Här kan 

både Erik och Malin leda eleverna att välja det samiska temat om eleverna exempelvis har svårt 

att välja område eller för Malins del beroende på vad eleven behöver arbeta med.   
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Kornelia var en av lärarna som planerar att ta med samerna i sin undervisning när det kommer 

till livsåskådningar. Inom detta moment får eleverna arbeta med olika livsåskådningar och deras 

relation till samhället. Eleverna får även granska den psykiska ohälsan som blir allt mer synlig 

i vårt samhälle. Den psykiska ohälsan är något Kornelia vill belysa och diskutera eftersom det 

är ett växande problem. Kornelia menar att hon ska ta med samerna inom detta moment, där 

arbetar hon mycket med porträtt. När Kornelia gör olika porträtt presenterar hon olika personer 

som får representera en religion eller livsåskådning och här ska hon plocka fram en representant 

för den samiska kulturen. Det är en verklig person med egna erfarenheter, på detta sätt blir det 

mer tydligt för eleverna att se en person framför sig. Det är inte uppdiktade händelser och 

scenarion utan det är en persons egna upplevelser i det verkliga livet.  

Med tanke på att Kornelia fokuserar på den psykiska ohälsan i samhället kan det eventuellt vara 

svårt för elever att prata öppet om detta. Troligtvis är det många elever som känner igen sig. 

Gymnasieperioden är en identitetssökande period eftersom det är vid denna tid man går från att 

vara ungdom och tonåring till att bli vuxen. Detta gör att om man exempelvis talar om vilsenhet 

eller existentiell kris kan det vara igenkännliga teman för elever. Berör man frågor som ”vem 

är jag?” kan det vara en fråga som inte alla elever kan svara på. Här kan det passa in att ha 

samerna som en diskussionspunkt eftersom när man är same har man fler identiteter. Det blir 

något som Andreas nämnde att dels är man same men även svensk.  

Det kan bli problematiskt avseende vem jag ska vara för stunden samtidigt som det kan vara en 

tillgång i att identifiera sig själv på olika sätt. ”Same”, ”svensk”, ”renskötare”, ”man”, ”kvinna”, 

”homosexuell”, ”umeåbo” eller ”jämtlänning”, en person behöver inte enbart vara en 

personlighet eller karaktär utan det är flera punkter som gör en till den person man är. Men 

möter man fördomar kan det vara svårt att känna sig vid en viss identitet. Detta var något 

Victoria nämnde att vissa elever inte vill känna sig vid sin samiska identitet och ursprung. 

Genom att elever får jämföra likheter och skillnader i olika personer kan de se olika 

livserfarenheter och problematik denna person stöter på, dels kan eleven känna igen sig 

samtidigt som eleven får en förståelse i andra människor. Man är inte ensam om att känna en 

vilsenhet utan det är något många människor stöter på under olika perioder av livet. 

En annan lärare som skilde sig från de andra religionslärarna var Andreas av den anledningen 

att han gav elever i uppgift att läsa olika texter som handlar om den föreställningsvärld som 

finns kring den samiska religionen. Den samiska religionen är inte något som finns idag i sin 

ursprungsform och i stora drag saknar material och stöd i läromedel. Men här har Andreas hittat 
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ett material som påvisar olika föreställningar om hur den såg ut. Även Victoria delade ut 

samiska texter till sina elever som de sedan fick tolka och reflektera över.  

När lärarna använde samer som exempel handlade det inte om den samiska religionen som den 

en gång var utan mer om kristendomens intåg i Sverige och vad som händer vid kristendomens 

inträde tillsammans med statens påverkan. Även om samerna kan nämnas i temat 

naturreligioner behandlas inte samerna på ett djupare plan utan det blir ytligt. Theo och Kornelia 

kunde dra jämförelser, Theo med användandet av offer liksom Kornelia kunde göra där hon 

dessutom drog paralleller till hinduismen. Den samiska religionen i sin ursprungsform är inte 

något som behandlas under religionsundervisningen utom vissa undantag där Victoria och 

Andreas är exempel på dessa. 

