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Abstrakt  

Uppsatsen ”Jude eller same, i religionsundervisningen, då får ni inte vara med?!” utgår från 

de nationella minoriteterna i Sverige och hur de framställs i läroböckerna för eleverna som 

läser religionskunskap A på gymnasiet. Uppsatsen är gjord med en jämförande litteraturstudie 

bland fem religionskunskapsböcker för gymnasiet. Med Anthony Giddens teori om 

minoriteter och etniciteter kommer att tolka hur läroböckerna framställer 

minoritetsreligionerna. Problemformuleringen grundar sig i hur läroböckerna framställer 

Sveriges minoriteters religioner med inriktning på samernas religion och judendomen. I 

uppsatsen har jag kommit fram till att det inte förekommer någon information om de 

undersökta nationella minoriteternas religioner, då med inriktning på minoritetsreligioner. Det 

är viktigt att belysa att det finns mycket information om judendomen, men informationen är 

inte kopplad till judendomen som religion till ett minoritetsfolk i Sverige.  

 

Nyckelord: minoriteter, samer, samisk religion, judar, judendom, skolverket, läroböcker.  
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1. Inledning 

I Sverige finns det fem folkgrupper som har fått benämningen minoritetsfolk. År 2000 

anstiftade svenska regeringen om att våra nuvarande fem minoriteter, skulle bli Sveriges 

minoritetsfolk och genom detta skall de få ett extra stöd och skydd i Sverige. Två av Sveriges 

fem nationella minoriteter är samer och judar*. Deras historia, kultur, språk och religion ser 

olika ut och de har olika förutsättningar i Sverige. På skolverkets hemsida ges direktiv till hur 

skolan skall ta hand och värna om minoriteterna. Till exempel står det; ”Alla elever ska ha 

kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia”
1
. Idag finns det 

elever som inte får kunskap om de nationella minoriteterna. Utifrån vad jag har sett under 

mina praktikperioder får eleverna på gymnasiet, i religionsundervisningen, liten eller ingen 

kunskap i hur Sveriges minoritetsreligioner ser ut, detta leder till att eleverna går ur gymnasiet 

med ingen eller liten kunskap om de nationella minoriteternas religioner. 

 

Ett mål som regeringen har är att fördomarna skall minska kring minoriteterna.
2
 Ytterligare ett 

mål är att Sveriges nationella minoriteter skall bevaras genom att deras historia, religion, 

språk och kultur skall leva vidare. Skolverket skriver i en av sina rapporter, att det är genom 

mer kunskap som medvetenheten blir större och fördomarna minskar kring minoriteterna.
3
 

Även om regeringen och skolverkets mål är att alla elever skall ha kunskap om de nationella 

minoriteterna finns inget konkret kursmål i religionskunskap A
4
 på gymnasiet att eleverna 

skall ha kunskap om de nationella minoriteternas religion. Dock står det i kursmålen för 

samhällskunskap A
5
, samt historia A

6
, att eleverna skall få en ökad förståelse om de nationella 

minoritetsfolken samt att elevernas skall känna till kulturarvet i Sverige.  

 

I rapporten Läromedlens roll i undervisningen skriver skolverket att frågan inte är om 

läromedlen styr undervisningen, utan hur mycket läromedlet styr.
7

 Beroende på hur 

läroböckerna är skrivna och hur de är uppbyggda sker undervisningen på ett visst sätt. 

Forskning visar på att olika lärare använder läromedlen olika mycket och till olika delar inom 

                                                 
1
 Nationella minoriteter i skolan. Skolverket. (2010) s.3. 

2
 Sveriges rapport till Europarådet om ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Regeringskansliet 

justisdepartementet. (2006) s.22 
3
 De nationella minoriteternas utbildningssituation. Skolverket. Rapport 272. (2005). s.65  

4
 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-

%20Religionskunskap%20A (2010-12-18) 
5
 http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%E4llskunskap (2010-11-24) 

6
http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/amnesplan/id/HI/titleId/Historia (2010-11-24)   

7
 Läromedlens roll i undervisningen. Skolverket. rapport 284. (2006) s.14 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-%20Religionskunskap%20A
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-%20Religionskunskap%20A
http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%E4llskun-%20skap
http://www.skolverket.se/sb/d/2503/a/13845/func/amnesplan/id/HI/titleId/Historia
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undervisningen. Tidigare var läromedlen en del av statens styrfaktor i skolan och staten kunde 

påverka hur läromedlen skulle utvecklas. Dock skedde en avveckling av denna statliga enhet 

1991.
8
 På Svenska läromedels hemsida kan man läsa om fördelarna med att använda sig av 

läromedel i undervisningen. De skriver bland annat att läromedlen är faktagranskade, att 

läromedlen hjälper och effektiviserar lärarens arbete. Läromedlen är utvecklade av kursplaner, 

och utformade så att varje elev kan lära sig på sitt sätt, sin lärostil.
9
  

 

 

                                                 
8
  Läromedlens roll i undervisningen. Skolverket. rapport 284. (2006) s.128 

9
  http://svenskalaromedel.se/om-laeromedel-/foerdelar-med-laeromedel.aspx (2010-12-28) 

 

http://svenskalaromedel.se/om-laeromedel-/foerdelar-med-laeromedel.aspx
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1.1 Syfte och Problemformulering  

Eftersom regeringen och skolverket anser att det är viktigt att bevara de Svenska 

minoritetsfolken samt öka kunskaperna och minska fördomarna kring de nationella 

minoriteterna i Sverige, har jag kommit att intressera mig för hur det kommer sig att dagens 

gymnasieelever läser olika mycket, eller inte läser, om de nationella minoriteterna och deras 

religion i religionskunskap A på gymnasiet. Jag anser att det är av betydelse att undersöka hur 

de nationella minoritetsfolken och dess religioner framställs i religionsläroböcker för elever 

på gymnasiet. Mitt syfte är att ge läsaren en bild för hur de nationella minoriteternas 

religioner framställs i undervisningsböckerna på gymnasiet inom religionsämnet. 

 

Exemplifieringen kommer att ske genom samerna och judarna som båda är nationella 

minoritetsfolk i Sverige, och båda med en egen religion. Jag kommer också undersöka 

huruvida författarna till läroböckerna valt att framställa respektive religioner som 

minoritetsreligioner eller bara religioner.  

  

Den problemformulering som uppsatsen baseras på är: Hur framställs Sveriges 

minoritetsreligioner i läroböckerna för religionskunskaps på gymnasiet, exemplifierat genom 

judendom och samisk religion? 

 

1.2  Metod och Material  

1.2.1 Metod 

I uppsatsen har jag valt att använda en jämförande litteraturstudie, där jag jämför fem 

läroböcker som är avsedda till religionskunskap A för elever på gymnasiet. Under 

presentationen av de olika böckerna och dess innehåll kring ämnet, har jag valt att dela upp 

dem i stycken för att på ett tydligare sätt kunna jämföra dem. Jag börjar med en kort 

presentation av boken följt av vad det står om samernas respektive judendomens religion. Då 

jag jämförde böckerna valde jag att se hur författarna skrivit om religionerna och hur urvalet 

kring fakta har gjorts, samt om det finns skillnader i huruvida framställningen av samernas 

religion och judendomen framställs.  
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Anledningen till att judendomen och samerna blivit de minoritetsgrupper som får stå för 

exemplifieringen i min uppsats, eftersom att min upplevelse är att läroböckerna i ämnet inte 

tar hänsyn till deras ställning som minoritetsreligioner.  

 

1.2.3 Material  

Min uppsats bygger, vilket jag tidigare skrivit, på fem läroböcker som är avsedda för 

undervisning inom religionskunskap A på gymnasiet. Här följer en kort genomgång av 

böckerna: Religionskunskap för gymnasiet kurs A, som är skriven Lars-Göran Alm och 

utgiven, 2003. Religionskunskap, som är författad av Sten Rodhe och Bo Nylund utgiven 

1998. Livets kurs, som är skriven av Ola Björlin och utgiven, 1996. Tro i tid och rum, är 

skriven av Arne Löwgren, Bo Ahlberg och Lars Ryberg och utgiven 2005. Som femte bok 

valde jag Din tro eller min? boken är skriven av Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg, 

samt Helena Röcklinsberg och är utgiven, 2006. De fem läroböckerna är utgivna av fyra olika 

förlag, två av böckerna kommer från natur och kultur.    

 

Vidare har jag också kommit att använda mig av facklitteratur angående samisk religion och 

judendom. Inom Judendomen har jag valt att till stora delar använda mig av Bente Groths bok 

Judendomen
10

 som även ger en introduktion till judendomen i Sverige. När det gäller den 

samiska religionen har jag använt mig av två av Nordens främsta samiska historieskrivare, 

Lars Hansen och Bjørnar Olsen, som skrivit boken Samernas historia fram till 1750
11

.  För 

ytterligare information om samerna historia och kultur kommer jag att använda mig av Helena 

Carlssons bok Same och lapp – i tid och otid.
12

  

 

Jag har framförallt kommit att använda mig av Giddens i framställningen av min teori. 

Anthony Giddens är en välkänd och erfarne sociolog, han har genom åren kommit att ge ut en 

mängd vetenskapliga böcker, främst inom sociologi ämnet.
13

 

 

För fakta kring läro- och kursplanerna för religionskunskap A men också andra 

samhällsorienterade ämnen på gymnasiet har jag använt mig av skolverkets hemsida på 

Internet. Här hittar man även en gedigen samling rapporter som utgör en viktig del i uppsatsen 

                                                 
10

 Groths Bente. Judendomen. Natur och Kultur. (2009). 
11

 Hansen Lars Ivar och Olsen Björnar. Samernas historia fram till 1750. Liber. (2006). 
12

 Carlsson Helena. Same och lapp- i tid och otid. Ord & visor förlag. (2006). 
13

 Giddens Anthony. Sociologi. Studentlitteratur. (2007). 
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som till exempel skolverkets direktiv och mål kring att man bör arbeta för att få ökad kunskap 

om minoriteterna i skolorna.
14

 Även internetsidan minoriteter.se
15

 bör nämnas som en 

faktakälla för min uppsats.   

