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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka h tta stycken läroböcker i ämnet 

religionskunskap på gymnasi et upp samerna och i 

sådana fall i vilken utsträckning?  Kan beskrivningen leda 

a religionen ses som något avvikande och konstigt, det vill säga kan 

 

et inte 

ligion 

al andra 

 

yckelord: Samer, läroböcker i religionskunskap på gymnasienivå, exotism 

ur samerna framställs i å

enivå. Tar läroböckerna överhuvudtag

 Hur beskrivs samerna i läroböcker?

till att den samisk

läroböckernas beskrivning av samerna leda till exotism? Det empiriska materialet för denna

uppsats har utgjorts av en textanalys av åtta stycken läroböcker i religionskunskap för 

gymnasiet. Författarna till de utvalda läroböckerna har i de flesta fallen en personlig 

erfarenhet av att undervisa i religionsämnet. Uppsatsen visar att samerna överhuvudtag

nämns i fyra av de åtta läroböckerna. Endast två av läroböckerna ger en god bild av samerna 

och deras religion. Flera av läroböckerna ger dessutom en bild av samerna och deras re

som kan leda till exotism. Samernas religion avhandlas ofta tillsammans med ett flert

religioner som till viss del påminner om den samiska, men som även skiljer sig från den på 

många sätt. Detta gör att stora generaliseringar inte är särkilt ovanliga. I flera fall jämförs den

samiska religionen även med de stora världsreligionerna på ett sådant sätt så att den samiska 

religionen framstår som något avvikande och konstigt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ja

de

sty

m

I Sverige utgörs de nationella m

judar.

språk, religion och historia?

från m

behandlas både i religions- och historieäm

forskat i utan snarare en kvalificerad gissning 

näm

näm

troligas

Av dessa två äm

som

Religionskunskap A på gym

hur m

   

g är nu inne i slutskedet av mina studier på lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle och vid 

t här laget har jag genomfört en hel del arbeten som kräver en viss kunskap om de olika 

rdokumenten. Eftersom jag ska bli gymnasielärare är det främst Lpf 941 som jag bekantat 

ig med. Det finns självklart en mängd stycken och paragrafer som jag vid olika tillfällen 

under dessa år har reflekterat och funderat över. Ett av dessa stycken är: 

 
Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolans nationella och specialutformade program 

samt den gymnasiala vuxenutbildningen dessutom har kunskap om de nationella minoriteternas 

kultur, språk, religion och historia,2

 

inoriteterna av samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och 
3 Strävar verkligen skolan mot att varje elev har kunskap om dessa gruppers kultur, 

 Mina egna erfarenheter av skolan, både från min tid som elev och 
4ina vfu-perioder  under lärarutbildningen säger att endast en av de ovan nämnda 

minoriteterna tas upp i stor utsträckning i undervisningen och det är judendomen som 

net. Detta är dock inget som jag har undersökt eller 

baserad på egna erfarenheter. Det skall också 

nas att det i Lpf 94 inte står något om i vilket ämne som skolan ska ge eleverna de ovan 

nda kunskaperna kring de nationella minoriteterna men man kan nog utgå ifrån att det är 

t att det tas upp i religionskunskapen och möjligen även under historieundervisningen. 

nen är det endast religionskunskap som i skrivande stund är ett kärnämne och 

 alla elever alltså får läsa. De flesta elever läser dock bara A-kursen och inte B-kursen. 

nasienivå är en 50-poängskurs och det blir då en prioriteringsfråga 

ycket tid man kan sätta av för exempelvis studier av den samiska religionen och 

kulturen? Min erfarenhet säger att många lärare under A-kursen sätter av mest tid till att 

studera judendom, kristendom och islam, därefter tar man upp buddism, hinduism och etik och 

moral. Jag kritiserar inte detta på något vis, att man prioriterar världsreligionerna är helt logiskt 

                                              
1 L
2 Lärarförbundet, Lärarens handbok, Lpf 94, 2.1,s 43, Solna 2002 

eringens proposition 1998/99:143 Nationella minoriteter i Sverige, 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/22/18/f5c9eed7.pdf, hämtat 2007-04-16 

4 den verksamhetsförlagda delen av utbildningen eller ”praktiken” om man så vill. 

äroplan för de frivilliga skolformen (Lpf 94) 

3 Reg
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men man måste vara medveten om att när man som lärare gör denna prioritering så väljer man 

automatiskt bort någonting annat. 

ra 

 

 av 

gsbefolkningen i 

verige och deras religion borde därför rimligtvis tas upp i religionsämnets läroböcker. Jag har 

dock  

behan  samerna 

behan gar som vi inte är stolta över har ibland en tendens att 

sopas under mattan, detta tror jag kan vara en orsak till en eventuellt bristande kunskap kring 

 fall i 

• På vilket sätt framställs samerna och den samiska religionen, används värdeladdade 

 exotism? 