Samer i religionsundervisningen förekommer vid exemplifieringar. Det går att se att flera lärare 

vill utveckla sin undervisning och göra något mer för att få in den samiska kulturen, religionen 

och historien. Den samiska religionen i sin ursprungsform är något som inte behandlas i 

undervisningen med vissa undantag, Andreas och Victoria som ger eleverna olika texter om 

den samiska religionen sedan är det Theo och Kornelia som ger exempel i utförandet av offer 

och koppling till andra religioner. I religionsundervisningen är det främst moment som 

kristendomens intåg och påverkan där samer framkommer. Man kan även finna spår av denna 

tematik i den tidigare forskningen. Kornelia berörde exempelvis Vitboken som är en del i 

försoningsarbetet.126 Sedan är det vid moment som naturreligioner eller etniska religioner där 

samer kan nämnas. Sammanfattningsvis är samer i religionsundervisningen inget som 

framkommer tydligt utan blir mer små tillägg och exempel. De religionslärare som deltog i 

intervjustudien hade alla den första religionskursen på 50 poäng, detta gör att samer kanske är 

något som behandlas djupare i följande kurser. Utöver det som tidigare nämnt kunde samer bli 

ett fördjupningsområde om eleverna själva väljer temat eller om läraren ger förslag på att 

eleverna kan fördjupa sig i ämnet.  

3.3 Samer i historieundervisningen  

Ser man på historieundervisningen framkom samer mer tydligt i jämförelse med 

religionskunskapen, även om samerna inte fick enskilda moment utan framkommer vid 

exemplifieringar inom olika moment. Om man granskar de moment som samer presenterades 

som exempel var det vid moment som folkmord, FN, rasbiologi, Sveriges historia, lokalhistoria, 

förintelsen, andra världskriget, kolonialism, imperialism, Gustav Vasa, Carl von Linné och 

                                                             
126 Se sida 5 för Svenska kyrkans försoningsprocesser. 
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folkhem. När samerna framkommer i dessa moment, vilken bild får eleverna av samer? Främst 

är det hur Sverige som nation gjorde skillnad på samer och samer, om man var renskötare eller 

icke renskötare. Sedan går det att se hur dessa folkgrupper blev utnyttjade och förtryckta på 

olika sätt. Får eleverna bilden att samer är individer som bor vid fjället och tar hand om renar? 

Eftersom det är svårt att granska helt vad som sägs under lektionstid är det en svår fråga att 

reflektera över, men ser man på dessa teman när samer exemplifieras är de när det handlar om 

att göra skillnad på människor och marktvister. Detta är något som kan bidra till att skapa en 

bild av att det är skillnad mellan svenskar och samer men dessutom samer emellan. Det kan å 

andra sidan påvisa hur orealistiskt det skulle vara att det är en skillnad på människor när det 

kommer till ”ras”, att de släktdrag och ursprung jag har skulle påverka min kapacitet till arbete 

eller studier.  

Många lärare menade att de ville göra mer för att samerna skulle framkomma i undervisningen. 

Theo var inne på att utveckla sitt moment gällande FN för att få in den samiska kulturen, 

religionen och historien mer. Eftersom han själv undervisar i historia, religionskunskap och 

samhällskunskap kan han själv skapa ett större moment och beröra fler ämnespunkter. Kornelia 

planerar att ta med samer mer i sin undervisning genom att skapa ett porträtt, detta gäller dock 

för religionsundervisningen. Liam gör något liknande i sin historieundervisning där han visar 

en bild på en sjösame. Personen på bilden har inte färgstarka kläder utan gråa med röda detaljer. 

Genom denna bild påvisar Liam att kolten var tidigare arbetskläder som idag har utvecklats till 

finkläder som används vid fest och andra tillställningar där finare klädsel krävs. Sedan kan han 

beskriva koltens betydelse delvis för identiteten men även traditionsmässigt när man har olika 

stilar på kolten beroende vart man är från. Personen på bilden kan påvisa att alla samer inte är 

renskötare utan kan arbeta med annat. Eleverna kan få en förståelse i att det inte enbart är renar 

som är kopplad till den samiska identiteteten utan det är mycket mer som påverkar. Samtidigt 

kan läraren påvisa hur den svenska staten gjorde en skillnad mellan samer och samer. I det stora 

handlar det om att synliggöra för eleverna och låta dem reflektera över klädsel och identitet. 

Här blir det även att reflektera över en historiskprocess för hur kolten har gått från att vara 

arbetsklädsel till att bli en klädsel man har vid finare tillställningar. Vad är det som påverkat 

denna utveckling och hur har denna klädsel fått en sådan stor betydelse för identiteten och 

traditionen? Detta är något elever kan reflektera över. Inom detta resonemang kan de även 

granska om de kan finna likheter och skillnader i andra kulturer.  