 

Jag menar på att facklitteratur oftast har en större trovärdighet och har genomgått fler 

processer för att bli publicerade i jämförelse med till exempel en internetsida. Dock hävdar 

och anser jag att skolverkets hemsida som indirekt är skapad av regeringen och därmed kan 

man hysa en större tilltro till denna hemsida än många andra. Många av de rapporter jag 

använt mig av kommer från skolverket, de är oftast skapade genom remiser från regeringen 

och borde av denna anledning vara tillförlitliga.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare forskning inom läroböcker. Olika jämförelser har gjorts, inom 

religionskunskap men främst inom andra ämnen. Mycket av forskningen baseras på 

grundskolans läroböcker och berör till liten del gymnasiets läroböcker. Den forskning som 

finns med inriktning mot gymnasiet är till exempel Jonas Otterbeck, som gjort undersökningar 

på läroböcker inom religionsämnet men med inriktning på hur man framställer islam. 

Ytterligare forskare inom ämnet islam och läroböcker är Kjell Härenstam som även han ger 

en analys av hur läroböckerna framställer islam.  

 

Som tidigare förklarats finns det en del forskning inom ämnet dock är det många som riktar in 

sig på grundskolan och hur deras böcker framställer religionerna. En av de författare som 

gjort en relativt stor forskning kring detta är Therese Karlsson. Hon jämförde 63 läroböcker 

för grundskolan i SO ämnena. Jag kommer inte att lägga någon större vikt vid Karlssons 

undersökning, mer än att i analysen ta upp hennes huvudpunkt, då det råder liknande 

uppgifter från de böcker jag undersökt.
16

   

 

Skolverket har många rapporter som innehåller diverse underökningar om läromedel dock är 

det också här vanligare att forskningen kretsar kring grundskolan. Jag har dock kommit att 

                                                 
14

 www.skolverket.se  
15

 http://minoritet.prod3.imcms.net/ (2010-12-08) 
16

 Karlsson Therese. Exotiska renskötare och trolltrummans magi. Umeå universitet. (2004) 

http://www.skolverket.se/
http://minoritet.prod3.imcms.net/
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studera en av de underökningar som gjort för både grundskolan och gymnasiet, rapport 285.
17

 

I rapporten belyser man hur värdegrunden i lpo 94 samt lpf 94* följs i läroböckerna eller inte.  

                                                 
17

 I enlighet med skolans värdegrund. Skolverket. rapport 285. (2006).  

* Lpo 94 är läroplanen för grundskolan, lpf 94 står för läroplanen för gymnasiet. Värdegrunden handlar till 

största del om hur man behandlar varandra. Skolan skall främja förståelse mellan medmänniskor 
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2. Teori  

I uppsatsen har jag valt att använda mig av Anthony Giddens
18

 sociologiska synvinkel på 

religion som innebär att jag väljer att se religion utifrån fyra sociologiska punkter. Nedan 

kommer jag kort presentera de fyra sociologiska perspektiven som är stommen i sociologers 

sätt att se på och analysera religion. Ur sociologisk synvinkel är det oväsentligt om religionen 

har en vetenskaplig sanning och det är speciellt viktigt vad religion har för sociologisk 

organisation och dess betydelse för samhället. Vidare är det viktigt att som sociolog uppfatta 

religion som en stor grund till solidaritet i samhället. Tillsist syftar sociologer till att 

religionens attraktionskraft inte ligger i det personliga, utan att det är det sociala som är det 

drivande och mest givande för religiösa människor.
19

  

 

Utifrån den sociologiska synvinkeln kommer jag att ta mig an jämförelsen av läroböckerna. 

Jag kommer inte att se till huruvida religionerna har en vetenskaplig sanning för människorna 

som utövar den, utan jag kommer att se till hur människorna framställs i samband med den 

presentationen som görs av religionerna i läroböckerna. Med den sociologiska 

utgångspunkten kommer jag också att väva in Anthony Giddens perspektiv på etnicitet och 

minoritet
20

 vilka jag kommer att ha som utgångs punkt i min uppsats.  

 

Etnicitet består av kulturella bestämmelser och kulturella värderingar som skiljer en grupp 

från en annan, ofta från den omgivande majoriteten. Etniciteten kan i det sociala samhället 

bestämmas av vilken kultur, religion, historia, kläder eller vilket språk man talar. Även det 

förmodade ursprunget kan ha en påverkan.  De olika etniciteterna kan skapa små grupper i 

samhället vilket kan leda till att det uppstår segregationer i samhället. Dock är de viktigt att 

vara medveten om att etnicitet kan vara viktigt för människors individuella identitet och för 

deras gruppidentitet. Etniciteten kan utgöra en koppling mellan deras kulturella liv idag och 

hur deras förfäder levt. Minoriteter är vanligt förekommande då man talar om sociologi, 

Giddens skriver:   

 

                                                 
18

 Giddens (2007) s.421-422 
19

 Giddens (2007) s.421-422 
20

 Giddens (2007) s.394-396 



8 

 

I sociologisk mening är medlemmar av en minoritet socialt missgynnade som följd av att de diskrimineras 

av andra människor, framförallt av majoriteten i det omgivande samhället, och därför har utvecklat en 

känsla av gruppsolidaritet eller av att man hör samman på ett speciellt sätt. 
21

  

Den gemensamma känslan brukar förstärkas av att vara diskriminerade eller utsatta i 

samhället. Minoriteter i samhället tenderar ofta till att bo i vissa kvarter, städer och regioner. 

Äktenskap inom gruppen är vanligt förekommande. Då man jämför minoritetsgrupper med 

övriga befolkningen skiljer de sig ofta både etniskt och fysiskt.
22

 

 

                                                 
21

 Giddens (2007) s.395 
22

 Giddens (2007) s.395-396 
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3. Bakgrund 

Den samiska förkristnareligionen ses som tämligen okänd för människor. Judendomen å andra 

sidan är en mer välkänd religion för många, därför kommer jag inte att gå in något nämnvärt 

vid judendomens trosutförande och inte heller deras historia. Däremot tycker jag det är 

väsentligt att visa på hur judarna har haft det sedan 1600 talet och framåt i Sverige eftersom 

det berör uppsatsen. Nedan följer en enklare genomgång av Samerna, deras historia och 

religion samt hur människor ser på samerna idag.  

 

 3.1 Samernas historia 

Forskare menar att samerna ursprungligen skall ha kommit från Europa och att de sedan skall 

ha vandrat upp till norra Skandinavien. Även om det inte finns några skrifter från denna tid, 

säger sig forskarna ha hittat spår som tyder på att den samiska historien sträcker sig 15 000 år 

tillbaka i tiden. Forskarna tror att folket levde på tundran som jägare. Under samma tidsperiod 

hade det vandrat ytterligare en grupp människor från de sydligare delarna av Europa och upp 

till norden, då inlandsisen började smälta kom dessa två grupper av folkslag att beblandas 

med varandra. I och med denna långa historia ses samerna som en ursprungsbefolkning i 

Sverige.
23

  

 

3.2 Samernas religion  

I Samernas historia fram till 1750 skriver Hansen om problematiken kring nedtecknandet av 

samernas religion och det var först under kristendomens missions tid som delar av samernas 

religion kom att skrivas ned.  Dock understryker Hansen att religionen troligen inte varit så 

jämlik hos alla samer, som skrifterna från missionstiden visar på.
24

 Detta är något som även 

Carlsson påpekar som viktigt. Hon menar på att då man studera samerna bör man vara 

medveten om att samernas religion skiljt sig mycket åt mellan olika platser. Tro, dyrkan och 

riter kan ha skiljt sig mycket åt beroende på geografiska platserna som samerna befann sig på. 

I Same och lapp skriver Carlsson om den starka berättarkonsten som samerna har.
 25

   

 

                                                 
23

 Carlsson (2006) s.30-33 
24

 Hansen (2006) s.329-331 
25

 Carlsson (2006) s. 122 
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De förkristna samerna var animister, de ansåg att hela naturen var besjälade.
26

 Även Hansen 

tar upp detta och vidareutvecklar genom att förklara att de förkristna samerna räknades som 

en naturnära religion, där schamanismen eller nåjden hade en framträdande roll. Samerna 

livnärde sig på naturen. Naturen och miljön var viktiga delar, det var viktigt att vårda och 

underhålla en kontakt med naturen, vilket visar sig i berättelser och i kultiska handlingar.
27

 

Naturliga fenomen så som månen, solen och åskan hade en naturlig och stor del i den tidiga 

samiska religionen. Makterna och krafterna i dessa naturliga fenomen tillgodosågs men hjälp 

av ritualer. Naturen ansågs vara besjälad och det var vissa platser som ansågs vara speciellt 

betingade med det extra heliga. Dessa platser var ofta utsedda till offerplatser och blev av den 

anledningen extra viktiga. Offerplatserna kunde vara insjöar, berg, grottor, eller stora 

stenformationer.
28

 Seite har forskarna lite delade meningar om vad det kan ha varit, troligen 

var det en typ av helgedom som kunde föreställa en gud. Den var gjord i sten eller i utskurna 

träformationer. En del forskare menar på att seiten har används som offerplatsens 

kraftkoncentration.
29

  

 

Vidare skriver Hansen att den förkristna samiska religionen var uppdelat i; levande och icke 

levande materia, samt mellan det naturliga och det övernaturliga, mellan synliga och osynliga 

krafter, och mellan det timliga och det hinsides. Till exempel ”levde” de döda vidare på 

bestämda platser, de kunde därifrån blanda sig i den levandes vardag. De som fanns i 

det ”övernaturliga” kunde kontaktas, oftast av nåjden.
 30

 Liksom i många andra naturreligioner, 

så som hos indianerna, hade samerna tre världar/sfärer, den övre världen, mellanvärlden och 

undervärlden. Genom de tre världarna går ett världsträd eller en världspåle, denna fungerade 

som en koppling mellan de tre världarna, sfärerna.
31

 

 

Den samiska förkristna religionen hade många olika gudar och Samerna vände sig till olika 

gudarna beroende på vad de behövde ha hjälp med. Kvinnorna hade till exempel speciella 

gudar i hemmet som de tillbad då mannen skulle ut på jakt. De olika gudarna hade olika namn 

beroende på vart i sameland man befann sig. Vearelden ålmaj hette i norr Dierpmis. Han 

                                                 
26

 Carlsson (2006) s.121 
27

 Hansen (2006) s.331 
28

 Hansen (2006) s.219 
29

 Hansen (2006) s.219 
30

 Hansen (2006) s.331 
31

 Hansen (2006) s.332 
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styrde i den övre världen och ansvarade för fruktbarheten hos djur och växter, men gav även 

människan liv. Urmodern hette máttráhkká, detta var en gud som ofta kvinnor tillbad.
32

  

 

3.2.1 Schamanen- nåjden 

Hansen skriver om de förkristna samernas förhållande till schamanismen. Schamanens 

funktion var att vara medlare mellan de olika sfärerna, mellan det övernaturliga och 

människorna. Schamanen fungerade också som ledare vid offerceremonier, men även som en 

medicinman. Schamanen eller nåjden som han även kallas kunde också fungera som en 

visman, då han berättade för gruppen om sammanhanget i världen.
 33

  Vidare skriver Hansen 

att genom ett förändrat medvetandetillstånd kunde schamanen resa mellan de olika sfärerna.  

