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Abstract 

Within the educational system you will experience students from different cultures, 

thus the question was asked: what are the expectations on you as a teacher when 

working with the students’ process of a positive identity view? The essay has 

examined how elementary school and the sami school work with identity in school 

and in history class. The investigation has been executed through Critical Doscourse 

Analysis (CDA) on the source material Syllabi and course plan for history subject 

for elementary school and sami school fråm 1994 and 2011, and syllabus for sami 

school from 1996. 

The results presented reveals a change in how the words identity and the sami 

people are assoicated with and how these concepts should be treated in the syllabi 

and the cours plans for history from 1994 and 2011. In the syllabi and course plan in 

history from 1994 identity is strongly associated with culture and cultural heritage 

and the sami perspective should be included as a part of the swedish and nordic 

perspective. The sami school has provided the teachers with a guidance in the 

history subject including how to teach in order to mediate a sami perspective. In the 

syllabus and course plan for history from 2011, the sami perspective is exkluded and 

instead the sami people are placed in a context of learning about “the others”. 

Identity is no longer strongly associated with culture in this syllabus, but instead the 

focus is directed towards language and historical narratives connected with identity 

development.  
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Abstrakt 

Då man inom skolvärlden kommer möta elever från många olika kulturer ställdes 

frågan: hur förväntas man som lärare arbeta för att främja en positiv 

identitetsutveckling hos elever? Uppsatsen har undersökt hur grundskolan och 

sameskolan arbetar med identitetsbyggandet i skolan och inom historieämnet. 

Undersökningen har utförts med hjälp av metoden kritisk diskursanalys på 

källmaterialet Läro- och kursplanerna i historia för grundskolan och sameskolan 

1994 och 2011, samt sameskolans läroplan från 1996. 

De resultat som presenteras visar på en förändring i vad identitet och samerna 

förknippas med och hur områdena ska behandlas inom läro- och kursplanen för 

historia från 1994 – 2011. I läro- och kursplanen för historia från 1994 kopplas 

identitetsbegreppet starkt ihop med kultur och kulturarv och det samiska 

perspektivet ska inkluderas som del av det svenska och nordiska perspektivet. 

Sameskolan har inom historieämnet en guidning för lärare i vad som kan inkluderas 

i undervisningen för att den ska få en samisk prägel. I läro- och kursplanen för 2011 

är det samiska perspektivet uteslutet för att istället placeras i en kontext av att lära 

om ”de andra”. Identitetsbegreppet förknippas inte längre med kultur i denna 

läroplan, utan istället är fokus på språk och historiska berättelser kopplat till 

identitetsutveckling.  

Nyckelord 

Identitet, historiedidaktik, sameskolan, grundskolan, minoritet, mångkulturalitet, 

läroplansanalys,  
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1 Inledning 

 

Historiedidaktiken är för den blivande läraren, som jag själv, otroligt viktig 

att ta i beaktning inför sin kommande yrkesroll. Trots att läraren i dagens 

läroplan har det centrala innehållet i form av kunskapsuppdraget att ta 

hänsyn till, finns också ett djupare syfte med historieundervisningen: 

historiemedvetandet. Inom begreppet historiemedvetande, förståelsen för då-

nu-sedan, kan också ”identitet” inkluderas. Niklas Ammert sammankopplar 

tydligt dessa begrepp i inledningen till Historia som kunskap (2013) ” För 

den enskilde utgör relationen mellan då och nu en identitetsskapande 

trygghet och den bidrar dessutom till att forma oss som människor”.
1
 Det är 

vad denna uppsats ämnar kasta ljus på, alltså den djupare meningen med 

historieundervisningen. Detta är dock ingen nyhet som kan verka bidragande 

till forskning, därför kommer uppsatsen att göra en jämförelse mellan två 

skolformer i Sverige: sameskolan och svensk grundskola.  

För samerna, som är en av fem minoritetsgrupper i Sverige men också den 

enda ursprungsbefolkningen i Norden, är den samiska identiteten mycket 

viktig.
2
 Vetskapen om detta leder mig till frågan som driver mitt arbete: 

fokuserar sameskolan mer på identitet i historieämnet jämfört med 

historieundervisningen i svensk grundskola? Om så är fallet, varför? Genom 

att analysera de tänkbara skillnaderna i historieundervisning mellan 

sameskolan och svensk grundskola baserat på läro- och kursplaner hoppas 

jag kunna komma fram till ett rimligt svar utifrån de premisserna. Delen av 

historieundervisningen som kommer att vara central i uppsatsen är begreppet 

identitet, och därmed också historiemedvetande, som finns formulerat som 

syfte i kursplanen för historia i både sameskolan och svensk grundskola och i 

                                                      

1
 Ammert, Niklas (2013). Historien är nu: Innehåll, mening och värden i möten med historia. 

Lund: Nordic Academic Press. 9.  
2
 Sameskolstyrelsen.se/myndigheten/historia. Länk: 

https://sameskolstyrelsen.se/myndigheten/skolhistoria/. Hämtad: 190128. 

https://sameskolstyrelsen.se/myndigheten/skolhistoria/
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läroplanen för grundskolan. Den historiska aspekten på uppsatsen är att 

dagens läro- och kursplan för inom historia för grundskolan 2011 (Lgr11) 

ställs mot 1994 års läro- och kursplan i historia (Lpo94) från de respektive 

skolformerna.  

1.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att synliggöra arbetet med identitetsutveckling i 

undervisningssammanhang utifrån maktförhållanden och kunskapssyn i läro- 

och kursplanerna från 1994 och 2011. Med samerna som etnisk 

minoritetsgrupp och sameskolan som jämförande komponent är syftet också 

att synliggöra den etniska gruppen i utbildningssammanhang.  

Denna uppsats ämnar väcka intresse för nya frågeställningar inom 

forskningsområdet för historiedidaktiken. Särskilt synen på historieämnet 

som identitetsskapare, med Vanja Lozics inledning i avhandlingen I 

historiekanons skugga (2010) i åtanke, som poängterar att i vår samtid 

likställs kultur med etnicitet.
3
 Vilket gör arbetet med denna uppsats viktigt då 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Med en progressiv infallsvinkel utförs 

en komparativ analys med nedslag i 1994 och 2011 års läro- och kursplaner 

för att synliggöra kontinuiteter och förändringar i diskursen för 

identitetsbildning i skolan och historieämnet. Det komparativa inslaget i 

studien är också närvarande mellan skolformerna sameskolan och svensk 

grundskola för att kunna bidra med slutsatser kring identitetsbegreppet och 

dess betydelse från två olika perspektiv. Förhoppningen är också att 

uppsatsen väcker frågeställningar kring ursprungsbefolkningen samerna och 

deras situation.  

  

                                                      

3
 Lozic 2012, 11. 
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1.2 Problemformulering 
 

Problemformuleringen motiveras av ett flertal infallsvinklar. Dessa är: 

historiedidaktik, kunskapssyn, mångkulturalitet, samer, och identitet. Med 

dessa områden i åtanke formulerades följande frågeställning som uppsatsen 

ska besvara: 

Hur används begreppet ”identitet” i läro- och kursplaner för historia från 

Lpo94 samt Lgr11 i sameskolan respektive svensk grundskolan?  

Hur skiljer sig definitionen av identitet i läro- och kursplanerna för historia i 

Lpo94 och Lgr11 samt inom sameskolan? 

Hur ska identitet läras ut i undervisningssammanhang och specifikt inom 

historieämnet? 
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2 Forskningsläge 

 

Forskningsläget kring ämnesvalet för uppsatsen är omfångsrikt. De områden 

som kommer lyftas i detta avsnitt är de som nämnts i samband med 

problemformuleringen ovan, alltså historiedidaktik, kunskapssyn, 

mångkulturalitet, samer och identitet.  

2.1 Igor Potapenko – Elevens egen historia och skolans 

historieundervisning och Historiemedvetande och identitet 
 

Igor Potapenko har i sin GEM-rapport (Gemensamma värden) undersökt 

gymnasieungdomars koppling till historia och identitet. I studien som 

genomförts har eleverna som intervjuats en bakgrund som icke etniska 

svenskar, utan som forna jugoslaver, alltså från ett svensk perspektiv en 

grupp tillhörande de som klassificeras som ”de andra” när det kommer till 

historisk bakgrund, identitet och kulturarv. Vad Potapenko vill ta reda på är 

alltså vad historieundervisningen betyder för elever som inte är etniskt 

svenska och inte identifierar sig som det.  

Det Potapenko kommer fram till är att de flesta intervjuade ungdomarna från 

forna Jugoslavien ser sin historia som sitt födelselands eller familjens historia 

som den väsentliga delen i sitt identitetsskapande.
4
 Därtill svarar flera elever 

i enkätundersökningen på frågan huruvida ”historien kan vara till hjälp när 

man funderar på frågan ’vem jag är’ ”
5
 att historien är till hjälp i 

identitetsprocessen.
6
 En, för denna uppsats, mycket viktig upptäckt att 

redogöra för i Potapenkos reslutat är faktumet att de intervjuade med annat 

                                                      

4
 Potapenko, Igor. (2006). Elevens egen historia och skolans historieundervisning – 

Historiemedvetande och identitet hos några ungdomar från forna Jugoslavien. Stockholm: 

GEM redaktionen. 208-209. 

 
5
 Potapenko 2006, 18. 

6
 Potapenko 2006, 18. 



 

9 

 

etniskt ursprung än svenskt inte känner samhörighet med den svenska 

historien. De känner dessutom att de skulle vilja få mer historisk kunskap om 

hemlandet i skolans historieundervisning, men att det inte erbjuds.
7
 Vad som 

också bör nämnas från studien är de två olika nivåer av identitet som 

beskrivs, den individuella och den kollektiva. Mycket viktigt att nämna om 

Potapenkos slutsatser är att han också konkluderar att det finns fler faktorer 

än historia, alla faller inom kulturella aspekter, att ta hänsyn till när det 

kommer till påverkan på elevers identitetsprocesser.
8
  

Lärarintervjuer är också en del av Potapenkos studie. I den slutsatsen 

formuleras ett problem kring lärare och deras uppfattning om 

historiemedvetande. Lärarna i studien uppger att de tror att historieämnet är 

högre ansett hos elever med invandrarbakgrund kopplat till identitet, men de 

tillägger att de inte vill belysa detta i undervisningen.  

Potapenkos avhandling Historiemedvetande och identitet berör samma ämne 

men är en utökad studie rent geografisk. I undersökningen är estniska 

ungdomar intervjuobjekt, och många paralleller dras mellan ungdomarnas 

historiemedvetande och Estlands nationella historia. Ungdomarna är 

uppdelade i två grupper baserat på det språk de talar i skolan, estniska eller 

ryska, och jämförs med varandra i slutdiskussionen. Resultaten i studien är 

relativt omfattande och därför väljer jag att göra ett urval och endast 

inkludera resultatet gällande slutdiskussionen kring ”Historiemedvetande och 

identitet”
9
 som är mest relevant för min uppsats. Det som är mest relevant är 

förhållandet till elevernas historiska värderingar, som visade sig skilja sig åt. 

En aspekt Potapenko identifierar är att de ryska eleverna värderar sin familjs 

historia högre än de estniska, som främst värderar den kollektiva historien 

                                                      

7
 Potapenko 2006, 210.  

8
 Potapenko 2006, 211.  

9
 Potapenko, Igor. (2010). Historiemedvetande och identitet – Om historiens närvaro i några 

estniska ungdomars liv. Stockholm: US-AB. 221-235. 
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högre. Skillnaden dessa grupper emellan är att de ryska eleverna är en 

minoritet i Estland. Såsom historieundervisningen är utformad i Estland, 

menar Potapenko att det främst är den nationella, kollektiva identiteten som 

gynnas, således de estniska ungdomarna.
10

  

2.2 Kristin Gregers Eriksen - Teaching About the Other in Primary 

Level Social Studies: The Sami in Norwegian Textbooks 
 

Artikeln av Kristin Gregers Eriksen undersöker hur samerna framställs i 

historieböcker, och då utgår hon ifrån ord som verkar exkluderande eller 

inkluderande. Hon använder sig av Critical Discourse Analysis (CDA) där 

framställningen i läroböcker är materialet som analyseras, mer specifikt vad 

språket förmedlar om samerna och den nationella bilden av norsk identitet.
11

 

Det som leder hennes undersökning är huruvida samerna inkluderas som en 

del av den nationella identiteten genom språket i läroböcker, och vidare vem 

som kan identifiera sig med vad som skrivs i de nationella berättelserna.
12

 

Gregers Eriksen genomför sin analys genom ett postkolonialt perspektiv, just 

för att hon söker identifikationen av ”otherness”, alltså vilka som pekas ut 

som ”de andra” i förhållande till det som uppmålas som ”vi”.
13

  

Vad Gregers Eriksen kommer fram till är att man bör upphöra att se fakta i 

böckerna som den enda sanningen. Detta efter att ha analyserat läroböckerna 

och identifierat, bland annat, problemet med att samer subjektifieras istället 

                                                      

10
 Potapenko 2010, 222-224.   

11
 Gregers Eriksen, Kristin. (2018). ”Teaching About the Other in Primary Level Social 

Studies: The Same in Norwegian Textbooks”. Journal of Social Science Education Vol 17, 

No 2, Summer 2018. DOI 10.4119/UNIBI/jsse-v17-i2-1697. Länk: 

file:///C:/Users/Maria/Documents/C-

uppsats%20Historia/Gregers%20Eriksen%202018%20Sami%20in%20Norwegian%20textb

ooks.pdf. Hämtad 20190102. 57. 

