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Abstract 

This essay examines and analyze the representation of Sami religion in Swedish 

curriculums and textbooks used in Swedish upper secondary school. It compares 

curriculums and textbooks from the three reforms that have taken place in the Swedish 

upper secondary school since 1970 regarding the representation of Sami religion. The 

essay examines to what extend Sami religion is represented in said media and what that 

representation can tell us about the general view on Sami religion. The aim of this 

examination is to show what responsibility the Swedish school system has when it comes 

to education about the topic of Sami religion, and how that responsibility is complied. 

Further, the essay aims to show if Sami religion is viewed upon as something that belongs 

to the past or if it is seen as something that has impact on everyday life of Sami people 

today still. The essay also considers the colonial history of the Sami people, with the 

abuse and oppression that followed, that the Swedish state now works to compensate for. 

The results show that Sami religion is hardly represented at all, even though the 

curriculum today explicitly tells that the upper secondary school has a responsibility in 

doing so, and that the representation that do exist is deficient. 

 

Keywords: Sami, Sami people, Sami religion, Indigenous peoples, Indigenous religion, 

Textbooks, Upper secondary school 



 

Innehållsförteckning 

Kapitel 1 Inledning .............................................................................................................. 1 
1. Inledning ..................................................................................................................... 1 
1.1. Syfte och frågeställning ........................................................................................... 1 
1.2. Material ................................................................................................................... 2 
1.3. Metod ....................................................................................................................... 3 
1.4. Teori ........................................................................................................................ 4 
1.5. Tidigare forskning ................................................................................................... 6 
1.6. Avgränsningar ......................................................................................................... 8 

Kapitel 2 Bakgrund ........................................................................................................... 10 
2. Bakgrund .................................................................................................................. 10 
2.1. Samisk religion ...................................................................................................... 10 
2.2. Samer som ursprungsfolk ...................................................................................... 12 

Kapitel 3 Undersökning .................................................................................................... 14 
3. Undersökning ........................................................................................................... 14 
3.1. Läroplaner ............................................................................................................. 15 

3.1.1. Lgy 70 ............................................................................................................ 15 
3.1.2. Lpf 94 ............................................................................................................. 16 
3.1.3. Gy11 .............................................................................................................. 17 
3.1.4. Jämförelse och sammanställning ................................................................... 17 

3.2. Kurs- och ämnesplaner .......................................................................................... 18 
3.2.1. Lgy 70 ............................................................................................................ 18 
3.2.2. Lpf 94 ............................................................................................................. 19 
3.2.3. Gy11 .............................................................................................................. 20 
3.2.4. Jämförelse och sammanställning ................................................................... 21 

3.3. Läromedel .............................................................................................................. 22 
3.3.1. Lgy 70 ............................................................................................................ 22 
3.3.2. Lpf 94 ............................................................................................................. 24 
3.3.3. Gy11 .............................................................................................................. 26 
3.3.4. Jämförelse och sammanställning ................................................................... 28 

3.4. Analys .................................................................................................................... 29 

Kapitel 4 Sammanfattning och slutsatser .......................................................................... 32 
4.1. Sammanfattning ..................................................................................................... 32 
4.2. Slutsatser ............................................................................................................... 33 

Litteraturförteckning ......................................................................................................... 35 

 



 1 

Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

År 2000 erkände den svenska staten fem nationella minoriteter, en av dessa 

minoriteter är samer. Detta erkännande innebär bland annat att samer ges särskilda 

rättigheter till att deras språk och kultur ska skyddas och främjas. Det innebär 

även att svenska staten och dess landsting och kommuner aktivt ska arbeta för 

detta skydd och främjande. I januari i år (2019) trädde en revidering av lagen i 

kraft som ytterligare förstärker dessa rättigheter. Detta ansvar gentemot 

minoriteter kommer utav ett ansvarstagande efter en lång historia av förtryck och 

diskriminering och som direkt effekt av dessa minoriteters kamp för erkännande 

och rättigheter.  

 

Denna syn på samer som en folkgrupp som ska värnas och skyddas är historiskt 

sett relativt ny och arbetet för att stärka samers rättigheter likaså, men de senaste 

årtiondena har det setts ett allt större engagemang i dessa frågor och även ett 

större intresse för samisk kultur från allmänheten. Detta syns till exempel i den 

allt större mediebild som samer och samisk kultur tar, i allt ifrån filmer, tv-

program och musik. Detta har vidare resulterat i en allt större förståelse för det 

förtryck som samer genom historien genomlidit och än idag genomlider, men trots 

allt detta är än idag kunskapen om denna mörka historia ändå generellt bristfällig.  

 

För att förmedla kunskap om samer och samisk kultur spelar skolväsendet en stor 

roll och svensk gymnasieskola har enligt den rådande skolreformen, med dess 

läroplan, ett särskilt ansvar att kunna förmedla kunskap om samer och om samisk 

religion. Detta ansvar har jag när jag varit ute i skolverksamheten själv märkt är 

något som ofta förbises och inte alls uppmärksammas, vilket jag ställer mig 

frågande till varför så är fallet. Däri väcktes intresset för att undersöka vad svensk 

skolas styrdokument egentligen säger om samer och samisk religion och vilket 

ansvar svensk skola har i förmedlandet i kunskap om detta, och även hur detta tas 

tillvara på i läroböcker. Som resultat av detta intresse och ifrågasättande är nu 

denna uppsats skriven, och jag hoppas att den ger en inblick som väcker vidare 

frågor om de ämnen som den behandlar. 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i sådant fall i vilken 

utsträckning och på vilket sätt, samisk religion representeras och skildras i 

gymnasieskolans tre läroplaner, de kurs- och ämnesplaner för ämnet 

religionskunskap som hör till dessa läroplaner, samt läromedel från respektive 

läroplansperiod. Uppsatsen ämnar även till att visa på om det har skett någon 
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historisk utveckling i gymnasieskolans uppdrag om undervisning när det kommer 

till samisk religion, med fokus på religionskunskapsämnet, samt hur läromedel har 

samverkat med ämnet utifrån samtida läro- och ämnesplaner. 

 

Frågeställningarna är: 

• Hur och i vilken omfattning framställs samisk religion i gymnasieskolans 

läroplaner, kurs- och ämnesplaner för religionskunskap, samt läroböcker 

från respektive tidsperiod? 

• Syns det någon historisk utveckling i detta framställande? 

• Har svensk gymnasieskola ett ansvar att lära ut eller se till att elever har 

kunskap om samisk religion? 

• Hur porträtteras och beskrivs samer i samband med samisk religion? 

• Ses samisk religion som något historiskt och utdött och/eller som något 

aktuellt och levande? 

1.2. Material 

Primärmaterial för denna uppsats och dess undersökning är dels de tre 

läroplanerna för den svenska gymnasieskolan: “Läroplan för gymnasieskolan” 

från 1970, “Läroplan för de frivilliga skolformerna” från 1994 och “Läroplan för 

gymnasieskolan” från 2011, dels kurs- och ämnesplaner tillhörande respektive 

läroplan med fokus på religionskunskapsämnet, samt läroböcker från respektive 

läroplansperiod: Religionskunskap för gymnasieskolan från 1972 av Sten Rodhe 

och Erland Sundström, Religionskunskap för gymnasiet : A-kursen från 1997 och 

Religionskunskap för gymnasiet : B-kursen från 1998 Lars-Göran Alm, och Under 

samma himmel : Religionskunskap för gymnasieskolan från 2013 av Ola Björlin 

och Ulf Jämterud. 

 

Varje läroplan har genomgått någon eller några former av revidering och 

uppdatering och det har även tillkommit diverse tilläggsdokument och 

kommentarmaterial, men denna uppsats kommer endast att undersöka de första 

utgåvorna av vardera läroplan. Läroplanerna förkortas genomgående i denna 

uppsats enligt de officiella förkortningarna; 1970 års “Läroplan för 

gymnasieskolan” förkortas Lgy 70, 1994 års “Läroplan för de frivilliga 

skolformerna” förkortas Lpf 94, och 2011 års “Läroplan för gymnasieskolan” 

förkortas Gy11.  

 

Kurs- och ämnesplanerna presenteras antingen som integrerade i läroplanerna 

eller som kompletterande dokument. Även kurs- och ämnesplanerna har 

genomgått någon eller några former av revidering och uppdatering och denna 

uppsats kommer att undersöka de publikationer av kurs- och ämnesplaner som 

skett i samband med första utgåvorna av vardera läroplan.  

 

Jag har valt läroböcker vars första upplaga publicerades två till fem år efter det att 

läroplanerna Lgy 70, Lpf 94 och Gy11 började gälla. Detta utifrån tanken att 

dessa böcker bör representera vad som står i dessa läroplaner på ett lämpligt sätt. 

Eftersom samtliga läroplaner senare genomgått någon eller några former av 

revidering och uppdatering ville jag inte välja läroböcker som publicerats för sent 

inom de olika läroplanens tidsspann då dessa förmodligen skulle förhålla sig till 
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de reviderade versionerna av läroplanerna, vilka jag valt att inte ha med i denna 

undersökning. 

 

Den lärobok jag valt att undersöka ifrån perioden då Lgy 70 gällde är 

Religionskunskap för gymnasieskolan (1972) av Sten Rodhe och Erland 

Sundström. Denna bok är enligt förorden “avsedd att användas som lärobok i 

religionskunskap på såväl treåriga som tvååriga linjer i gymnasieskolan” (Rodhe 

& Erland 1972) och är således tänkt att täcka in samtliga av de kurser i 

religionskunskap som fanns att tillgå för elever på gymnasieskolan under Lgy 70. 

 

De läroböcker jag valt att undersöka från perioden då Lpf 94 gällde är 

Religionskunskap för gymnasiet : A-kursen (1997) av Lars-Göran Alm och 

Religionskunskap för gymnasiet : B-kursen (1998) av Lars-Göran Alm. 

Anledningen till att jag valt två böcker från denna period är för att de tillsammans 

är tänkta att täcka in samtliga av de kurser i religionskunskap som fanns att tillgå 

för elever på gymnasieskolan under Lpf 94, vilka även de andra läroböckerna i 

undersökningen är tänkta att göra.  

 

Den lärobok jag valt att undersöka från perioden då Gy11 gällde är Under samma 

himmel : Religionskunskap för gymnasieskolan (2013) av Ola Björlin och Ulf 

Jämterud. Denna lärobok är avsedd för gymnasieskolans samtliga kurser inom 

ämnet religionskunskap under Gy11, men skulle även enligt författarna själva 

kunna användas i andra sammanhang (Björling & Jämterud 2013, s. 8). 

1.3. Metod 

 

För att svara på frågeställningarna och med tanke på materialet används främst 

innehållsanalys som metod. Denna uppsats kommer att undersöka om och hur 

samisk religion presenteras och beskrivs i gymnasieskolans läroplaner, kurs - och 

ämnesplaner samt läroböcker och för detta arbete lämpar sig innehållsanalys som 

metod mycket väl. Vidare syftar denna uppsats även till att uppmärksamma hur 

dessa dokument från olika tidsperioder antingen skiljer sig åt eller liknar varandra, 

och även detta är något som innehållsanalys lämpar sig väl för. Både kvantitativ 

och kvalitativ innehållsanalys kommer att användas, kvantitativ i arbetet med 

insamlandet av material och kvalitativ för att därefter analysera det insamlade 

materialet. 

 

Innehållsanalys är en form av textanalys där olika texter undersöks med syfte att 

beskriva och förklara vad dessa texter förmedlar och vad det kan säga om texten i 

sig, men även om bakomliggande och omgivande orsaker (Nelson & Woods Jr. 

2011, s. 109). Enligt Chad Nelson och Robert H. Woods, Jr., vilka beskriver 

innehållsanalys i The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of 

Religion (2011), är innehållsanalys som metod särskilt användbar för att se och 

förstå likheter, skillnader och utveckling i texter över tid och inom specifika 

områden och fenomen, vilket är just vad denna uppsats syftar till att göra (Nelson 

& Woods Jr. 2011, s. 110). Vidare kan den information som tillhandahålls genom 

en innehållsanalytisk undersökning sedan användas för att se hur en specifik 

grupp i ett samhälle ses på och förstås. Enligt Nelson och Woods Jr. har 
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innehållsanalys inom det religionsvetenskapliga fältet bland annat använts för att 

avgöra om vissa religiösa grupper framställts fördomsfullt och då särskilt i 

jämförelse med andra religiösa grupper (Nelson & Woods Jr. 2011, s. 110). Även 

detta är något som denna uppsats ämnar göra. 