Schamanen kunde till exempel åka till underjorden och hämta en själ som bara var där 

tillfälligt, om personen var sjuk eller skendöd.
34

 Till sin hjälp hade Schamanen hjälpandar, 

vilka hade olika djurgestaltningar. De olika djuren användes för att komma till de olika 

sfärerna, fisken till underjorden, renen till denna världen och fågeln till den övre världen.
35

  

 

3.3 Kristendomens genombrott hos Samerna  

Under 1670-1750 kom de första skrifterna om samerna och dess religion, de är skrivna av 

missionärer och präster som ville utrota samernas religion. Hansen skriver att det är under 

denna tid som de samiska människorna inte längre fick ha kvar sin naturnära religion. Sedan 

högmedeltiden har samerna haft kontakt med kristendomen men först under 1600 talet som de 

kristna präster, biskopar och andra högt uppsatta inom kyrkan kom att driva på 

missionsarbetet bland samerna. År 1614 och 1631 utvecklades det två skolor en i Piteå och en 

i Lycksele. Dessa skolor skulle utbilda samiska pojkar till präster. Det var också under 1600 

talet som de två första undervisningsböckerna på samiska gavs ut.
36

  

 

Kristendomen kom delvis att blandas med samernas naturnära religion, till exempel har man 

hittat spår av att jungfru Maria identifierats med gudinnegestalten Sáráhkká. Man har också 

hittat kristna symboler på begravda trummor och enligt Hanson tyder detta på att samerna 

tagit till sig speciella symboler från de kristna eftersom symbolerna setts som mäktiga och 
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kraftfulla. För att räknas till kristen skulle samerna låta döpa sig, bikta sig samt att de skulle ta 

nattvarden minst en gång per år. Troligen skall samerna ha fortsatt med sin förkristna religion 

vid sidan om den kristna religionen.
37

   

 

Kristendomens ämbetsmän var till en bit in på 1600 talet omedvetna om att samerna 

fortfarande använde sig av sin samiska religion. Då medvetenheten ökade kring samernas 

religionsutförande kom straffen att bli brutalare, man började samla in trummor för att sedan 

bränna dem.
38

 Detta nämner även Carlsson i sin bok same och lapp i tid och otid.
 39

 Även 

seitar och offerplatser förstördes av de kristna, eftersom samernas religionsutförande ansågs 

vara ”…avgudardyrkan, vidskepelse och trolldom…”.
40

 Hansen skriver fortsättningsvis om 

kristendomens och det svenska styrets rädsla inför den samiska religionen, man ansåg att det 

var en farlig religion, där samerna ansågs vara trollkarlar eller häxor. Efter några år tillkom en 

lag, som gjorde det tillåtet för de kristna att bestraffa de samer som uteblev från 

gudstjänsterna.
41

  

 

Det är enligt Carlsson både staten och kyrkan som bör stå som ansvariga för hur samerna 

blivit behandlade under och efter missionstiden.
42

 Hansen påpekar dock att det inte bara var 

genom våld man försökte få samerna att övergå till kristendomen, utan även genom att prata 

och leva nära samerna.
 43

 

 

3.4 Värna om samerna  

ILO, international Labour Organisation, är ett organ inom FN deras uppgift är bland annat att 

bevaka arbetsvillkor och uppmärksamma diskriminering. En av de konventioner som 

organisationen skall ha hand om är att skydda ursprungsbefolkningarnas levnads- och 

arbetsvillkor. De länder som har anslutit sig till konventionen, har gått med på att jobba aktivt 

för att bevara ursprungsbefolkningens mark, kultur samt miljö, och inte diskriminera 

ursprungsbefolkningen. Det finns 14 länder som har skrivit på, dock tillhör Sverige inte ett av 

dessa länder, trots att det finns en urbefolkning i Sverige.
44
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I en undersökning som man får ta del av i Carlssons bok, visar det sig att diskrimineringen 

och okunskapen är ett stort problem då man talar om samerna. Undersökningen är utförd 

bland skolungdomar i Göteborg, Vindeln, Övertorneå och på Gotland. Det är få av 

ungdomarna som är medvetna om diskrimineringen, av samernas religion eller rasismen som 

funnits, finns. I undersökningen framkommer det att svaren varierar kraftigt beroende på vart i 

landet ungdomarna bor. I Göteborg och på Gotland har ungdomarna en romantisk och gullig 

bild av samerna, det är inte ovanligt att samerna blandas ihop med inuiter och indianer. Bland 

ungdomarna från Övertorneå är bilden lite annorlunda, det är många av ungdomarna som varit 

i kontakt med samer och bilden av samerna kan ses som tämligen neutral. De mest negativa 

svaren kommer från ungdomarna i Vindeln, i Västerbotten. Länsstyrelsen i Västerbotten tror 

att svaren kan se ut som de gör på grund av att det är många som skall samsas om marken i 

Västerbotten. Det finns både renskötsel, skogsbruk och jordbruk som skall ha tillgång till 

samma marker
45

.  

 

Att diskriminering skulle vara något vanligt är speciellt tydligt hos samerna själva. I en 

rapport från DO
46

, som Carlsson hänvisar till, säger många av de medverkande samerna att de 

blivit utsatta för nedsättande kommentarer eller trakasserier på arbetsplatsen. Var tionde som 

var med i undersökningen säger att de blivit behandlade illa i skolan på grund av sitt ursprung. 

I ytterligare en undersökning, som Carlsson hänvisar till, säger 40 % av de tillfrågade, att de 

ansåg att samerna inte blivit illabehandlade, utan de tillfrågade ansåg att samerna klagade i 

onödan.
47

  

 

Lennart Lundmark skriver i boken samer –ett ursprungsfolk i Sverige om rasismen som 

förkommit under 1800-1900 talet mot samerna.
 48

 Under 1800-talet var det inte längre alla 

som fick kalla sig för samer utan endast de människor som hade renskötsel. Senare kom det 

en såkallad raspolitik där man skulle gruppera in människor i olika grupper beroende på 

utseende och härkomst. Samerna fick nu ”rasegenskaper” som gjorde att de var underlägsna 

resterande befolkning i Sverige. Samerna var till exempel inte lämpade till jordbruksarbete på 

grund av ”rasbiologiska skäl”.
49
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Carlsson skriver om diskussionen som hölls angående skolans negativa inflytande på 

samebarnen. Folkskolan ansågs under 1800-1900 talet ha ett negativt inflytande på de samiska 

barnen. Anledningen till att folkskolorna ansågs ha negativt inflytande var för att eleverna då 

vande sig vid bekvämligheter, så som att sova i säng och äta lagad mat.
50

 Även Lundmark 

skriver om denna tid i samernas historia. 1913 kom en lag angående samernas skolgång, i 

lagen stod det att lärare under några veckor på sommaren skulle gå runt i fjälltrakterna och 

undervisa de minsta barnen i samefamiljerna. Under vintern skulle barnen få 3 månaders 

undervisning i fasta skolor.  Undervisningen fick inte ha en för hög nivå och fick inte omfatta 

för många ämnen, så att inte barnen skulle civiliseras. Samerna som var nomadiserade skulle 

gå i allmänna folkskolor.
51

 Carlsson som skrivit kring samma ämne, beskriver att skolorna 

som eleverna skulle gå i var i mycket dåligt skick. Tillståndet på skolorna var en bidragande 

faktor till att eleverna inte kom till skolan. I lagen stod det att de elever som inte kom till 

skolan skulle bli hämtade av polisen, dock var inte detta hållbart då ingen av eleverna kom till 

skolan.  Under 1940 talet sattes det in åtgärder för skolorna, lappskolan som den tidigare 

kallats skulle nu bli likvärdig med folkskolan
52

.  

 

3.5 Judar och judendomen  

3.5.1 Judar i Sverige   

Judarna har under stora delar av sin historia varit ett utsatt folk, så var det även för de judar 

som levde i Sverige och till viss del lever en del judar fortfarande som en utsatt grupp. Den 

första kontakten som Svenskar hade med judar var under 700 talet, vikingarna stötte då på 

kazakerna där många ansåg sig vara judiska.
53

 Forskarna är inte säkra på om det funnits judar 

i Sverige innan drottning Kristina, år 1645, tog in vad som anses som den första juden. Under 

1600 talet kom det att bli vanligare att judiska köpmän kom till Sverige.
54

 Judarna var inte 

omtyckta av skråna, hantverkarföreningar, och de var heller inte omtyckta ur ett 

religionspolitiskt perspektiv. För att som jude bli accepterad lät man döpa sig och konvertera 

till den kristna tron. Under 1600-talet finns det ett dop dokumenterat där fyra judiska vuxna 
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och åtta judiska barn döps till kristna. Genom att judar konverterade till kristendomen fick de 

förmåner i jämförelse till judar som inte konverterade.
55

 

 

Arnstberg skriver vidare att det fanns olika sorters judar som kom till Sverige. Judarna hade 

olika bra rykte. De med bäst rykte var de judar som kom från Portugal och Spanien. Dessa 

judar ansågs vara duktiga handelsmän och kunde på så vis bidra till samhället. År 1775 har 

kommit att betyda mycket i den svensk judiska historien, det var då Marstrand utsågs som 

frihamn hit fick judarna komma och bosätta sig utan att behöva konvertera. År 1787 fanns det 

150 judar i Sverige, nästan hundra år senare hade antalet ökat till 890 judar. Judarna kom så 

småningom att få behålla sin tro, de behövde då inte längre konvertera till kristendomen för 

att ha rättigheter, dock fick de endast bosätta sig i Marstrand, Göteborg, Karlskrona och 

Norrköping.
56

  

 

Som boende jude i Sverige fanns det vissa bestämmelser kring vad de fick arbeta med. De 

fick till exempel ha grosshandel eller detaljhandel. Arnstberg skriver att i likhet med övriga 