12
 Gregers Eriksen 2018, 58.  

13
 Gregers Eriksen 2018, 58. 

file:///C:/Users/Maria/Documents/C-uppsats%20Historia/Gregers%20Eriksen%202018%20Sami%20in%20Norwegian%20textbooks.pdf
file:///C:/Users/Maria/Documents/C-uppsats%20Historia/Gregers%20Eriksen%202018%20Sami%20in%20Norwegian%20textbooks.pdf
file:///C:/Users/Maria/Documents/C-uppsats%20Historia/Gregers%20Eriksen%202018%20Sami%20in%20Norwegian%20textbooks.pdf
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för att individualiseras. Utifrån detta drar hon slutsatsen att det är mycket 

svårt att inkludera dem i den nationella bilden av norrmän när man pratar om 

dem som en fristående grupp. Särskilt känsligt blir detta när man talar om 

nyanlända som skall erbjudas en historisk referensram som svarar mot ”det 

norska”, alltså signifikant för det nationella, och då är samerna i vissa 

läroböcker inte inkluderade i diskursen.
14

 Men hon finner också försök i 

läroböckerna till att inkludera samerna, där hon tolkar vissa utdrag ur 

böckerna som ett försök till att erbjuda de elever med samisk identitet att lära 

känna sitt ursprung. Trots dessa försök till inkludering tolkar ändå Gregers 

Eriksen utifrån CDA att de orden hon söker efter, ”vi” eller ”dem”, så är 

ordet ”dem” ständigt närvarande när man talar om samerna.
15

.  

2.3 Uppsatser som behandlar sameskolan 
 

I uppsatsen Hur spelar man pingis på samiska? – En studie i samsikt 

perspektiv i undervisningen på sameskolorna av Maria Sjaunja Persson har 

hon undersökt lärares tankar kring det samiska perspektivet de ska anlägga 

på undervisningen. I intervjuer uppger lärare på sameskolan svårigheter 

gällande material till undervisningen, som ska leva upp till att ett samiskt 

perspektiv är närvarande.
16

 Ytterligare en påpekan från lärarperspektivet är 

att läroplanen inte är skriven för sameskolan och att det finns för lite 

guidning i ämnena för det samiska perspektivet.
17

  

Julia Ridderstedt har skrivit uppsatsen Sameskolan – någonstans mellan 

staten och Sametinget som behandlar Sametingets rätt till självbestämmande 

                                                      

14
 Gregers Eriksen 2018, 64.  

15
 Gregers Eriksen 2018, 61. 

16
 Sjaunja Persson, Maria. Hur spelar man pingis på samiska? – En studie i samsikt 

perspektiv i undervisningen på sameskolorna. Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, 

Umeå universitet. 2017. Länk: http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1137843/FULLTEXT01.pdf. Hämtad: 20190105. 7.  

17
 Sjaunja Persson 2017, 11.  

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1137843/FULLTEXT01.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1137843/FULLTEXT01.pdf
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i utbildningsfrågor, i och med att de är en minoritet, men som inte fungerar i 

praktiken. Ridderstedt belyser svårigheterna i att Sametinget önskar inneha 

självbestämmanderätt och att de önskar att vara den myndighet som tar 

beslut angående sameskolan och dess innehåll istället för Sameskolstyrelsen. 

Hon synliggör också problemet med att realiserande av 

självbestämmanderätten i skolfrågan lyfts men inte åtgärdas då regeringen 

anser att styrningen över sameskolan är otydlig.
18

 I sammanhanget nämns 

också att anledningen till ett önskat ökat inflytande över sameskolan och dess 

läro- och kursplaner är hur det ska verka positivt för identitetsprocessen hos 

de samiska barnen.
19

 Ridderstedt konkluderar bland annat att det råder en 

maktobalans mellan staten och Sametingets självbestämmande i frågan om 

utbildning för samerna då de har ett delat ansvar kring sameskolan.
20

   

2.4 Carl-Henrik Adolfsson – Kunskapsfrågan: En läroplansteoretisk 

studie av den svenska gymnasieskolans reformer mellan 1960-

talet och 2010-talet.  
 

Adolfssons avhandling behandlar enligt (CDA) läroplaner från 1960 till 

2010-talet och undersöker hur kunskap formuleras i läroplanerna. Han 

analyserar kringliggande faktorer såsom sociala, ekonomiska och historiska 

som medverkar till läroplaners utformning.
21

 Materialet Adolfsson 

analyserar, och som denna uppsats finner mycket stöd i, är regeringsdirektiv, 

läroplaner, propositioner och statliga offentliga utredningar (SOU). 

Resultaten i Adolfssons studie berättar för det första att kunskaperna i 

                                                      

18
 Ridderstedt 2017, 22.  

19
 Ridderstedt 2017, 21.  

20
 Ridderstedt 2017, 35.  

21
 Adolfsson, Carl-Henrik. Kunskapsfrågan: en läroplansteoretisk studie av den svenska 

gymnasieskolans reformer mellan 1960-talet och 2010-talet. Växjö: Linnéuniversitetet 2013. 

Länk: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:652998/FULLTEXT01.pdf. Hämtad: 

20190125. Abstract.  

 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:652998/FULLTEXT01.pdf
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svenska gymnasieskolan under den senare perioden kom att handla om breda 

sociala kunskaper, eller kompetenser, framför ämneskunskaper. Den andra 

slutsatsen behandlar den politiska aspekten, och synliggör det underliggande 

budskapet om att skolan ska fostra framtida medborgare till demokratiska 

samhällsdeltagande individer.
22

 Avhandlingen är relevant att luta sig mot 

trots att Adolfssons avhandling behandlar gymnasieskolan, då han 

identifierat att värdegrunden är ”nära identisk” för gymnasieskolan och 

grundskolan.
23

  

2.5 Vanja Lozic – I historiekanons skugga: Historieämne och 

identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle 
 

Lozics avhandling behandlar korrelationen mellan historieämnet och det 

mångkulturella samhället. Hon har undersökt dessa samband via intervjuer 

med elever, lärare och läromedelsförfattare för att kunna presentera en så vid 

bild som möjligt av skolans arbete med historieämnet som 

identitetsskapare.
24

 Avhandlingen behandlar de intervjuades uppfattning om 

historieämnets innehåll och syfte utifrån en kritisk ståndpunkt där 

mångkulturalismens betydelse för ämnet är centralt.
25

 Studien visar att delar 

av de intervjuade upplever starkt fokus på västeuropeisk historia. 

Historieförmedlare och läromedel bekräftar den upplevelsen. Lozic förklarar 

anledningen till de intervjuades uppfattning av ämnets syfte relaterat till 

allmänbildning som meningsfull i form av att den gemensamma referensram 

historieämnet erbjuder främjar socialt deltagande. Här belyser hon 

                                                      

22
 Adolfsson 2013, 276-277. 

23
 Adolfsson 2013, 151. 

24
 Lozic, Vanja . I historiekanons skugga – Historieämne och identifikationsformering i 

2000-talets mångkulturella samhälle. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2010. 

Länk: http://libris.kb.se/bib/11832620. Hämtad: 20190201. 12.  

25
 Lozic 2010, 13-14.  

http://libris.kb.se/bib/11832620
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problematiken i att eftersom det västeurocentriska perspektivet dominerar, 

upprätthåller det också normer och maktstrukturer.
26

  

Utöver detta anser också de intervjuade att historieämnets syfte fungerar 

fostrande av demokratiska värderingar och moraliskt reflekterande.
27

 

Slutligen vill jag lyfta eleverna med annat etniskt ursprung än svenskt från 

Lozics undersökning. Denna elevkategori upplever interpellation från 

omgivningen som påverkar deras identitetsprocess då deras identitet blir 

ifrågasatt och definierad av någon annan än de själva.
28

 Lozics 

uppmärksammar skillnaden i den etniska identiteten kopplat till 

historieämnets innehåll då de elever som är födda i Sverige inte önskar någon 

förändring i innehållet, medan elever som har koppling till andra länder 

uttalar kritik mot den västeurocentriska historieförmedlingen som de möter i 

skolan.
29
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3 Teori 

 

De teorier som används för att stödja analysen behandlar två områden: 

historiedidaktik och läroplansteori. Uppsatsen kommer att fokusera på 

diskursen kring begreppet identitet i källmaterialet, och vad det innebär för 

undervisningen. Därför kommer också en definition av identitetsbegreppet 

inkluderas i teoridelen. Historiedidaktiska teorier behövs för att framhäva 

historiemedvetandets betydelse i undervisningen, och läroplansteorier behövs 

för att kontextualisera de två lärplanernas tillkomst främst utifrån 

maktperspektivet.  

3.1 Historiedidaktik  
 

Först presenteras en översikt av forskningsläget som kommer att behandla 

historiedidaktik. Historiedidaktik är en av de teoretiska bakgrunder som 

uppsatsen kommer att luta sig mot. Historiedidaktiken berör de frågor som 

behandlar ”historieförmedlingens teori och metod”.
30

 Historiedidaktiska 

teorier är viktiga för uppsatsen eftersom både historiemedvetande och 

identitet är centrala delar av syftesformuleringen i kursplanen för historia. En 

översikt av forskningsläget på historiedidaktik är nödvändig för att förstå 

grunden till historieämnets legitimitet i skolvärlden och varför det är 

framställt på nuvarande sätt i lgr11. Ulf Zander och Klas-Göran Karlsson 

(2014) beskriver historieämnets utveckling som under stor förändring 

omkring 1990-talet. Då ämnets legitimitet tidigare var starkt hotat i relation 

till de övriga samhällsorienterade ämnena krävdes en förändring i 

inställningen till ämnet. Att förnya ämnet från kunskapsinriktat syfte kom att 

föra tankarna mot att ämnet skulle stärka identiteter och ge eleverna 
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 Potapenko 2006, 30. 



 

16 

 

förberedelse för framtiden baserat på dåtidens historiska händelser. Slutligen 

landade diskussionerna på 1990-talet i begreppet historiemedvetande.
31

  

”Sedan 1990-talet har historiemedvetande etablerats som historiedidaktikens 

absoluta nyckelbegrepp”,
32

 detta är anledningen till att jag nu ska redogöra 

för historiemedvetandets innebörd. Historiemedvetandet karaktäriseras 

främst av att tre tidsaspekter är sammankopplade, dåtid – nutid – framtid. 

Men historiemedvetande syftar också till ett kollektivt historiskt tänkande.
33

 

Dock inte att förväxla med det kollektiva minnet. Det kollektiva minnet 

syftar på att människan blickar bakåt, medan ett kollektivt tänkande syftar till 

att reflektera över dåtiden som del i en identitetsskapande process.
34

. Vad 

som dock bör nämnas är att begreppet endast används flitigt i 

skolverksamheten, men inte inom historievetenskapen. Zander och Karlsson 

förklarar eventuella anledningar till detta och nämner för det första att 

begreppet i sig inte kan analyseras, utan snarare hur det praktiseras.
35

 För det 

andra så är inte historievetenskapens uppgift att sia om framtiden, utan att 

använda källmaterialet som finns på arbetsbordet.
36

 Således finns alltså inte 

forskning på begreppet som sådant eftersom det inte är högt ansett inom 

historievetenskap. Den forskning som finns inom historiemedvetande riktar 

sig mot hur det används inom historiedidaktiken.  