Under Eriks undervisning gav han ofta eleverna reflektionsuppgifter för att resonera och 

diskutera kring hur det ser ut idag i jämförelse med historien. Inom denna uppgift kan elever 
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resonera kring vilka faktorer som påverkat historien och hur dagens samhälle ser ut. Eleverna 

kan notera olika processer och se olika perspektiv. Genom denna reflektionsuppgift kan 

eleverna få en större bild, genom att förstå historien och se olika processer, faktorer och 

perspektiv kan eleverna få en större förståelse för sin samtid. Det blir som Erik uttryckte; ”få 

eleverna att använda samerna för att få dem att tänka på historien.” 

Hugo var en lärare som stack ut som hade ett moment om olika urfolk i välden, här berörde han 

inte enbart samer utan olika urfolk där eleverna fick dra jämförelser för att se likheter och 

skillnader. Denna uppgift presenterades i historia 2b kultur som är en påbyggnad av historia 1b. 

Det går att reflektera över om denna uppgift ska framkomma tidigare eller inte men det centrala 

är att beröra olika kursmål. Hugos uppgift berör flera punkter i historia kursen som gör att 

eleverna bör känna igen olika fenomen för att bättre genomföra uppgiften. Om man vänder sig 

bort från själva uppgiften och ser hur den utvecklades är det när Hugo blev inspirerad och olika 

tankeprocesser påbörjade. Detta skedde genom att Umeå blev kulturhuvudstad år 2014 där det 

blev diskussioner, debatter och föreläsningar i den samiska kulturen, religionen och historien. 

En tanke väcktes och Hugo såg ett behov i att göra något mer. Ibland krävs det att få lite 

inspiration av någon annan eller se ett samhällsbehov för att sätta igång en tankeprocess. 

Eftersom läraryrket i stora drag handlar om att beröra ämnen som är aktuellt både nationellt 

som internationellt måste läraren anpassa sig och göra urval i det som anses vara extra viktigt 

här och nu. 

Flera av de lärare som deltog i studien menade att man kunde gå samman i ämneslag eller 

liknande för att tillsammans skapa ett moment eller tema som handlar om den samiska kulturen, 

religionen och historien. Detta var Theo inne på som beskrivs ovan men även Erik och Kornelia. 

För att minska stressen kring tidspress kan man tillsammans skapa en uppgift eller göra ett tema 

som berör flera ämnen och kursmål. Detta gör att läraren inte heller står helt ensam i planering 

och utförande utan får stöd från kollegor. Detta kräver att man har bra relation med sina kollegor 

men även att man känner samma driv i att skapa ett moment eller en fördjupningsuppgift. 

Inledningsvis kan detta ta lite tid för att man ska hinna träffas och planera men när man väl har 

skapat ett moment eller en uppgift som kan man använda den vid flera tillfällen, eller ge till 

andra kollegor.  

Johannas undervisning om samer blir som andra lärare inom denna studie som tillägg i 

undervisningen för att ge eleverna fler perspektiv. Det man kan se är att Johanna varierar sin 

undervisningsform som även Theo gör. Johanna nämner Forum för levande historia flera gånger 

och menar att de materialet känns tryggt att arbeta med, dels finns det olika ämnesområden men 
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dessutom har denna internetsida färdiga elevuppgifter man kan använda. Det viktiga är att hitta 

ett material som känns tryggt att arbeta med och som man kan använda som utgångspunkt. Med 

tanke på att detta är en internetsida är det något som ständigt uppdateras, detta gör att som lärare 

kan man hitta inspiration till nya områden eller infallsvinklar att beröra i sin undervisning. 

Liknande Hugo som blev inspirerad kan detta vara ett sätt att hitta fler utgångspunkter till sin 

undervisning. Det centrala som går att se i Johannas undervisning när det kommer till den 

samiska kulturen, religionen och historien är att se till att ämnet lyfts, en åsikt Johanna inte är 

ensam om i denna studie. 