 

Läroböckerna är ofta en betydande faktor i hur undervisning och planering läggs upp. 

Läraryrket präglas ofta av tidsbrist, speciellt under den första tiden i yrket och då kan det va

skönt att kunna luta sig mot läroboken och dess upplägg för att slippa lägga allt för mycket tid

på att leta material och arbetsuppgifter på annat håll. Jag kommer att koncentrera mig på en

de nationella minoriteterna, nämligen samerna. Samerna utgör ju ursprun

S

 en känsla av att många personer i vårt avlånga land känner till mer om exempelvis

dlingen av olika indianstammar i Nordamerika än vad de gör om hur de svenska

dlats genom historien. Handlin

samerna. Eftersom Sverige och svenskarna inte vill kännas vid den felbehandling som samerna 

utsatts för så väljer man att inte diskutera samer överhuvudtaget. 

 

Vilka förutsättningar finner man då i läromedlen för att eleverna ska kunna skaffa sig kunskap 

kring samerna och deras religion och därmed uppnå det uttalade målet från Lpf 94? Detta 

hoppas jag kunna svara på i detta arbete. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur samerna framställs i åtta utvalda 

läroböcker för ämnet religionskunskap på gymnasienivå. För att kunna göra detta ska jag 

använda mig av följande frågeställningar: 

 

• Tar läroböckerna över huvudtaget upp samerna och deras religion och i sådana

vilken omfattning? 

• Finns det tillräckligt med material i läroböckerna för religionskunskap för att eleverna 

skall kunna skaffa sig kunskap om samernas kultur, religion och historia? 

ord eller termer som kan leda till
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1.3 Dahlin om etniska religioner i svenska läromedel. 

antologin Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av förändring5 har Olov Dahlin skrivit avsnittet 

n 

 

e 

iska religioner”, detta 

oängterar han bland annat genom att ge ett exempel ur en bok där man skriver om rådare7 på 

gå 

m gruppen etniska religioner. Dahlin pekar vidare på 

tt de flesta läroböcker börjar med att presentera gudstron i avsnitten som berör etniska 

religioner i Afrika. Detta är ett tecken på kristen påverkan hos författaren då man istället borde 

å andeväsen.8

on 

detta inte är tillfredsställande utan att termer som 

används för det han har valt att kalla etniska religioner både måste definieras och 

problem

kring be nan innebörd än vad läsarna är vana vid. Som ett exempel på detta 

tar D

religion amhället är 

        

I 

Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? Dahlin har undersökt 21 stycke

läroböcker från sjuttiotalets början och framåt för att ta reda på hur etniska religioner framställs

i svenska läromedel. I benämningen etniska religioner ingår samerna och Dahlin nämner också 

samerna och deras religion i sitt arbete men hans fokus ligger på olika afrikanska religioner. 

Dahlin skriver att det i de flesta böcker han undersökt finns ett kapitel som tar upp etniska 

religioner men att det även är så att de etniska religionerna ganska ofta får ett litet sidutrymme 

till förmån för andra religioner med kristendomen i spetsen.6

 

När det gäller själva framställningen av de etniska religionerna menar Dahlin att det är bättr

att förlita sig till fakta och inte till suggestiva texter tänkt att skapa en känsla av förståelse för 

hur folk i svunnen tid kan ha levt och tänkt. Han lyfter fram det faktum att böckerna ibland har 

en tendens att generalisera över det mångfacetterade uttrycket ”etn

p

ett sådant sätt som får läsaren att tro att tron på rådare är allmänt förkommande i etniska 

religioner trots att detta endast stämmer in på en del av dem. Dahlin menar att det bör fram

av texten att det finns en stor variation ino

a

lägga större vikt vid förfäder och tron p

 

Dahlin skriver att det är väldigt vanligt att man i läroböckerna använder termen naturreligi

utan att problematisera det. Han menar att 

atiseras, något han själv har gjort på ett föredömligt sätt. Det saknas ofta reflektioner 

grepp som har en an

ahlin upp det faktum att orden trollkarl och häxeri i en presentation av afrikanska 

er har en annan betydelse än vad vi är vana vid. En trollkarl i det svenska s

                                         
Olov, Hur framställs etniska religioner i svenska lär5 Dahlin, omedel?, i serien Religionsvetenskapliga studier 

från Gävle 2, Swedish Science Press, Uppsala 2006 
in (2006), s 38-40 

 Rådare är andliga väsen som anses råda över olika djurarter. 
8 Dahlin (2006), s 40-41 