 

Några begränsningar med denna metod är dels att det kan vara svårt att dra några 

generella slutsatser utifrån det material som undersöks, då resultaten begränsas till 

att gälla just enbart för det undersökta materialet, och dels att det även kan vara 

problematiskt att genomföra en objektiv undersökning då det kan vara svårt att 

finna representativt material att använda sig utav (Nelson & Woods Jr. 2011, s. 

117). I detta fall ser jag ändå att en viss objektivitet kommer att uppnås då det 

endast finns ett visst antal läroplaner och då denna uppsats har undersökt det, för 

gymnasiet, tillgängliga materialet. Det fanns i det urvalet inte någon valmöjlighet 

att välja till någon ytterligare läroplan eller välja bort någon, om en inte ser till de 

reviderade och uppdaterade versionerna som dock i sin grund ändå är likvärdiga 

de första versionerna som denna uppsats har undersökt. I och med detta anser jag 

att denna del av undersökningen ändå, i alla fall i sitt urval, är både objektivt och 

representativt. Vid val av läroböcker går det dock att hävda att undersökningen 

varken är objektiv eller representativ i framställningen av samisk religion i 

läroböcker i religionskunskapsämnet i och med det begränsade urvalet av endast 

en lärobok från vardera läroplansperiod, då det finns stor möjlighet att samisk 

religion i andra läroböcker framställs på helt andra sätt än i de böcker som valts ut 

till denna undersökning. Detta val var dock tvunget att genomföras då materialet i 

annat fall skulle bli för stort för denna uppsats omfång trots att en undersökning 

av samtliga läroböcker i religionskunskap skulle ha gett en mer korrekt 

helhetsbild över hur samisk religion framställs i läroböcker i religionskunskap.  

 

Även dokumentanalys kommer till viss del att användas då denna metod kan ses 

som övergripande och inkludera innehållsanalys (Davie & Wyatt 2011, s. 151). 

Dokumentanalys används med fördel då dokument undersöks och analyserar 

utifrån dess tänkta funktion, användning och innehåll, samt utifrån den kontext då 

dessa dokument har uppkommit. Just avsikt och tänkt publik är särskilt viktig 

inom dokumentanalys och detta är något som denna uppsats kommer att lägga 

visst fokus vid, varvid även denna metod kommer att vara användbar. Sättet som 

de dokument som denna uppsats behandlar tillkommit på och anledning till dess 

uppkomst ger vidare en insikt i olika sociala och politiska trender från specifika 

tidsperioder, vilket även det med fördel går att analysera utifrån dokumentanalys 

som metod (Davie & Wyatt 2011, s. 151). 

 

De sökord som använts i denna undersökning är: samisk, samer, same, sapmi, 

inhemsk, urreligion, ursprungsreligion, ursprungsfolk, ursprungsbefolkning, 

urbefolkning, urfolk, nåjd, trumma, naturfolk, naturreligion, minoritet. 

1.4. Teori 

Uppsatsen har postkolonial teori som teoretisk utgångspunkt, och i analysen av 

det undersökta materialet är det främst med detta perspektiv som diskussion förs 

och slutsatser fattas. Detta då postkolonial teori är en väl beprövad teori för att 

analysera hur inhemska befolkningar och minoriteter utsätts för både förtryck och 
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ignorans. Postkolonial teori kan ses som ett motstånd och en kritik mot 

västvärldens kolonialism. Samtidigt belyser postkolonial teori att arvet från 

kolonialismen är högst levande och att dess arv och effekter därav fortfarande har 

betydelse för världens maktrelationer, särskilt när det kommer till olika typer av 

kategorisering av människor som till exempel etniska grupper och minoriteter 

(Loomba 2008, ss. 22–23).  

 

Ania Loomba presenterar i boken Kolonialism/Postkolonialism : En introduktion 

till ett forskningsfält (2008) postkolonialismens innebörd och funktion som 

vetenskaplig teori. Loomba visar på att postkolonialismen uppstod för att förklara 

och förstå de effekter och den påverkan som kolonialismen hade, och ännu har, på 

hur världen med dess hierarkier och maktförhållanden fungerar. Loomba visar på 

hur komplex postkolonial teori är och hur den har kommit att tolkas med en 

mängd perspektiv. Till exempel visar Loomba på att om en ser på 

postkolonialismen som oppositionell kolonialismen så krävs det att denna 

postkoloniala förståelse behandlar specifika grupper och platser på ett sätt som 

begränsar och förenklar, och att viktiga aspekter då går förlorade (Loomba 2008, 

s. 29). Samtidigt menar andra, till exempel Jorge de Alva, att det är just detta som 

krävs för att konkretisera postkolonialism. De Alva menar att för att 

postkolonialism ens ska gå att använda som en vetenskaplig teori så behövs att 

begreppet frigörs från dess koloniala föregångare och i och med detta så kommer 

begreppet även att begränsas just för att tydliggöra och konkretisera vad det 

egentligen innefattar (Loomba 2008, ss. 26–29). 

 

Postkolonial teori används vidare för att specifikt förklara olika konstruktioner av 

ras- och kulturskillnader. Loomba visar på att kolonialiseringen även bidrog till 

det som idag kallas för andrafiering, ett begrepp som förklarar den princip där 

stater och folkgrupper tydliggör skillnader mellan ett “vi” och ett “dem” där alla 

möjliga specifika skillnader belyses och ges betydelse (Loomba 2008, s. 111). I 

detta sammanhang fick olika föreställningar om raser stor betydelse och dessa 

upplevda och konstruerade rasskillnader resulterade i stora ojämlikheter och 

maktskillnader mellan olika folkgrupper, ofta även de kopplade till 

kolonialismens tankar och idéer (Loomba 2008, s. 125). Detta kom att bli grunden 

för ett rastänk som senare innefattade den omfattande rasbiologin som samer fått 

utstå mycket lidande till följd utav.  

 

Inom religionsvetenskapen hjälper postkoloniala teorier till att medvetandegöra 

och förstå religionsbegreppets och religionsvetenskapens europeiska arv, och 

således även dess kristna grund. Detta är något som sedan även kan ses i 

europeiska institutioner så som svenska skolan. Vidare kan postkoloniala teorier 

hjälpa till att förklara de religiösa omvändelser och konverteringar som skedde till 

följd av kolonialismen, och här inräknat den kristna tvångskonverteringen av 

samer.  

 

I denna uppsats tolkas postkolonial teori i enlighet med vad Loomba menar att 

postkolonialism ofta betonar, nämligen att “postkolonialismen inte bör ses som 

någonting som bokstavligen efterträder kolonialismen och tillkännager dess slut, 

utan istället måste förstås som ett ifrågasättande av den koloniala dominansen och 

kolonialismens följdverkningar” (Loomba 2008, s. 26). Samer har i århundraden 

utsatts för förtryck och blivit förföljda av svenska staten, mycket med 
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utgångspunkt i de koloniala tankar som rådde under 1600–1900-talen, och denna 

uppsats ämnar undersöka hur detta koloniala arv kan ses i svenska 

gymnasieskolans styrdokument och läromedel från andra halvan av 1900-talet tills 

idag. Med postkolonial teori försöker denna uppsats vidare förstå vilka idéer och 

tankar som är bakomliggande de resultat som uppsatsens undersökning kommer 

visa, och vilka kopplingar som går att dra till de koloniala tendenser som ännu går 

att se. 

1.5. Tidigare forskning 

Det finns relativt lite forskning och studier om samisk representation i skolans 

styrdokument och läromedel, så som läroplaner, ämnesplaner och läroböcker. Än 

mindre har det forskats specifikt på hur samisk religion representeras och 

framställs inom nämnda medier. Av de efterforskningar som utförts inför denna 

uppsats har det endast framkommit ett fåtal forskningsrapporter och artiklar som 

behandlar sagda ämne. I förhållande till detta har det dock framkommit relativt 

många uppsatser på kandidatnivå och likvärdig nivå som behandlar ämnet samisk 

representation i svensk skola, och till viss del även representation av samisk 

religion. De allra flesta av dessa uppsatser har dock haft fokus på hur samisk 

kultur i stort och samer i allmänhet framställs utifrån mer sociologiska 

utgångspunkter och perspektiv, ofta i förhållande till skolämnena historia och 

samhällskunskap. Vidare har läroplaner och läromedel studerats utförligt och 

omfattande från ett utbildningsvetenskapligt perspektiv, men dessa studier har ofta 

ett mer allmänt och övergripande perspektiv och har således inte varit till särskilt 

stor användning inom denna uppsats.  

 

En forskningsrapport som undersöker samers representation i svenska läroböcker 

är Statens institut för läromedels rapport Samerna i svenska läroböcker från 1990. 

I denna rapport undersöks hur samer framställs i läromedel från mellanstadiet, 

högstadiet och gymnasiet i ämnena geografi, historia, religionskunskap, 

samhällskunskap, och socialkunskap för att se om framställningen av samer är 

saklig, nyanserad och rättvis samt om det utrymme som samer ägnas är rimligt 

(Statens institut för läromedel 1990, s. 4). Granskningen visar på att samer knappt 

representeras och att de närmast kan ses utgöra en “osynlig folkgrupp” (Statens 

institut för läromedel 1990, s. 2), samt att när samer väl framställs så framställs de 

exotifierande och som något avlägset på ett helt klart otillfredsställande sätt 

(Statens institut för läromedel 1990, ss. 2–3). Vidare beskrivs enligt rapporten 

samisk religion ofta som en naturfolksreligion (Statens institut för läromedel 

1990, s. 3). I undersökningen av läromedel i religionskunskap framkommer det att 

samisk religion finns representerad i ett antal läroböcker. Undersökningen visar 

dock på att de flesta framställningar är väldigt kortfattade eller att de endast 

behandlar vissa aspekt av samisk religion, till exempel trummor eller nåjder, och 

aldrig ger någon ordentlig historisk genomgång (Statens institut för läromedel 

1990, ss. 9–10). Ofta är dessa framställningar högst problematiska och 

undersökningen visar på att trots det lilla utrymme samisk religion innehar så 

nämns det ofta om samers alkoholmissbruk (Statens institut för läromedel 1990, s. 

10) 
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En annan forskningsrapport som undersöker samers representation i svenska 

läroböcker är Karin Granqvist-Nuttis rapport Samerna i svenska läroböcker 1865 

- 1971 från 1993. I denna rapport undersöker Granqvist-Nutti hur samer framställs 

i läromedel mellan åren 1865–1971. De läromedel som tagits med i denna 

undersökning är Läsebok för folkskolan och geografiböcker (Granqvist-Nutti 

1993, ss. 11–14). Resultat och analys visar på att samer framställs både i positiva 

och negativa dager. Det nomadiska liv och egenskaper som hör därtill, så som bra 

jaktförmågor och ihärdighet kopplat till fjällens tuffa miljö, framställs ofta som 

något positivt i de läromedel som Granqvist-Nutti undersökt, vilket Granqvist-

Nutti dock menar på skulle kunna bero på synen att det var i fjällvärlden och 

ingen annanstans som samer hörde hemma (Granqvist-Nutti 1993, ss. 31–33). 

Många av de negativa framställningarna av samer visar på samers svaghet för 

berusningsdrycker, kaffe, vackra föremål, samt samers brist på stadga och 

karaktär (Granqvist-Nutti 1993, ss. 33–34). Många av de läromedel som 

Granqvist-Nutti undersökt presenterar även samers fysikaliska egenskaper och 

detta utifrån olika tänk om ras och olika rasideologier (Granqvist-Nutti 1993, ss. 

37–39). Vidare visar Granqvist-Nutti på att när samer framställs görs de ofta det i 

samband med renar, och då renar som ekonomisk resurs. I de olika läromedel som 

undersökts finns det olika kategoriseringar av samer just utifrån antalet ägda renar 

där de olika kategorierna av samer framställs på olika sätt där de “rika” framställs 

i bättre dager än de “fattiga” (Granqvist-Nutti 1993, ss. 30–31). Ingenstans i 

denna rapport står det något om samisk religion.  