Ser man på Liam som hade han turen att få material från läraren före honom har han fått en stor 

materialbank att arbeta med. En svårighet är att göra något eget av materialet. Som lärare kan 

man inte använda allt man får utan måste lägga på sin egen lärarstil och anpassa till sin 

elevgrupp. Jag personligen tror på att gå samman flera lärare i samma eller olika ämnen för att 

finna stöd i varandra, att få tips och idéer för hur man ska utveckla sin undervisning samt för 

att skapa moment för olika områden. Utgår man från samerna som ämnesområde har man 

kulturen, religionen och historien att skapa uppgifter utifrån och inom dessa delar kan man 

djupdyka ytterligare inom specifika teman som exempelvis identitet, etik, kristendomens 

påverkan, jojkens betydelse och renskötare då och nu. Många av dessa teman är något som de 

intervjuade lärarna redan nämner som exempel i sin undervisning men är något som går att 

bygga vidare på om man önskar.    

Samer i historieundervisningen är främst exemplifieringar och tillägg. Det är inget tydligt fokus 

som läggs på den samiska kulturen, religionen eller historien. I historieundervisningen kan 

samerna nämnas mer i jämförelse med religionskunskapen men de framkommer mer i teman 

som FN, folkmord, Gustav Vasa, folkhem, Sveriges baksida, kolonialisering, imperialism, 

rasbiologi och världskrigen. Ser man till dessa moment är det teman som även berörs i den 

tidigare forskningen när det kommer till rasbiologi och Svenska kyrkans maktinnehav inom 

lappmarkerna.127 De flesta av lärarna som deltog i studien hade den första historiekursen på 50 

poäng men några hade även påbyggnadskurser. Ser man på de lärare som har den första kursen 

blir det mer tydligt att samer blir mer som små tillägg och exempel på grund av tidsbrist. Ser 

man däremot på Hugo och Liam som har flera historiekursen på flera nivåer framkommer samer 

mer, detta för att det går bygga vidare på den kunskap eleverna har och sedan blir kursmålen 

mer öppna. I stora drag handlar kursmålen om att bygga vidare på den kunskap eleverna fått i 

                                                             
127 Se sida 6 för Svenska kyrkan och rasbiologi och sida 8 för Svenska kyrkans maktinnehav på lappmarkerna. 
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den tidigare kursen. Detta kan vara ett tecken på att samer blir ett ämne man berör djupare när 

eleverna fått en del förkunskaper i andra delmål.  

3.4 Lärares resonemang kring undervisning av samer  

När det kommer till resonemanget om varför det är viktigt att undervisa om samer var de nio 

lärare som ställde upp på intervjun överens om att samer är en viktig del i undervisningen. Även 

om samerna inte blir ett moment och framkommer mer som exempel menade lärarna att det är 

viktigt att se till att lyfta ämnet. Många menade att de kunde göra mer i sin undervisning när 

det kommer till den samiska kulturen, religionen och historien men att ett stort problem är 

tidsbristen. Sedan är ett problem materialet avseende att lärare måste själva hitta information, 

även om det finns mycket på internet idag tar det extra tid för lärarna att kontrollera att 

materialet är tillförlitligt. Sedan kan det bero på vilka kursen man undervisar i hur mycket tid 

och vilket djup man kan ha, ser man exempelvis på Hugo och Liam har båda alla historia kurser 

som gör att eleverna har förkunskaper som man kan bygga vidare på.  

Ser på resonemanget lärarna hade i varför det är viktigt att undervisa om samer betonades att 

de har en stor betydelse i Sveriges historia. Det är någon som ligger oss nära och detta var något 

Malin påpekade under intervjun. Dels är samerna Sveriges urfolk, men även en av de fem 

minoriteterna som gör att de har olika rättigheter i samhället. Av den anledningen är det viktigt 

att ge eleverna en förståelse i vilka rättigheter samerna har som folkgrupp i samhället. Det gäller 

att påvisa varför samerna har dessa rättigheter och vilken inverkan de har i samhället. Som 

Malin nämnde är det intressant att reflektera över att andra urfolk framkommer mer i 

religionsböcker än samer, att elever ska lära sig mer om indianer som urfolk än samerna är 

intressant att reflektera över. Hugo var även inne på den lokalhistorien, dels har han ett eget 

intresse i att se det som finns runt oss men även ansåg att det är viktigt för elever att se det som 

är oss nära. Det handlar inte enbart om historiska händelser runt om i världen utan man kan 

även se på det som är nära. Ser man på samernas historia finns det många mörka delar som 

exempelvis rasbiologi och kolonialisering. Theo nämnde även FN:s benämningar på folkmord 

där samerna blir ett exempel i undervisningen eftersom det sker en tvångsförflyttning när de 

samiska barnen blev placerade i svenska hem för att försvenskas. Tvångsförflyttning är en av 

FN:s benämningar på folkmord. 