6Dahl
7
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en person som utövar trolleri genom upptränad fingerfärdighet en afrikansk trollkarl däremot 

 andevärlden med 

 det 

. 

lla 

ahlin och hans resultat kommer att utgöra en viktig utgångspunkt för mitt arbete. Speciellt 

 

n begränsad del av en lång historia och 

tt de som skrev ner källorna ofta var präster och kristna missionärer som inte hade några som 

åde 

iska 

vissa riter finns kvar än idag. Det bör dock sägas att dessa kvarvarande ceremonier inte längre 

  

ingår i en religiös kontext och anses kunna påverka sina medmänniskor och

hjälp av magi.9 Dahlin diskuterar en del kring begreppet exotism. Han menar att många 

författare har en tendens att välja texter och bilder som på ett alltför starkt sätt framhäver

annorlunda hos olika etniska religioner. Resultatet blir då exotism, det vill säga att det man 

visar upp eller beskriver känns annorlunda, konstigt och avlägset för läsaren. För att undvika 

detta menar han att en presentation av samerna bör vara ett av flera exempel på etnisk religion

Samerna blir ofta osynliggjorda i vårat samhälle och bör därför enligt Dahlin finnas med i a

läroböcker i ämnet religionskunskap.10

 

D

Dahlins tankar kring exotism, det vill säga huruvida läroböckerna berör samerna och deras 

religion på ett sådant sätt att de framställs som någonting som går utanför det normativa och 

ses som något annorlunda och konstigt. 

 

1.4 Samerna och deras religion i korta drag 

Det största problemet för de forskare som studerar den samiska religionen är bristen på 

tillförlitliga källor. De skriftliga källor som finns beskriver till största delen förhållandena 

under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. I dessa skrifter finner man inte någon

ursprunglig samisk religion och rent källkritiskt måste man tänka på att bilden av den samiska 

religionen i dessa skrifter återger förhållanden under e

a

helst intressen av att beskriva samernas religion på ett rättvist och korrekt sätt.11

 

På 1600- och 1700-talet konfronterades samerna i Sverige, Finland och Norge av b

världsliga och kyrkliga myndigheter. Detta ledde med tiden till att deras traditionella religion 

ersattes med kristendomen. Skiftet ägde rum under en lång period och man kan inte riktigt 

fastställa tidpunkten då den förkristna tron upphörde att vara en levande del av den sam

kulturen. En religiös samisk tradition har levt vidare i olika former långt in på 1900-talet och 

                                               
9 Dahlin (2006), s 43-44 
10 Dahlin (2006), s 52 
11 Mebius Hans, Bissie Studier i samisk religionshistoria, Östersund 2003, s 14 
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har samma innebörd som de en gång haft och inte längre ingår i en sammanhängande 

religionsstruktur.12

 

Man kan idag konstatera att den samiska religionen är samisk. Tidigare har det funnits teorier

om att samernas religion skulle ha lånat än det ena än det andra ifrån andra religioner men 

samernas religion kom till bland samerna själva och de likheter som finns med andra religione

beror på liknande klimat, näringar, landskap, ljusförhållanden och växt- och djurliv. I det 

gamla samiska samhället fanns inget särskilt begrepp för vare sig religion eller Gud, dessa 

benämningar har förmodligen tillkomm

 

r 

it efter det att man kommit i kontakt med kristendomen. 

en samiska religionen var så starkt sammansvetsad med vardagslivet att det knappt fanns 

i 

och 

törst vördnad. Under dessa fanns ett antal gudomliga 

äsen och över alla stod en hög-gud, en skapare.13 Människans värld var inte den enda som 

existerade enligt den samiska tron utan den andliga världen spelade en stor roll. De heliga 

ll kallades saajve och tillvaron 

öden 

igt 

t som 

n och 

indmannen viktiga makter, men man ser även att det finns ett högsta väsen, en 

ig del 

                                                

D

någon skillnad mellan andligt och världsligt. Förhållandet till naturen var det grundläggande 

samernas tro och vardag. Offret var något som spelade en stor roll i den samiska religionen 

det var viktigt att vara ödmjuk mot de livgivande makter som rådde över djur- och växtriket. 