 

De uppsatser som framkommit i och med de efterforskningar som utförts inför 

denna uppsats och som ligger närmast dess frågeställningar och undersökning är 

en uppsats på C-nivå inom religionshistoria och religionsbeteendevetenskap på 

Uppsala universitet med titeln En usynlig religion og historie? : En analyse av 

hvordan samisk religion og historie framstilles i den svenske og den norske 

læreplanen. (2017) skriven av Cecilia Ibenholt och en uppsats på C-nivå inom 

religionshistoria och religionsbeteendevetenskap på Uppsala universitet med titeln 

Hur samisk religion och andra ursprungsfolksreligioner skildras i läroböcker för 

gymnasiet (2018) skriven av Petter Stiernstedt. Ibenholt undersöker i sin uppsats 

samisk representation och framställning i läroplaner inom svensk och norsk 

grundskola för att sedan jämföra dessa med varandra och analysera detta utifrån 

en postkolonial teori. Stiernstedt undersöker i sin uppsats samisk religion och 

andra ursprungsfolksreligioner i gymnasieskolans styrdokument och läroböcker 

inom Gy11 för att se om det förekommer stereotypisering och andregörande av 

dessa grupper. 

 

Denna uppsats syftar till att tillföra något nytt till detta forskningsområde om 

samisk representation i svensk skola då den fokuserar på gymnasieskolan och 

undersöker och analyserar samisk representation med ett religionshistoriskt 

perspektiv. Ett av syftena är att se om det skett någon förändring i synen på och 

representationen av samer och då med särskilt fokus på samisk religion mellan de 

tre läroplaner som gymnasieskolan genomgått sedan 1970-talet. Detta är något 

som det som ovan nämnt saknas forskning på och förhoppningarna är att denna 

uppsats kan komma att bidra till denna diskussion. 
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1.6. Avgränsningar 

Utifrån omfånget på denna uppsats har uppsatsen flera avgränsningar både när det 

kommer till det material som uppsatsen undersöker samt när det kommer till de 

metoder och teorier som den behandlar i samband med materialet. Uppsatsen 

undersöker endast läroplaner, kurs- och ämnesplaner och läromedel för 

gymnasieskolan. Vidare undersöks endast kurs- och ämnesplaner för ämnet 

religionskunskap. Därmed undersöks inte grundskolans styrdokument och inte 

heller andra ämnen där samisk kultur och tradition kan tänkas behandlas, så som 

historia och samhällskunskap. Här bör dock nämnas att ämnet religionskunskap 

på gymnasieskolan inte är något som existerar fritt av sig självt, det kräver 

egentligen vissa förkunskaper vilka ges genom ämnets genomgång på 

grundskolan. Vissa aspekter av ämnet religionskunskap bearbetas således endast i 

grundskolan och tanken är att gymnasieskolans elever redan besitter dessa 

kunskaper. Överlag ses ett större fokus på de historiska aspekterna av religion i 

grundskolan, medan gymnasieskolans religionskunskap snarare fokuserar på levd 

religiositet och relationen mellan religion, samtid och samhälle. Vidare undersöks 

endast första utgåvorna av läroplanerna, kurs- och ämnesplanerna och läroböcker. 

Samtliga dessa har efter första publikation reviderats och uppdaterats ett antal 

gånger. Därtill har det även publicerats en mängd tilläggsmaterial, kompletterande 

material, samt förklarande material till läroplanerna och kurs- och ämnesplanerna. 

Även dessa har valts bort att tas med i denna uppsats på grund av uppsatsens 

omfång. Slutligen undersöks endast en eller ett par läroböcker från respektive 

läroplansperiod. Valet av dessa läroböcker har skett utifrån representationen av 

läroböcker vars första upplaga publicerades två till fem år efter det att 

läroplanerna Lgy 70, Lpf 94 och Gy11 började gälla. Under perioderna för Lpf94 

och Gy11 så fann jag flera böcker publicerade inom detta tidsspann, jag gjorde då 

ett urval utefter mina egna erfarenheter som jag tillägnat mig från min egen 

skolgång och mina egna arbetslivserfarenheter inom skolväsendet av vilka 

läroböcker som faktiskt använts eller används inom gymnasieskolans 

undervisning i religionskunskap. Med största sannolikhet har även andra av de 

publicerade läroböckerna används inom gymnasieskolans 

religionskunskapsundervisning men då jag med säkerhet vet att de böcker jag valt 

att undersöka faktiskt använts eller används så fattades beslutet att ta med just 

dessa böcker i denna undersökning. Valet av läroböcker utifrån publiceringsår har 

skett med tanken att dessa böcker bör representera vad som står i dessa läroplaner 

på ett lämpligt sätt. Eftersom samtliga läroplaner senare genomgått någon eller 

några former av revidering och uppdatering ville jag inte välja läroböcker som 

publicerats för sent inom de olika läroplanens tidsspann då dessa förmodligen 

skulle förhålla sig till de reviderade versionerna av läroplanerna, vilka jag valt att 

inte ha med i denna undersökning. 

 

Då läroböckerna som har undersökts endast funnits att för mig tillgå i fysisk form 

och register och liknande inte är heltäckande så finns möjligheten att 

undersökningen har missat ställen där något eller några av de begrepp som 

används som sökord förekommit. Men i sådant fall är det endast enstaka ord eller 

begrepp och i delar eller kapitel som jag valt att avstå ifrån att noggrant undersöka 

i denna uppsats.  

 

Slutligen bör tilläggas att jag inte har några samiska kontakter eller ursprung och 

att jag inte kan någon variant av det samiska språket, vilket innebär att den 
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information om samer och samisk religion jag haft att tillgå endast kunnat tillgås 

genom andrahandskällor på antingen svenska eller engelska. Detta medför en risk 

att presentationen av samer och samisk religion blir vinklad av mitt 

utifrånperspektiv, något jag såklart hoppas att kunna undvika i största möjliga 

mån. 
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Kapitel 2 Bakgrund 

2. Bakgrund 

Samer har länge varit utsatta för olika typer av förtryck och diskriminering, ofta 

direkt från svenska staten eller tidigare liknande organ som svenska Kronan. 

Under 1500-talet blev samerna utsatta för hårt skattetryck från svenska Kronan 

som vid det här laget såg fördelar i att exploatera den svenska 

ursprungsbefolkningen för att stärka ekonomin (Lundmark 2008, ss. 24–25). 

Under 1600-talet fortsatte denna exploatering och samer blev bland annat utsatta 

för tortyr och tvångsarbete i och med gruvdriftens expansion i norra Sverige 

(Lundmark 2008, ss. 42–44). Under 1600-talet och 1700-talet bedrevs också ett 

starkt kristet missionerande av samer och många samer tvångskristnades och 

samiska religiösa uttryck och traditioner förbjöds och bestraffades (Lundmark 

2008, ss. 50–55). I och med detta startades även det första utbildningssystemet för 

samer, vars syfte var att omvända samer till kristendom (Axelsson, Brantefors & 

Elenius 2015, ss. 378–379). Samiska barn som gick i dessa skolor fick sedan 

agera missionärer och tanken var att på så sätt tillgå missionärer som kunde de 

samiska språken och var insatta i den samiska kulturen och på så sätt bedriva en 

än effektivare mission (Axelsson, Brantefors & Elenius 2015, s. 379). Under 

1800-talet förändrades synen på markägande och samer fråntogs då rätten till sina 

marker genom administrativa processer där svenska staten och olika privata 

aktörer tillskrev sig själva äganderätt över markerna där samer levde och verkade 

(Lundmark 2008, ss. 78–84). Under nationalismens framväxt under 1700-talets 

slut och 1800-talet växte även en ideologiskt förankrad rasism mot samer fram då 

det inom nationalismen sågs som ytterst viktigt att säkra vad svenskhet egentligen 

innebar och hur en människa bör vara och se ut för att kunna klassas som svensk. 

Detta resulterade bland annat i den rasbiologiska forskning som statliga 

universitet bedrev och i vilket samer var ytterst utsatta för diskriminering och 

kränkning. I detta tänk sågs inte samer som svenskar utan samer var folk som 

skulle förpassas till fjällvärlden för att inte beblanda sig med statens idé om äkta 

svenskar (Lundmark 2008, ss. 141–157). Stora delar av detta rasistiska tänk lever 

kvar och många samer utsätts än idag för rasism (Poggats 2018). 

2.1. Samisk religion 

En aspekt av det samiska livet som utsattes för extra stort motstånd av de kristna 

missionärerna och av svenska staten var den religiösa tradition som samer 

tillhörde. Samisk religion sågs av de kristna missionärerna som något farligt och 

något som inte gick att förena med deras kristna värderingar samt världs- och 

livssyn. Samtidigt hade kristendomen kommit att bli en del av den svenskhet som 

staten arbetade för att förvärva och försvara och samisk religion kom då att utgöra 
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ett hot mot detta. Förtrycket av samisk religion blev således stort, och i och med 

tvångskristnandet av samer och genom att samisk religion förbjöds och 

bestraffades så har mycket kunskap om det som var samisk religion innan 1600-

talet gått förlorad. Trots den hårda förföljelse som samer utsattes för fortsatte dock 

samiskt religiösa riter och ceremonier att genomföras, fast inte lika synligt och 

som tidigare. Många av de traditionella ritualerna och ceremonierna ändrade form 

men fortsatte att leva kvar och fast att många av de religiösa ceremonierna 

upphörde så fortsatte bland annat det samiska folket att visa vördnad och respekt 

för de platser och objekt som varit delaktiga i de tidigare ceremoniella riter och 

ritualer, och denna vördnad och respekt är högst synlig än idag (Rydving 2010, s. 

32).  

 

Men om samisk religion är något historiskt eller något levande råder det idag 

delade meningar om, och det pågår en diskurs mellan olika forskare och även 

samer emellan om hur är fallet. På Sametingets hemsida går det till exempel att 

läsa att samer förut hade en egen tro som idag egentligen inte finns kvar 

(Sametinget 2017a). Samtidigt presenterar Samiskt informationscentrum samisk 

religion som något högst levande och som något som aktivt praktiseras, om så 

dock i en förändrad form då mycket kunskaper om den tidigare samiska religionen 

gick förlorade i och med tvångskristnandet (Virdi Kroik 2019). Även Hans 

Mebius belyser i Bissie : Studier i samisk religionshistoria (2007) just detta, att 

den samiska religion som överlevt tills idag med största sannolikhet skiljer sig 

mycket från den religion som praktiserades innan tvångskristnandet, och att det 

rör sig om en förändring eller utveckling som skett just i samklang med mötet av 

kristendomen (Mebius 2007, s. 16). Tydligt är i alla fall att kristendomens 

påverkan har varit stor och att mycket av den samiska religion som existerade 

innan den kristna missionen i Sapmi och tvångskristnandet av samer har gått 

förlorad. Om en anser att samisk religion enbart är det som existerade innan den 

kristna missionen på 1600-talet så kanske en kan se samisk religion som historiskt 

och utdött, men om en ser på samisk religion som de idéer och traditioner som 

överlevde tvångskristnandet och som vördas och efterlevs än idag är samisk 

religion något högst levande. Frågan blir här vilka kriterier en ställer på vad 

samisk religion måste innefatta för att få vara samisk religion, och här är som sagt 

inte alla helt eniga. Något annat som är tydligt är som ovan nämnt att samisk 

kultur, och där inräknat samisk religion, har fått allt mer utrymme i den offentliga 

debatten och i det mediala landskapet under de senaste decennierna, och hur detta 

kommer komma att påverka synen på samisk religion återstår att se.  

 

Ett problem när det kommer till att definiera samisk religion och dess historia och 

utveckling är avsaknaden av äldre och tillförlitliga källtexter (Mebius 2007, s. 12). 

Den äldsta text som finns där samisk religion omnämns är från ett norskt 

historieverk från 1100-talet, men det var först i och med de kristna missionärerna 

under 1600-talet som samisk religion, dess historia och uttryck, mer utförligt kom 

att nedtecknas och då av de kristna missionärerna och utifrån deras perspektiv 

(Virdi Kroik 2019). Det främsta föremålet som ännu existerar och som ger någon 

form av insikt i hur samisk religion såg ut innan den kristna missionen är de bilder 

och figurer som finns avtecknade på de trummor som användes, och ännu används 

i viss utsträckning, av de samiska shamanerna nåjderna. Dessa bilder är dock 

svårtolkade, och vissa menar att det endast är nåjderna som trummorna tillhört 

som skulle kunna avläsa bildernas betydelse (Mebius 2007, s. 21). 
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2.2. Samer som ursprungsfolk 

Samer lever främst i norra Sverige, Norge, Finland, och på den ryska Kolahalvön i 

det som ofta benämns som Sápmi. Sápmi, vilket är det nordsamiska namnet och 

numera även det rådande begrepp som används även på svenska, är samernas land 

och där bor idag uppskattningsvis 60 000–80 000 samer (Lundmark 2008, s. 7). 