Europa fick inte judarna äga och bruka mark, då detta skulle leda till att de bidrog mindre till 

det svenska samhället, samt att de skulle bli mindre beroende av det svenska samhället.
57

   

 

Under andra världskriget var det sex miljoner judar som blev mördade. År som kommit att bli 

extra uppmärksammade är kristallnatten den 9-10 november 1933, då 30 000 judar skickas 

iväg till koncentrationsläger, samtidigt som människor från nazistpartiet brände och 

vandaliserade synagogor och judiskt ägda affärer.  Då Tyskland under 1933 började gå 

hårdare på judarna var det många i Sverige som ansåg att de judiska förföljelserna gick till 

överdrift, dock var det många som ansåg att det var Tysklands ensak vad de gjorde med 

judarna. Trots uppvaknandet från Sveriges sida fortsatte man med det tidigare samarbetet 

mellan Sverige och Tyskland, Sverige säger sig dock ha tagit avstånd från nazismen och dess 

politik.
58

  

 

Under andra världskriget är det många människor som flydde, det var dock få som flydde till 

Sverige. 1942 samt 1943 var det många av Danmarks judar som flydde, senare kom även 

                                                 
55

 http://www.judiska-museet.a.se/grund/grund.htm (2010-12-11) 
56

 Arnstberg (1983) s.35-36  
57

 Arnstberg (1983) s.37 
58

 Groth (2002) s.284-285 

http://www.judiska-museet.a.se/grund/grund.htm


16 

 

Norges judar till Sverige för att undkomma tyskarna som ockuperat både Danmark och Norge.  

1944 och 1945 kommer koncentrationslägren att upphöra och de överlevande befrias.
59

 Vid 

denna period fanns det ca 13000 judar i Sverige. Dessa judar fick bosätta sig och arbeta i 

städer så som Borås, Västerås och Jönköping eftersom det var stora industristäder. Vidare 

beskriver Groth judarnas förmåga att växa samman som religion och bli starkare av de 

händelser som de genom tiderna blivit utsatta för. Cirka sex miljoner judar dog under andra 

världskriget. Kriget medförde att judiskheten och tron hos de flesta människorna blev starkare, 

till exempel fick barnen gå i judiska skolor vilket medförde att de utvecklade en starkare 

judisk identitet.
60

  

   

Idag lever det omkring 17000–18000 judar i Sverige. Det är komplicerat att få fram en exakt 

siffra på grund av att judarna idag inte måste tillhöra den judiska församlingen. Idag är det 

främst i Stockholm som man kan hitta ett brett judiskt kulturellt liv. Det finns till exempel 

föreningar, organisationer, skolor, tidningar och radio. Speciellt för Stockholm är att de har 

museum, bibliotek och teater som har typiskt judiska drag. Den judiska trosläran är idag inte 

det mest specifika för den svenska juden, det är kulturen, det historiska och etniciteten som är 

det mest uttrycksfulla och det mest betydande för den judiska identiteten.
61

  

 

3.6 Minoriteter i Sverige 

I Sverige har regeringen sedan 2000 valt att främja minoriteter i Sverige, de skriver; ”Syftet 

med minoritetsspråkskonventionen är att utveckla den flerspråkighet och det kulturella arv 

som historiskt karakteriserat Europa.”
62

 Ett av uppnående målen i skolan är att varje elev skall 

ha kunskap om de nationella minoriteterna i Sverige. I Sverige finns det fem olika folkgrupper 

som idag går under namnet minoritetsfolk. För att kunna klassas som en minoritet i Sverige 

måste man stämma in under följande tre punkter:   

• Det handlar om grupper med en utpräglad samhörighetskänsla och deras 

medlemmar är till antalet färre än majoritetens. 

• De har antingen en religiös, språklig, traditionell eller kulturell tillhörighet. 

• Både gruppen och den enskilde medlemmen har en vilja och en strävan 

att behålla sin identitet.
63

  

                                                 
59

 http://www.judiska-museet.a.se/grund/grund.htm (2010-12-11) 
60

 Groth (2002) s.289-297 
61

 Groth (2002) s.295-299 
62

 Nationella minoriteter i Sverige. Skolverket.(2010) s.3 
63

 De nationella minoriteternas utbildningssituation. Skolverket. Rapport 272 (2005) s.17  

http://www.judiska-museet.a.se/grund/grund.htm


17 

 

I Sverige finns det som jag skrivit tidigare fem olika grupper som definieras som 

minoritetsfolk och hit räknas, Samer, Romer, Judar, Tornedalingar och Sverigefinnar.  

Minoritetsgrupperna måste också ha funnits i Sverige sedan innan sekelskiftet, för att kunna 

räknas som en minoritet. Att tillhöra en minoritet i Sverige innebär att man lever med vissa 

skydd, till exempel kom det år 2000 två nya lagar som skall skydda minoriteterna. Lagarna 

innebär att man i sju kommuner i Sverige skall ha tillgång till att tala samiska, finska eller 

meänkieli, romani chib och jiddisch, hos myndigheter och i domstolen. Som minoritetsperson 

skall du också kunna få helt, eller delvis, tala ditt modersmål inom äldreomsorgen, med 

myndigheter och inom förskoleverksamheten.
64

 

 

Regeringen har gjort en del satsningar på att öka informationen kring de nationella 

minoriteterna i Sverige. Bland annat satsade regeringen mellan 2001-2004, 20 miljoner kronor 

för att öka informationen kring samerna. Utbildning och skolfrågor kom att prioriteras högt i 

denna satsning. Det skedde också en satsning i form av en webbplats www.samer.se, även 

denna för att öka informationen, och för att kunskapen skall vara mer lättillgänglig.
65

  

 

3.6.1 Undervisning i Sverige idag  

Skolan och lärarna har som krav att lära ut om de nationella minoriteterna till eleverna enligt 

skolverket. På skolverkets hemsida kan man läsa om detta beslut som kom 2010. ”Skolan 

ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har kunskaper om de nationella 

minoriteternas kultur, språk, religion och historia.”
66

 När eleverna kommer till gymnasiet 

försvinner detta ”krav” delvis, i kursplanen för religion A finns det inte nämnt att eleverna 

skall kunna något om minoriteter. Dock skall det påpekas att det i kursplanerna för historia A 

och samhällskunskap A står att;  

”Ämnet syftar till att stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension. Det 

ger perspektiv på den egna personen. Därmed stärks även den egna identiteten och insikten om det egna 

kulturarvet liksom om andras, inte minst nationella minoriteters, ursprung och kulturarv” 
67

 

 

Inom samhällskunskap står det, under mål att sträva mot;  

”utvecklar kunskap om och förståelse för olika grupper av nationella minoriteter, utvecklar kunskaper om 

de mänskliga rättigheterna samt individens rättigheter och skyldigheter i samhället.”
68
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Ytterligare ett spår inom undervisningen i Sverige är hur undervisningsmaterial används av 

lärarna, då främst läroböcker. Forskningen visar att läroböckerna är viktiga för läraren, 

eftersom de ofta styr i vilken riktning undervisningen kommer ta form. Som jag skrev tidigare 

är inte frågan om läromedlen styr undervisningen utan i vilken utsträckning. Bland annat visar 

forskningen att läroböckerna styr vad som behandlas under lektionerna, att läroböckerna 

konkretiserar undervisningens mål. De nyare läromedelsmaterial så som datorer och internet, 

bidrar till att läroboken inte är lika central, dock bidrar de nya läromedlen till att de uppstår ny 

problematik. 
69

 

 

I en av de undersökningar som gjort, kan man se hur mycket läroboken används i 

klassrummet. 63 % av de tillfrågade lärarna använder läroboken ofta och 19 % menar att de 

använder läroboken vid nästan varje lektion.
70

 På hemsidan kan man också läsa att alla 

läromedel utgår från elevens förutsättningar så som ålder och eventuella funktionshinder. 

Läroböckerna skall också vara anpassade och skrivna utifrån gällande läroplaner och 

kursplaner.
71

  

 

3.6.2 Hur ser man på minoriteter i skolan  

På skolverkets hemsida skriver man att skolan skall jobba aktivt med att främja minoriteternas 

språk. Det är främst genom språket som skolorna jobbar för att främja de nationella 

minoriteterna i skolan. Skolverket ger framförallt stöd genom att stödja och ge ut läromedel 

på minoritetsspråken. Skolverket väljer att stödja läromedelsutvecklingen eftersom de anser 

att människorna som lever som en minoritet behöver stöd för att kunna leva som fullständiga 

medborgare och ha tillgång till samhället. Genom att elever får undervisning på sitt 

modersmål kan eleverna ta del av mer kunskap och har på så vis en enklare utgångspunkt att 

lära från. 
72
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Jan Einarsson skriver i sin bok språk sociologi om språkets betydelse för människorna, och 

hur viktigt det är att eleverna kan identifiera sig med ett språk och kan visa sin personlighet 

genom ett språk.
 73

 I skolverkets rapport nationella minoriteter i Sverige beskrivs det hur 

viktigt språket är för att människor skall känna en tillhörighet i samhället. De skriver att 

språket är en bärare av tradition, kultur, kunskap och erfarenhet och skolverket har beslutat att 

alla skolor har ansvar för sina elever och alla elever som tillhör minoriteter skall ha tillgång 

till att delvis tala sitt modersmål i skolan.
 74

  

 

Skollagen skriver i sjunde paragrafen ”Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att 

förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Lag 

(2008:571).”
75

 Huvudmannen är rektorn och lärarna, det är alltså skolans ansvar att se till så 

att ingen blir diskriminerad, eller utsätts för kränkande behandling. På varje skola skall det 

finnas åtgärder för hur skolan skall arbeta aktivt med detta mål. I skollagen står det även att 

det inte är lagligt att vuxna på skolan, så som lärare och rektorer kränker barnen.
76

  

 

Samer 

Det finns ingen exakt siffra över hur många samer det finns i Sverige idag, men 

uppskattningsvis 15 000-20 000. De ses som ett av de nationella minoritetsfolken i Sverige, 

de har en speciell särställning eftersom de också tillhör urbefolkningen. Många av samerna 

talar samiska, i Sverige finns det lulesamiska, sydsamiska och nordsamiska
77

. Idag finns det 

ca 400 elever som har samiska som modersmål och får delar av undervisningen på samiska.
78

 

För att bevara och främja minoriteterna och deras språk i skolan har en del av skolorna infört 

elevens val, skolans val och språkval, där eleverna kan välja om de vill läsa sitt modersmål.  