Robert Thorp presenterar i sin artikel ”Vad är ett historiemedvetande 

egentligen och varför är det viktigt?” i David Ludvigssons Kritiska 

perspektiv på historiedidaktiken en översikt av forskning som berör 

historiemedvetande. Han konkluderar att historiemedvetandet inte går att 

                                                      

31
 Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf. (2014). Historien är närvarande: historiedidaktik som 
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enbart definiera som en multikronologisk förmåga då forskare inom 

historiedidaktiken tolkat det på olika sätt och fortfarande presenterat adekvat 

forskning.
37

 En av de inriktningar som Thorp identifierat inom forskning på 

historiemedvetande är kopplingen till identitetsskapande. Thorp redogör för 

flera forskare som hävdar att ett historiemedvetande krävs för 

identitetsbildningen eftersom ”Hur vi upplever historien påverkar vilka vi 

är”.
38

 Vidare forskning förklarar historiemedvetandets inverkan på individens 

identitetsbildning genom historiska berättelser. Alltså hur individen med 

hjälp av sitt historiemedvetande skapar berättelser om sig själv som bidrar till 

ens identitet.
39

 Thorp undersöker också hur ett historiemedvetande kan 

aktiveras, och även där är berättelsen en beståndsdel. Thorp refererar till Per 

Eliasson som förklarar att förmågan att ”använda sitt historiemedvetande för 

att sortera den historiska kunskapen” aktiveras genom berättandet.
40

  

3.2 Identitetsbegreppet 
 

I denna uppsats kommer begreppet identitet användas frekvent, därför 

behövs en definition av begreppet då det är utgångspunkten vilken 

diskursanalysen kretsar kring. Eftersom samerna som grupp fungerar som en 

komparativ komponent i uppsatsen behövs en vidare förklaring av begreppet 

identitet än definitionen ”självbild”. Följaktligen är etnisk identitet den mest 

relevanta definitionen av begreppet och kommer att användas för att uppnå 

uppsatsens syfte. Frisén och Hwang (2006) beskriver etniskt identitet på 

följande sätt: ”Etnisk identitet handlar om individens upplevelse av att höra 

till en viss etnisk grupp, och att man har vissa sätt att tänka, uppleva, känna 

                                                      

37
 Kritiska perspektiv på historiedidaktiken. Red. David Ludvigsson. Thorp, Robert ”Vad är 

ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?”. Aktuellt om historia, 

Historielärarnas förening. 103. 
38

 Thorp 2013, 103. 
39

 Thorp 2013, 104.  
40
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och bete sig som beror på att man hör till den gruppen”.
41

 Eftersom 

uppsatsens syfte är att undersöka likheter och skillnader i utförandet av 

historieundervisningen relaterat till identitet utifrån olika gruppers 

perspektiv, och även likheter och skillnader i styrdokument för de olika 

skolformerna tillhörande respektive grupp, anser jag denna definition 

relevant för studien. Ytterligare en mycket viktig del i begreppet etnisk 

identitet, och högst relevant för studien, är att denna definition av identitet 

inte enbart innefattar självbilden, utan också andra människors bild av vilken 

grupptillhörighet man är placerad inom.
42

 Återigen blir denna definition av 

identitet relevant eftersom studien är komparativ och kommer således att 

jämföra styrdokument och didaktiska utföranden, och inom det momentet 

behöver andras synsätt på identitet användas som analytiskt redskap.  

3.3 Läroplansteori  
 

Läroplansteori utgår ifrån vad som klassificeras som kunskap.
43

 Vad som 

klassificeras som kunskap och således skall inkluderas i en läroplan beror på 

uppfattningar om vad som är viktigt. Därför blir det också centralt vem som 

gör urvalet och i vilket sammanhang läroplanen tillkommer, eftersom 

kunskapen som värderas då påverkas av sin samtid.
44

 Dessa teorier kommer i 

analysen att användas i syftet att utläsa diskursen kring identitet i 

läroplanerna främst utifrån ett maktperspektiv.  

John Dewey, en amerikansk läroplansforskare, identifierade under tidigt 

1900-tal problemet med det han benämnde som ”gapet” mellan läroplanens 

innehåll och elevens egna erfarenheter. Enligt hans synsätt blir läraren den 

                                                      

41
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viktigaste figuren i lärandeprocessen då denne måste överbrygga läroplanens 

innehåll till elevernas erfarenheter. Deweys teori grundar sig alltså i 

kommunikationen mellan lärare, elev och läroplanens innehåll.
45

 

Deweys motpol Franklin Bobbitt menade istället att läroplanen skulle 

utformas utefter kunskaper som förberedde eleverna på framtiden, alltså en 

inriktning på den samhällsnytta som eleverna i skolan behövde erfara för att 

vara redo för vuxenlivet.
46

 En tredje inriktning handlar om målstyrning, då är 

Ralph Tyler aktuell att lyfta. Han lägger alltså till att i ett 

läroplanskonstruerande behövs också inkluderas vad för mål som skall 

uppnås med utbildningen och även hur dessa kan mätas.
47

 Hilda Taba delade 

Tylers teoretiska utgångspunkter men intog istället ett lärarperspektiv. 

Således en mer praktisk utgångspunkt i hur läroplanen bör utformas.
48

  

De två läroplaner som ska analyseras är från 1994 och 2011. Ovan har jag 

redogjort för de allmänna, övergripande läroplansteorierna. I nästkommande 

avsnitt ”Metod och källmaterial” kommer jag att kontextualisera de två 

läroplanerna som används som källmaterial, och då beskriva vilken teoretisk 

utgångspunkt respektive läroplan har.  

  

                                                      

45
 Wahlström 2016, 19. 

46
 Wahlström 2016, 19-20.  

47
 Wahlström 2016, 21.  

48
 Wahlström 2016, 22.  



 

20 

 

4 Metod och källmaterial 

 

4.1 Källmaterial 
 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för källmaterialet som används i 

studien. Jag kommer beskriva kontexten ur vilken materialen tillkom och 

även syfte med och producent av källmaterialet. I nästa avsnitt kommer jag 

att beskriva vilken metod jag använt för att studera materialet.  

Källmaterialet för studien är följande: 

 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994.  

 Kursplan för historia 1994.  

 Läroplanen för grundskolan 2011 samt kursplanen för historia i 

grundskolan. Tillägg för sameskolan i läroplanen och kursplanen för 

samhällsorienterade ämnen 1996 samt 2011. 

Källorna som helhet är inte relevant för studien, och därför kommer utdrag 

att göras baserat på de kopplingar som kan göras till identitet. De kopplingar 

jag gjort till identitetsbegreppet är kultur/kulturarv, 

minoriteter/ursprungsbefolkning, och i viss utsträckning historiemedvetande. 

En läroplans uppkomst sker vid samhällsförändringar. Skolan fungerar som 

ett miniatyrsamhälle och således utvecklas en läroplan parallellt med 

samhället. Regeringen fastställer läroplanen, och är också de som utreder vad 

som skall räknas som kunskap och fungera fostrande för framtidens vuxna. 

Källan behandlas således som ett officiellt styrningsdokument.
49

 

Läroplanerna från de olika årtalen är utformade på olika sätt och med olika 

förankring i läroplansteoretiska inriktningar. I detta avsnitt kommer 
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källmaterialet att kontextualiseras för att man ska få en förståelse för källans 

tillkomst och att de ser olika ut beroende av kontext.  

Läroplanerna från respektive årtal för sameskolan fungerar på olika sätt. 

Läroplanen Lpo94 gäller även för sameskolan exklusive två tillägg i 

målformuleringen, skillnaden för skolformerna ligger i hur man behandlar de 

olika ämnena. För sameskolans läroplan från respektive årtal kommer 

historieämnet inkluderas, men från lpo94 kommer även material från 

avsnittet ”Samiskt perspektiv på samhällsorienterade ämnen” att användas. 

Sameskolans läroplan för 2011 är, förutom ett undantag, helt förenlig med 

grundskolans läroplan. Således kommer denna enda skillnad, som alltså är ett 

tillägg i sameskolans läroplan för 2011, fungera som källmaterial.  

Nedan kommer jag nu att kontextualisera och problematisera det valda 

källmaterialet utifrån upphovsman, syfte och historisk kontext.  

I följande stycke kommer jag nu att redogöra för 1994 års kontext ur vilken 

läroplanen uppkom. Under 1980-talet hade en decentralisering skett av 

skolans verksamhet, och den skulle komma att decentraliseras ytterligare 

inför 1994 års läroplan tillkomst. Efter en ny utredning av skolan som 

gjordes under sent 80-tal blev slutsatsen att kommunerna skulle inneha än 

mer ansvar över skolan och att den skulle fungera mål- och resultatstyrd 

istället för regelstyrd.
50

 Målet med målstyrning var att man på lokal nivå 

skulle kunna styra över undervisningen, som sedan genom resultatstyrning 

skulle uppföljas och utvärderas.
51

 Detta beslut föregick en diskussion kring 

lärarnas professionalitet i yrket och att de skulle tilldelas större ansvar i 

förhållande till politikerna. Ett annat tillägg i utredningen blev också att 

valfriheten till skola skulle öka. Detta beslut kan ses i flera led utifrån att 
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skolan ska vara konkurrenskraftig och således effektiviseras, både sett ur ett 

nationellt och internationellt perspektiv.
52

 Lpo94 följer Habas läroplansteori 

om att man ska mäta skolans mål och att läroplanen skall lita på lärarens 

professionella ställning och praktiska perspektiv. Denna inriktning på 

läroplanens utformning tillhör den kompetensorienterade, där förmågor och 

inte det specifika innehållet prioriteras.
53

  

Resultatet av utredningen mot ovanstående kontext blev en ny läroplan, 

lpo94. Syftet med lpo94 är således att vägleda svenska skolor i sitt dagliga 

arbete som kunskapsförmedlare och fostrande verksamhet i samhället. Alltså 

har denna källa en karaktär av dokument, specifikt styrdokument, för svenska 

skolor som är en produkt av statligt beslut där upphovsmannen är regeringen 

och skolverket. Läroplanen innehåller riktlinjer för lärare och rektorer 

angående ansvarsfördelning och uppgiftsfördelning, och eftersom skolan 

skulle vara målstyrd bestämdes att det skulle finnas ”mål att sträva mot” och 

”mål att uppnå”. Med dessa två målinriktningar som grund fanns alltså 

endast syftesformulering för ämnena, som lärare sedan skulle kunna 

specificera innehållet inom på lokal nivå.
54

   

Avslutningsvis gällande läroplaner som källmaterial kommer jag presentera 

ur vilken kontext lgr11 skapades. 2011 års läroplan kan ges en bakgrund av 

globaliseringens villkor. Exempel på det är PISA-mätningen där Sverige 

under första delen av 2000-talet visar låga resultat i internationell mätning. 

Således påverkas politikerna i fråga om i vilken riktning resultaten tar då 

man i internationell mätning vill vara framstående och därmed 

konkurrenskraftig inom exempelvis forskning.
55

 Strävan efter att vara 

konkurrenskraftig påverkade dagens läroplan, lgr11, till att vara mer 
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resultatstyrd i form av att undervisningsstoffet kontrolleras mer jämfört med 

lpo94. I lgr11 finns både syftesformuleringar för ämnena, men också ett 

”centralt innehåll” som är krav på vad lärare ska inkludera i undervisningen. 

Lgr11 är mer innehållsorienterad i och med att tyngden ligger i att styrningen 

fokuserar på vad undervisningen ska innehålla. Ytterligare en skillnad från 

lpo94 är att kunskapskrav istället för mål att sträva efter/nå, och detta talar 

om en mer resultatorienterad läroplan.
56

 I jämförelse med lpo94 är makten 

över skolan i större utsträckning tillbakagången till politikerna i lgr11:s 

utformning.
57

  

4.2 Metod 
 

Studien ämnar använda en kvalitativ metod, kritisk diskursanalys (CDA), på 

källmaterial i form av texter för utbildningssyfte. I följande sektion kommer 

jag att beskriva vad en diskursanalys är samt hur jag kommer att använda 

metoden på mitt källmaterial. Syftet är att undersöka diskursen kring 

identitetsbegreppet inom kursplanen för historia och läroplanen från två 

tidsperioder. Metoden CDA används för att undersöka kommunikationen 

mellan producent och mottagare samt funktionaliteten i vad som 

kommuniceras. 