Samer är Sveriges enda ursprungsfolk och så erkänt av svenska staten sedan 1976 

(Utbildningsdepartementet 1976). Svenska staten definierar ursprungsfolk som “... 

folk som härstammar från folkgrupper som bodde i landet vid tiden för 

fastställandet av nuvarande statsgränser och som helt eller delvis har behållit sina 

sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner” (Utredningen om ILO-

konvention nr 169 1999, s. 14). Vidare förtydligas att det inte är hur länge ett visst 

folk bott inom ett visst område som är det viktigaste i definitionen av 

ursprungsfolk, utan att folkets sociala och kulturella situation är speciell 

(Utredningen om ILO-konvention nr 169 1999, s.14). I arbetet för att erkänna 

samer som ursprungsfolk har även FN (Förenta Nationerna) och deras arbete för 

ursprungsbefolkningar haft stort inflytande. Kampen om ursprungsbefolkningars 

rättigheter har varit lång och komplex och har kommit att bli en stor global 

rörelse. Mycket av denna kamp har resulterat i internationella konventioner som 

syftar på att klassificera olika ursprungsbefolkningar och minoritetsgrupper och 

påvisa och stärka deras särskilda rättigheter. Mycket ur den globala kampen syns 

även i kampen om samers rättigheter. Lennart Lundmark riktar dock i boken 

Stulet Land : Svensk makt på samisk mark (2008) skarp kritik mot att svenska 

staten och dess regeringar inte gör mer för att värna om samers rättigheter 

(Lundmark 2008, ss. 242–247). Lundmark menar på att trots att kampen för 

samers rättigheter utåt sett ses på med allvar så gör staten inte ett tillräckligt bra 

arbete med urfolksfrågorna, och trots att utredningar har bedrivits i frågan ses 

aldrig någon verklig effekt. 

 

I arbetet för ursprungsbefolkningars rättigheter har främst två konventioner fått 

stort genomslag: ILO:s konvention nr. 169, konventionen om ursprungsfolk och 

stamfolk, och FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter. ILO 

(Internationella Arbetsorganisationen) är en organisation som arbetar med 

mänskliga rättigheter och vars främsta mål är att införa humana arbetsvillkor och 

arbetsmiljöer som främjar social rättvisa (International Labour Organization 

2019a). 1989 antog ILO konventionen om ursprungsfolk och stamfolk som syftar 

på att särskilt stärka dessa folkgruppers rättigheter. Denna konvention är 

omfattande och innehåller artiklar med syfte att säkerställa skydd av 

ursprungsfolks landområden, ekonomi, språk, kultur, och religion (International 

Labour Organization 2019b). I Sverige har förslag om att ratificera ILO:s 

konvention nr. 169 debatterats flera gånger, men Sverige har trots detta ännu inte 

ratificerat denna konvention. 1999 genomfördes den första utredningen om 

Sveriges ratificering av ILO:s konvention nr. 169, SOU 1999:25, som 

konstaterade att för att Sverige skulle kunna ratificera konventionen krävdes det 

att samernas rätt till landområden måste stärkas, något som svensk regering 

motsätter sig (Lundmark 2008, s. 243; Utredningen om ILO-konvention nr 169 

1999). Därefter har ytterligare två utredningar om ratificering av ILO:s 

konvention genomförts, SOU 2005:116 och SOU 2006:14, utan att förändra 

svensk regerings inställning till ratificering.  
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FN antog 2007 sin deklaration om ursprungsfolkens rättigheter (United Nations 

2019). Även denna konvention är en omfattande konvention om ursprungsfolks 

rättigheter och innehåller artiklar som bland annat behandlar ursprungsfolks rätt 

till sin kultur, identitet, språk, hälsa och utbildning. Deklarationen betonar rätten 

till ursprungsfolkens egna kulturella uttryck och identiteter och förbjuder förbud 

mot dessa uttryck (United Nations 2019). Arbetet med deklarationen påbörjades 

redan 1982, men det tog lång tid mycket på grund av olika länders och staters 

ifrågasättande av de delar av deklarationen som gav ursprungsfolk rätt till 

landområden och självbestämmande (United Nations 2019). 2007 röstades 

förslaget igenom av de flesta av FN:s medlemsländer, däribland Sverige. Sverige 

var innan dess utsatta för hård kritik både från FN:s kommitté mot 

rasdiskriminering samt Europarådets kommission för mänskliga rättigheter, främst 

handlade denna kritik om landrättigheter där Sverige inte efterföljt kraven från 

flera internationella konventioner men även på flera andra områden där samer 

diskriminerades eller förbisågs fick Sverige utstå kritik (Lundmark 2008, s. 242). 

Denna deklaration är dock inte juridiskt bindande och kan på sin höjd ses ange en 

miniminivå för hur urfolksfrågorna bör behandlas, och krav ställs nu från bland 

annat sametinget på att deklarationen ska implementeras i svensk lagstiftning för 

att få verklig effekt (Sametinget 2016, 2017b). 

 

En ytterligare konvention som fått effekt i arbetet med ursprungsfolk och 

urfolksfrågor är Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. 

Denna konvention har som syfte att säkerställa respekten för nationella 

minoriteter och ger även ett kulturellt och språkligt skydd för dessa (Kuoljok 

2019). Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter 

undertecknades 1995 och kom att ratificeras av Sverige år 2000. De svenska 

minoriteter som kom att inkluderas i denna ratificering var samer, sverigefinnar, 

tornedalingar, romer och judar (Utrikesdepartementet 2000). Att samer i och med 

detta erkänns som en av Sveriges nationella minoriteter ger samer skydd och 

rättigheter inom ett antal olika områden. Ett av de mest framträdande områdena i 

konventionen är rätten om språkliga rättigheter. Detta innebär bland annat att 

samer har särskilda språkliga rättigheter när det kommer till användning av de 

olika samiska språken både privat och offentligt, och att de har rätt till att i skolan 

lära sig sina minoritetsspråk (Kuoljok 2019). En annan viktig del av denna 

konvention är att staten har ett ansvar att inom utbildningsområdet främja 

kunskapen om de nationella minoriteternas kultur, historia, språk och religion 

(Utrikesdepartementet 2000, s. 13). Denna del är särskilt intressant för denna 

uppsats då just förhållandet mellan svensk gymnasieskola och dess 

kunskapsförmedling av samisk religion är vad som undersöks. 
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Kapitel 3 Undersökning 

3. Undersökning 

Den nuvarande Gymnasieskolan har sitt ursprung i en komplex historisk 

utveckling av skolformer och reformer. Från de tidigaste kristna 

undervisningsformerna, till läroverksutbildning vid trivialskolor och 

katedralskolor, till gymnasium, så har vi idag landat i det som kallas för 

gymnasieskolan (Larsson & Prytz 2015, ss. 131–152). Gymnasieskolan som den 

ser ut idag uppkom i och med 1970 års läroplan Lgy 70 och genom 

sammanslagningen av det dåvarande gymnasiet och fackskolan år 1971 (Larsson 

& Prytz 2015, J., s. 147). Dessförinnan fanns det visserligen ett gymnasium som 

till stora delar påminner om den senare gymnasieskolan, men med vissa skillnader 

där en av de större var inkluderingen av vilka utbildningar som ingick. Sedan dess 

har gymnasieskolan genomgått två stora reformer där linjer och program har 

omstrukturerats och nya läroplaner samt betygssystem införts. 

 

Även ämnet religionskunskap har en komplex utveckling. De tidigaste 

skolformerna i Sverige bedrevs nästan uteslutande i syftet att utbilda och 

vidareutbilda präster eller annan personal som arbetade inom kristna samfund 

(Larsson & Westberg 2015, s. 93). När skolorna sedan frångick detta och fick 

andra typer av syften, som till exempel att utbilda adeln och handelsmän, var dock 

kyrkan och kristendom fortfarande en viktig del av utbildningsväsendet. Detta 

kom att förändras under det tidiga 1900-talet då kyrkan under denna period 

förlorade mycket av sitt inflytande över skolan och demokratiska värderingar 

istället kom att utgöra skolväsendets grund (Edgren 2015, s. 113). Från och med 

denna tid blev kristendom ett eget skolämne som sedan kom att förändras mycket. 

Runt 1900-talets mitt växte ett mer inkluderande och omfattande ämne fram som 

inte enbart kom att behandla kristendom och i och med de läroplansreformer för 

grundskolan som skedde 1969 så utvecklades det dåvarande ämnet 

kristendomskunskap till ett helt nytt ämne, nämligen religionskunskap. I Lgy 70 

var alltså ämnet religionskunskap ett faktum och ämnet var nu betydligt mer 

inkluderande utav andra religiösa traditioner och religioner, även om kristendom 

fortfarande hade en särställd plats även inom detta nya mer inkluderande ämne.  

 

Läroböcker har länge varit ett av de mest använda verktygen för lärare oavsett 

utbildningsnivå och ämne. Läroböcker skrivs ofta med utgångspunkt i läroplaner 

och ämnesplaner, och speglar på så vis ofta de kunskaper som enligt läroplaner 

och ämnesplaner är skolans ansvar att tillhandahålla dess elever. Läroböcker 

författas vidare ofta av faktiska lärare eller före detta lärare och är således utöver 

att vara informationskällor för undervisning även reflektioner av det ämne som de 

är tänkta att användas inom, ofta skrivs det nya läroböcker då det märks att de 

befintliga saknar något eller går att förbättra. Hur läroböcker skrivs, deras 
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innehåll, och direkta koppling till läro- och ämnesplaner är idag inget som direkt 

styrs eller kontrolleras av statliga myndigheter och det finns således inget direkt 

regelverk som läroböcker eller läroboksförfattare måste förhålla sig till. Vilka 

läroböcker som köps in och används och valet av läroböcker i denna process ser 

vidare olika ut från kommun till kommun, och till och med skola till skola.  

 

Med utgångspunkt i de teorier och metoder som presenterats ovan så undersöks 

här gymnasieskolans läroplaner, kurs- och ämnesplaner i ämnet religionskunskap, 

samt läroböcker för ämnet religionskunskap för att se om, hur, i vilken omfattning 

och på vilket sätt som samisk religion eller samers relation till religion presenteras 

och behandlas.  

3.1. Läroplaner 

I denna del av uppsatsen undersöks och analyseras läroplanerna för 

gymnasieskolan. Dessa läroplaner består av “Läroplan för gymnasieskolan” från 

1970 (Lgy 70), “Läroplan för de frivilliga skolformerna” från 1994 (Lpf 94) och 

“Läroplan för gymnasieskolan” från 2011 (Gy11). 

3.1.1. Lgy 70 

Lgy 70 är den första läroplanen för den moderna svenska gymnasieskolan. I och 

med denna läroplan och den skolreform som skedde 1971 slogs de tidigare 

skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola samman och bildade den nya 

skolformen gymnasieskolan vilket denna läroplan alltså täcker (Larsson & Prytz 

2015, s. 147). Lgy 70 skrevs med stor påverkan av det samtida politiska klimatet 

och synen på hur skolverksamheten bör bedrivas samt med påverkan av de 

utbildningsvetenskapliga rån som hade stort inflytande under denna tidsperiod, 

men också med inflytande av hur synen på skolan förändrats under 1940- och 50-

talen och då främst med det ökade fokuset på skolan som en demokratisk 

verksamhet (Larsson & Prytz 2015, ss. 147–151).  

 

Lgy 70 bestod av ett antal olika delar. Först och främst en allmän del som 

övergripande beskriver samtliga delar av gymnasieskolan och dess mål och 

riktlinjer med allmänna anvisningar, samt ämnenas kursplaner och övergripande 

mål och huvuddelar (Lgy 70 1970a, s. 5). Sedan tillkom flera supplement till den 

allmänna delen där gymnasieskolans olika inriktningar och linjer presenteras mer 

grundligt med kompletterande anvisningar och kommentarer för undervisningen 

(Lgy 70 1970a, s. 5). Därtill tillkom även för vissa linjer särskilda 

planeringssupplement som ytterligare utvecklar vad undervisningen inom vissa 

ämnen innebär och bör innehålla, samt hur undervisning bör bedrivas med fokus 

på läromedel, undervisningsformer, lektionsinnehåll och bedömning (Lgy 70 

1970a, s. 5). Denna undersökning kommer utöver den allmänna delen även att 

använda sig utav två olika supplementdelar, supplementdelen för de tvååriga 

ekonomiska, sociala, och tekniska linjerna samt supplementdelen för de treåriga 

och fyråriga linjerna, då det endast är i dessa två som religionsämnet behandlas 

(Lgy 70 1970a, s. 8).  