Sol och Jord var de makter som visades s

v

fjällen var en väldigt viktig del av religionen, dessa heliga fjä

där kallades saajveaamoe. Där fanns även människornas hjälp- och skyddsväsen. Efter d

trodde samerna att man kom till ett underjordiskt dödsrike, Jábbmeájmmo. Källorna är väld

vaga i sin beskrivning av dessa platser och ibland framställs de heliga fjällen och dödsrike

samma plats, men i vissa källor förekommer skillnader.14

 

När man tittar närmare på de olika gudarna/andarna inom den samiska religionen ser man den 

nära kopplingen till naturen, exempelvis var solen, månen, almannen, fiskmanne

v

livgivare/skapare som kallades Ver-Allden-olmai. Offer till gudarna/andarna var en vikt

av den samiska tron och det ska sägas att det fanns både manliga och kvinnliga 

gudar/andeväsen.15

 

Den samiske shamanen kallades för nåjden. Nåjden var en medlare mellan människan och 

andevärlden. Hur en man blev nåjd har inte uppmärksammats i någon större utsträckning av de 
 

12 Mebius (2003), s 16 
isk shamanism, Tredje upplagan, Umeå 2003, s 79-80 13 Eriksson Jörgen I, Sam

14 Mebius (2003), s 82 
15 Eriksson (2003), s 81-82 
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präster och missionärer som skrev de flesta källor som finns att tillgå. Det finns dock v

hypoteser. Nåjden t

issa 

ycks ha blivit utvald av övernaturliga väsen. Den som blev utvald var dock 

te alltid så positiv till utnämningen med tanke på att en nåjd bar ett tungt ansvar för hela 

r 

detta 

 

 

e 

 

 fått en mer ceremoniell funktion och 

nvänds vid sammankomster, högtider och ibland som ren underhållning. En traditionell jojk 

ch fiske som 

 spelade en 

liv. Speciellt viktig var björnen och björnjakten. Björnen var ett heligt djur 

ch rankades högst i djurvärlden den sågs som en slags husbonde för de andra djuren i naturen, 

in

samhällets välbefinnande. Nåjden tvingade genomgå både fysiska och psykiska plågor under 

sin prövotid. Trumman var ett viktigt redskap för nåjden. På trummans skinn fanns symbole

och figurer. Nåjden slog på trumman med en hammare och en visare besvarade hans frågor 

genom att stanna på en särskild figur eller en kombination av figurer på trumman. Utifrån 

kunde nåjden se in i framtiden och få fram den information han var ute efter.16

 

Nåjden ägnade sig främst åt saker som låg bortom den vanliga människans värld. Han 

fungerade som både förmedlare mellan människan och de övernaturliga krafterna och som 

moralväktare för sina gruppmedlemmar. Hans arbete var ofta kopplat till olika krissituationer. 

En nåjd kunde dessutom använda sin kraft för att skada sina fiender och till att motarbeta dem

som hotade hans maktposition.17 Bland nåjdens personliga hjälpare fanns människoliknande 

väsen, som kunde vara avlidna nåjders själar.18

 

Jojken var tillsammans med trumman och offerplatsen det viktigaste sättet att få kontakt med

den andliga världen. Jojken användes av nåjden för att försätta sig i trance. Jojken var dock int

enbart till för nåjden, alla samer kunde använda den för att få kontakt med den andliga världen.

Efter att samerna kristnats så ändrades jojkens funktion. Det finns fortfarande magiska jojkar 

men jojken är inte längre primärt en magisk sång. Den har

a

ska inte ackompanjeras av några instrument som den ofta görs idag.19

 

När de källor som finns om samerna skrevs så hade de redan hunnit överge jakt o

sina huvudnäringar och istället var renskötsel det viktigaste. Detta gör att man vet väldigt lite 

om jakten och riterna kring den, men man vet att jakt och fiske under en lång tid

stor roll i samernas 

o

ett slags rådarväsen.20

                                                 
16 Eriksson (2003), s 85-86 

 

7-128 

17 Eriksson (2003), s 88
18 Eriksson(2003) , s 109 
19 Eriksson(2003) , s 12
20 Mebius(2003) , s 96 
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Det finns många kvarlevor av den samiska religionen än idag. Nåjden är till exempel 

fortfarande en väsentlig gestalt i samernas kultur. Det finns de samer som agerar och 

framträder som nåjdernas arvtagare dock utan att ha den starka ställning som deras föregån

en gång hade. Bland renskötarna har många traditioner överlevt. Exempelvis talas det ofta om

”renlycka”, detta betyder att man är född med en egenskap som gör att man blir en utmärkt 

renskötare.

gare 

 

 genom en 

rmel, via beröring och mental kraft. Denna förmåga anses gå i arv, den gamle blodstämmaren 

omar till 

ära 

Under hela min uppväxttid har jag hört samer som har sagt att de är noajdier eller att den och 