Fokus i en diskursanalys ligger på den språkliga aspekten av någon typ av 

kommunikation, skriftlig eller muntlig. Diskursanalysen förekommer inom 

olika fält, men för en historisk diskursanalys finns det aspekter som är 

centrala. Makt och kunskapsmönster inom språkanvändningen är fokus i  

analysen av mitt material. Enligt Götselius kan man alltså se diskursen som 

ett verktyg i sökandet av upprepande mönster i en kommunikation, muntlig 

eller text, och det kan alltså beskrivas som fokus på det repetitiva i en 
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kommunikation.
58

 Vad som föregick denna syn på diskurser var Michel 

Foucaults tankar om diskursiva formationer, som då alltså syftar till 

ovanstående beskrivning om att finna mönster i de kommunikationer som 

analyseras.
59

 Foucaults metod eftersträvar att strukturera i form av att 

kategorisera de diskurser som går att finna i det historiska källmaterialet, i 

enlighet med strukturalismens synsätt.
60

 Ytterligare ett karaktäristiskt drag 

inom strukturalismen är att analytikern ser sig själv som förmedlare av de 

underliggande budskap som finns i kommunikationen, men som inte direkt är 

synlig för allmänheten.
61

 

Den kritiska infallsvinkeln innebär att analytikern ” ‘explore hidden power 

relations between a piece of discourse and wider social and cultural 

formations’ and have an interest in ‘uncover inequality, power relationships, 

injustices, discrimination, bias, etc (p. 95)’ “.
62

 Det problematiska med 

metoden är att analytikern antar sig materialet med inställningen om att finna 

ovanstående komponenter och därmed bekräftar den förutbestämda 

uppfattningen.
63

 Trots denna problematik, är det viktigt att utföra kritiska 

diskursanalyser på styrdokument för skolan då ”Education might privilege 

cetrain groups and marginalize others, and thus legitimize the social order”.
64

 

Poängen är alltså att finna dolda budskap i skolans styrdokument i relation 

till makt och kunskap. I utbildningssammanhang utförs CDA genom att 
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inkludera sociala, kulturella, ekonomiska, epistemologiska och politiska 

faktorer.
65

 Det är alltså på ovanstående sätt som jag kommer angripa 

materialet. Materialet kommer också att genomgå jämförande moment 

mellan de olika skolformerna grundskolan och sameskolan.  

De frågor som ställs till källmaterialet är följande: 

 I vilken kontext nämns identitet?  

 Vad förknippas identitet med? 

 Hur omnämns samer/minoriteter i diskursen? 

 Vilka är ”de andra” och hur beskrivs dem?   
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5 Bakgrund: sameskolans funktion 

 

I bakgrundsavsnittet kommer jag kortfattat att redogöra för sameskolans 

uppkomst. Flertal aspekter skulle kunna vara inkluderade i 

bakgrundsavsnittet, såsom läroplanens utformning historiskt sätt, men jag 

anser att jag redan i de föregående delarna har inkluderat bakgrund och 

kontext för att skapa en förståelse för både källmaterial och ämnets olika 

delar som uppsatsen berör. Därför väljer jag att i detta avsnitt kortfattat 

berätta om sameskolan och dess syfte ur ett historiskt perspektiv.  

Ridderstedt beskriver kortfattat hur urfolk historiskt sett har blivit 

behandlade i utbildningsfrågan, och sammanfattningsvis riktas ljuset mot ett 

statligt förtryck i form av att, i samernas fall, utbildning har syftat till att 

civilisera dem.
66

 Undervisning har funnits för samiska barn sedan 1600-talet, 

avsikten var då att lära ut kristendomslära. Men i modern tid, 1900-talet, 

skulle barnen bli läs- och skrivkunniga i svenska och även kunna tala 

svenska. De nomadiserade samiska barnen gick i nomadskola och för de 

samiska barn som var bofasta blev istället folkskolan obligatorisk. Fram till 

1962 förekom inte samiska i undervisningen.  

En skev syn på sameskolan fanns dock, man ville i den socialdarwinistiska 

andan bara utbilda samerna till en viss nivå. Vitalis Karnell är i 

sammanhanget samer och utbildning välkänd med sitt uttalande om att 

samerna ska bildas till en nödvändig nivå, men för övrigt ska ”lapp vara 

lapp”. Nomadiska samerna hölls segregerade för att man skulle bevara vad 

man ansåg vara den äkta samiska kulturen, vilket var synonymt med de 

fjällrenskötande samerna. Därför hölls innehållet i undervisningen enbart till 

den samiska livsstilen men fördes på svenska. Den kontakt de samiska 
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barnen fick med omgivande samhället i undervisningen handlade om möten 

med det kringliggande samhället gällande rennäringens funktion.
67

 

Efter 1962 då nomadskolan öppnade för alla samiska barn ändrades också 

benämningen på skolformen till sameskolan. Både fritidshem, förskola och 

skola 1-6 inrättades med samiskt perspektiv, med betoning på 

språkundervisning i samiska. Först 1980 fick samerna själva vara delaktiga i 

utbildningsfrågan i samband med tillsättandet av sameskolstyrelsen.
68

 Idag är 

sameskolan valbar för alla samer och icke-samer. Skolans huvudsakliga 

uppgift utöver föreskrifter i styrdokument för grundskolan är att förmedla det 

samiska kulturarvet och att eleverna ska bli funktionellt tvåspråkiga i 

samiska och svenska. Efter avslutad årskurs 6 får eleverna också möjlighet 

att under högstadiet gå integrerad samisk undervisning då de kan fortsätta att 

studera samiska som modersmål.
69
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6 Analys och diskussion: historia och identitet 

 

Nedan figurerar uppsatsen kärna, diskursanalysen av läro- och kursplanerna. 

De utdrag från källmaterialet som analyseras är baserade på begreppet 

identitet och ”de andra” med samerna som främsta exempel samt tillhörande 

områden. Hur begreppet identitet omnämns, vare sig det handlar om 

kringliggande ord eller utelämnanden och tystnader, kommer detta att ingå i 

analysen. Presentationen av analysen är upplagd i ordningen läroplaner och 

kursplaner i historia. För att läsaren ska kunna jämföra de olika 

källmaterialen enklast möjligt, ställs de olika delarna efter varandra i 

kronologisk ordning. Alltså presenteras läroplanen för den obligatoriska 

skolan -94 följt av läroplanen för grundskolan 2011, och sedan sameskolans 

tillägg i samma ordning. Därefter kursplanen i historia -94 följt av 

kursplanen 2011 samt samiskt perspektiv på historieämnet från 1994 och 

slutligen borttagandet av det samiska perspektivet på historieämnet från och 

med 2011.  

6.1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 – Kultur och 

identitet 
 

För lpo94 och kursplanen i historia kopplas identitet ihop tydligast med 

kultur och kulturarv. Således är det vad första delen i analysen kommer att 

behandla. Under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet” omnämns 

begreppet identitet för första gången på följande sätt:  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna 

och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 
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viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar.
70

  

Kontexten kring begreppet identitet belyser internationalisering och det 

värdefulla med kulturell mångfald. Fokus läggs på kulturer över 

nationsgränserna. Trots att Sverige har en ursprungsbefolkning med ett eget 

kulturarv och historiskt perspektiv att ta hänsyn till, ställs i denna kontext det 

egna och gemensamma mot de andra i ett internationellt perspektiv. Det kan 

sägas vara ett förbiseende och marginalisering av samerna och andra icke-

svenskar. I sammanhanget nämns inte att denna kulturella mångfald borde 

ses utifrån både nationellt och internationellt perspektiv. Gregers Eriksen 

undersöker benämningar av eller utelämnanden av samerna, och beskriver de 

nordiska ländernas självbild som väsentligt mer välmenande än de övriga 

europeiska länderna.
71

 Detta kan vara en anledning till att man vill lyfta 

kulturella olikheter i ett internationellt sammanhang framför nationella 

olikheter. Då svenska statens bemötande gentemot samerna, en etnisk grupp 

inom nationen, varit allt annat är en välmenande. Således kan icke-fokus på 

nationella olikheter framställa det gemensamma kulturarvet som mer positiv. 

Det problematiska är dock att med tanke på samernas situation i Sverige och 

Norge är det gemensamma kulturarvet varken gemensamt eller enbart 

välmenande. Poängen här är att ”de andra” inom nationen inte synliggörs, 

utan tydligast synd ”de andra” utanför nationens gränser.  

Vad som går att diskutera ytterligare är intentionen med ”medvetenhet om 

det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet” samtidigt som 

eleverna ska ”förstå och leva sig in i andras […] värderingar”.
72

 Med dessa 

                                                      

70
 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo94. Lpf94. 

Red. Sverige. Utbildningsdepartementet. Stockholm: Utbildningsdepartementet Fritze. 1994. 

5.  

 
71

 Gregers Eriksen 2018, 58.  
72

 Utbildningsdepartementet 1994, 5.  



 

30 

 

benämningar vill man skapa, som Gregers Eriksen problematiserar, en 

nationell föreställd bild av befolkningen.
73

 För mottagaren som ska tolka och 

implementera ovanstående i undervisningen tolkas detta lätt som ett uppdrag 

där en nationell samhörighet skall uppnås. Komplexiteten uppstår i huruvida 

producenten syftar på det egna + det gemensamma kulturarvet, vilket skulle 

innebära att man tar hänsyn till elevers eventuella multipla identiteter. Om 

man istället lägger betoning på medvetenhet om det egna och delaktighet i 

det gemensamma, prioriterar man en kollektiv identitet då delaktighet i något 

antyder en större ansträngning än medvetenhet om något.  

En av Lozic intervjuer exemplifierar detta, då läraren tolkade det precis på 

detta problematiska sätt som beskrivet ovan. Följaktligen, ”den föreställde 

svensken” är någonting, och att den mångkulturelle individen är något annat. 

Vidare menar den intervjuade att man i historieämnet ska utgå från 

majoritetens perspektiv eftersom ”de [invandrare] lär sig sitt eget lands 

historia genom sina egna föreningar och genom sina egna föräldrar och 

släktingar”.
74

 Lärarens uppfattning är också att de [invandrarelever] 

uppskattar den svenska historieundervisningen, men där pekar merparten av 

Potapenkos intervjuer på motsatsen. Han synliggör istället att eleverna med 

annan etnisk identitet än svensk tvärtom inte uppskattar svensk historia och 

att de gärna hade fått sitt perspektiv inkluderat i undervisningen.
75

 Lärarnas 

tolkning av styrdokumenten kan relateras till historiedidaktiska teorier om 

historiemedvetandet som medskapare av det kollektiva tänkandet och 

identitetsskapandet. 

Eftersom det gemensamma kulturarvet ses som en kunskap att ha med sig i 

identitetsprocessen har jag inkluderat nästkommande citat från avsnittet 

”Skolans uppgifter” i läroplanen: ”Utbildning och fostran är i djupare mening 
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en fråga om att överföra ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper 

– från en generation till nästa”.
76

 Detta citat är problematiskt och svårtolkat 

för mottagare, alltså lärare. Hur vill producenten att detta ska fungera? För 

det första står uttryckligen ett kulturarv, vilket för vissa kan indikera ett 

gemensamt på nationell nivå. För att kontextualisera beskrivs skolan som en 

hjälp i uppfostran.  I och med det sammanhanget kan utdraget tolkas som en 

riktning mot invånare som identifierar sig som något annat än svenska, och 

det underliggande syftet här är att få alla individer att känna sig svenska – via 

benämningen ”ett kulturarv”. I Carl-Henrik Adolfssons redogörelse för 1990-

talets läroplanskommittés utredning återfinns argumentet för ett kulturarv i 

relation till migration och internationalisering på följande sätt ”Den ökade 

kulturella mångfalden skapar behov av en egen kulturell identitet för att 

förstå andra”.
77

 Således önskar producenten skapa en gemensam referensram 

via kunskaper som tillhör ”vårt” kulturarv.
78

 Vidare innebär det att de elever 

som inte naturligt tillhör svenska värden, traditioner, språk och kunskaper 

ska genom skolgången addera detta till sin identitetsbildning.  

För sameskolan är ovanstående utdrag högst problematiskt då lärarna i 

sameskolan ska lära ut både det som ska vara det gemensamma kulturarvet, 

samtidigt som det samiska perspektivet och kulturarvet hela tiden ska 

genomsyra verksamheten. Huruvida man tänker sig att detta svenska 

kulturarv ska överta eller läggas till i identiteten hos elever med annan etnisk 

identitet är desto svårare att utläsa. Vad som slutligen ska sägas om 

ovanstående är att i den internationella kontext som det gemensamma ställs 

emot förståelse för de andra, marginaliseras samerna i och med att de är en 

etnisk grupp och har ett eget kulturarv inom nationen. Sett till definitionen av 

etnisk identitet och känslan av grupptillhörighet som det innebär, kan man 
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dra slutsatsen att man genom beskrivningen av det gemensamma vill 

försvenska ”de andra” genom undervisningen i skolan.  

Istället för förståelse för ”vår” kultur, kopplas vår kultur ihop med 

förtrogenhet inom avsnittet ”Mål och riktlinjer – mål att uppnå i 

grundskolan”. Man vill att eleverna ”Har en förtrogenhet med centrala delar 

av vårt svenska och nordiska, inklusive det samiska, samt västerländska 

kulturarv.”.
79

 Att känna förtrogenhet, alltså att ha en djupare kännedom, om 

dessa fyra olika kulturarv är ett mål som ska uppnås. Här inkluderas samerna 

som del i ”vårt” kulturarv. Nästa mål att uppnå är ”Har utvecklat förståelse 

för andra kulturer”
80

 och berättar att det finns något svenskt som står i 

kontrast till andra kulturer. Tidigare har förståelse för andra kulturer nämnts i 

ett internationellt sammanhang och kontexten för vilka som definieras som 

”de andra” är liknande även här. I den första punkten skulle eleven känna 

förtrogenhet med olika delar av det som beskrivs som vårt kulturarv, och här 

ska istället förståelse för andra kulturer uppnås. Skillnaden mellan 

förtrogenhet och förståelse ligger i den empatiska förmågan. När man menar 

att eleven ska känna förtrogenhet med det svenska, nordiska, samiska och 

västerländska kulturen förutsätter man att alla redan har förståelse för dessa 

kulturer, vilket signalerar att man utgår från ett svenskt perspektiv. För de 

elever som i grunden inte utgår från ett svenskt perspektiv och dessutom är 

ointresserad av den svenska historien, som eleverna i Potapenkos 

undersökning, hade benämningen förståelse verkat mer för att alla elever, 

oavsett kulturarv och etnisk identitet, själva kunde välja grupptillhörighet. 