 

I Lgy 70s läroplan nämns varken samer eller samisk religion. Inte heller nämns 

samisk religion eller samer i samband med något av de andra sökord som använts 
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i denna undersökning. Det enda som tas upp i Lgy 70s läroplan som skulle kunna 

härleda till en diskussion om samisk religion är att ett av de huvudmoment som 

ämnet socialkunskap inom den sociala linjen ska behandla “Ras- och 

minoritetsfrågor”, men det är högst troligt att detta moment inte är tänkt att 

behandla just samisk religion eftersom det inte nämns på något annat ställe i 

läroplanen, inte ens under religionskunskap (Lgy 70 1970a, s. 128). 

 

3.1.2. Lpf 94 

1980- och 1990-talens politik kom att präglas mycket av den decentralisering av 

staten som då skedde, där bland annat kommunerna och landstingen fick ansvar 

över lärarnas anställningar och till stor del även skolverksamheten (Skott 2015, s. 

428; Lpf 94 1994, s. 2). Under 1990-talets början kom denna politik ytterligare att 

prägla skolverksamheten i och med den skolreform som då skedde och i och med 

de nya läroplanerna som då skrevs och som blev klara 1994, där Lpf 94 kom att 

ersätta Lgy 70 för gymnasieskolan (Edgren 2015, s. 127). Den politiska miljö som 

dessa nya läroplaner skapades i kom såklart även att påverka utformningen och 

innehållet i de nya läroplanerna och en stor förändring av läroplanernas 

utformning var att dessa läroplaner inte innehöll några konkreta förslag på 

undervisningsmetoder eller direkt innehåll utan endast omfattade mål och 

riktlinjer (Edgren 2015, s. 127). 

 

Lpf 94 är uppdelad i tre olika delar: 1994 års läroplan för de frivilliga 

skolformerna, särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program, och 

kursplaner i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala 

vuxenutbildningen. Läroplanen är i sin tur uppdelad i två delar: en första del som 

beskriver skolans värdegrund och uppgifter och en andra del som beskriver mål 

och riktlinjer. De särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program 

innehåller delar som beskriver dessa olika programs syften, strävan, samt vilka 

krav som åligger vardera program när det gäller elevens färdigheter efter avslutad 

utbildning. Kursplanerna i kärnämnen för gymnasieskolan och den gymnasiala 

vuxenutbildningen beskriver vad dessa ämnen har för syften, karaktär och 

struktur, samt mål. Utöver Lpf 94 finns det även en timplan för gymnasieskolans 

nationella program inom Lpf 94, som presenterades som bilaga till dåvarande 

skolplan (Lpf 94 1994, s. 3) 

 

I Lpf 94s läroplan nämns samer en gång i den del av läroplanen som heter 

“Kunskaper : Mål” (Lpf 94 1994, s. 11). Där står det att “[s]kolan skall sträva mot 

att varje elev i gymnasieskolans nationella och specialutformade program samt 

den gymnasiala vuxenutbildningen [...] har god insikt i centrala delar av det 

svenska, nordiska, inklusive det samiska, och västerländska kulturarvet” (Lpf 94 

1994, s. 11). Däremot nämns det inget specifikt om samisk religion och inte heller 

nämns samisk religion i samband med något av de andra sökord som använts i 

denna undersökning. Visst skulle en kunna mena på att samisk religion är en del 

av det samiska kulturarvet men eftersom samisk religion inte nämns specifikt så 

bör en kanske undvika att anta att denna formulering faktiskt syftar på att 

undervisa om det. 
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3.1.3. Gy11 

Nästa skolreform för gymnasieskolan skedde 2011, då Gy11 kom att ersätta Lpf 

94. Några av de bakomliggande orsakerna till varför denna reform genomfördes 

var att det under 2000-talets början kunde ses en nedgång i hur många elever som 

gick klart sin gymnasieutbildning och att studieresultaten sjönk (Gy11 2011a, s. 

12). För att motverka detta syftade den nya läroplanen till att tydligare göra 

skillnad på yrkesförberedande program och studieförberedande program med 

förhoppningen att detta skulle bidra till färre avhopp (Gy11 2011a, s. 12; Larsson 

& Prytz 2015, s. 151). Gy11 syftade även till att göra de olika programmen mer 

likvärdiga och att tydliggöra styrdokument och studievägar för att uppnå en mer 

kvalitetssäkrad utbildning (Gy11 2011a, s. 12). Likt Lpf 94 innehöll inte heller 

denna läroplan några konkreta förslag på undervisningsmetoder eller direkt 

innehåll utan endast mål och riktlinjer. 

 

Gy11 är uppdelad i fyra olika delar. En första del där skolans värdegrund och 

uppgifter presenteras, en andra del där läroplanens övergripande mål och riktlinjer 

presenteras och beskrivs, en tredje del där examensmål för alla de nationella 

programmen presenteras och beskrivs, och en fjärde och sista del där de 

gymnasiegemensamma ämnena, tidigare kallat kärnämnen, presenteras och 

beskrivs. Beskrivningarna av de gymnasiegemensamma ämnena innehåller vidare 

en presentation av ämnet, ämnets syfte, vad undervisningen skall ge eleverna 

förutsättningar att utveckla, kurser i ämnet, samt centralt innehåll och 

kunskapskrav för vardera kurs.  

 

I Gy11s läroplan nämns samer en gång, i den del av läroplanen som heter 

“Kunskaper : Mål” (Gy11 2011b, s. 10). Där står det att “[d]et är skolans ansvar 

att varje elev [...] har kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, 

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

historia” (Gy11 2011b, ss. 9–10). Härmed nämns (i alla fall om en ser till första 

utgåvor) för första gången samisk religion specifikt i en läroplan, och det står klart 

och tydligt att skolan har ett ansvar att skolans elever får kunskap om just samisk 

religion. Det ges dock inga specifika instruktioner till inom vilket ämne dessa 

kunskaper skall förmedlas, och inte heller vilken skolpersonal som har ansvaret att 

se till att eleverna erhåller denna kunskap. 

3.1.4. Jämförelse och sammanställning 

I dessa läroplaner syns det tydligt en historisk utveckling när det kommer till 

samisk representation och gymnasieskolans ansvar i hur den ska behandla samer 

och samiska traditioner. Lgy 70 nämner aldrig samer, Lpf 94 nämner att skolan 

har ett ansvar att förmedla kunskap om det samiska kulturarvet, och Gy11 nämner 

att skolan har ett ansvar att förmedla kunskap om samers kultur, språk, religion 

och historia. Läroplanerna går alltså från att inte nämna samer alls till ett relativt 

ingående och omfattande krav. I Gy11 nämns även specifikt samisk religion som 

något som gymnasieskolan har ett ansvar att kunna förmedla kunskap om, vilket 

inte ses i någon av de tidigare läroplanerna. 
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3.2. Kurs- och ämnesplaner 

I denna del av uppsatsen undersöks och analyseras kurs- och ämnesplaner för 

ämnet religionskunskap för gymnasieskolan inom de tre läroplanerna: “Läroplan 

för gymnasieskolan” från 1970 (Lgy 70), “Läroplan för de frivilliga 

skolformerna” från 1994 (Lpf 94) och “Läroplan för gymnasieskolan” från 2011 

(Gy11). 

3.2.1. Lgy 70 

Ämnet religionskunskap var vid Lgy 70s uppkomst relativt nytt; ämnet 

utformades först under 1960-talet då man frångick ett exkluderande fokus på 

kristendomen. Detta resulterade i ett nytt, mer inkluderande, religionsämne där 

fler religiösa traditioner lyftes och behandlades. Religionskunskap var dock inom 

denna läroplan inte något obligatoriskt ämne, utan ingick endast i vissa linjers 

kursutbud. Religionskunskap som ämne ingick i utbildningen för de tvååriga 

ekonomiska, sociala, och tekniska linjerna samt för de treåriga och fyråriga 

linjerna (Lgy 70 1970a, s. 8).  

 

Kurs- och ämnesplanerna i Lgy 70s supplementdokument “innehåller 

kompletterande anvisningar och kommentarer för undervisningen i ämnen och 

kurser i anslutning till de [...] fastställda kursplanerna.” (Lgy 70 1970b, s. 5). Det 

innehåller därtill även timplaner för hur mycket tid som vardera ämne skall ges 

inom de olika linjerna (Lgy 70 1970b, ss. 13–27). Utöver detta finns det även 

textstycken med kommentarer och anvisningar i supplementen, som vidare 

utvecklar både synen på religionskunskap som ämne men också hur undervisning 

i ämnet kan och bör bedrivas.  

 

Redan i Lgy 70s allmänna del presenteras som ovan nämnt religionskunskapens 

huvudmoment. Dessa huvudmoment utvecklas sedan i de båda supplementen för 

de linjer som inkluderar ämnet religionskunskap i sin utbildning och i 

planeringssupplementet för ekonomiska och samhällsorienterade ämnen, vari det 

ges mer ingående förklaringar till vad dessa huvudmoment innebär och bör 

behandla. 

 

I Lgy 70 var målen för religionskunskap att eleven genom undervisning skulle: 

• “skaffa sig kunskap om olika åskådningars innehåll, 

• orientera sig om väsentliga moraliska och religiösa problem särskilt i vår 

egen tid, 

• öka sin kunskap om kristendomen och viktiga ickekristna religioner samt 

• med bevarad tolerans mot andras uppfattning uppöva sin förmåga till 

självständigt ställningstagande i livsåskådningsfrågor” (Lgy 70 1970a, s. 

169). 

 

Religionskunskapsämnet delades sedan upp i olika huvudmoment, som bestod av: 

• “Analys av den moderna människans situation. 

• Etiska och moraliska frågor. 

• Kristendomen. 

• Livsåskådningsdebatten. 

• Andra attityder till tillvaron än de religiösa. 
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• Icke-kristna religioner” (Lgy 70 1970a, s. 169). 

 

I de delar som behandlar Religionskunskap i Lgy 70 nämns varken samer eller 

samisk religion. Inte heller nämns samisk religion eller samer i samband med 

något av de andra sökord som använts i denna undersökning. Samer nämns dock i 

de delar som behandlar ämnena historia och samhällskunskap, och då i samband 

med underrubriker som behandlar aktuella samhällsfrågor och nationella 

minoriteter (Lgy 70 1970b, s. 295, 315). 

 

Beskrivningen för religionskunskapsämnet nämner dock att huvudtankar i 

naturreligion är något som ska behandlas inom ämnet (Lgy 70 1970b, s. 300: Lgy 

70 1970c, s. 162). Här skulle då en diskussion om samisk religion kunna uppstå 

då samisk religion kan ses som en naturreligion (Virdi Kroik 2019). Men det 

framgår inte specifikt av dokumentet att just samisk religion ingår i denna 

klassificering av naturreligioner och i den vidare beskrivningen av 

religionskunskapsämnets huvudmål med kommentarer och anvisningar 

framkommer det att naturreligioner skall behandlas särskilt utifrån de 

naturreligioner som finns i Afrika, vilket tyder på att denna beskrivning kanske 

inte direkt är tänkt att innefatta samisk religion (Lgy 70 1970b, s. 304).  

 

I ämnesbeskrivningen för historia och socialkunskap nämns vidare att 

“minoriteter i vårt eget land” (Lgy 70 1970c, s. 36) och “ras- och 

minoritetsfrågor” (Lgy 70 1970c, s. 38) skall behandlas, men då samisk religion 

inte specifikt nämns i samband med detta är det högst troligt att just samisk 

religion inte var tänkt att ingå i dessa diskurser. 

3.2.2. Lpf 94 

I Lpf 94 har religionskunskap blivit ett så kallat kärnämne, ett ämne som läses 

obligatoriskt av samtliga elever som går gymnasieskolan. Ämnet är inte längre 

särskilt nytt utan har nu existerat i ungefär tre decennier.  

 

Kursplanen för religionskunskap är i linje med den nya skolreformen ganska 

kortfattad (Edgren 2015, s. 127). Kursplanen för religionskunskap innehåller en 

övergripande beskrivning av ämnets syfte, dess karaktär och struktur, samt mål 

för den specifika kursen religionskunskap A. 