 är en väg till social 

ontakt, ett sätt att lugna renar och ett sätt att skrämma vargar. Jojken ger en djupare förståelse 

g. 

ch fjällets rådare, och nåjdens personliga tjänare och medhjälpare.25

                                                

21 En annan kvarleva som finns efter nåjden är alla de människor som sysslar med 

naturmedicin och som anses ha speciella egenskaper som till exempel blodstämning eller att få 

värk att försvinna. Dessa människor kallas för botare. Blodstämning sker oftast

fo

förlorar då sin kraft. Det ska även finnas de samer som har förmågan att överföra sjukd

jord och vatten och som med mental kraft kan tillföra läkande energier. Dessa botare står i n

kontakt med naturen och utläser tecken i stjärnorna, naturen och från djurens beteende.22

 

Jojkaren Inga Juuso säger följande angående nåjden idag: 

 

den är noajdie. Samiska offerplatser har alltid respekterats, man har bevarat dessa platser och 

haft stor respekt för dem. Däremot finns ingen organiserad shamanism och ingen som öppet 

ägnar sig åt noajdiekonster som förr.23

 

Jojken är fortfarande väldigt viktig för samerna. På 1970-talet återupplivades jojken och blev 

populär bland de unga och idag betyder den mycket för den samiska kulturen, vissa menar att 

den betyder lika mycket som det samiska språket. Vi som inte är samer ser nog jojken enbart 

som musik men så är det inte. Än idag har jojken andra funktioner, den

k

för naturen, både av sig själv som en del av naturen och för naturen som helhet.24

 

Föreställningen om att de heliga fjällen saavje har en speciell kraft lever även det kvar än ida

Dessa platser skall visas stor respekt och man måste uppträda värdigt där och inte störa de 

andeväsen som lever där. Dessa väsen ses precis som tidigare som naturens och platsens 

skyddsandar, djurens o

 

2, 24 

8-109 

21 Eriksson , (2003) s 19-20 
22 Eriksson (2003), s 20-2
23 Mebius (2003), s 215 
24 Eriksson (2003), s 129-130 
25 Eriksson (2003), s 10
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2. Metod och material 
Jag har valt att begränsa min undersökning till att gälla en av de nationella minoriteterna, 

nämligen samerna. Jag har också valt att avgränsa arbetet till att studera och analysera 

läromedelsböcker eftersom dessa ofta styr undervisningen i viss mån. 

 

Det första jag gjorde när jag började studera läroböckerna var att titta i registret efter ordet 

samer, därefter letade jag efter andra tänkbara ord som kan kopplas samman med samer 

exempelvis nåjd, naturreligion, etnisk religion med mera. Nästa steg blev att titta igenom 

innehållsförteckningen i de olika läroböckerna för att se i vilka kapitel det skulle kunna tänkas 

stå någonting om samerna. Det stod ganska snabbt klart att om samerna tas upp i en lärobok så 

ingår de i de flesta fall i ett kapitel/avsnitt med andra liknande religioner. Dessa kapitel har då 

briker som exempelvis Naturreligioner, Skriftlösa religioner eller Etniska religioner. 

resultat- och analysdelarna har jag valt att redovisa varje lärobok för sig för att på ett enklare 

sätt k a har jag 

gjort 

 

Min metod kan sägas vara både kvantitativ och kvalitativ till sin natur. En av de saker jag har 

rna att ta 

pp angående samerna i läroböckerna och hur påverkar detta läsarens bild av samerna och den 

påverkats av Lpf 94 har tryckåret varit ett av urvalskriterierna för vilka läroböcker jag studerat. 

spunkt att böckerna ska ha varit aktuella för användning i 

r Lpf 94: s tillkomst. Alltför gamla läroböcker har således valts bort ur 

av detta kriterium. Jag har även valt att koncentrera min studie till att 

ru

 

I 

unna hålla isär dem och applicera mina frågeställningar på dem en och en. Dett

för att arbetet skall få en tydligare struktur och bli mer lättförståeligt för läsaren. 

gjort är att undersöka vilket sidutrymme samerna ges i läroböckerna, just den delen av arbetet 

måste benämnas som kvantitativ. Frågan blir ju här om böckerna överhuvudtaget tar upp 

samerna och i sådana fall i vilken utsträckning, just i detta skede kompliceras inte frågan 

ytterligare. Jag har även använt mig av textanalys genom att närmare granska och analysera 

de delar i läroböckerna som behandlar samerna. Denna del av arbetet blir således kvalitativ. 

Här har det alltså handlat om att försöka se vad som behandlas. Vad väljer författa

u

samiska religionen, en kvalitativ dataanalys. 