Det sista utdraget från lpo94 är hämtat ur avsnittet ”Normer och värden – 

riktlinjer” och lyder: ”Alla som arbetar i skolan skall – medverka till att 

utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet, och ansvar för 
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människor också utanför den närmaste gruppen”.
81

 Producenten riktar in sig 

på att elevernas empatiska förmåga ska tränas i skolan. För att känna med 

människor utanför den närmsta gruppen krävs socialt samspel. I Adolfssons 

arbete redogör han för utredningen av gymnasieskolan under början av 1990-

talet, där den sociala kompetensen prioriteras högt i kunskapssynen.
82

 

Utdraget ovan, tillsammans med förmågan förståelse för andra kulturer, 

synliggör läroplanens inriktning på den sociala kompetensen men också 

kunskapssynen som är breddad till förmågor av olika slag. Som Adolfsson 

framhäver är orsaken till denna kunskapssyn samhällets föränderlighet, och 

därför krävs förmågor som eleven kan implementera i samhällets olika 

situationer för ett lärande som är applicerbart på många olika arenor.
83

  

De värdeord man valt, nämligen samhörighet, solidaritet och ansvar, utgår 

ifrån att majoriteten ska tränas i dessa känslor gentemot grupper som inte 

tillhör majoriteten. Denna tolkning baseras på direktiven som 

läroplanskommittén fick i början av 1990-talet där målsättningen bland annat 

var att skolan skall bygga på ”solidaritet med svaga och utsatta”.
84

 Adolfsson 

redogör för just dessa ordval där propositionen för utredningen menar att 

social kompetens ”kännetecknades av förmågan att ’kunna samarbeta’, ’ta 

initiativ”, ’vara ansvarstagande’ och ’att kunna arbeta tillsammans mot olika 

mål’ ”.
85

 För att kunna arbeta tillsammans krävs denna sociala kompetens, 

och vidare krävs gemensamma nämnare om människor ska känna 

samhörighet mellan grupper. Gemensamma nämnare kan exempelvis vara 

det jag tidigare redogjort för i läroplanen där ett kulturarv benämns som en 

gemensam referensram. 
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6.2 Läroplanen för grundskolan 2011 – Språk och identitet 
 

I läroplanen från 2011 används samma formulering kring identitet under 

rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag”: ”Medvetenhet om det egna och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig 

att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar”.
86

 17 år senare kvarstår synen på kulturell identitet 

som något nödvändigt att inneha i kontrast till den globala värld vi lever i. 

Även under ”Skolans uppdrag” är formuleringen från lpo94 densamma 

gällande: ”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att 

överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - 

från en generation till nästa.”.
87

  

En förändring i lgr11 jämfört med lpo94 är tillägget:  

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga.”.
88

  

Istället för att så starkt förknippa identitet med enbart kulturella attribut, syns 

här en förändring i vad som anses som viktig kunskap i samband med 

identitetsutvecklingen hos eleverna, nämligen språket. Möjligen kan tillägget 

ses i kontexten av ökad invandring och globalisering. För att möjliggöra ett 

medborgerligt samhällsdeltagande behövs svenska språket och detta 

prioriteras högt i diskursen för skolans funktion.
89

 Utifrån maktperspektivet 

väljer man då att koppla ihop språket med identitetsutveckling, för att främja 

att alla individer ska lägga till det svenska språket, alltså en del av den 

svenska identiteten, till sin befintliga identitet. I Potapenkos intervjuer med 

de estniska ungdomarna finner han att de estnisktalande eleverna värdesätter 
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den nationella historien klart högre än de rysktalande eleverna. 

Majoritetsgruppen anser också att den rysktalande minoriteten i landet borde 

värdera den nationella historien högre för att själva arbeta för inkludering i 

samhället.
90

 Om historien anses så viktig för nationell samhörighet och 

identitetsbildningen, kan språket förstås som än viktigare för detta syfte.  

Vidare till kunskapsmålen i läroplanen finns ändrade formuleringar kring 

minoriteterna och även kulturarvet. En noterad förändring gäller ett bortfall 

av kunskaper om det samiska kulturarvet. Mål som varje elev ska 

tillgodogöra sig efter grundskolan säger i lgr11: ”har fått kunskaper och 

insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått 

grundläggande kunskaper om de nordiska språken”.
91

 I nuvarande läroplan 

har det samiska perspektivet slopats. Benämningen på kulturarven har även 

ändrats från vårt till det. Lärare kan i sin egen tolkning inkludera det samiska 

kulturarvet som del i det svenska och nordiska kulturarvet. Faktum kvarstår 

dock att ett bortval har skett och att medvetandegraden om det samiska 

perspektivet sjunker. Kenneth Nordgrens slutsats som presenteras i Lozics 

avhandling blir i detta sammanhang relevant, då han beskriver bland annat att 

minoriteterna framställs som de andra, 
92

 och då syftar han på lpo94 som 

åtminstone inkluderar det samiska perspektivet.  I och med borttagandet av 

det samiska kulturarvet är jag beredd att hålla med Nordgren. Är gruppen 

inte explicit tillskriven en plats i sammanhanget, betyder det att de inte tillhör 

den sammansättningen. Det som skett i och med förändringen är också att 

man återigen fokuserat på språket, närmre bestämt de nordiska språken. Det 

signalerar att man utifrån maktperspektivet inte endast önskar en nationell 

enhetskänsla, utan också att man tillhör en nordisk enhet och identitet 

eftersom man tidigare uttryckt att språk och identitet går hand i hand.  
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Samerna och de övriga nationella minoriteterna har istället fått en egen punkt 

i kunskapsmålen: ”har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, 

romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, 

religion och historia,”.
93

 Samerna, och de övriga minoriteterna, har alltså 

förflyttats från kontexten i vad som inkluderas som vårt, till det som handlar 

om något, det vill säga exkluderande. Dessa ordval är enligt Gregers Eriksen 

återkommande när man pratar om grupper som i och med dessa 

kringliggande ord blir exkluderade från det stora sammanhanget. Dessutom 

är alla de komponenter (språk, kultur, religion och historia) som uttrycks som 

viktiga kunskaper om minoriteterna direkt sammankopplade med identitet. 

Man bestämmer alltså att individerna tillhörande dessa grupper har en annan 

identitet som vi ska lära oss om, inte inkludera i vi.  

Att placera minoritetsgrupperna i denna position i diskursen innebär också att 

man ger rätten till lärare och sedermera elever att tilldela specifika attribut till 

en etnisk identitet. I en av Lozics intervjuer synliggörs en lärares uppfattning 

om en elevs etniska identitet och en konflikt skapas dem emellan huruvida 

man själv i relation till andra uppfattas och uppfattar sig själv.
94

 Således är 

förflyttningen av minoritetsgrupper i läroplanen från att beskrivas som 

inklusive, till kunskap om att placera dem i en other-position. För samernas 

räkning blir enskilda lärarens syn på och framställning av gruppen central, då 

en ensidig och stereotyp bild av en etnisk minoritet lätt skapar inre 

motsättningar och med det en othering-position.
95

 Sett till den 

läroplansteoretiska inriktningen som lgr11 har, specifikt den innehållsstyrda 

aspekten, kan man resonera ytterligare kring maktperspektivet i 

styrdokumenten för skolan. Det möjliggörs då lgr11 är mer innehållsligt 

styrd och således avslöjar mer gällande syftet utifrån ett maktperspektiv. 

Lgr11 är i mycket större utsträckning innehållsstyrd jämfört med 1994, och 
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att samerna då placerats i ett utanförskap avslöjar att prioriteringen av 

gruppen är låg. Alternativt att prioriteringen av svenskarna och majoriteten 

ska vara högst.  

I direkt sammanslutning till ovanstående kunskapsmål beskrivs nästa mål på 

följande sätt: ”kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap 

om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,”.
96

 

Vilka är de andra människorna? I föregående punkt beskrivs att minoriteterna 

har annan kultur, språk, religion och historia, således är det de som är de 

andra, åtminstone delvis. Majoriteten ska ha kunskap om de andra, följt av att 

vi ska kunna samspela med dem baserat på kunskapen om huruvida vi är lika 

eller olika dessa andra. I denna tolkning utgår jag ifrån vad som inte står, då 

jag syftar på att inga inkluderande ord finns i formuleringen. I jämförelse 

med lpo94 står samernas kultur explicit som inklusive, de ska alltså vara 

inkluderade. Bortfallet i föregående utdrag får följden av att samerna inte 

måste vara inkluderade, de kan vara det, men de måste inte vara det. Gregers 

Eriksen lyfter fenomenet om undervisning för och om ”de andra” och hur ”de 

andra” implicit utelämnas från diskursen när de omnämns som ”de andra”. 

Hon beskriver benämningen av samerna som ”dem” i läromedlen på följande 

sätt: ”This implicitly leaves out the possibility of a Sami reader”.
97

 Utifrån de 

två ovanstående utdragen drar jag en liknande slutsats, att man i läroplanen 

utgår från att den som ska förmedla innehållet och bli förmedlad till, är 

svensken.  

6.3 Sameskolans tillägg 1996 – Kultur, språk och identitet 

Tillägget för sameskolan går att finna under ”Kunskaper – mål att uppnå” 

och lyder: ”är förtrogen med det samiska kulturarvet och kan tala, läsa och 
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skriva på samiska”.
98

 För det första skulle jag säga att det enda tillägget 

faktiskt är ”att kunna tala, läsa och skriva på samiska”,
99

 eftersom det i 

grundskolans mål står skrivet att eleven ska ha förtrogenhet med det samiska 

kulturarvet, är det inget tillägg. Eftersom det ska ses som ett tillägg för 

sameskolan men faktiskt inte är det, minskar innebörden av det samiska 

kulturarvet i grundskolan. Frågan är hur högt, eller lågt, prioriterat det är och 

hur mycket det faktiskt ska ses som ”vårt” kulturarv utifrån både 

producentens och mottagarens perspektiv. Det mål som sameskolan har 

exklusive den svenska läroplanen är då den språkliga aspekten, som tidigare 

beskrivits som en del av kulturen och därmed identiteten.  

Syftet med utbildningen i sameskolan är att upp till år 6 ska en samisk 

inriktning på studierna vara högst närvarande. ”Enligt läroplanen lpo94 skall 

sameskolan utöver grundskolans mål ansvara för att varje elev efter 

genomgången sameskola är förtrogen med det samiska kulturarvet samt kan 

tala, läsa och skriva samiska. Undervisningen i sameskolan skall ges på 

samiska och svenska och ämnet samiska skall förekomma i samtliga 

årskurser”.
100

 Även för sameskolan kopplas identitet ihop med kulturarv, 

men också med språk i större utsträckning än grundskolans läroplan. Att 

språket i sameskolan tillskrivs stort utrymme avslöjar vad producenten anser 

vara samiskt. De kompetenser som lpo94 förespråkar enligt en praktisk 

läroplansteori är inte lika synliga i tilläggen för sameskolan och dess tänkta 

samiska perspektiv. Hade tilläggen för sameskolan faktiskt utgått från ett 

samiskt perspektiv borde kompetensen förståelse beskrivits utifrån ett 

samiskt perspektiv. Jag menar alltså att sameskolans tillägg snarare är 

producerad utifrån ett innehållsstyrt synsätt då man beslutar att språket är den 

största komponenten i differentieringen gentemot svensk grundskola. 

                                                      

98
 Utrikesdepartementet 1994, 10. 

99
 Utrikesdepartementet 1994, 10. 

100
 Skolverket 1996, inledning.  



 

39 

 

6.4 Sameskolans läroplan 2011 – Intetsägande  

Det enda tillägg som finns i sameskolans läroplan är: ”Sameskolan ska 

förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, 

traditioner och kulturarv till eleverna.”.
101

 I och med detta tillägg i läroplanen 

är alla de föreskrifter som fanns i sameskolans kursplaner från 1996 som 

benämndes ”samiskt perspektiv på (ämne)” borttagna. Innebörden av detta är 

att lärare i sameskolan lämnas åt sin egen tolkning i mycket stor 

utsträckning. Citatet ovan kommer från läroplanen och innebär att hela 

verksamheten ska genomsyras av den samiska livsstilen, men på ämnesnivå 

får lärarna ingen guidning alls. I Sjaunja Perssons intervju berättar lärare om 

de upplevda svårigheterna och osäkerheten kring hur mycket tid som ska 

läggas på respektive perspektiv, alltså det samiska kontra det svenska.
102

 

Utifrån ovanstående tillägg kan man konstatera att upplevda 

tolkningsmöjligheter, eller svårigheter, är befogade med tanke på att 

sameskolan också lyder under grundskolans läroplan.  