 

Varför det endast presenteras mål för kursen religionskunskap A beror på att 

regeringen i Lpf 94 endast fastställde kursplanerna för just kärnämnena. Övriga 

kursplaner, så som religionskunskap B, fastställdes istället av Skolverket eller av 

lokala styrelser för utbildningar. Via skolverket går det inte att tillgå någon 

kursplan i religionskunskap B från 1994, men däremot en som gällde mellan år 

2000 till år 2011 (Skolverket 2019).  

 

Målen för religionskunskap A i Lpf 94 är att elever ska: 

• “kunna redovisa insikter i kristendomens och andra världsreligioners och 

livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och 

urkunder, 

• kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i 

människors sätt att tänka och handla, 
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• kunna reflektera över och argumentera kring existentiella frågor inom tro, 

etik och livsåskådning och med respekt för andra människors uppfattning 

kunna motivera en egen ståndpunkt, 

• kunna arbeta allt mer medvetet med sina egna livs- och moralfrågor och ta 

ansvar för att utforma en personlig hållning i dessa frågor samt förstå 

konsekvenserna av denna för andra människor, samhälls- och yrkesliv” 

(Lpf 94 1994, s. 42).  

 

I de delar som behandlar religionskunskap i Lpf 94 nämns varken samer eller 

samisk religion. Inte heller nämns samisk religion eller samer i samband med 

något av de andra sökord som använts i denna undersökning. Samer och samisk 

religion nämns inte heller i kursplanerna för något av de andra ämnena som 

beskrivs i Lpf 94. Inte heller i det dokument som behandlar religionskunskap B 

nämns samer eller samisk religion. 

 

Kursplanens mål och syfte utesluter dock inte att samisk religion behandlas. 

Kursplanens mål har ett tydligt fokus på kristendom och de så kallade 

världsreligionerna, samt på andra livsåskådningar. I dokumentet framgår det inte 

vad begreppet världsreligioner innebär och inte heller vilka livsåskådningar som 

kursen är ämnad att behandla. I syftesdelen av kursplanen för religionskunskap A 

så står det vidare att “[u]ndervisningen skall fördjupa elevernas kunskaper om 

kristendomen och övriga religioner och livsåskådningar” (Lpf 94 1994, s. 41). Här 

ses ett bredare fokus på vilka religiösa traditioner som kursen skall behandla som 

inte är begränsat till världsreligioner, utan alla övriga religioner, vilket då i teorin 

även skulle kunna inkludera samisk religion. Men med tanke på kursplanens fokus 

på kristendom och senare även världsreligioner kan en ändå anta att samisk 

religion inte direkt är tänkt att inkluderas i dessa begrepp. 

3.2.3. Gy11 

I Gy11 är religionskunskap ett av de gymnasiegemensamma ämnena, vilket går att 

likställa med kärnämnen från Lpf 94, och läses likt kärnämnena i Lpf 94 

obligatoriskt av samtliga elever som går gymnasieskolan. Ämnet har nu existerat i 

cirka fem decennier. 

 

Även denna läroplans kursplan för religionskunskap är kortfattad. Kursplanen för 

religionskunskap innehåller en beskrivning av ämnet, en beskrivning av ämnets 

syfte, beskrivning av vad eleverna ska ges förutsättning att utvecklas i, en lista på 

religionskunskapskurser, samt de centrala innehållen och kunskapskraven för 

kursen religionskunskap 1 (Gy11 2011b, ss. 137–142). 

 

Likt Lpf 94 är det bara den första av de i detta fall tre kurser i religionskunskap 

som beskrivs i läroplanen då det endast är denna kurs som är ett 

gymnasiegemensamt ämne. Beskrivningar av de övriga kurserna finns att tillgå på 

Skolverkets hemsida, men utan information om de har blivit uppdaterade eller inte 

sedan 2011. 

 

Det centrala innehåller för religionskunskap 1 i Gy11 är: 
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• “Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, 

deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i 

samtiden, i Sverige och i omvärlden. 

• Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 

• Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet. 

• Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till 

religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner 

och historiska och nutida händelser. 

• Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den 

aktuella samhällsdebatten. 

• Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt 

hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad 

ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. 

• Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, 

övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna 

ställningstaganden” (Gy11 2011b, s. 138). 

 

I de delar som behandlar religionskunskap i Gy11 så nämns varken samer eller 

samisk religion. Inte heller nämns samisk religion eller samer i samband med 

något av de andra sökord som använts i denna undersökning. Samer och samisk 

religion nämns inte heller i kursplanerna för något av de andra ämnena som 

beskrivs i Gy11. Samer och samisk religion nämns inte heller i beskrivningen av 

någon av de andra kurserna i religionskunskap. 

 

Religionskunskapsämnets syfte i Gy11 utesluter likt Lpf 94 dock inte att samisk 

religion behandlas. I kursplanens står det att “[u]ndervisningen i ämnet 

religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar 

kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika 

tolkningar när det gäller dessa” (Gy11 2011b, s. 137). Återigen utan att definiera 

vad begreppen religioner och livsåskådningar innefattar, och de skulle alltså i alla 

fall teoretiskt även kunna innefatta samisk religion. Intressant här är att kurserna i 

religionskunskap inte har i sin beskrivning att behandla samisk religion fast att det 

i läroplanen är något som skolan skall ansvara över att varje elev har kunskap om. 

Enligt skolverket är tanken att läroplanens två första kapitel ska integreras i 

ämnesplanerna, och att det är skolans ansvar att detta sker, men detta framkommer 

inte i själva läroplanen utan är information som de gett ut vid sidan av den 

(Skolverket: mailsvar 2019-04-11). Frågan återstår dock om när, under vilka 

lektioner, och av vem det egentligen är tänkt att eleverna ska få möjlighet att 

erhålla denna kunskap. 

3.2.4. Jämförelse och sammanställning 

I dessa kurs- och ämnesplaner syns inte samma typ av historisk utveckling som är 

synlig i ovan nämnda undersökning av läroplanerna när det kommer till samisk 

representation och gymnasieskolans ansvar i hur den ska behandla samer och 

samiska traditioner. Ingen av läroplanernas kurs- och ämnesbeskrivning i 

religionskunskap nämner samer eller samisk religion. Detta trots att både Lpf 94 

och Gy11 uttrycker att skolan har ett ansvar att se till att elever besitter kunskap 

om samer och samisk tradition. Särskilt anmärkningsvärt är detta när det kommer 
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till Gy11 som specifikt nämner att skolan har ett ansvar att se till att eleverna har 

eller får kunskap om samisk religion. Det uppstår då ett frågetecken kring när det 

egentligen är tänkt, vilket ämne och i vilket sammanhang, som möjlig 

undervisning om samisk religion skall ske, om inte under undervisningen i 

religionskunskap. Denna fråga besvaras aldrig varken i läroplanen, ämnesplanen 

eller i något av de kompletterande dokumenten som kunnat tillgås. 

3.3. Läromedel 

I denna del av uppsatsen undersöks och analyseras fyra läroböcker för 

religionskunskapsämnet på gymnasieskolan. De fyra böckerna som undersöks och 

analyseras är Religionskunskap för gymnasieskolan (1972) av Sten Rodhe och 

Erland Sundström, Religionskunskap för gymnasiet : A-kursen (1997) av Lars-

Göran Alm, Religionskunskap för gymnasiet : B-kursen (1998) av Lars-Göran 

Alm, och Under samma himmel : Religionskunskap för gymnasieskolan (2013) av 

Ola Björlin och Ulf Jämterud. Som ovan nämnt undersöks läroböcker vars första 

utgåvor publicerades inom ett relativt snävt tidsspann från det att nya läro- och 

ämnesplaner för gymnasieskolan utkommit. Läroböckernas kapitel presenteras för 

att visa på vilka ämnen som vardera lärobok går igenom, samt med tanke att visa 

på inom vilka av dessa kapitel som undervisning om samisk religion skulle passa 

att inkluderas.  

3.3.1. Lgy 70 

Den lärobok som undersöks från perioden då Lgy 70 gällde är Religionskunskap 

för gymnasieskolan (1972) av Sten Rodhe och Erland Sundström. Denna bok är 

enligt förorden “avsedd att användas som lärobok i religionskunskap på såväl 

treåriga som tvååriga linjer i gymnasieskolan” (Rodhe & Sundström 1972) och är 

således tänkt att täcka in samtliga av de kurser i religionskunskap som fanns att 

tillgå för elever på gymnasieskolan under Lgy 70. 

 

Båda författare har tidigare skrivit läroböcker i religionskunskap men detta är den 

första läroboken i religionskunskap som de har skrivit tillsammans. Som 

komplement till Religionskunskap för gymnasieskolan (1972) publicerades även 

en studiebok, Religionskunskap för gymnasieskolan : Studiebok (1972), utarbetad 

av Boel Westerberg. Studieboken ger förslag på hur religionskunskapsämnet kan 

studeras på de olika linjer där ämnet ingår i utbildningen utifrån de olika timantal 

som ämnet har på respektive linje. Denna studiebok har inte tagits med i 

undersökningen då den helt utgått från läroboken och således inte bidrar till någon 

ny information.  

 

Religionskunskap för gymnasieskolan (1972) är indelad i fyra kapitel, vilka i sin 

tur sedan är indelade i en mängd underrubriker. De fyra kapitlen är:  

• “Människan i nutidens värld” 

• “Världsreligionerna” 

• “Livsåskådningar i mångfald” 

• “Moralfrågor i teori och tillämpning” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Människan i nutidens värld” är:  
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• “Människan i världen” 

• “Människan i samhället” 

• “Människan inför framtiden” 

• “Människan och religionen” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Världsreligionerna” är:  

• “Nutida religioner” 

• “Afrikansk religion” 

• “Hinduism” 

• “Buddhism” 

• “Kinesiska religioner” 

• “Japans nationalreligion: Shinto” 

• “Judendomen” 

• “Islam” 

• “Kristendomen”  

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Livsåskådningar i mångfald” är: 

• “Sekularisering och religionskritik” 

• “Livsåskådningar utan religion” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Moralfrågor i teori och tillämpning” 

är:  

• “Vilka frågor är moralfrågor?” 

• “Kan man resonera om moral?” 

• “Teorier om moral” 

• “Moral och religion” 

• “Praktiska moralfrågor” 

 

Därtill tillkommer även förord, som introducerar boken, dess syfte och dess 

författare, samt innehållsförteckning och register. Boken är på 266 sidor exklusive 

förord och innehållsförteckning.  

 

I Religionskunskap för gymnasieskolan (1972) nämns varken samer eller samisk 

religion. Inte heller nämns samisk religion eller samer i samband med något av de 

andra sökord som använts i denna undersökning.  

 

Boken diskuterar dock i några stycken i kapitlet “Människan i nutidens värld” 

under underrubriken “Människan och religionen” religiös mångfald och 

minoriteters rättigheter till religionsfrihet och val av egen religiositet, och att 

denna rättighet skyddas i och med lagstiftningar om just religionsfrihet (Rodhe & 

Sundström 1972, s. 13). Boken tar även i kapitlet “Världsreligionerna” och under 

underrubriken “Nutida religioner” upp naturreligion, eller naturfolkens religion 

som boken också benämner det som, i samband med att den diskuterar skriftlösa 

religioner och primitiv religion med syfte att påvisa att det ses vara skillnad 

mellan naturfolk och kulturfolk och således också dessa gruppers religiositet, 

något som boken dock bitvis kritiserar (Rodhe & Sundström 1972, s. 17). Inget av 

detta kopplas dock direkt till samer eller samisk religion. 
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3.3.2. Lpf 94 

De läroböcker som här undersöks från perioden då Lpf 94 gällde är 

Religionskunskap för gymnasiet : A-kursen (1997) av Lars-Göran Alm och 

Religionskunskap för gymnasiet : B-kursen (1998) av Lars-Göran Alm. 

Anledningen till att två böcker från denna period undersöks är för att de 

tillsammans är tänkta att täcka in samtliga av de kurser i religionskunskap som 

fanns att tillgå för elever på gymnasieskolan under Lpf 94, likt både läroboken 

från Lgy 70 och läroboken från Gy11 är tänkta att göra. 

 

Dessa läroböcker är avsedda för gymnasieskolans A- och B-kurs i ämnet 

religionskunskap och är tänkta att kunna användas inom de flesta program där 

dessa kurser ges.  

 

Religionskunskap för gymnasiet : B-kursen (1998) är enligt förorden tänkt att 

kunna användas till B-kursen i ämnet religionskunskap oavsett vilken lärobok i A-

kursen som har använts, och kan således ses som helt fristående från 

Religionskunskap för gymnasiet : A-kursen (1997). Samtidigt är den ändå en 

direkt uppföljning på det som presenteras i Religionskunskap för gymnasiet : A-

kursen (1997) och dessa böcker tillsammans agerar då som heltäckande litteratur 

för religionskunskapsämnet på gymnasieskolan. 