Det finns även den samiska skolan, där elever kan gå under årskurserna 1-6. I den samiska 

skolan måste hälften av undervisningen ske på svenska. För att försöka föra den samiska 

kulturen, språket och historien vidare finns det samisk integrering, här är det inte språket som 

står i fokus utan den samiska kulturen och traditionen.
79
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Idag råder det en viss problematik i skolan bland de barn med en samisk bakgrund. Under 

många år ansågs det samiska språket vara mindre fint att tala, de dåvarande eleverna blev 

avrådda att tala samiska. Även då synen har förändrats kring synen på de samiska språket har 

det har medfört problem, det är idag få av den tidigare nämnda generationen som idag kan tala 

samiska som vuxna. Och problemet kvarstår, bland den tidigare nämnda generationen är det 

idag många som har barn. Barnen får i sin tur inte höra det samiska modersmålet i sin ”rätta 

natur” vilket leder till kunskapsbrister i skolan inom det samiska språket.   

 

Judar  

Judar räknas även de som ett av minoritetsfolken i Sverige. Idag finns det ca 17000–18000 

personer som räknas som judar, dock är det bara ca 2500 som talar jiddisch. Det finns idag 

flest judar belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Speciellt för judarna som 

minoritetsgrupp är att de har en egen religion, tradition, kultur och ett eget språk. Jiddisch är 

det officiella judiska språket i Sverige. Jiddisch är det officiella judiska språket i Sverige, det 

var jiddisch som de först anländande judar som kom till Sverige talade. Enligt en av 

skolverkets rapporter har språket efter en nedgång nu börjat öka i antalet som behärskar det.
80

  

 

De intervjuade i rapporten från skolverket, beskriver att jiddisch är en viktig del i judiska 

kulturarvet. Idag är det främst mor och farföräldrar till de intervjuade som kan tala jiddisch de 

menar på att jiddisch är utdöende. Enligt rapporten fanns det inte, då rapporten skrevs, någon 

efterfråga på undervisning i modersmålet. De intervjuade visar på att de är nöjda med 

möjligheten till att få undervisning och är nöjda med att jiddisch är det nationella judiska 

minoritetsspråket i Sverige. Dock finns det ett visst missnöje och en orolighet kring 

säkerheten vid val av skolor och synagogor, de intervjuade menar på att skolorna inte har den 

säkerhet som skulle behövas. Rapporten från skolverket visar också på att de intervjuade är 

rädda för att deras barn skall bli segregerade om de väljer en judiskskola till sina barn. Samt 

att det finns en daglig hotbild mot judar, om judarna visar ”öppet” att de är av judisk härkomst. 

Detta kan vara en orsak till att elevantalet sjunker i de judiska skolorna.
81
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4. Resultat  

Jag valde att studera fem olika undervisningsböcker för religionskunskap A på gymnasiet, 

medvetet valde jag att använda mig av böcker som givits ut under olika år för att se till 

skillnader och likheter mellan böckerna. Alla böckerna är författade av olika författare. Det är 

fyra olika förlag som gett ut de fem undervisningsböckerna, förlaget som gett ut två av 

böckerna som jag valt att studera är natur och kultur, dels för att båda böckerna kommer från 

2000- talet. Den andra anledningen till att jag valt två från förlaget natur och kultur, är att en 

av böckerna endas är författad av kvinnor, vilket gör boken speciell i förhållande till de andra 

böckerna som bara har manliga författare.  

 

4.1 Livets kurs   

Boken livets kurs, är skriven av Ola Björlin och utgiven, 1996, av Bonniers Utbildning. I 

förordet skriver Björlin att en av hans grundtankar med boken har varit att […] betona likheter 

mellan religioner och gemensamma värderingar.”
82

 Vidare skriver han att han har velat ställa 

människan och hennes tro i centrum.  

 

Denna bok innehåller ingen del om bara samisk religion, dock blir samerna nämnda i kapitlet 

religioner, underrubrik skriftlösa religioner. Här ger Björlin en bild av skriftlösa religioner.
 83

 

Senare väljer han att gå in på andligkraft där skriver han om naturen som besjälad och 

animism, Björlin väljer att exemplifiera det hela med samerna som enligt Björlin har vissa 

platser i fjällvärden som denna karaktär.
84

 På nästa sida står det bland annat om schamanen, 

och att schamanen är vanligt förekommande hos många skriftlösa religioner. Björlin skriver:  

Shamanen kan försätta sig i ett trance-tillstånd där han eller hon färdas till andra platser och tider och till 

andliga rådgivare och sedan rapportera om sin ”resa”. Sådana schamaner är kända bland samerna och 

kallas nåjder. Med trolltrummans hjälp förflyttas de till andra platser och kan vara andliga rådgivare åt 

människorna.
85

  

 

Livets kurs har valt att ta upp Abrahams barn där Björlin förklarar om Abraham och hur vikig 

del Abraham har för kristendomen, judendom och islams historia. Senare jämför han de tre 
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religionerna och visar på likheter mellan religionerna. På sidorna 88-103 handlar det sedan 

om bara judendomen. Björlin har valt att skriva i kronlogisk ordning om judendomen, då han 

börjar med skapelsen, för att sedan gå vidare med förbundet mellan gud och folket. Det är 

ganska djupgående som Björlin väljer att gå in på de olika avsnitten. Björlin väljer sedan att 

gå in på guldåldern och kampen mot förtryck och förskingring, i detta stycke nämns det om 

det förtryck som judarna blivit utsatta för under många århundraden. Vidare skriver Björlin 

om judarna i Sverige och hur de till en början inte var särskilt många judar men att de ökade 

under andra världskriget, för att sedan gå in på insatserna som Sverige gjorde i slutet av andra 

världskriget. Därefter kommer Björlin in på trosläran, de heliga skrifterna, livet och årets 

högtider och här väljer Björlin att ta upp viktiga händelser i livet och några högtider. Björlin 

skriver därefter om de olika riktningarna inom judendomen. Avslutningsvis finns det en 

intervju med en judisk troende man.
86

  

 

4.2  Religionskunskap   

Boken religionskunskap, är skriven av Sten Rodhe och Bo Nylund och utgiven, 1998, av 

Almqvist och Wiksell. Boken är skriven för religionskunskap A på gymnasiet. I bokens förord 

skriver författarna att de båda kommer från en kristen tradition och har som utgångspunkt att 

utifrån denna bakgrund ge en ”[…] framställning av andra religioner och livsåskådningar som 

representanter från dessa kan acceptera.”
87

  

 

Boken tar inte upp samerna, även om det finns chanser och möjligheter till att göra det. Bland 

annat tar boken upp indianerna, dock inte vad jag anser ur ett rättvist perspektiv, utifrån 

indianernas sätt. Då de framställer indianerna och den Afrikanske medicinmannen som 

magiker. Dock påpekar de senare i texten att medicinmannen och schamanen troligen inte 

skulle hålla med om framställningen av dem och deras religion.
88

  

 

Judendomen å andra sidan har ett ganska stort utrymme i boken, där författarna valt att först 

skriva om Skrifterna, för att sedan gå över till grundtankar inom judendomen, och då 

framförallt tron på en gud och hur stor betydelse gud har för judar. Efter detta följer ett stycke 

om gud och teodicéproblemet. Följt av ett tycke som fått rubriken liv och död, som följs av ett 

utvalt folk här skriver författarna om Abraham, och förbundet mellan gud och folket följs av 
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förbundet förnyas här väljer författarna att ta upp Moses. Därefter följer ett stycke om de olika 

kungarna och de olika templen och dess historia. Författarna väljer sedan att ta upp hur 

judarna sprids i världen och vilka rörelser som uppstår så som antisemitism och sionism. Efter 

detta följer ett stycke om hur Palestina blir judarnas land, samt om nazismen och andra 

världskrigets påverkan på judarna. Författarna väljer sedan att skriva om föreskrifter och 

traditioner där de tar upp sabbaten, omskärelsens betydelse för judendomen, hur man som 

judisk troende ser till och använder till exempel i olika högtider. Därefter förklaras vad 

synagogan har för betydelse. Därpå följer ett stycke om judarnas fester, alltså hur de firar sina 

högtider och varför de frias, efteråt kommer ett stycke om koscher. Kapitlet om judar avslutas 

med rubriken judendomen som världsreligion där författarna förklarar varför judendomen ses 

som en världsreligion. Därefter följer en text ur Talmud.  

 

4.3 Religionskunskap för gymnasiet   

Boken religionskunskap för gymnasiet kurs A, är skriven av Lars-Göran Alm och utgiven 

2003 av natur och kultur. Då man läser bokens förord finns information om ändringar som 

gjorts, eftersom det är den andra upplagan av boken. Bland annat skriver Alm att bokens 

avsnitt om samer är nytt för den andra upplagan.  

 

Boken tar till skillnad från de andra religionsböckerna upp samernas religion. Kapitlet eller 

stycket om samernas religion har fått namnet naturreligioner i Sverige. Utrymmet som 

samerna fått i boken är tafatt, ett uppslag, samt att samerna står med i innehållsförteckningen.  

Framställningen av den samiska religionen blir därför skral. Texten rymmer en halvsida plus 

en bild med tillhörande bildtext, bilden föreställer en samisk trumma. Samernas religion 

beskrivs som en naturreligion. Alm har valt att ta upp; trumman, schamanen, nåjden, andarna, 

samt att samerna tvångskristnades.
89

 Kvinnorna nämns överhuvudtaget inte i texten, vilket 

skulle kunna upplevas som att kvinnorna inte hade någon betydelse för religionen, vilket både 

Carlsson
90

  och Hansen
91

  visar på att de hade och då framförallt i hemmet. Det nämns inte 

heller att samerna är ett minoritetsfolk med en minoritetsreligion. Boken tar inte upp hur 

samerna kristnades, mer än att de tvångskristnades på 1500-1600-talet.
92
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Alm skriver också om judendomen. Kapitlet kring judar och deras religion har han valt att 

lägga upp i en kronologiskordning, där han börjar med att beskriva den historien för att sedan 

gå över till mer nutid. I beskrivningen av den äldre formen av judendom väljer Alm att ta upp 

Abraham och Moses, vad budorden har för inverkan och betydelse för en judisk troende 

person.
93

 Vidare kan man läsa om guds utvalda folk, förbundet mellan människan och gud. 