Sametinget och Sameskolstyrelsen är myndigheter som istället för regeringen 

ålagts arbete med sameskolan. Ridderstedts undersökning och Peter 

Johanssons avhandling Samerna – ett ursprungsfolk eller en minoritet? som 

båda behandlar självbestämmanderätt, lyfter dock svårigheterna för dessa 

myndigheter att faktiskt utöva självbestämmanderätt, över exempelvis 

sameskolan. Sami Omerdin skriver uttryckligen i sin kandidatuppsats Den 

svenska statens dilemma: ”Problemet för sametinget idag är att bedriva en 

verksam politik i samma veva som man är en myndighet under 

regeringen”.
103

 Eftersom ansvaret för sameskolans utbildning förskjutits till 
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Sametinget, som alltså har svårigheter att utöva sin självbestämmanderätt, 

kan man tolka borttagandet av ”samiskt perspektiv på” och ”inklusive det 

samiska kulturarvet” i lgr11 som att den etniska gruppen blivit tydligt 

placerade i other-position och därmed utanförskap.  

6.5 Kursplanen för historia i lpo94 – Förståelse och inkludering 

Historieämnets identitetsarbete synliggörs tidigt i kursplanen. 

”Undervisningen i historia skall bidra till att eleverna tillägnar sig en 

kulturell identitet”.
104

  Kontexten säger att ”Historieämnet innefattar en 

viktig del av den kultur som skolan skall föra vidare.”.
105

 Det kulturarv som 

det skrivs om i läroplanen, som hela skolan ska arbeta för att eleverna 

tillägnar sig, åläggs i praktiken till stor del på historieämnet. Således spelar 

det mycket stor roll för kulturarvet och identitetsbildningen vad den enskilde 

läraren väljer att belysa i sin historieundervisning. Ur ett läroplansteoretiskt 

perspektiv speglar detta kunskapssynen för lpo94, då lärarens roll var 

tillskriven ett större ansvar i fråga om innehållet i undervisningen och således 

utgår ifrån ett praktiskt synsätt.
106

 Viktigt blir då att undersöka vad exakt det 

är producenten vill att historieämnet ska inkludera i undervisningen som ska 

vara en del av nämnda kulturarv och bidra till identitetsbildningen.  

Ett av de mål att sträva mot som undervisningen i historia ska erbjuda eleven 

är: ”insikt om den identitet som det historiska arvet ger”.
107

 Det historiska 

arvet anses som viktig kunskap i relation till identitetsbildning. Vad som 

inkluderas som det historiska arvet, och vems historiska arv som redogörs 

för, blir således mycket viktigt för individen, men komplicerad att 

individualisera. Läraren måste förhålla sig till innehåll som anses viktigt i 

läroplanen och göra urval av stoff för de undervisningstillfällen hen har till 
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sitt förfogande. I Lozics avhandling vittnar lärare om att de utgår från det 

lokala perspektivet i historieundervisningen. Det framgår också att ifråga om 

det historiska arv man ska föra vidare riktar de sig i stor utsträckning till 

identitetssökande individer. Enligt en lärare är ”de identitetssökande” 

synonymt med elever med invandrarbakgrund. Fortsättningsvis menar 

läraren i intervjun att de (invandrareleverna) bör få den historiska kunskapen 

utifrån ett svenskt perspektiv för att ingå i ett gemensamt sammanhang som 

deras nutid innebär.
108

 Visserligen ska elever och lärare tillsammans utforma 

undervisningsinnehållet enligt lpo94, men läroboken är fortfarande central i 

fråga om undervisningsstoff. Därför blir det mycket viktigt vilket läromedel 

läraren använder sig av, eller hur denne väljer att komplettera läromedlet 

utefter eget innehåll.  

Under rubriken ”Ämnet uppbyggnad och karaktär” står skrivet vad läraren 

förväntas inkludera i undervisningen. Där finns följande att ta hänsyn till: 

”Särskild uppmärksamhet skall ägnas den svenska och nordiska kulturen, 

inklusive den samiska, det som format den personliga och kollektiva 

historiska identiteten”.
109

 Denna formulering visar återigen på hur stort 

ansvar historieämnet enskilt har för elevernas identitetsbildning 

sammankopplat till kultur. I läroplanen nämns att hela skolan ska ansvara för 

ovanstående, men trots det finns denna nästan identiska formulering inom 

historieämnets kunskapsuppdrag. Detta ser jag som att man specificerat vad 

man skrivit i läroplanen gällande kännedom om kulturer, och mer 

uttryckligen beskriver varför det ska belysas: identitetsbyggande. Dessutom 

nämns här både den kollektiva och den individuella historiska identiteten 

som viktiga kunskapsområden för eleverna. Med tanke på lpo94:s 

decentralisering och tanken kring att det lokala ska fångas upp i 

undervisningen och att läraren tillskrivs stort ansvar ifråga om innehåll, kan 
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slutsatsen dras att litet fokus läggs på den samiska kulturen där den inte är 

synlig lokalt.  

Hur läraren kan resonera kring den kollektiva och individuella historiska 

identiteten ges exempel på i ämnesbeskrivningen under begreppet 

historiemedvetande: ”Undervisningen i historia skall ge eleverna möjlighet 

till en djupare kulturell identitetsutveckling genom att den knyter ihop 

generationers erfarenheter.”.
110

 Detta står i samband med att eleverna ska 

utveckla sitt historiemedvetande för att förstå att de lever i ett ”då-nu-sedan”. 

Historiemedvetandet syftar inte enbart till individens förståelse av historien, 

utan också kollektivets identitet.
111

 Generationers erfarenheter ska för detta 

syfte innefatta släkt, familj och sitt lands historia. Intervjuerna i Lozics studie 

berättar att läraren åsidosätter andra kulturella och nationella historier 

eftersom de anser att de får den kunskapen hemifrån.
112

 De generationer det 

syftas på är de svenska. Med den lokala utgångspunkt som lärare förväntas 

ta, är det ett svenskt, eventuellt västerländskt, perspektiv som eleverna 

erbjuds i undervisningen.
113

 Möjligen inkluderas det samiska perspektivet 

lokalt, alltså i området Sapmi, men resultaten från Adolfsson och Lozic pekar 

på att det är det svenska perspektivet som dominerar.
114

 Slutsatsen blir att 

den djupare kulturella identitetsutvecklingen som ska äga rum utifrån 

generationers erfarenheter handlar om de svenska generationerna för att 

skapa det kollektiva historiska tänkandet som historiemedvetandet delvis 

innebär.  

Utredningen kring gymnasieskolans innehåll kopplar ihop 

historiemedvetandet med att samhället är föränderligt och att eleven behöver 

förberedas för en framtid som inte ser ut som samtiden för att kunna delta i 
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samhälls- och arbetsliv.
115

 För att återkoppla till delen i läroplanen som 

behandlar normer och värden och att eleverna ska känna ”samhörighet, 

solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmsta gruppen”, så 

kan följande utdrag vara ett exempel på hur detta ska genomföras i 

undervisningen: ”Den kultur som etniska minoriteter i vårt eget land har eller 

som invandrarna har med sig skall tas till vara i undervisningen så att den 

främjar tolerans och vidsynthet och motverkar ett etnocentriskt synsätt”.
116

 

Detta direktiv motsäger lärarnas inställning i Potapenkos undersökning. 

Beskrivningen lyder att läraren ska inkludera etniska minoriteters eller 

invandrares kultur, exempelvis samerna eller jugoslaver. Däremot är inte 

syftet detsamma som det beskrivna från läroplanen. Här är syftet att 

undervisningen ska främja tolerans och motverka ett etnocentriskt synsätt. 

Direktivet kan ses som ett försök till inkludering av de individer som tillhör 

det svenska samhället men som bär på ett annat perspektiv än det svenska. 

Hur detta efterföljs är mycket svårt att säga, men Lozics intervjuer med 

lärare och läromedelsförfattare talar om ett svenskt perspektiv, med enstaka 

inlägg från eleverna själva med en annan historisk bakgrund.
117

 

Oavsett vilken grupptillhörighet man känner, säger denna riktlinje att man 

också ska ”utveckla känslan för samhörighet” med andra grupper. I relation 

till etnisk identitet handlar detta om hur gruppen ser på sig som grupp samt 

hur andra ser på gruppen man tillhör. Med tanke på Igor Potapenkos resultat 

om de jugoslaviska ungdomarnas identitetsuppfattning kopplat till historia, 

så var den egna, alltså födelselandet, i många fall betydande för dem och de 

hade dessutom svårigheter att uppskatta den svenska historien, eftersom den 

inte betydde något för dem och inkluderades inte i deras identitetsbildning. 

Detta signalerar hur svårt det kan vara för de olika grupperna att känna 
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samhörighet med varandra, om det inte har något egenvärde för dem. Vad 

producenten försöker uppnå kan vara den sociala kompetensen som värderas 

högt i utredningarna som Adolfsson presenterar. Alternativt indikerar 

riktlinjen att majoriteten ska känna ansvar för och solidaritet med ”de andra”, 

medan ”de andra” ska känna samhörighet med majoriteten.   

Vad som kan nämnas från Lozics avhandling är noteringen av historieämnets 

benämning av kulturarvet och identiteten i singular, bestämd form. 

Frågeställningar uppstår då huruvida överordnad identitet, icke-multipla 

identiteter och så vidare behandlas eller tas hänsyn till i skolsammanhang. I 

samband med dessa frågeställningar nämns även Kenneth Nordgrens 

uttalanden om historieämnet som direkt riktad mot den svenska majoriteten 

och förbiseende av andra grupper.
118

 

6.6 Kursplanen för historia i lgr11 – Fakta och exkludering 

Begreppet identitet förekommer i följande sammanhang i kursplanen för 

historia under syftesformuleringen: ”Undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i 

samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på 

sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.”.
119

 Den 

kulturella aspekten på identitet är inte längre lika närvarande som i lpo94. 

Här lyfts istället den historiska berättelsens betydelse som kunskap för att 

främja identiteten. Niklas Ammert förklarar historiska berättelser som 

värdefulla i identitetsprocessen. Han menar också att det skapar mening och 

trygghet hos individen, samt medverkar till förståelse för samtiden.
120

 

Historiska berättelser och hur de används i samhället visar på att 

nutidssamhället är viktigt och att man legitimerar ämnet på ett nytt sätt i och 

med denna förändring i ämnesbeskrivningen. Dessutom inkluderas både den 
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samhälleliga nivån och vardagssituationer som delar av hur historiska 

berättelser används, alltså historiebruk. Den samhälleliga nivån talar till 

förståelse för den nationella identiteten, alltså hur exempelvis politiker 

använder historia, medan vardagsnivån talar till den individuella identiteten 

med historiebruk av familj och släkt. Begreppet förståelse finns kvar, men 

vad eleven ska ha förståelse för är förändrat jämfört med lpo94.  

I det centrala innehållet för historieämnet i lgr11 tillskrivs minoriteterna i 

Sverige en punkt: ”Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga 

nationella minoriteternas situation i Sverige.”.
121

 Det centrala innehållet 

berättar vad undervisningen ska innehålla, och fanns inte i tidigare läroplan. 

Då talades det istället om att det samiska kulturarvet skulle inkluderas som 

del i den personliga och kollektiva identiteten. Formuleringen ovan säger att 

man ska titta på minoriteternas situation, och i likhet med Gregers Eriksens 

identifiering av othering-positionering faller även denna formulering under 

den kategorin. Att beskriva det som att man ska behandla historiska 

perspektiv på, signalerar att minoriteten står utanför det stora sammanhanget 

och blir observerade. Att istället skriva insikt i minoriteternas situation hade 

signalerat försök till förståelse för att de är en del av det stora sammanhanget. 

Dessutom står historiska perspektiv i plural, vilket innebär att både samernas 

och svenskarna perspektiv bör inkluderas i läromedlen. 