 

Religionskunskap för gymnasiet : A-kursen är indelad i fem kapitel vilka sedan i 

sin tur är indelade i en mängd underrubriker. De fem kapitlen är:  

• “Att vara människa” 

• “Livets kretslopp” 

• “Världshistoriens Gud” 

• “I en sekulariseras värld” 

• “Hur ska vi leva?” 

 

Kapitlet “Att vara människa” har inga övergripande underrubriker.  

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Livets kretslopp” är:  

• “Naturreligioner” 

• “Hinduismen” 

• “Buddhismen” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Världshistoriens Gud” är:  

• “Gamla testamentets huvudtankar” 

• “Judendomen” 

• “Kristendomen” 

• “Islam” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “I en sekulariseras värld” är: 

• “Humanistiska livsåskådningar” 

• “Naturalistiska livsåskådningar” 

• “Nyandlighet” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Hur ska vi leva?” är:  

• “Moral och etik” 
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• “Moral är att välja” 

 

Därtill tillkommer även förord, som introducerar boken, dess syfte och innehåll, 

samt innehållsförteckning, lästips, register och källförteckning. Boken är på 160 

sidor. 

 

Religionskunskap för gymnasiet : B-kursen är indelad i åtta kapitel vilka sedan i 

sin tur är indelade i en mängd underrubriker. De åtta kapitlen är:  

• “Det heliga” 

• “Bön, meditation och mystik” 

• “Gudsbilder” 

• “Människobilder” 

• “Kristendom och samhälle” 

• “Islam och samhälle” 

• “Religion och samhälle i syd- och östasien” 

• “Livsåskådningar i Sverige idag” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Det heliga” är:  

• “Heliga platser” 

• “Helig tid” 

• “Heliga handlingar” 

• “Heliga texter” 

• “Heliga människor” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Bön, meditation och mystik” är: 

• “Bönen” 

• “Meditation” 

• “Mystik” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Gudsbilder” är: 

• “Polyteism” 

• “Monoteism” 

• “Religion utan gudar” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Människobilder” är: 

• “Människans natur” 

• “Människans värde” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Kristendom och samhälle” är: 

• “Medeltidens kristna Europa” 

• “Reformationstiden” 

• “Sekulariseringens tid” 

• “Vårt sekel” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Islam och samhälle” är: 

• “Det islamiska världsväldet” 

• “Islam idag” 
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De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Religion och samhälle i syd- och 

östasien” är: 

• “Indien” 

• “Buddhismen” 

• “Kina” 

• “Japan” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Livsåskådningar i Sverige idag” är: 

• “Att mäta livsåskådningar” 

• “Tre undersökningar” 

• “Ett rikt utbud av livsåskådningar” 

 

Därtill tillkommer även förord, som introducerar boken, dess syfte och innehåll, 

samt innehållsförteckning, lästips, register och källförteckning. Boken är på 160 

sidor. 

 

I läroböckerna Religionskunskap för gymnasiet : A-kursen (1997) och 

Religionskunskap för gymnasiet : B-kursen (1998) nämns varken samer eller 

samisk religion. Inte heller nämns samisk religion eller samer i samband med 

något av de andra sökord som använts i denna undersökning.  

 

I Religionskunskap för gymnasiet : A-kursen (1997) finns i kapitlet “Livets 

kretslopp” underrubriken “Naturreligioner” (Alm 1997, ss. 13–18). Där beskrivs 

och presenteras vad en naturreligion är och att det är något som hör samman med 

naturfolk. Dessa naturfolk menar boken existerar än idag och att det alltså inte 

handlar om något utdött eller endast historiskt. Boken menar på att de flesta 

naturfolk bor i områdena kring ekvatorn och i norra Kanada och Sibirien. Boken 

beskriver vidare företeelser inom naturreligioner så som gudar, andar, riter och 

magi. Boken presenterar och beskriver även en specifik naturreligion: 

Yorubafolkets religion. Boken nämner här aldrig samer eller samisk religion trots 

att bokens beskrivningar stämmer väl överens med hur samisk religion ofta 

beskrivs och klassificeras.  

 

I Religionskunskap för gymnasiet : B-kursen (1997) finns ett kapitel som heter 

“Livsåskådningar i Sverige idag” (Alm 1998, ss. 143–155). Utgångspunkt och 

fokus för detta kapitel är sekularism och huruvida Sverige är ett sekulärt land eller 

inte. Kapitlet går igenom några undersökningar som har genomförts i frågan där 

boken bland annat behandlar problematiken kring frågeställningen om en är 

religiös eller inte samt hur olika frågeställningar påverkar dessa svar och hur 

svaren sedan kan tolkas på olika sätt. Avslutningsvis presenterar detta kapitel New 

Age som en snabbt växande nyandlig trend. Samer eller samisk religion nämns 

aldrig i detta kapitel. 

3.3.3. Gy11 

Den lärobok som här undersöks från perioden då Gy11 gällde är Under samma 

himmel : Religionskunskap för gymnasieskolan (2013) av Ola Björlin och Ulf 

Jämterud. Denna lärobok är avsedd för gymnasieskolans samtliga kurser inom 

ämnet religionskunskap under Gy11, men skulle även enligt författarna kunna 

användas även i andra sammanhang (Björlin & Jämterud 2013, s. 8). 



 27 

 

Under samma himmel : Religionskunskap för gymnasieskolan (2013) är indelad i 

fyra kapitel, vilka sedan i sin tur är indelade i en mängd underrubriker. De fyra 

kapitlen är: 

• “Människan och tron” 

• “Människan och moralen” 

• “Religioner och sekulär livssyn” 

• “Tematiska tvärsnitt” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Människan och tron” är: 

• “Under samma himmel” 

• “Tro och mening i en digital tidsålder” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Människan och moralen” är: 

• “Vad är moral?” 

• “Hur vet vi att vi handlat rätt?” 

• “Vad är en god människa? Dygdetiska perspektiv” 

• “Etik och politik” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Religioner och sekulär livssyn” är: 

• “Religiösa livsåskådningar” 

• “Judar, kristna och muslimer” 

• “Judar” 

• “Kristna” 

• “Muslimer” 

• “Indiens religioner” 

• “Hinduer” 

• “Buddhister” 

• “Jainister” 

• “Sikher” 

• “Östasiatiska religioner” 

• “Sekulära livsåskådningar” 

 

De övergripande underrubrikerna i kapitlet “Tematiska tvärsnitt” är: 

• “Religion i samhället” 

• “Nya religiösa rörelser” 

• “Livets skeden” 

• “Heliga texter och urkunder” 

• “Religion och vetenskap” 

• “Etik i praktiken” 

 

Därtill tillkommer även förord, som introducerar boken, dess syfte och innehåll, 

samt innehållsförteckning, författarnas tack, register och bildregister. Boken är på 

548 sidor. 

 

I Under samma himmel : Religionskunskap för gymnasieskolan (2013) nämns 

samisk religion vid ett tillfälle, i kapitlet “Tematiska tvärsnitt” och under 

underrubriken “Livets skeden”. Under denna underrubrik går boken bland annat 
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igenom vilka religiösa riter och ceremonier som är kopplade till att bli vuxen, och 

inom detta område beskrivs konfirmation och konfirmation i Sverige. Det är inom 

detta område som samisk religion nämns och det är just samisk konfirmation som 

boken tar upp i samband med samisk religion. Boken presenterar först en bild på 

när fem samer konfirmeras i Kautokeino i Norge för att därefter beskriva hur en 

samisk konfirmation går till och vad det innebär (Björlin & Jämterud 2013, ss. 

428–429). I boken står det: 

 

I den samiska konfirmationen ingår vid sidan om 

kristendomsundervisning även undervisning om samisk religion 

och kultur. Undervisningen på konfirmationslägren sker både på 

svenska och på samiska. För konfirmanden innebär 

konfirmationen ett tydligt inträde till vuxenvärlden. Detta 

uttrycks ofta genom att konfirmanden får sin första kolt eller att 

man lägger till nya inslag i kolten. 

(Björlin & Jämterud 2013, s. 429) 

 

Utöver detta nämns varken samer eller samisk religion något mer. Inte heller 

nämns samisk religion eller samer i samband med något av de andra sökord som 

använts i denna undersökning på något annat ställe i läroboken. Boken har flera 

underrubriker som slutar på “... i Sverige”, men det är alltså enbart under 

“Konfirmation i Sverige” som samisk religion eller samer nämns. 

 

I kapitlet “Religion i samhället” under underrubriken “Det polyreligiösa och 

polykulturella samhället” diskuterar boken religiös homogenitet och pluralism i 

det svenska samhället med utgångspunkten att Sverige under en lång tid var ett 

homogent land på grund av den kristna kulturen (Björlin & Jämterud 2013, ss. 

357–358). Att det fanns en gemensam kyrka som de allra flesta svenska 

medborgare tillhörde och att den kristna kulturen har haft stort inflytande över 

svensk konst, litteratur och musik. Boken menar på att den kristna enhetskulturen 

har luckrats upp i och med dagens mångkulturella samhälle med inflytande från 

bland annat islam och judendom och att detta har resulterat i att det inte längre är 

självklart vad som kan definieras som “typiskt svenskt” och inte. Ingenstans i 

detta kapitel kommer samisk religion på tal trots att boken nämner och beskriver 

skeenden och företeelser som har förankringar i samisk kultur och religion. Detta 

visar på ett urval av vilka religiösa traditioner som boken menar har påverkat 

“svensk” identitet, kultur och religion på ett problematiskt sätt där det samiska 

inflytandet är helt frånvarande och där endast “nya” religiösa traditioner så som 

judendom och islam ses ha haft påverkan och inflytande på den “svenska” 

identiteten. 

3.3.4. Jämförelse och sammanställning 

I dessa läroböcker syns det till viss del en historisk utveckling när det kommer till 

samisk representation och gymnasieskolans ansvar i hur den ska behandla samer 

och samiska traditioner. I Religionskunskap för gymnasieskolan från 1972 nämns 

aldrig samer eller samisk religion, vilket inte varken heller läroplan Lgy 70 eller 

dess kurs- och ämnesplaner gör. I Religionskunskap för gymnasiet : A-kursen från 
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1997 och Religionskunskap för gymnasiet : B-kursen från 1998 så nämns inte 

heller samer eller samisk religion, detta trots att läroplanen nu nämner att det 

samiska kulturarvet är något som gymnasieskolan har ansvar att förmedla. Dock 

nämns aldrig specifikt samisk religion i Lpf 94. I Under samma himmel från 2013 

nämns samisk religion, dock mycket kort. Det enda som egentligen nämns handlar 

om samisk konfirmation, och även detta nämns mycket kortfattat. Detta trots att 

gymnasieskolan enligt Gy11 specifikt har som uppdrag att kunna lära ut om 

samisk religion. I ämnesplanen för religionskunskap ses dock inte detta uppdrag, 

och det är därmed inte helt tydligt om religionskunskapsämnet i sig har som 

uppdrag att kunna lära ut om samisk religion. 

3.4. Analys 

Utifrån denna undersökning står det tydligt att samer och samisk religion har en 

väldigt liten, ofta försumbar, plats i svensk gymnasieskolas läroplaner, 

ämnesplaner och läroböcker. Detta trots ett samhälleligt och statligt arbete med att 

förstärka ursprungsfolk och minoriteters rättigheter samt att sprida kunskap om 

dessa folkgrupper inom den svenska majoritetsbefolkningen. Detta arbete har 

även internationellt stöd via FN och Europarådet.  

 

I läroplanerna syns det som ovan nämnt en tydlig historisk utveckling när det 

kommer till samisk representation och gymnasieskolans ansvar i hur den ska 

behandla samer och samiska traditioner. Den utveckling som skett i dessa kan 

delvis förstås utifrån den samiska kampen för rättigheter och förståelse och den 

svenska statens svar på detta med ett ökat arbete kring minoritetsgrupper och 

kring ursprungsfolk, men också utifrån ett allmänt ökat intresse för samer och 

samisk kultur som bland annat kan ses genom det större mediala utrymme som 

samisk kultur har erhållit under de senaste decennierna med efterföljande 

diskussioner. Det står dock inte specificerat exakt vad läroplanen menar att samisk 

religion skall innefatta eller ens vad den menar att samisk religion är, vilket ställt 

till de diskurser som råder om samisk religion skulle kunna ställa till med 

förvirring. Det framgår inte om samisk religion ska behandlas som något 

historiskt eller om det ska behandlas som något levande, och inte heller framgår 

det i vilken utsträckning samisk religion ska behandlas. Men det har ändå skett en 

tydlig utveckling och att kunskap om samisk religion idag nämns som ett av 

skolans ansvarsområden bör ses som ett stort framsteg i arbetet kring samisk 

kultur och även samers rättigheter.   