Majoriteten av lärarna resonerade kring att det är viktigt att peka på Sveriges mörkare historia, 

dels för att påpeka den brutalitet som pågått i Sverige men även för att visa att man inte var olik 

andra länder i världen. Kolonialisering är ett tydligt exempel på detta. Dels bör eleverna få en 
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förståelse för vad kolonisering innebär och dels för vilken betydelse detta kan få för en nation 

och olika grupper av människor. Victoria nämnde att något som liknar förintelsen kan ske 

igenom om man inte skapar en tolerans för andra människor. Får elever inte kunskap i andra 

människor och kulturer ökar fördomar som i sin tur ökar användandet av nedvärderande 

begrepp. Fördomar grundar sig i stora drag i okunskap men även något Andreas resonerade 

kring är vad eleverna får med sig hemifrån. Föräldrars diskussioner som finns i hemmet är något 

som elever tar med sig. Detta är något lärare får möta oavsett ämne och tema, å ena sidan har 

inte elever kunskap i allt sen dyker olika typer av fördomar upp i samhället.   

Den största anledningen till att lärarna ansåg att det är av stor vikt att presentera samer i 

undervisningen är för att de har en stor plats i den svenska historien. Ser man på vilka områden 

intervjustudien är genomförd på är det inom Sápmi och av den anledningen kan det vara av 

ännu större vikt att framställa samer i undervisningen. Här kan man diskutera vad Sápmi är och 

vad är det som gör att precis dessa områden räknas in. Ser man på Östersund har de ett ansvar 

att förvalta den samiska kulturen eftersom de är en förvaltningskommun. Här är det en 

skyldighet i att bevara den samiska kulturen. Inom denna kommun kan man resonera kring om 

även skolor och lärare har en skyldighet att diskutera samer i undervisningen, här finns det även 

ett tillfälle att diskutera vad det innebär att vara en förvaltningskommun och vilka plikter som 

medföljer som bidar till att man talar om den samiska kulturen, religionen och historien under 

lektionerna. Detta är kanske inte något alla skolor och lärare gör i nuläget men kan vara något 

att resonera kring.  

När Andreas gjorde liknelsen i att undervisningen om samer är som sexualundervisningen i 

skolan speglar det mycket i lärarnas resonemang. Alla som deltog i intervjun ansåg att det är 

viktigt att undervisa om samer men att de inte heller ska ta över all undervisning för det finns 

många olika teman att beröra. Många lärare ville göra mer för sin undervisning men att mycket 

hamnar i kläm på grund utav alla delmål i läroplanen och tidsbrist. Lärarna som deltog ansåg 

att samerna bör vara med i undervisningen och vill göra mer men att i slutändan blir det lite 

som Andreas liknelse. Alla har ett ansvar att undervisa i sexualkunskap, men i slutändan är det 

den som orkar dra igång och driva ämnet som gör det. Det kan uppstå en risk att eftersom alla 

har ett ansvar finns det inga tydliga direktiv i vem som ska ta tag och ha ansvar för ämnet. Som 

mycket av denna studie har pekat på blir det lärarens ansvar att välja om samer ska presenteras 

eller inte, eftersom det inte finns tydliga direktiv i läroplanen samt att i textböckerna lyser 

samernas frånvaro. Det blir lärarens ansvar att göra ett urval vilket inte är en lätt uppgift med 

tanke på att läroplanen har många kursmål som är specificerade, tidsbrist och val av material. 
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Det lärarna gjorde var att använda samer vid exemplifieringar under olika moment i 

undervisningen.  

Ser man till Kornelia och Theo har det tydliga planer på att presentera samer mer i sin 

undervisning, Kornelia i sin religionsundervisning i momentet ”Religion & Samhälle” och 

Theo planerade att göra ett större moment kring FN och mänskliga rättigheter där han kan 

koppla samman flera ämnen. Dessa tre lärare kan anses vara mest tydliga i elevuppgifter, men 

att det i det stora hela handlar om att lyfta ämnet som många lärare var inne på. Har man som 

många lärare i denna studie de första kurserna på 50 poäng är det kort om tid. Sedan kan man 

se på Malins sista veckor där elever har en chans att fördjupa olika områden de behöver arbeta 

extra på eller Eriks fördjupningsuppgift där eleverna får välja ett område att fördjupa sig i. Här 

kan eleverna välja samer som ett fördjupningsområde men detta kräver att eleverna själva har 

ett intresse att lära sig mer eller att de får hjälp av läraren att välja område. 