Det centrala innehållet består av sex punkter under rubriken ”Hur historia 

används och historiska begrepp”, och där står identitet utskrivet på följande 

sätt: ”Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella 

identiteter”
122

 och ”Vad begreppen […] identitet betyder och hur de används 

i historiska sammanhang”.
123

 För det första syns här mycket större fokus på 

historiebruk jämfört med kursplanen för historia i lpo94, vilket jag tidigare 
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härlett till att lgr11 har en annan kunskapssyn och läroplansteoretisk 

inriktning. För det andra ligger betoningen på historiebruket och inte 

identitetsbildning. Det är alltså kunskap om hur historia brukas för ett visst 

syfte som är det mest relevanta. Däremot i relation till begreppet 

historiemedvetande skulle identitetsbegreppet i detta sammanhang vara 

högre prioriterat då förståelsen för då-nu-sedan innebär att eleverna inte bara 

ska förstå historiebruket förr, utan även koppla det till sitt eget användande 

och sin egen samtid. Historiebruket innefattar historiska berättelser, som 

påverkar identitetsbildningen. Återigen visar ovanstående riktlinjer till 

historieförmedlare vikten av att ett brett undervisningsstoff presenteras för 

eleverna. Särskilt för de elever som inte i första hand identifierar sig med 

majoriteten, då marginalisering lätt blir utfallet.
124

  

6.7 Samiskt perspektiv på samhällsorienterade ämnen 1996 – En 

lärarguide 

Kursplanen för historia i grundskolan gäller även för sameskolan, däremot 

har sameskolan kursplaner tillägg i form av ”Samiskt perspektiv på (ämnet)”. 

Som källmaterial har jag inkluderat ”Samiskt perspektiv på 

samhällsorienterade ämnen” för att ta reda på de tillägg som historieämnet 

tillskrivits för sameskolans elever.  

Att vara same idag innebär att vara utsatt för ett hårt socio-kulturellt tryck från 

det omgivande samhället. För att de samiska eleverna ska få en fast grund att 

bygga sin kulturella identitet och självkänsla på behöver de ha kunskaper om 

samernas historia och kultur. Det är naturligt att undervisningen i historia i 

sameskolan sker med samisk utgångspunkt.
125  

I diskursen talas det tydligt om att den historiska kunskapen är central för 

identiteten hos dessa individer. Det värderas högt och skrivs tydligt ut att 

eleven behöver dessa kunskaper. Producenten placerar individen, eller den 

etniska gruppen, som huvudsakligt fokus kontra kollektivets historia, vilket 
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helt överensstämmer med Potapenkos resultat av den ryska minoritetens syn 

på den individuella historiens betydelse i Estland.
126

 Man legitimerar också 

orsaken till den valda fokuseringen genom att beskriva gruppens situation i 

samhället. Ordvalen skiljer sig från kursplanen i historia för grundskolan. 

Benämningen fast grund bidrar till att den historiska kunskapen verkar 

central för gruppen, i högre utsträckning än för de som tillhör 

majoritetsgruppen. Ordval som används för att legitimera historieämnet för 

svenska grundskolan handlar mer om förståelseaspekten. Detta synliggörs i 

utredningarna Adolfsson redogör för, då förståelsen för ämnena prioriterades 

högre än själva faktakunskaperna.
127

 

Historieundervisningen ska enligt sameskolans kursplan ha samisk 

utgångspunkt, och vidare nämns specifika områden som det samiska 

perspektivet ska lyfta. Hur omgivande samhället påverkat samerna utifrån 

sociala, kulturella, politiska och ekonomiska aspekter. Med störst betoning 

på de förändringar samerna fått genomgå på grund av det omgivande 

samhället och hur det förändrat deras liv och kultur.
128

 Sameskolans syn på 

samhällsorienterade ämnen är utformat så att utdrag har gjorts från 

grundskolans läroplan och i samband med dessa står sedan möjligheterna att 

lyfta ett samiskt perspektiv utifrån dessa. Att alla elever i Sverige inom 

historieundervisningen ska få kunskaper om historiska händelser i Sverige 

och Norden är ett krav, men här lyfter kursplanen för sameskolan att detta 

område ”ger möjligheter att ta upp händelser, gestalter och epoker ur 

samernas historia”.
129

 Eftersom sameskolan också måste förhålla sig till 

innehållet i läro- och kursplaner för grundskolan uppstår ett dilemma för 

lärare i sameskolan att veta hur mycket tid man ska lägga på de olika 
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perspektiven. Detta bekräftas i intervjuerna med lärare i sameskolan som 

presenteras i Sjaunja Perssons uppsats.
130

 

Den sista delen jag vill belysa behandlar ”othering”, och att den 

marginaliserade gruppen i diskursen placerar sig där ”själva”. För 

grundskolans del står i historieämnet att eleverna ska ha ett ”kunnande om 

det historiska kulturarvet i ett europeiskt perspektiv, med utgångspunkt i 

Sveriges och Nordens historia samt kunskaper om det historiska arv som 

människor från andra kulturer bär med sig”,
131

 och i sameskolans tillägg står: 

”ger möjlighet att fördjupa kunskaperna om det samiska kulturarvet.”.
132

 Det 

samiska kulturarvet skulle givetvis kunna inkluderas i det nordiska och 

svenska, men samerna och deras perspektiv nämns inte explicit. Tolkningen 

här utgår ifrån ett icke-benämnande. Eftersom samerna inte nämns 

uttryckligen i denna mening väljer man att göra ett tillägg i sameskolans 

kursplan. Det betyder också att om man från samiskt perspektiv inte anser sig 

inkluderad i det som benämns Sverige och Norden, utan behöver göra ett 

tillägg i den egna kursplanen om att man inom detta område kan applicera ett 

samiskt perspektiv, varför skulle då majoritetsgruppen svenskarna anse att 

det samiska perspektivet är en de av Sverige och Norden.  

Lozics avhandling behandlar i ett avsnitt benämnandet av människors etniska 

identitet som inkluderande respektive exkluderande i form av andras 

definition av den etniska gruppen. Problematiken som lyfts är människors 

ansedda rätt att placera individer i etniska grupper utan att ta hänsyn till vad 

denne identifierar sig själv som tillhörande.
133

 Samerna och sameskolan har i 

sitt tillägg placerat sig under Sverige, Norden och Europa, medan 

grundskolan i denna beskrivning inte nämner gruppen alls. Således är det 
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svårt att dra slutsatsen att de faktiskt är inkluderade, när det inte står 

uttryckligen att de ska vara det.   

6.8 Borttagandet av samiskt perspektiv - lgr11 

Något bör också sägas om borttagandet av det som i sameskolan 1996 

benämndes som ”samiskt perspektiv på (ämne)”, eftersom mina riktlinjer för 

diskursanalysen var att analysera såväl värdeord som tystnader kring identitet 

och samer. Att lärare i sameskolan upplever svårigheter gällande 

borttagandet av den guidning som ”samiskt perspektiv på (ämne)” erbjöd 

bekräftas i Sjaunja Perssons uppsats. Borttagandet av denna guidning kan ses 

utifrån premissen att Sametinget och Sameskolstyrelsen i teorin tillskrivs 

delvis ansvar för sameskolan under regeringen,
134

 således behöver inte 

skolverket formulera specifika riktlinjer för sameskolans arbete. Problemet är 

dock att sametingets och sameskolstyrelsens reella inflytande över 

sameskolan inte är särskilt stort eftersom de är en myndighet under 

regeringen.
135

 De instruktioner Sameskolstyrelsen får från 

utbildningsdepartementet beskriver att de ska arbeta med att ge eleverna i 

sameskolan samiskt inriktning och återrapportera hur arbetet utförs och kan 

förbättras
136

. Utöver dessa instruktioner är det läro- och kursplaner som 

fungerar som guidning. På skolverkets hemsida kan lärare använda en 

sökmotor som kallas ”Stöd i arbetet”. Där kan lärare orientera sig bland 

rapporter och finna stödmaterial till undervisningen inom både skolformer 

och ämnen. Inte heller här kan lärare i sameskolan finna stöd, då varken 

sameskolan eller samiska finns att välja som skolform eller ämne.
137

 Mitt 

tidigare konstaterande av problematiken med uteslutningen av ”samiskt 
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perspektiv på (ämne)” i relation till svårigheter i självbestämmande för 

samerna, tyder på en marginalisering och nedprioritering av sameskolan.  
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7 Resultat och sammanfattande diskussion  

 

I en avslutande diskussion ämnar jag sammanställa de mest framstående 

slutsatserna i min analys. Nedan besvaras frågeställningarna om hur 

identitetsbegreppet används i lpo94 och lgr11, om hur definitionen av 

identitetsbegreppet förändrats i lpo94 samt lgr11 och hur man ska lära ut 

identitet i undervisningssammanhang. Syftet har varit att synliggöra de 

maktförhållanden som läro- och kursplaner skapas under och hur det 

påverkar kunskapssynen genom en kritisk diskursanalys på styrdokument för 

grundskolan och sameskolan 1994 och 2011. Genomförandet av analysen har 

fokuserat på didaktiska utföranden av identitetsutveckling. Syftet har också 

varit att synliggöra samernas situation i utbildningsfrågan. Underrubrikerna i 

avsnittet nedan skrivs ut för att karaktärisera de olika läro- och kursplanernas 

förhållningssätt till identitetsbegreppet.  

7.1 Kulturarv 
 

I lpo94 låg betoning på kompetensorienterat innehåll. Fakta, förtrogenhet, 

förståelse och färdighet var centrala begrepp och i och med det låg 

identitetsaspekten till mycket stor del, om inte enbart, på kulturarvet. 

Beskrivningen av den ”trygga identiteten” relateras också till kulturarvet, 

vilket kvarstår i lgr11. Kulturarvet ges stort utrymme i lpo94, som av 

Adolfsson förklaras av den globala medvetenheten och nödvändigheten av en 

kulturell, svensk gemenskap för att förstå omvärlden och andra kulturer. Den 

etniska identiteten, eller grupptillhörigheter, är främst närvarande ur ett 

internationellt perspektiv, där betoning på förståelse för ”de andra” är 

närvarande. Gällande vad som anses som ”vårt” kulturarv inkluderas 

samernas perspektiv i läroplanen på en punkt, och ”de andra” definieras 

utifrån ett internationellt perspektiv. Trots försöket till inkludering är 

decentraliseringen av skolan och den lokala aspekten på undervisningen en 
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praktisk aspekt som gör det svårare att inkludera det samiska perspektivet. 

Ordvalen gällande vilken kultur som ska studeras på vilket sätt skiljer sig åt. 

”Vår” kultur förknippas med förtrogenhet och ”andras” kultur förknippas 

med förståelse. Således förutsätts att alla har förståelse för det svenska, 

nordiska, samiska och västerländska kulturarvet, och att det ska fungera som 

utgångspunkt och gemensam nämnare i undervisningen.  

I sameskolan och dess läro- och kursplan finns tydligt fokus på den egna 

etniska minoritetsgruppen. I enlighet med Potapenkos resultat verkar detta 

rimligt då en minoritetsgrupp värderar gruppens historia framför nationens. 

Dock finns en dubbelhet i sameskolans uppdrag om vidareförandet av deras 

kulturarv, språk, traditioner och livsvillkor, tillsammans med kravet på att 

också förmedla majoritetens perspektiv. Sett till de praktiska 

förutsättningarna har lärarna i sameskolan svårt att finna material med 

samisk utgångspunkt, men lpo94 för sameskolan tillhandahåller lärarna med 

instruktioner om hur det samiska perspektivet kan implementeras i 

undervisningen. Exempelvis uttrycker sameskolans läroplan att samernas 

situation i form av det förtryck de utsatts och utsätts för ska redogöras för. 

Detta exempel är ett mer explicit uttryck av vad som ska finnas med i 

undervisningen jämfört med styrdokumenten för undervisningen i svensk 

grundskola. Ytterligare praktiska svårigheter som lyfts är självbestämmandet 

som sametinget önskar utöva över skolan. Flera författare belyser 

självbestämmandet som problematiskt och åsidosatt från regeringshåll.  

Trots dessa svårigheter, är slutsatsen att enligt lpo94 tillåts samerna i högre 

utsträckning främja sin samiska identitet, till skillnad från invandrade 

grupper som i högre utsträckning blir försvenskade i sitt historiemedvetande 

och således identitet. I Lozics studie är det intressant nog de elever som har 

annat etniskt ursprung än svenskt som kritiserar det västeurocentriska 

perspektivet som förmedlas i historieundervisningen. Medan de eleverna 

med starkare koppling till Sverige inte önskar någon särskild förändring av 
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innehållet. Vilket tyder på att identitetsskapandet i relation till 

historiemedvetande talar till majoritetsgruppen.  

7.2 Språk 

   
I och med lgr11 försvinner inkluderande av samerna, och sätter dem istället 

åt sidan då faktakunskaper om dem prioriteras före inkludering av dem som 

en del av ”vårt” kulturarv. Överlag har identitetsbegreppet fått en annan 

innebörd i lgr11, man kopplar ihop identitet med språk istället för kultur. 