 

Jag har studerat åtta stycken läroböcker för ämnet religionskunskap på gymnasienivå. 

Läroböckerna är tryckta mellan 1992 och 2004. På grund av att min frågeställning har 

Jag har haft som utgång

gymnasieskolan efte

undersökningen på grund 
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gälla läroböcker på gymnasienivå, även detta på grund av att min frågeställning påverkats av 

 själv ska bli gymnasielärare. 

ör 

är 

kolans 

rkesförberedande program samt det estetiska programmet, det naturvetenskapliga programmet 

r Bengt 

rvidsson, Hans Axelsson, Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman. De tre författarna är 

nd 

Båda författarna hör hemma i en kristen tradition men försöker att utifrån denna ge en 

. 

Lpf 94 och av den anledning att jag

 

Nedan följer en kort presentation av de läroböcker som utgör undersökningsmaterialet f

uppsatsen. 

 

Livets kurs första upplagan, utgiven 1996, Bonniers Utbildning AB, författaren Ola Björlin 

lärare i religionskunskap, filosofi och svenska på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås.26

 

Livstro första upplagan, utgiven 1992, Almqvist & Wiksell. Författare är Carl Eber Olivestam, 

Håkan Thorsén och Ann Westermark. Olivestam är universitetslektor och doktor i 

religionsvetenskap. Thorsén är högskolelektor doktor i livsåskådningsvetenskap. Westermark 

är frilansskribent med inriktning på livsfrågor. Livstro vänder sig speciellt till gymnasies

y

och det tekniska programmet.27

 

Relief, Religionskunskap A Plus andra upplagan, utgiven av Gleerup 2003. Författare ä

A

samtliga aktiva lärare.28

 

Religion och sammanhang, Religionskunskap kurs A B, första upplagan, utgiven 2004, 

Almqvist & Wiksell. Författare är Börje Ring. Ring arbetar som lärare på Södra Latins 

gymnasium.29

 

Religionskunskap femte upplagan, utgiven 1998, Almqvist & Wiksell. Författare är Bo Nylu

och Sten Rodhe. I förordet skriver de följande om sig själva: 

 

framställning av andra religioner och livsåskådningar som representanter från dessa kan acceptera

De har båda sina specialområden som de följt med studier och resor – för Sten Rodhes del är det 

                                                 
26 Björlin Ola, Livets kurs, Bonniers Utbildning AB, Arlöv 1996 
27 Olivestam Carl Eber, Thorsén Håkan, Westermark Ann, Livstro, Almqvist & Wiksell, 1992 Falk
28 Arvidsson Bengt, Axelsson Hans, Hermansson Magnus, Tidman Nils-Åke, Relief, Religionskunskap A Plus, 

Gleerup, Örebro 2003 
29 Ring Börje, Religion och sammanhang, Religionskunskap kurs A B, Almqvist & Wiksell, Örebro 2004 

öping 
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de indiska folkens kultur och religioner medan Bo Nylund följt den kristna kampen för fred och 

utveckling i Latinamerika.30

 

m. Lars-Göran Alm undervisar vid Rodengymnasiet i Norrtälje och 

rivit läroböcker i filosofi och idéhistoria.31

nasielärare i religionskunskap.32

örfattarna till de ovan nämnda läroböckerna själva har en 

 studier av dessa läroböcker kunna säga en del om vad som berörs i 

in 

merna och i vilken utsträckning? 

                                                

Religionskunskap för gymnasiet, A-kursen, första upplagan, utgiven av Natur och Kultur 2000. 

Författare är Lars-Göran Al

har även sk

 

Söka svar, Religionskunskap kurs A & B, första upplagan, utgiven 2000, Almqvist & Wiksell. 

Författare är Leif Eriksson, Malin Mattsson och Uriel Hedengren. Malin Mattsson som är 

bokens huvudförfattare är gym

 

Tro i tid och rum, andra upplagan, utgiven 1998, Gleerups förlag. Författare är Bo Ahlberg, 

Arne Löwgren och Lars Ryberg. Alla tre författare är gymnasielärare med erfarenhet av att 

undervisa i religionskunskap.33

 

Man kan alltså se att majoriteten av f

personlig erfarenhet av att undervisa i religionsämnet. Detta borde i sin tur betyda att de 

rimligtvis besitter en kunskap och en uppfattning om hur läromedlen bör vara utformade för att 

på bästa sätt förbättra religionsundervisningen. På grund av att majoriteten av författarna själva 