Sedan väljer Alm att skriva om gamla testamentet och vetenskapen där han tar upp den 

diskussion som finns king huruvida Abraham och Moses levt på riktigt. Alm avslutar den 

historiska delen med en text om templet och profeterna. Det nya stycket får rubriken ”Från 

offerreligion till lagreligion”
94

 detta stycket inleds med templets förstörelse och vidare in på 

de heliga texterna. Den sista texten under rubriken heter diaspora, här beskrivs kort judarnas 

historiska liv med förföljelser och upprättelser. Sedan kommer Alm in på den moderna 

judendomen, där han valt att ta upp de tre riktningarna för att sedan komma in på antisemitism, 

som tar vid där stycket om diaspora avslutades. Han väljer att ta upp till exempel pogromen, 

och nazisternas utrotning av judar. Vidare skriver Alm om sionism och sedan om Israels och 

judendomens förhållande. I de avslutande styckena väljer han att behandla, hur det är att leva 

som jude i resten av världen, hur det är att leva som jude idag, deras förhållande till 

synagogan och hur deras hem ser ut.
95

  

 

 

4.4 Tro i tid och rum  

Boken tro i tid och rum, är skriven av Arne Löwgren, Bo Ahlberg och Lars Ryberg och 

utgiven första gången 1988, den andra reviderade upplagan kom 1993 av Gleerups. De tre 

författarna till boken är alla gymnasielärare i religion, och de skriver i förordet att läroboken 

följer gällande läroplan, alltså LPO94.  

 

I boken finns inte samerna eller deras religion nämnda. Som vi kunnat se i de andra böckerna 

har båda böckerna nämnt samerna och deras religion i samband med naturreligioner eller 

skriftlösa religioner. I boken tro i tid och rum finns det ett kapitel om de Afrikanska 

religionerna och här beskrivs de afrikanska religionernas starka förhållande till naturen, alltså 

som en naturnära religion. Trots att författaren har med detta, finns samerna inte nämnda 

någonstans.  
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Judendomen har kommit att få en relativt stor plats i boken, från sidan 89-96 för att sedan 

fortsätta mellan sidorna 105-121. Till en början har Löwgren m.fl. valt att skriva allmänt om 

judendomen med inriktning på förintelsen, för att sedan gå in på judendomens äldsta historia. 

Här skriver Löwgren m.fl. om hur judendomen uppstod, om Abraham och hur folket ingick 

ett löfte med gud, vad Moses har för förhållande till judendomen samt förbundet mellan folket 

och gud. Sedan kommer ett stycke om kungadömets tid, där man kan läsa om konungarna, 

templen, Palestina, och om den erövring som kom att ta många år. Sedan följer ett stycke som 

fått namnet Under Roms välde där kan man bland annat läsa om vad som hände då romarna 

var som störst. Sedan följer en text om hur judendomen trots sin spridning runt om i världen 

har kvar sin tro, samt en text om sionismen och hur judar och araber varit i krig med varandra. 

Därpå följer ett stycke om det utvalda folket, och hur de fick budorden. Vidare skriver 

författarna om att gud är en, messiastanken, människosynen, och hur man ser på livet efter 

döden. Efter detta kommer en text om de heliga skrifterna, som följs av de olika riktningarna 

inom judendomen. Sedan beskrivs hur man firar helger och fester och här förklaras ingående 

vad de finns för högtider och varför de firas som de gör. Därefter följer stycket om den 

judiska vardagen och vem som kan räkna sig som jude, vad kvinnan har för roll visas det 

delvis i stycket giftermål och skilsmässa. Därpå följer ett stycke om koscher, livet slut, 

synagogan och kapitlet avslutas med antisemitismen och frågor kring de olika texterna.
96

    

 

4.5 Din tro eller min?   

Boken Din tro eller min? är skriven av Erica Appelros, Anne-Christine Hornborg, samt 

Helena Röcklinsberg och är utgiven, 2006, av natur och kultur. Då man läser bokens förord 

finns information om att boken är skriven för ”religionskunskap ɪ” vilket på sista sidan 

förklaras som religionskunskap A på gymnasiet. Vidare står det om författarnas bakgrund och 

deras syfte med boken. De vill ge läsaren en ökad faktakunskap kring religion men också 

väcka tankar och frågor kring religion och få läsaren att tänka på nya sätt.   

 

I boken finns ett kapitel som fått titeln ursprungsbefolkningarnas religioner. Här skriver 

författaren om ursprungsbefolkningar som lyckats överleva, däribland skriver de om samerna. 

Det är endast några få meningar där samerna framställs som ett hårt kämpande folk som trots 

hårda motgångar fortfarande lever och kämpar för sin kultur och sina rättigheter. Efter stycket 
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om samerna skriver författaren om indianerna och deras religion, kultur med mera. Det är den 

första boken som nämner samerna efter de nämnt världsreligionerna.  

 

Judendomen har fått ett eget kapitel och även i denna bok har författaren valt att lägga upp 

texterna i kronologisk ordning, där de börjar med en genomgång av det förlorade landet, här 

väljer författarna att kort ta upp Abraham, hur judarna fick tillgång till de tio budorden, men 

även visa på de ifrågasättningar som finns inom vetenskapen. Vidare skriver Appelros m.fl. 

om Jerusalem, där skriver författarna om de betydande kungarna och de olika templen. Nästa 

underrubrik heter heliga böcker, där skriver man om bland annat Tanak. Därefter kommer 

författarna in på judisk gudstro för att sedan gå in på guds förbund med judarna. Sedan följer 

ett stycke om de olika riktningarna inom judendomen, för att sedan skriva relativt ingående 

om synagogan. Här skriver man vad som händer i synagogan, kvinnan respektive mannens 

roll i gudstjänstlokalen och vad de bär för olika ”symboler” då de ber. Vidare skriver 

Appelros m.fl. om fester och högtider hur de genomförs och varför de uppkommit. Sedan 

följer ett stycke om sabbaten och viktiga tillfällen i livet. Därefter går de in på den modern 

historia, hur judarna haft det i världen, till exempel tas andra världskriget upp, för att avsluta 

med ett stycke om judendomen i Sverige. Författarna väljer här att ta upp var de olika 

församlingarna finns och vad som är avgörande för att känna sig judisk. Avslutningsvis finns 

det frågor till läsaren.   
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5. Analys och diskussion 

Jag kommer i min analys och diskussions del visa på och förtydliga hur författarna till 

läroböckerna valt att framställa Judarna respektive samernas religion, och utifrån Giddens 

sociologiska teori analyser vad framställningen av religionerna kan ha för påverkan för 

läsaren.  

  

För att återigen koppla samman med det jag skrev tidigare finns beslutet från skolverket att 

eleverna som går ut skolan skall ha kunskaper om minoritetsfolken i Sverige, och där ibland 

minoriteternas religioner. Jag hävdar att läroböckerna är ett ypperligt forum för att lära sig 

mer om minoriteterna och dess religioner. Tyvärr menar jag att det i de undersökta 

läroböckerna inte finns någon kunskap om judarna som ett av de nationella minoritetsfolken. 

Visserligen finns det information om judendomen, men ingen koppling som är av någon 

större betydelse för att belysa judarnas situation i Sverige.  

 

I alla religionsböckerna kan man se likheter i hur judendomen förklaras. I böckerna beskrivs 

religionen ingående så att läsaren skall förstå att det är en religion som utövas av många 

människor. Alla böckerna förklarar judendomens historia, oftast i en kornologisk ordning, det 

är dock i olika mängd som böckerna tar upp historien. Till exempel kan vi se att tro i tid och 

rum tar upp historien ingående och får med historia i de flesta texterna
97

, i boken Livets kurs 

tas historien upp ingående här väljer författaren också att visa på likheter och skillnader 

mellan de olika Abrahamitiska religionerna, Kristendom, Islam och Judendom.
98

 Din tro eller 

min? är en av de böcker som väljer att ha lite mindre inriktning på judarnas historia och riktar 

istället fokus mot nutiden och hur judarna lever med sin gudstro.
 99

 Då den historiska delen tas 

upp får läsaren en förståelse för varför religionen ser ut som den gör idag. Och man kan till 

exempel få förståelse till varför vissa högtider är viktiga för de troende. Giddens menar på att 

det är ur en sociologisk mening viktigt att finna gemenskap kring till exempel historia, 

händelser, högtider eller ha gemensamma värderingar, för att den troende skall känna en 

gemenskap och social sammanhållning.
100
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Ser vi till ovanstående stycke menar jag på att det är viktigt att i skolan uppmärksamma och 

diskutera de judiska festerna och högtiderna. Av de undersökta läroböcker behandlar alla 

utom Alms bok fester och högtider. I styckena om högtiderna och festerna visar författarna på 

hur religionen kan ta sig i uttryck för en troende person och varför judarna firar. Dock är det 

ingen av författarna som tar upp om traditionerna firas på samma sätt världen över eller om 

det skiljer sig från land till land.  