Om man ser på lärarnas resonemang är det olika svårigheter som framkommer, tydligast 

diskuteras tidsbristen som nämns ett flertal gånger av flera lärare. Sedan är det problematiskt 

med materialet eftersom samerna inte förekommer i läroböcker, där har lärare löst det genom 

att använda annat material. Men som tidigare nämnt måste den enskilda läraren använda sin 

egen tid till att utforma och hitta material att använda. Ett annat problem är själva kursmålen, 

det går att se att samer inte uttryckligen nämns varken för religionskunskapen eller historian 

som gör att de automatiskt inte blir ett tydligt tillägg i undervisningen. Ännu en gång 

framkommer den onda cirkeln som både Erik och Malin nämnde, eftersom samer inte framställs 

tydligt i kursmålen och inte framkommer i läroböcker hamnar det samiska temat i periferin. Det 

blir lärarens uppdrag att tolka kursmålen och det centrala innehållet för att därefter göra urval i 

vad undervisningen ska innehålla.   

Sammanfattningsvis går det att se att alla lärare som deltog i studien var överens om att samisk 

kultur, religion och historia är viktiga ämnen att tala om i undervisningen. De ansåg även att 

det inte är något som ska ta över undervisningen eftersom det finns många centrala delar att 

beröra. I stora drag anses samerna vara en central del att diskutera eftersom de har en stor plats 

i den svenska historien och samhället. Dels är samerna Sveriges urfolk och dels en av de fem 

minoriteterna som ger samerna en viktig plats i samhället av olika anledningar. Påvisar man 

den brutalitet som pågått runt om i världen är det viktigt att peka på Sveriges deltagande. Man 

bör inte utesluta ett land i diskussionen utan påvisa att det är flera länder som är inkluderade i 

den brutalitet som har skett i världshistorien. För att elever ska förstå den samtid de lever i 

måste de se processen och vägen hit. Det är många faktorer som påverkat och människor som 
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fått lida men även drivit på utvecklingen. Samerna blir en central punkt att tala om men det är 

upp till den enskilde läraren att välja på vilket sätt och vad man gör inom undervisningen. Vilka 

moment får spegla samernas representation och vad är det för bild man ger eleverna om samer?  
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4. Sammanfattande diskussion 

Ser man på examensarbetet i sin helhet har själva syftet varit att studera hur gymnasielärare 

formar och resonerar kring sin undervisning när det kommer till samisk kultur, religion och 

historia. De ämnen som har granskats är religionskunskap och historia. Denna studie använde 

sig av en kvalitativ forskningsintervju, enkätundersökningar och hermeneutik som metoder för 

att fullfölja arbetet. Här användes dessutom forskningsetiska principer som ett förhållningsätt 

vid genomförandet av undersökningarna. Sedan har en läroplansteori varit grunden för att ge 

en förståelse i vilka kunskapsmål eleverna ska uppnå för religionskunskap och historia inom 

gymnasieskolan samt grundskolan. 

När det kommer till resultatet finns det bland gymnasielärarna i undersökningen en vilja att 

undervisa om samer men praktiskt framkommer de mer som exempel i undervisningen. Många 

lärare vill göra mer för sin undervisning men känner att det finns en tidsbrist och till viss del en 

brist i materialet. Det är främst en brist i läroböcker eftersom samer inte framkommer, vilket är 

något som den tidigare forskningen också har pekat på. Lärare väljer att använda film och 

internet som källmaterial, men även övrigt material som artiklar och liknande förekommer i 

undervisningssammanhang. Men det som dominerar i undervisningen som läromedel är film 

och internet. 

Vänder man sig till själva undervisningen framkommer samer vid exemplifieringar av olika 

teman oavsett om det gäller religionskunskap eller historia. När det kommer till ämnesområden 

presenteras samer när man berör Sveriges mörkare historia som exempelvis kolonialism, 

imperialism, folkmord, rasbiologi, förintelsen och folkhemspolitikens baksida. Det är även 

teman som berörs i den tidigare forskningen när det kommer till Svenska kyrkans inbladning i 

kolonialism och rasbiologi. Samer tas upp som exempel och dyker sällan upp i elevuppgifter. I 

religionskunskapen behandlas inte den forna samiska religionen utan det blir mer fokus på 

kristendomens inverkan. Det är ett fåtal undantag där den samiska kulturen, religionen och 

historien förekommer i större utsträckning. Det finns några lärare i denna intervjustudie som 

planerar att införa samerna mer i sin undervisning.  