är lärare bör dessutom

ämnet religionskunskap på gymnasienivå, det material som dessa lärare och författare väljer att 

ta med i sina böcker borde ju rimligtvis vara sådant material som de anser vara relevant för 

religionsämnet. Vad tas upp och i vilken utsträckning? Eller ännu mera specificerat för just m

frågeställning, vad tas upp kring sa

 

 
l, Falköping 1998, s 7 30 Nylund Bo, Rodhe Sten, Religionskunskap, Almqvist & Wiksel

31 Alm Lars-Göran, Religionskunskap för gymnasiet, A-kursen, Natur och Kultur, Trelleborg 2000 
32 Eriksson Leif, Hedengren Uriel, Mattsson Malin, Söka svar religionskunskap kurs A & B, Almqvist & 

Wiksell, Örebro 200 
33 Ahlberg Bo, Löwgren Arne, Ryberg Lars, Tro i tid och rum, Gleerups Förlag, Arlöv 1998 
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3. S  läroböckerna 

tt utrymme på 6 sidor av bokens totalt 224. 

amerna ges alltså inget eget utrymme i denna text utan klumpas ihop med olika afrikanska 

rimitivt stadium i 

ligionsutvecklingen men att det idag står klart att de är minst lika komplicerade som till 

a 

en 

domlighet.35

år in i 

 i 

lturerna finns 

shamanismen som ett vanligt förekommande fenomen. 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 shamaner är kända bland samerna och kallas där nåjder. Med 

trolltrummans hjälp förflyttas de till andra platser och kan vara andliga rådgivare åt människor.37

 

Björlin drar alltså här en parallell till de stora världsreligionerna och vad han kallar de 

skriftlösa religionerna och det gör han även på flera ställen. 

 

amerna i de åtta

3.1 Livets kurs 

I denna bok har inte samerna fått något eget avsnitt. De förekommer dock i ett avsnitt med 

rubriken Skriftlösa religioner. Dessa religioner ges e  

S

religioner, indianstammar ifrån både Nord- och Sydamerika, aboriginer i Australien, olika 

grupper i Indonesien och Oceanien samt inuiter på Grönland och Nordamerika.34 Boken 

nämner att forskare tidigare trodde att dessa kulturer utgjorde ett p

re

exempel de stora världsreligionerna. Läsaren får veta att de flesta av de skriftlösa religionern

har en hierarki i sin tro på gudomliga väsen. Det finns en tro på flera gudomligheter/andeväs

men det existerar en högsta gu

 

Samerna nämns speciellt vid två enstaka tillfällen, det första tillfället är när tron på 

naturfenomens besjälning tas upp. Björlin skriver att det övernaturliga och det naturliga g

varandra hos många kulturer, naturen ses som besjälad och ”Samernas vördnad för vissa 

platser i fjällvärlden har denna karaktär.”36 Den andra gången samerna nämns är när Björlin 

tar upp nåjden, den samiske shamanen. Han menar att nåjden kan jämföras med mystikerna

de stora världsreligionerna. 

 
I de stora världsreligionerna talar vi ofta om mystiker, människor som kan försätta sig i tillstånd 

som medger särskilda insikter i den gudomliga sfären. Bland de skriftlösa ku

                                                 
34 Björlin (1996), s 74 
35 Björlin (1996), s 74-75 

 Björlin (1996), s 76 36

37 Björlin (1996), s 77 
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I de stora skriftreligionerna – kristendomen, judendomen, islam, hinduism, sikhism och buddhism, 

apets ingående eller vid dödsfall. 

Sådana stora händelser i livet som födelse, inträde i vuxenlivet, äktenskap och död blir ofta 

nier av olika slag, I kristendomen finns dopet, i judendomen och islam 

omskärelse av pojkar. I de skriftlösa religionerna finns också sådana s.k. övergångsriter, där 

 

merna en enda gång. Det närmsta samerna man 

er är ett avsnitt som heter Natursyn. Där tas i ett stycke upp att naturen av vissa kulturer 

i respekt kan naturen reagera negativt. Olika naturkatastrofer kan 

drabba människan, till exempel översvämningar, erosion, missväxt eller epidemier. denna natursyn 

 

Same amerna 

nämn a placera 

in de

 

en här läroboken är 192 sidor varav 11 sidor har vigts åt kapitlet etniska religioner. Av dessa 

11 sidor ägnas 2 speciellt åt samerna och deras religion. De första 9 sidorna ägnas åt 

            

finns det ritualer för olika tillfällen i livet, t.ex. vid äktensk

föremål för ceremo

passagen från ett stadium i livet till ett annat markeras med högtidliga ritualer. Gravritualer, där 

den döde läggs i ett skyddat utrymme och i detta får med sig vissa föremål ”på vägen”, är våra 

äldsta belägg för föreställningar om livat efter döden.38

 
Dessa citat är exempel på hur världsreligionerna målas upp som det normativa. De skriftlösa 

religionerna generaliseras grovt och jämförs dessutom med världsreligionerna på ett sätt som

gör att de framstår som något annorlunda och avlägset. 