 

Det urval som författarna väljer att göra i sina böcker anser jag belyser vikten av vad som är 

viktigt för respektive religioner. I kapitlen om judendomen kan man se att flera av författarna 

tar upp förintelsen som en del i judendomens senare historia, dock är det ingen av böckerna 

som har denna händelse som ett eget stycke. Jag menar på att det bör förtydligas för eleven 

hur stor påverkan andra världskriget och även andra förföljelser har haft för judendomen och 

har än idag för judar. Ytterligare urval som man kan se finns med i alla de undersökta 

läroböckerna är, judisk tro, och förbundet mellan gud, Abraham och folket. De olika styckena 

har fått olika stor plats i böckerna, troligen är det författarna själva som fått avgöra detta i 

förhållande till hur viktigt de anser att informationen är för respektive religion. Vidare kan 

man se att alla fem läroböcker tar mer eller mindre upp antisemitismen och sionismen. I 

religionskunskap kan man kortfattat läsa om antisemitismen, sionismen,
 101

 medan man i 

Löwgens bok kan finna ett genomgående avsnitt kring antisemitism.
 102

 Alm ger även han ett 

relativt stort utrymme för detta i sin bok. Utifrån hur stor plats dessa delar får i böckerna, visar 

det på hur betydande det varit för judarna och deras historia.
 103

  

 

Två av böckerna har ett intressant avsnitt som ifrågasätter och belyser de åsiktsskiljaktigheter 

som finns mellan vetenskapen och gamla testamentet. Alm är en av de författarna som skriver 

om detta. Han skriver att vetenskapen inte är helt säker om Abraham funnits men att historien 

om honom verkar stämma överens med de fynd som hittats. Alm nämner även Moses, genom 

att man hittat fynd har man konstaterat att Moses har funnits och att berättelserna stämmer.
104

 

Även din tro eller min? belyser huruvida judendomens historia har hänt eller inte. 
105

Jag anser 

att det är positivt att läroböckerna visar för eleverna den komplexitet som kan uppstå då man 

talar om tro och heliga texters validitet. I Din tro eller min? förtydligar författarna att för 
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många troende idag är det inte huruvida texterna är sanna eller inte som är det väsentliga utan 

det är heligheten.
106

 Jag menar på att det också är viktigt att här belysa att judarna är 

medvetna om vetenskapens forskningar men för den troende juden är det liksom Appelros 

m.fl. pekar på att heligheten är det viktiga och det väsentliga i tron. Vidar hävdar jag att det är 

viktigt att belysa och diskutera detta med eleverna. Liksom Giddens skriver kan det vara 

viktigt att belysa tro ur fler perspektiv än det vetenskapliga, till exempel ur det social 

perspektivet, och då visa på vad religionen gör för människor.
107

  

 

Hur judarna lever idag i olika delar av världen är ett avsnitt som förekommer i flera av de 

undersökta böckerna, styckena har ofta fått rubrikerna judar i världen eller judar i Sverige. 

Det varierar vad författarna valt att ta upp, dock kan man se som genomgående att det är 

bakgrundsfakta, så som att det finns judar i stora delar av världen, hur många troende judar 

det finns, vad judarna bär för kläder beroende på varit i världen de lever. Ur en sociologisk 

mening anser inte jag att det är representativ bild som ges av hur judarna lever idag. 

Informationen är ofta knapphändig och böckerna Tro i tid och rum
108

och 

Religionskunskap
109

finns det inte något stycke som ger information om hur judarna lever idag. 

Det är bara i Din tro eller min
110

och Livets kurs
111

 som ger information kring hur judarna 

lever i Sverige idag. Det som står i böckerna är kortfattad fakta som möjligen kan ge läsaren 

en inblick i att det finns troende och icke troende judar i Sverige idag.  

 

Jag har här valt att ge Appelros bok som exempel till ovanstående stycke då jag anser att detta 

förtydligar och visar på hur lite de skrivs om hur judarna lever idag, nedan kommer jag även 

att koppla samman det hela med Giddens. Appelros har som sagt en överskrift i sin bok där 

det står modernhistoria och sedan judendom i Sverige. Här skriver de enklare information så 

som hur många judar det finns i världen, var majoriteten judar bor i världen och hur många 

judar det finns i Sverige. Vidare skriver de att det finns församlingar i Stockholm, Göteborg 

och Malmö, samt när den första församlingen startade. Sedan kommer författarna in på vem 

som är jude idag och vem som får bli det. De skriver att man idag kan vara ateist och ändå 

räkna sig som jude, samt att högtider kan spela en stor roll för människor både som troende 
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eller icke troende. De fortsätter sedan stycket med att skriva att för många är det en 

gemenskap till folkgruppen och inte att vara troende som är det viktiga.
112

 Jag menar på att 

judendomen här framställs som något exotiskt och annorlunda. Vidare menar jag att 

judendomen och dess anhängare i Sverige inte skiljer sig något nämnvärt gentemot 

kristendomen och dess anhängare, detta är dock inget som påpekas i läroboken.  

 

I läroboken Livets kurs kan man läsa om judarna i Sverige och Sveriges insatser under andra 

världskrigets slut. Här beskriver Björlin ytterst kort om hur judarna 1782 fick formell rätt att 

utöva sin tro i Sverige. Vidare skriver Björlin om andra världskriget, att judarna stoppades 

från att fly till Sverige, för att sedan behandla hur Wallenberg hjälpt många tusen judar att 

komma till Sverige.
 113

 Jag tycker det är ett bra stycke att ta upp i en bok, men innehållet kan 

diskuteras. Jag anser att Sverige framställs som ett land som varit vänliga mot judarna och 

mer eller mindre tagit emot dem sedan 1782. Det står i själva verket inget om hur judarna bara 

fick livnära sig med vissa arbeten och hur de endast fick bo i vissa städer. Det står heller inte 

att judarna blev mer accepterade då de döpte sig och blev kristna. Den sociologiska vinkeln av 

hur de judiska människorna accepterade i samhället framställs inte och kan därför, enligt mig, 

ses som oviktig. Jag menar att det är en tun bild som Björlin ger av hur judarna hade de i 

Sverige mellan 1700-talet fram till nu. Jag anser att det är en förskönad bild som ges och att 

judarna som minoritetsfolk med en minoritetsreligion borde få större utrymme i 

religionsboken.  

 

Jag menar att läsaren skulle behöva en större information kring judar idag och då främst hur 

judarna lever i Sverige. Utifrån skolverkets mål att alla elever skall ha kunskaper king 

minoriteternas kultur, språk, historia och religion anser jag att det är svårt att uppnå eller ge 

eleverna denna kunskap genom de undersöka läroböckerna. Jag anser att det skulle behövas 

ytterligare information för att öka elevernas kunskap kring hur judarna har haft det i Sverige 

samt hur en troende judes liv tar sig i uttryck i Sverige idag. Genom mer information till 

eleverna kan också fördomar och förutfattade meningar minska. Även då Appelros skriver om 

både judendomen i den ”moderna världen” och om samerna nämns det inte något nämnvärt 

hur någon av dessa folkgrupper lever idag i Sverige.
114

 Giddens skriver om betydelsen att 

kommunicera med varandra, eftersom vi lever i en värld där vi stöter på varandra allt mer och 
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många har olika trosuppfattningar.
115

 Jag menar därför på att det är extra viktigt att man 

känner till sina medmänniskors kultur, religion och historia. Vidare skriver 

Giddens: ”[…]diskussion och dialog är av avgörande betydelse då människor med olika 

uppfattningar träffas och de utgör viktiga sätt varpå våld och övergrepp kan kontrolleras och 

undanröjas.”
116

. Vidare menar jag att skolan, religionskunskaps undervisning och läroböcker  

är ett ypperligt forum för att lära eleverna om sin och sina medmänniskors historia, kultur och 

religion. Jag menar på liksom Giddens skriver att man genom kunskap om till exempel  

mineriternas religioner kan undvika förtryckt.
117

 

 

Läroböckerna riktar sig till svenska skolor som skall följa kursplanerna, i ett av målen ur 

kursplanen för religionskunskap A på gymnasiet står det; Att eleven skall efter avslutad kurs i 

religionskunskap: ”kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro 

och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv”
118

. Utgår man från fakta som finns i 

läroböckerna blir detta ett svårt mål att uppnå för eleverna. Tre av läroböckerna tar upp om de 

olika riktningarna inom judendomen, och dess påverkan beroende på hur judarna utövar sin 

tro.
 119

 Detta är av betydelse för att eleverna skall förstå och klara ovanstående mål. Liksom 

jag diskuterade ovanstående stycke är det få av böckerna som i någon djupare bemärkelse tar 

upp hur religionen ser ut för människor idag, till exempel i Sverige. Jag menar att eleverna 

kommer få svårt att uppnå detta mål inom området judendomen.  

 

Jag anser att Löwgren, Ahlberg och Ryberg framställer judendomen med en viss underton i 

sin text. Till exempel skriver de under rubriken judiska tron och underrubriken det utvalda 

folket om hur Abraham och Moses gjorde så att folket och gud ingick i ett förbund med 

varandra, förbundet medförde böner som syns på bland annat högtider och festdagar. Vidare 

skriver Löwgren: ”Av någon outgrundlig anledning bestämde sig Gud enligt judisk tro för att 

välja just detta folk för sina syften.”
120

 Jag anser att det förolämpande mot judarna att använda 

ordet ”outgrundlig anledning”, författarna framställer det som om att det skulle ha varit mer 

naturligt om det hade varit kristna eller muslimer som gud hade valt ut.
121

Jag mena dessutom 
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att läsaren kan alltså få en nedvärderande syn på judarna genom detta, vilket inte är 

acceptabelt ur en lärosynpunkt.  

 

Den bok som skiljer sig mest från de andra böckerna i uppläggnings och var fokus ligger på 

religionen anser jag är Din tro eller min? Jag hävdar att boken presenterar judendomen ur ett 

mer nutida perspektiv, det är inte så mycket historisk fakta och det är utövandet av religionen 

som kommer att få ta mest plats i boken. Även om stycket om hur judarna lever i Sverige idag 

inte är särskilt uttömmande vad det gäller fakta, anser jag att Appelros m.fl. har hittat en, 

utifrån kursplanen i religionskunskap A, relevant infallsvinkel på boken.
 122

  

 

I skolans värld råder det en ständig diskussion i samband med kursplaner och vad som skall 

behandlas under lektionerna. I ett av målen i kursplanen för religionskunskap A på gymnasiet 

står det att eleven skall; ”känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra 

livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer”.
123

 Uttrycket några andra 

världsreligioner, kan diskuteras, dels kan man ifrågasätta vilka religioner som räknas som 

världsreligioner och varför, för att de är störst? har flest anhängare?  Jag anser att det är 

vanligt förekommande att lärarna i skolan väljer att ta upp judendomen som en av 

världsreligionerna. Motsatsfrågan blir varför? Det är inte en särskilt stor religion och det är 

inte för att belysa att den finns som minoritetsreligion i Sverige. Om man gör det för att 

belysa det förtryck och den historia som religionen har är det inte något som uppmärksammas 

i något vidare hänseende i läroböckerna. Om lärarna tar upp judendomen för att det räknas till 

en av de nationella minoritetsreligionerna, hävdar jag att det är bra då eleverna få en chans att 

i skolan lära sig om en minoritetsreligion. Men faktum kvarstår att de undersökta 

läroböckerna inte behandlar judendomen som en minoritetsreligion i Sverige, eller knappt att 

religionen finns i Sverige.  