Identitetsbegreppet finns kvar inom kulturperspektivet, men det samiska 

perspektivet är exkluderat. Istället för att inkludera det samiska perspektivet 

har man värderat de nordiska språken som viktig kunskap. Guidningen för 

lärarna i sameskolan försvinner i och med att ”samiskt perspektiv på (ämne)” 

försvinner. Det tillägget sameskolan har är att skolorna övergripande ska 

vidareföra den samiska kulturen. I och med att man plockar bort ”samiskt 

perspektiv på”, läggs större fokus vid identitet synonymt med språk även på 

sameskolan, eftersom ämnet samiska står kvar men inte guidningen för ett 

samiskt perspektiv inom de andra ämnena. Eftersom det samiska perspektivet 

exkluderats som kulturellt arv att känna till, och språket kopplat till identitet 

tillskrivits som viktig kunskap, kan man dra slutsatsen att nya tankar kring 

identitet från regeringshåll gäller både grundskolan och sameskolan. 

Att man ska lära om samerna (de nationella minoriteterna) förflyttar dem 

också längre ifrån inkludering i svenska samhället. Att de nationella 

minoriteterna är etniska grupper som särskiljer sig från majoriteten är ingen 

hemlighet, men att tala om dem som något annat är den problematiska 

aspekten. Särskilt med tanke på Gregers Eriksens förklaring om att othering, 

alltså att majoritetsgruppen i detta fall definierar en minoritet utefter sina 

villkor, skapar interna motsättningar inom den etniska gruppen. Att 

minoriteterna inom historieämnet givits en egen punkt kan tolkas som 

positivt i form av synliggörande av dem. Å andra sidan fortsätter diskursen 
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avslöja både ett othering-perspektiv och en åsidosättning av grupperna. I och 

med ovan nämnda förflyttning av samerna i läroplanen, och uteslutandet av 

”samiskt perspektiv på (ämne)” synliggörs också den svårighet som den 

etniska gruppen lider av gällande försök till självbestämmande som både 

Ridderstedt, Omerdin och Johansson redogör för.  

7.3 Historiemedvetande  
 

Historieämnet tilldelas stort ansvar för förmedling av kultur och 

identitetsbildning i och med implementerandet av det nya begreppet 

”historiemedvetande”. Den individuella och kollektiva identiteten värdesätts 

och är förenligt med ett av historiemedvetandets syften som är att främja ett 

kollektivt historiskt tänkande. Utifrån analysen av källmaterialet drogs 

slutsatsen att historieämnets identitetsbyggande delvis verkar för att 

medborgare som inte identifierar sig som svenska ska inkludera det svenska 

perspektivet till sin identitet. Således skapas ett kollektivt historiskt tänkande 

med Sverige som utgångsläge. Denna slutsats bekräftas av Lozics studie där 

lärarna anser att historieämnet ska utgå från och förmedla det svenska 

perspektivet. Enligt Habas läroplansteori, som utgår från ett praktiskt 

lärarperspektivperspektiv och som lpo94 faller inom ramarna för, har läraren 

stort ansvar för innehållet i undervisningen. Syftet med decentraliseringen 

var att det lokala skulle tas tillvara på i undervisningen, och därmed drogs 

slutsatsen att det skulle vara svårt för lärare att inkludera det samiska 

kulturarvet där det lokalt inte skulle vara relevant, trots att kursplanen i 

historia föreskriver det samiska perspektivets inkludering i undervisningen. 

I historieämnets syfte ligger stort ansvar på förmedling av kulturarvet, med 

fortsatt betoning på ett kulturarv. Lozics avhandling om historieämnets 

koppling till mångkulturalitet avslöjar att lärare anser att elever med annan 

etnisk identitet än svensk får den historiska kunskapen de behöver 
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hemifrån.
138

 Vidare anser läroboksförfattaren Hans Almgren att det är 

lärarnas jobb att anpassa undervisningen utefter de etniska grupper man har i 

klassrummet. Det ligger inte på läromedelsförfattarens bord.
139

 Båda 

uttalanden avslöjar att både läroböckerna och undervisningen intar ett 

västerländskt perspektiv och Lozic konkluderar att man genom denna syn 

upprätthåller ”vi och dem” strukturer.
140

 De teorier som behandlar 

historiedidaktik som Thorp presenterar konstaterar att behovet av historiska 

berättelser är mycket stort i förhållande till identitetsprocessen.
141

 Frisén och 

Hwang betonar starkt att forskning pekar på att det är av stor betydelse att 

ungdomar med annan etnisk tillhörighet än svensk får möjlighet att 

bestämma och utforska sin etniska identitet och utforma ett förhållningssätt 

till det svenska samhället för att en positiv identitetsutveckling ska ta form.
142

 

Det innebär också att vilka historiska berättelser historieförmedlare såsom 

läromedelsförfattare och lärare väljer att presentera får mycket stor betydelse 

för elevernas identitetsbildning. I Lozics avhandling beskrivs det 

västeurocentriska och lokala perspektivet som central, men detta kritiseras av 

elever med annan etnisk tillhörighet än svensk. Rörande utveckling av etnisk 

identitet innebär det att undervisningssituationen påverkar de elever som 

identifierar sig som något annat än svensk negativt då deras etniska identitet 

inte representeras. 

Inom kursplanen för historia i lgr11 är individens och kollektivets 

identitetsskapande via historieämnet borttaget. Denna förändring pekar på de 

läroplansteoretiska utgångspunkterna. Lpo94 har en kompetensinriktad 

utgångspunkt och lgr11 är resultat- och innehållsstyrd. Förändringen innebär 

i praktiken att det inte är lika viktigt att historieämnet i första hand ska verka 

för förståelse och delaktighet i samhälls- och arbetsliv, utan istället att 
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kunskapsinnehållet går att mäta som i lgr11 förverkligas i form av 

kunskapskraven. Viktigt att tillägga är dock att begreppet historiemedvetande 

är högst aktuellt, om inte mer, i lgr11. Eventuellt figurerar begreppet 

historiemedvetande i större utsträckning på grund av att begreppet ”identitet” 

och ”kultur” på flera ställen har tagits bort i lgr11. Historiemedvetande som 

begrepp är uppenbart mångfacetterat och definierat på flera olika sätt som 

konstaterat av Thorp i Kritiska perspektiv på historiedidaktiken. Således kan 

historiemedvetandet tolkas som en viktig del i identitetsbildningen, men det 

kan också tolkas som det beskrivs i läroplanen och som är dess korrekta 

definition, nämligen ett multikronologiskt begrepp där förståelse för då-nu-

sedan är centralt.  

  



 

57 

 

8 Käll- och litteraturförteckning 

 

Ammert, Niklas. (2008). De osamtidigas samtidighet – historiemedvetande I 

svenska historieläroböcker under hundra år. Lund: Lunds universitet.  

Frisén, Ann, Hwang, Philip. (2006). Ungdomar och identitet. Stockholm: 

Natur och Kultur.  

Grundskolan. Kurspaner, betygskriterier. Red. Skolverket. Stockholm: 

Statens skolverk: Fritze distributör. 1996. S. 41 – 45.   

Gustavsson, Martin, Svanström, Yvonne. (2018). Metod – guide för 

historiska studier. Lund: Studentlitteratur.  

Johansson, Peter. (2008). Samerna – ett ursprungsfolk eller en minoritet? En 

studie av svensk samepolitik 1986-2005. Göteborg: Intellecta DocuSys AB 

Karlsson, Klas-Göran, Zander, Ulf. (2014). Historien är närvarande: 

historiedidaktik som teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur.  

Kjörup, Sören. (2009). Människovetenskaperna: problem och traditioner i 

humanioras vetenskapsteorier. Lund: Studentlitteratur. 

Liberg, Caroline, P Lundgren, Ulf, Säljö, Roger. (2017). Lärande, skola, 

bildning. Stockholm: Natur och Kultur. 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. 

Lpo94. Lpf94. Red. Sverige. Utbildningsdepartementet. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet Fritze. 1994. S. 5 – 13. 

Potapenko, Igor. (2006). Elevens egen historia och skolans 

historieundervisning – Historiemedvetande och identitet hos några 

ungdomar från forna Jugoslavien. Stockholm: GEM redaktionen 

Potapenko, Igor. (2010). Historiemedvetande och identitet – Om historiens 

närvaro i några estniska ungdomars liv. Stockholm: US-AB. 



 

58 

 

Sameskolan: Kursplaner, timplan och kommentarer. Red. Sverige. 

Skolverket. Stockholm: Statens skolverk: Fritze distributör. 1997. S. 5 – 6, 

66 – 67.  

Sameskolstyrelsen.se/skolhistoria. Hämtad:190128. 

Smith, Philip. (2009). Cultural Theory – an introduction. Malden, MA: 

Blackwell.  

Wahlström, Ninni. (2016). Läroplansteori och didaktik. Malmö: Gleerup 

Utbildning AB. 

9 Internetkällor 

 

Adolfsson, Carl-Henrik. (2013). Kunskapsfrågan: en läroplansteoretisk 

studie av den svenska gymnasieskolans reformer mellan 1960-talet och 

2010-talet. Växjö: Linnéuniversitetet 2013. Länk: http://lnu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:652998/FULLTEXT01.pdf. Hämtad: 20190125.  

Gregers Eriksen, Kristin. (2018). ”Teaching About the Other in Primary 

Level Social Studies: The Same in Norwegian Textbooks”. Journal of Social 

Science Education Vol 17, No 2, Summer 2018. DOI 10.4119/UNIBI/jsse-

v17-i2-1697. Länk: file:///C:/Users/Maria/Documents/C-

uppsats%20Historia/Gregers%20Eriksen%202018%20Sami%20in%20Norw

egian%20textbooks.pdf. Hämtad 20190102.  

Lozic, Vanja . (2010). I historiekanons skugga – Historieämne och 

identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle. Malmö: 

Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2010. Länk: 

http://libris.kb.se/bib/11832620. Hämtad: 20190201. 

Omerdin, Sami. (2012). Den svenska statens dilemma – En fallstudie om 

samernas grupprättigheter. Kandidatuppsats i statsvetenskap. 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:652998/FULLTEXT01.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:652998/FULLTEXT01.pdf
file:///C:/Users/Maria/Documents/C-uppsats%20Historia/Gregers%20Eriksen%202018%20Sami%20in%20Norwegian%20textbooks.pdf
file:///C:/Users/Maria/Documents/C-uppsats%20Historia/Gregers%20Eriksen%202018%20Sami%20in%20Norwegian%20textbooks.pdf
file:///C:/Users/Maria/Documents/C-uppsats%20Historia/Gregers%20Eriksen%202018%20Sami%20in%20Norwegian%20textbooks.pdf
http://libris.kb.se/bib/11832620


 

59 

 

Linnéuniversitetet Kalmar Växjö. 2012. Länk: http://lnu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:530775/FULLTEXT01.pdf. Hämtad: 20190202. 

Ridderstedt, Julia. (2017). Sameskolan – någonstans mellan staten och 

sametinget. Master-uppsats statsvetenskapliga institutionen, Stockholms 

universitet. 2017. Länk: http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1157433/FULLTEXT01.pdf. Hämtad: 20190105. 

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2017. Länk: 

https://sameskolstyrelsen.se/app/uploads/2018/03/Sameskolstyrelsens-

A%CC%8Arsredovisning-2017.pdf. Hämtad 190213. 

Sjaunja Persson, Maria. (2017). Hur spelar man pingis på samiska? – En 

studie i samsikt perspektiv i undervisningen på sameskolorna. Uppsats för 

yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet. 2017. Länk: http://umu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1137843/FULLTEXT01.pdf. Hämtad: 20190105. 

Sjögren, David. (2016). ”Nomadskolans införande, genomförande och 

innehåll”. Vägval i skolans historia nr 3. 5 s. Länk: 

https://undervisningshistoria.se/nomadskolans-inforande-genomforande-och-

innehall/. Hämtad: 20190121. 

Skolverket.se https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-

arbetet/stod-i-arbetet#/. Hämtad 190214.  

  

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:530775/FULLTEXT01.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:530775/FULLTEXT01.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1157433/FULLTEXT01.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1157433/FULLTEXT01.pdf
https://sameskolstyrelsen.se/app/uploads/2018/03/Sameskolstyrelsens-A%CC%8Arsredovisning-2017.pdf
https://sameskolstyrelsen.se/app/uploads/2018/03/Sameskolstyrelsens-A%CC%8Arsredovisning-2017.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1137843/FULLTEXT01.pdf
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1137843/FULLTEXT01.pdf
https://undervisningshistoria.se/nomadskolans-inforande-genomforande-och-innehall/
https://undervisningshistoria.se/nomadskolans-inforande-genomforande-och-innehall/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet#/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet#/


 

60 

 

 



 

1(1) 

 



 

1(1) 

 

 
 