De nio lärare som deltog i intervjustudien ansåg att samer är en viktig del i skolans 

undervisning. Här pekade lärarna främst på att samer har en stor del i Sveriges historia men 

även för att de tillhör Sveriges urfolk samt är en av de fem minoriteterna. Lärarna menade att 

samerna ligger oss nära geografiskt och historiskt som gör att samerna blir en del av 
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lokalhistorien. Eftersom informanterna kommer från Umeå och Östersund kommun tillhör 

dessa områden Sápmi där Östersund dessutom är en förvaltningskommun.  

Denna studie bygger vidare på den tidigare forskningen som har ett fokus på samers 

framställning och representation i läromedel. Där framkommer det att samer inte presenteras i 

läroböckerna som dessutom många lärare i denna studie påpekade. Detta arbete har tagit ett litet 

steg för att granska vad som sker i undervisningen med fokus på lärarnas resonemang. Här finns 

det utrymme att utöka forskningen om samer i skolan. Dels går det att undersöka vad lärare gör 

rent praktiskt i elevuppgifter och på lektionstid. Sedan kan man granska flera ämnen och 

årskurser eftersom samer inte uttryckligen nämns i läroplanen för gymnasieskolan inom 

ämnena religionskunskap och historia. Därav går det att granska om annat gäller för andra 

ämnen och årskurser. Det finns stort utrymme att studera den samiska kulturen, religion och 

historien i skolan.  

För att dra någon slutsats blir undervisningen om den samiska kulturen, religion och historien 

något som Andreas liknelse med sexualundervisningen.128 Alla har ett ansvar att undervisa om 

detta tema men det finns inga tydliga direktiv om vem som har ansvaret att föra undervisningen 

som gör att ingen tar ansvaret. I slutändan blir det upp till läraren om hen väljer att ta med 

samerna eller inte i undervisningen. Samer i undervisningen blir varken ett färgstarkt tillägg 

eller ett osynligt bihang för religionskunskapen och historian. Undervisningen om den samiska 

kulturen, religionen och historien hamnar i ett mellanläge där man vare sig lägger fokus på 

ämnet eller väljer bort det. 

  

 

 

  

                                                             
128 Jämför avsnitt 2.5 och 3.4. 
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Bilagor 
Bilaga 1, intervjufrågor. 

Intervjufrågor  
 

Inledande frågor: 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Undervisar du om samer? →om inte, varför? 

Specifika frågor: 

- Vilka läromedel använder du vid undervisning av samer? 

- När du undervisar om samer är det ett moment eller ett återkommande tema? 

- Hur formar du undervisningen? Elevuppgifter och liknande. 

- Vad fokuserar du på vid undervisningen av samer? 

- Hur tror du att eleverna uppfattar undervisningen kring samer? Något eleverna tenderar att 

reagera på eller liknande? 

- Vad är svårast när det gäller undervisning om samer? 

Direkt fråga: 

- Anser du att det är viktigt att undervisa om samer? Varför/varför inte? 

Sonderade frågor: 

- Vad menar du där? 

- Kan du förklara? 
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Bilaga 2, enkätfrågor 

Enkät till examensarbete 

Denna studie ämnar till att undersöka hur samer framställs i läromedel inom religion och 

historia. För att undersöka hur samer framställs i läromedel i skolan kommer även en delfråga 

i vilka läromedel lärare använder sig utav. 

Du som deltar i studien är anonym. Det som kommer framgå i studien är vilken kommun du 

är verksam i, vilka ämnen du undervisar i samt vilka läromedel du använder dig av i 

undervisning av samer.  

Frågor: 

Vilken kommun arbetar du inom? _______________________________________________ 

 

Vilka ämnen undervisar du i? __________________________________________________ 

 

Undervisar du om samer? _____________________________________________________ 

 

Om du undervisar om samer, vilka läromedel använder du dig av? Exempelvis läroböcker, 

textböcker och internetsidor 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för ditt svar! 

//Katarina Jonsson 

 