 

samerna 

Av de läroböcker som jag studerat är det ett fåtal som nämner samerna. Böckerna som 

nämnder samerna är: Religionskunskap för gymnasiet, Livets kurs och Din tro eller min?. De 

två förstnämnda skriver på ett liknande sätt om samerna. De presenterar samernas religion på 

ett sätt som jag inte anser är representativt i jämförelse med hur andra, så som Hansen, 
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presenterar samernas religion.
124

 Din tro eller min? går inte in på samernas religion i någon 

djupare mening. Jag anser att böckerna inte leder till att eleverna, läsaren, skulle kunna få en 

kunskap om samernas religion efter att ha läst någon av böckerna. Dock vill jag påpeka att 

böckerna kan väcka intresse och få upp ögonen för läsaren vilket jag ser som positivt.  

 

I boken Din tro eller min? väljer författarna att ge en bild av samernas historiska del, där de 

visar på det förtryck och missgynnande förhållanden som samerna utsatts för. Även om 

stycket är kort anser jag att de är ett intressant perspektiv som författarna ger läsaren. Att 

läroböckerna behöver ha ytterligare material råder det enligt mig inget tvivel om. 

Enkätundersökningen som gjorts, bland ungdomar, vilken Carlsson hänvisar till i sin bok 

same och lapp i tid och otid, visar på att ungdomarna inte vet om det förtryck som samerna 

utsatts för och fortfarande utsätts för.
125

 Genom de få meningar som läsaren får ta del av i din 

tro eller min? kan läsaren få upp ögonen för samerna. Dock skall det tilläggas att det troligen 

skulle krävas ett påpekande av läraren, en diskussions fråga eller liknande för att eleverna 

skulle notera meningen om samerna. Vidare menar jag att det hade varit bättre om det fanns 

ytterligare fakta om samerna.
126

  

 

Böckerna Religionskunskap för gymnasiet, Livets kurs framställer samerna som en religion 

som bygger på trumman, schamanen, anden och magiker. Jag menar att dessa läroböcker ger 

en snedvriden bild av samernas religion. Bilden som ges blir lätt att samernas religion är/var 

något magiskt och mystiskt. Vid förklaringar på detta sätt är det lätt att bilden blir förvrängd 

och inte ges ur sin rätta vinkel. Liksom jag beskrivit tidigare kan man se att samernas religion 

var mer än bara trummor, schamanen och magi. Samernas tro var en naturnärareligion med 

stark koppling till naturen. I läroböckerna beskrivs det inte varför samerna hade denna tro, en 

av anledningarna är liksom Hansen  beskriver att man levde i naturen och av naturen. Det 

beskrivs heller inget om människan och vad hon hade för bild i samhället i förhållande till 

varandra och sin religion.
127

 

 

Therese Karlsson beskriver liknade faktorer i de böcker hon undersökt för grundskolan. 

Liksom jag påpekat skriver Karlsson att läroböckerna framställer samernas religion som 
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exotisk eller romantisk. Karlsson påpekar även att samernas förkristna religion framställs som 

om samerna skulle leva med den idag.
128

 På svenska läromedels hemsida kan man läsa att alla 

läroböcker bland annat är faktagranskade.
 129

 Alltså bör det inte förekomma några större fel i 

böckerna rent vetenskapligt, dock har jag då jag har jämfört böckerna upptäckt faktafel. Även 

hur framställningen av samernas religion ser ut idag. Samernas religion innan de förkristnades 

finns idag inte kvar, vilket ingen av de undersökta böckerna påpekar. Detta medför stora 

problem under läroprocessen, eleverna får en snedvriden bild av religionen men också hur 

samerna lever och interagerar med varandra idag. 

 

Alm skriver att samerna förkristnades på 1500-1600- talet.
130

 Medan Hansen
131

 och Carlsson 

menar på att den kraftigaste förkristnands perioden skedde mellan 1600-1700 talet.
 132

 I boken 

livets kurs finns det ingen information kring samerna och den period då de blev förkristande. 

Alm påpekar och skriver utifrån den faktorn att samernas religion var en naturnära religion 

medan det uteblir i Livets kurs. Att utelämna viktig fakta kan ge stora missuppfattningar och 

skapa ytterligare fördomar. Jag menar på att för läsaren blir det svårt om inte omöjligt att 

förstå att samerna idag inte lever i den naturnära religionen utifrån det som Björlin skriver.
133

 

Att som Alm skriva ”fel” årtal i en lärobok kan diskuteras i all oändlighet. Jag anser att det 

här är viktigt att påpeka att alla läroböcker skall vara fakta granskade enligt hemsidan, 

www.svenskalaromedel.se.
134

 

 

I analysen vill jag också belysa ett stycke som är skrivet tidigare i denna uppsats. Under 

samernas religion
135

 har jag skrivit om Carlsson och om Hanson, att de lägger kritik till 

tidigare texter som nedtecknades under tvångskristnandet av samerna. Hanson och Carlsson 

anser att man beskrivit en för jämlik religion över hela ”sameregionen” de menar att 

religionen inte kan ha sett likadan ut överallt. Detta är något som de anser man borde 

understryka då man studerar samernas religion. I de fem undersökta böckerna är det svårt, på 

grund av lite material, att se hur samernas religion framställs. Men vad man kan se är att det 
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inte finns något påpekande om att samerna skulle ha en varierande religion beroende på vart 

samerna levde. Även detta leder till faktafel och kunskapsbrister hos eleverna.  

 

Min tanke då jag läser Carlssons bok och ser de undersökningar som gjort kring 

diskriminering och kring hur man behandlat och fortfarande behandlar samer idag är 

skrämmande.
136

 Dels är det få ungdomar idag som vet vilka samerna är, var de bor och kan 

något om deras liv idag. Det är få av de tillfrågade som vet hur samerna har levt, jag upplever 

att det inte är särskilt många som över huvudtaget vet att samerna är vår ursprungsbefolkning. 

Att samerna inte fått samma rättigheter kring skolutbildning som andra på grund av etnicitet 

är en befängd tanke enligt mig, och varför tas inte detta upp i skolan. I religionskunskapen får 

eleverna lära sig kring judarnas bakgrund kring deras historia och religion. Lika väl borde 

samerna behandlas, då även de ses som en minoritetsgrupp i Sverige. Tidigare har jag skrivit 

om de dispyter som råder mellan samerna och delar av den övriga befolkningen. Likaväl ser 

ungdomarna i Övertorneå tämligen neutralt på samerna, troligen eftersom det på ett eller 

annat sätt varit i kontakt med Samerna.
137

 Liksom jag tagit upp tidigare i uppsatsen är det av 

vikt att behandla minoritetsreligionerna i skolan så att kunskaperna kan öka och fördomarna 

minska.
138

  

 

Efter att ha läst de fem läroböckerna kan jag konstatera att ingen av böckerna som tar upp 

något om att vare sig judendomen eller samernas religion skulle tillhöra de nationella 

minoritetsfolken religioner. I läroböckerna kan man inte heller läsa något om att samerna är 

Sveriges ursprungsbefolkning. Vilket jag anser som viktigt då man ser till det Svenska 

kulturarvet och den svenska historia. Att utifrån detta konstatera att det blir svårt för eleverna 

att lära sig något om minoritetsfolkets religioner är inte så svårt. Speciellt med nedanstående 

siffrorna i åtanke. I en rapport som gjorts, har man undersökt hur många procent av lärarna 

som använder sig av läroböckerna i undervisningen och hur ofta de använder läroböcker. 

Resultatet visar att det är 63% av lärarna som använder läroböckerna regelbundet och 19% 

som använder böckerna nästan varje lektion.
139
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Jag hävdar utifrån min jämförelse och undersökning kring minoritets religionernas 

framställning i läroböcker, att det idag är för lite fakta kring våra nationella minoritetsfolk och 

våra minoritetsreligioner. I dagens samhälle kommer människor allt enklare i kontakt med 

andra människor, vi flyttar allt mer och vi rör oss i en media värld som är allt annat än 

stillastående, vi får ständigt nya intryck och vi rör oss bland nya människor som kommer från 

andra kulturer och med andra värderingar än oss. Jag menar att utifrån detta borde det finnas 

ytterligare information kring det undersökta ämnet.  
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6. Sammanfattning 

Eftersom de nationella minoritetsfolken står med i samhällskunskapen och i historians mål, på 

gymnasiet, kan man inte beskylla skolverket eller regeringen för att strunta i minoriteterna. 

Det står att alla elever skall ha kunskap om de nationella minoriteterna i Sverige och ha en 

kunskap om deras historia, religion, kultur och språk. Historien och kulturen kan komma in 

naturligt i framför allt historieundervisningen. Folket som sådant och hur de lever idag och 

eventuellt hur de haft det under de senaste åren och hur man ser på minoriteter idag kan också 

komma in naturligt i samhällskunskapsundervingen. Men vart tog religionen vägen? Att bara 

tre av fem undersökta läroböckerna tar upp samerna är skamligt, att det sedan bara är en av 

fem böcker som behandlar samerna i ett eget ”kapitel” är enligt mig skämmande. Ser man 

utifrån religionsböcker finns det inte en rimlig chans för eleverna att de skall kunna lära sig 

om minoritetsfolk. Jag menar på att judendomen framställ som en religion i böckerna, dock 

går det att diskutera hur den framställs och vad som är för mig klart är att böckerna inte 

framställer religionen som en minoritetsreligion i Sverige.  

 

Utifrån det Giddens skriver kring etnicitet och minoritetsgrupper, anser jag att det till viss del 

stämmer på hur man i Sverige ser på minoritetsgrupperna. Och framför allt hur regeringen och 

skolverket beskriver de fem nationella minoritetsgrupperna som en ”grupp”. Man skriver inte 

specifikt om en minoritetsgrupp utan benämner oftast grupperna som en stor minoritetsgrupp. 

I dagens skola och samhälle skulle kunskap om minoritetsfolket förhoppningsvis ge ökad 

kunskap kring hur de lever, vad de har för religion och hur minoritetsfolken haft det. Dock är 

det viktigt att se till att samhället inte blir ytterligare segregerat.  

 

Jag menar på liksom Giddens skriver och påpekar att det är viktigt att man kommunicerar 

med varandra och delar erfarenheter och uppfattningar med varandra. I böckerna jag 

undersökt framkommer just det att man kan skapa en diskussion i klassen men inte så mycket 

mer än så. Vidare menar jag att skolan och religionskunskaps undervisning är ett ypperligt 

forum att lära eleverna om sin och sina medmänniskors historia, kultur och religion. Jag 

menar på liksom Giddens skriver att man genom kunskap om till exempel etnicitet och 

mineriter kan undvika förtryckt.  
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