 

Med tanke på den historiska utveckling som ses i läroplanerna är det något 

förvånande att kurs- och ämnesplanerna inte följer samma utveckling. När 

läroplanen nu specifikt nämner samisk religion som något som gymnasieskolan 

ska behandla är det underligt att ingen av kurs- och ämnesplanerna inkluderar 

detta i sin beskrivning. Särskilt på sin plats kan tyckas att just 

religionskunskapsämnet borde ges ansvaret att undervisa om samisk religion, men 

så är alltså inte fallet. Att läroplanen beskriver ett uppdrag som sedan inte 

efterföljs i någon av kurs- och ämnesplanerna innebär vidare att inget ämne ges 

något direkt ansvar och uppdraget att undervisa om samisk religion riskerar 

därmed att falla mellan stolarna.  
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När det kommer till samisk representation i läroböcker är det med utgångspunkt i 

denna avsaknad av ansvar om att undervisa om samisk religion i kurs- och 

ämnesplanerna för religionskunskap inte så konstigt att representationen där är så 

pass svag. Författarna har förmodligen i första hand förhållit sig till och utgått 

ifrån just kurs- och ämnesplanerna, snarare än läroplanen, när de har författat 

läroböcker för religionskunskapsämnet, och då det där inte finns beskrivet att 

samisk religion är något som kan behandlas är det förståeligt att detta ämne inte 

tagits med. Av de läroböcker denna uppsats undersökt har förvisso den senaste 

läroboken, som skrevs och är till att användas under Gy11, mer om samisk 

religion än de andra läroböckerna, så en viss historisk utveckling går ändå att 

notera. Men i förhållande till läroplanens uppdrag om att undervisa om samisk 

religion visar även denna bok på en ytterst begränsad representation. 

 

Det är således inte så konstigt att läroböckerna inte tar upp ämnet samisk religion i 

vidare utsträckning med tanke på kurs- och ämnesplanens utformning, men 

särskilt intressant är detta i förhållande till vad dessa läroböcker annars tar upp 

som inte specificeras i läroplanerna eller kurs- och ämnesplanerna. Samtliga av 

läroböckerna som har undersökts i denna uppsats har relativt omfattande kapitel 

som behandlar religiösa traditioner som konfucianism, daoism och shintoism, 

trots att dessa religiösa traditioner inte benämns som något som ska behandlas i 

någon av läroplanerna eller kurs- och ämnesplanerna. Vidare syftar Lgy 70 på att 

naturreligion ska behandlas, men då med fokus på afrikanska naturreligioner och i 

detta så glöms den inhemska samiska religionen bort. Utifrån den postkoloniala 

teori som denna uppsats utgått ifrån så kan detta ses som en tydlig effekt av det 

koloniala tänk som styrt synen på och behandlingen av samer och då även samisk 

religion. Det skulle kunna vara så att det är svårare att ta avstånd ifrån de 

koloniala tendenser som ligger så nära i plats och tid som behandlingen av samer 

gör, och att detta i viss mån resulterar i en blindhet för det närliggande kanske för 

att det koloniala tänket fortfarande är något som i viss mån pågår när det kommer 

till samer, särskilt när det kommer till samers rätt till mark och egenstyre. I detta 

kan även en exotifiering av östasiatiska och afrikanska religiösa traditioner ses, då 

dessa kanske upplevs som mer spännande än samisk religion och att det är därför 

läroböckerna ger dessa religiösa traditioner så pass stort utrymme. 

 

En anledning till att samisk religion har sådan begränsad representation i 

gymnasieskolans religionskunskap skulle kunna vara för att fokus för 

religionskunskapsämnet på gymnasieskolan är levande och levd religiositet och 

hur religiösa traditioner tar sig uttryck i samtiden, samt ett stort fokus på individen 

och det individuella och i och med detta större fokus på etik och moral än på 

religionshistoria. Om då samisk religion ses som något historiskt eller utdött så ter 

det sig ganska självklart att undervisning om det snarare hör till grundskolans 

undervisning i religionskunskap än gymnasieskolans. Ur ett postkolonialt 

perspektiv kan detta visa på ett kolonialt tänk där de tidigare religiösa 

traditionerna helt antas ha försvunnit i och med det koloniala införandet av 

kristendom och ett antagande att all kolonialiserad befolkning helt gav upp sin 

tidigare tro och samtidigt omfamnade kristendomen fullständigt. Ett annat sätt att 

se på detta är att tidigare tro fortsatt att leva kvar men under andra former än 

tidigare. Att det till exempel krävdes nya och andra sätt att praktisera sin religion 

utan att utsättas för diskriminering och straff, och att då religionen kom att 

förändras i mångt och mycket men att detta inte nödvändigtvis betyder att 
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religionen försvann utan kanske snarare att den bytt skepnad. Det korta stycke om 

samisk religion som fanns i de undersökta läroböckerna visar att så snarare är 

fallet. I samband med den texten visas även en bild. En bild på denna samiska 

konfirmation där fem ungdomar i traditionella samiska kläder konfirmeras genom 

samiska uttryck i en till synes kristen kyrka med Jesusmotiv på väggen och av en 

till synes kristen präst i röcklin och stola (Björlin & Jämterud 2013 s, 428). 
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Kapitel 4 Sammanfattning och slutsatser 

4.1. Sammanfattning 

I denna uppsats har svensk gymnasieskolas läroplaner, kurs- och ämnesplaner, 

samt kurslitteratur kopplat till dessa inom ämnet religionskunskap undersökts med 

syfte att se i vilken omfattning och av vilken karaktär samisk religion framställs. 

Detta utifrån en postkolonial teori och med innehållsanalys och dokumentanalys 

som metod.  

 

I de undersökta läroplanerna syns det en tydlig historisk utveckling när det 

kommer till samisk representation och gymnasieskolans ansvar i hur den ska 

behandla samer och samiska traditioner. Lgy 70 nämner aldrig samer, Lpf 94 

nämner att skolan har ett ansvar att förmedla kunskap om det samiska kulturarvet, 

och Gy11 nämner att skolan har ett ansvar att förmedla kunskap om samernas 

kultur, språk, religion och historia. Läroplanerna går alltså från att inte nämna 

samer alls till ett relativt ingående och omfattande krav. I Gy11 nämns även 

specifikt samisk religion som något som gymnasieskolan har ett ansvar att 

förmedla kunskap om, vilket inte ses i någon av de tidigare läroplanerna. Detta 

skulle kunna vara ett resultat av den utveckling som går att se i kampen för samers 

rättigheter, särskilt i samband med de konventioner som behandlar samers 

rättigheter som ursprungsfolk och minoritet.  

 

I kurs- och ämnesplaner syns inte samma typ av historisk utveckling när det 

kommer till samisk representation och gymnasieskolans ansvar i hur den ska 

behandla samer och samiska traditioner. Inte någon av läroplanernas kurs- och 

ämnesbeskrivning i religionskunskap nämner samer eller samisk religion. Detta 

trots att både Lpf 94 och Gy11 uttrycker att skolan har ett ansvar att se till att 

elever besitter kunskap om samer och samisk tradition. Särskilt anmärkningsvärt 

är detta när det kommer till Gy11 som specifikt nämner att skolan har ett ansvar 

att se till att eleverna har eller får kunskap om samisk religion. Det uppstår då ett 

frågetecken kring när det egentligen är tänkt, vilket ämne och i vilket 

sammanhang, som möjlig undervisning om samisk religion skall ske, om inte 

under undervisningen i religionskunskap. Denna fråga besvaras aldrig varken i 

läroplanen, ämnesplanen eller i något av de kompletterande dokumenten som 

kunnat tillgås.  

 

I läroböckerna syns det till viss del en historisk utveckling när det kommer till 

samisk representation och gymnasieskolans ansvar i hur den ska behandla samer 

och samiska traditioner. I Religionskunskap för gymnasieskolan från 1972 nämns 

aldrig samer eller samisk religion, vilket inte heller varken läroplan Lgy 70 eller 

dess kurs- och ämnesplaner gör. I Religionskunskap för gymnasiet : A-kursen från 

1997 och Religionskunskap för gymnasiet : B-kursen från 1998 nämns inte heller 
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samer eller samisk religion, detta trots att läroplanen nu nämner att det samiska 

kulturarvet är något som gymnasieskolan har ansvar att förmedla. Dock nämns 

aldrig specifikt samisk religion i Lpf 94. I Under samma himmel från 2013 nämns 

samisk religion, dock mycket kort. Det enda som egentligen nämns handlar om 

samisk konfirmation, och även detta nämns mycket kortfattat. Detta trots att 

gymnasieskolan enligt Gy11 specifikt har som uppdrag att kunna lära ut om 

samisk religion. I ämnesplanen för religionskunskap ses dock inte detta uppdrag, 

och det är därmed inte helt tydligt om religionskunskapsämnet i sig har som 

uppdrag att kunna lära ut om samisk religion. 

4.2. Slutsatser 

Denna uppsats har ämnat visa på hur, i vilken omfattning, och på vilket sätt 

samisk religion representeras i gymnasieskolans läroplaner, kurs- och 

ämnesplaner i ämnet religionskunskap, och läroböcker för ämnet 

religionskunskap. Samisk religion är bevisligen något som inte får särskilt mycket 

utrymme i något av styrdokumenten och inte heller i läroböckerna. Resultaten av 

undersökningen visar dock att det skett en viss historisk utveckling, främst i 

läroplanerna, och att det i den nuvarande läroplanen tillskrivs gymnasieskolan ett 

ansvar att se till att dess elever har kunskap om samisk religion. Den lärobok som 

undersökts inom perioden för Gy11 kan ses besvara denna utveckling något då det 

är den enda av de fyra läroböckerna där samisk religiositet beskrivs, dock väldigt 

kortfattat och ytligt. Diskussionen kring samisk religion som något historiskt eller 

levande problematiseras inte i något av det undersökta materialet, dock framställs 

det som något levande i läroboken Under samma himmel : Religionskunskap för 

gymnasieskolan (2013) där samisk konfirmation beskrivs utifrån förståelsen att 

det är något som praktiseras idag. Detta resultat går i linje med tidigare forskning 

inom detta ämne, och då specifikt de tidigare nämnda rapporterna av Statens 

institut för läromedel (1990) och Karin Granqvist-Nutti (1993) som båda visar på 

stora brister när det kommer till samers och samisk religions representation i de 

läromedel som används inom svensk skola.  

 

Det framgår både av statliga och internationella bestämmelser att svensk skola 

ändå har ett ansvar att ge kunskap om urbefolkning och minoriteters kultur och 

däri inkluderat religion, inte minst i de nuvarande läroplanerna, men trots detta är 

representationen av samisk religion och samisk kultur i stort högst bristfällig. Det 

framkommer av gymnasieskolan själv i dess styrdokument att skolan har ett 

ansvar att kunna förmedla kunskap om samisk religion, men aldrig vilken del av 

skolverksamheten som har det faktiska ansvaret för denna kunskapsförmedling. 

Att så är fallet visar på en ambivalens där skolan vid första anblick har anammat 

och tagit på sig ett ansvar att förmedla kunskap om samisk religion, men som 

sedan i praktiken inte tycks lyckas förverkliga detta uppdrag. 

 

För att vidare förstå och visa på skolans ansvar i frågan om kunskapsförmedling 

av samisk religion behövs detta ämne undersökas ytterligare. Denna uppsats har 

visat på en avsaknad av sådan kunskap i läroböcker men endast ett urval av 

läroböcker har undersökts och det skulle vara intressant att i framtiden se en mer 

genomgående undersökning av läromedel i religionskunskap för att se om detta är 

en generell problematik. Det skulle även vara intressant att se en mer djupgående 
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undersökning av hur gymnasieskolan och även svensk grundskola egentligen 

förhåller sig till ansvaret att kunna delge kunskap om samisk religion och hur 

mycket tid och resurser skolverksamheten faktiskt lägger på detta uppdrag. För 

detta hoppas jag att denna undersökning kan ge en ingång och kanske till och med 

inspiration. 
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