 

3.2 Livstro 

I denna lärobok som är 186 sidor nämns inte sa

komm

kan ses som besjälad, dock nämner man som sagt var inte samerna. 

 
Naturen uppfattas enligt detta synsätt som helig och levande. Vattnet lever, växter och djur är 

besjälade. Naturen är som en moder (Moder jord) som föder sina barn. Hon ger växterna, djur och 

människor näring och därmed liv. Naturen kan därför inte behandlas hur som helst, utan kräver 

respekt. När människan brister 

förekommer ofta hos skriftlösa folk eller så kallade naturfolk, men är även vanlig inom till 

exempel hinduismen.39

rna skulle kunna placeras in i vad som här kallas skriftlösa folk eller naturfolk, s

s dock inte specifikt utan det krävs i sådana fall en viss förförståelse för att kunn

m i dessa samlingsnamn. 

3.3 Relief Religionskunskap A plus 

D

                                     

72 
38 Björlin (1996), s 77-78 
39 Olivestam (1992), s 1
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Austr ch 

same tas att 

samerna i Skandinavien utsatts för assim

själva en den 

samis a är ett 

av de amisk 

religi texten att det var kristna missionärer). 

an diskuterar dock 

genting kring de källkritiska problem som blir följderna av detta.40

 

att det förekom både manliga och kvinnliga gudar i samernas religion, men att 

od samerna när det gällde 

jukdom och att skydda renar och landområden, dessa väsen kallades rådare och spelade en 

viktig  upp. 

Same

kalla llanhand 

mella  Nåjden 

kund rfäder. Det 

viktig  den samiska religionen var den heliga trumman. Detta var ett 

dskap som nåjden använde för att försätta sig i trance, trumman kunde även användas för att 

rna finns även två bilder. Den ena föreställer en helig trumma 

ch den andra föreställer en bild på Nya testamentet översatt till samiska. Man har alltså gjort 

valet att i en text om samerna och deras religion ta med en bild av en kristen symbol i form av 

                                                

aliens urbefolkning aboriginerna och därför dras en hel del paralleller mellan dem o

rna. Boken tar upp en hel del fakta kring samerna och deras religion. Det berät

ilation, mission och utplåning. Samerna räknar sig 

 som ursprungsbefolkning och den samiska kulturen upplever ett uppsving, m

ka religionen har inte praktiskt utövats på århundraden. Vidare nämns att samisk

 nationella språken i Sverige. Under perioden 1650-1725 utplånades nästan all s

on av missionärer (det nämns dock inte i bröd

Samernas heliga föremål samlades in och de som inte samarbetade bestraffades hårt, det 

förekom dödsstraff för samer som inte gav upp sin tro. Boken tar även upp det faktum att de 

källor som finns bevarade om samerna kommer från missionärerna, m

in

Vidare berättas 

männens och kvinnornas världar ändå var åtskilda på så sätt att mannen sysslade med jakt och 

fiske medan kvinnan skötte hemmet. Kvinnan var inte välkommen under en del riter men hade 

en viktig roll i andra. Det berättas att det fanns skyddsväsen som bist

s

are roll än gudarna. Betydelsen av riter, offer och speciella offerplatser tas även

rna offrade både vid sina boplatser och på speciella platser i naturen, dessa platser 

des för seite. Nåjden kallas för den religiöse specialisten och beskrivs som en me

n den världsliga och den andliga världen, detta var ett ämbete som ofta gick i arv.

e genom att försätta sig i trance lämna sin kropp för att besöka exempelvis fö

aste föremålet inom

re

spå i framtiden.41

 

I avsnittet som behandlar same

o

en bibel.42

 
40 Tidman m.fl. (2003), s 24 

4-26 
 

41 Tidman m.fl. (2003), s 2
42 Tidman m.fl. (2003), s 25
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3.4 Religion och sammanhang 

Religion och sammanhang är totalt 320 sidor. Av dessa upptar kapitlet Naturfolkens religion

13 sidor varav samernas religion tilldelats lite drygt 3 sidor. På dessa sidor får vi veta följan

om den samiska religionen: Den utövades i de norra delarna av Sverige, den har väldigt gamla

anor och utgick från tanken att naturen är besjälad och tron på naturgudar. Kristna missionär

kom för att omvända samerna och i de flesta fall hade dessa ingen respekt för den samiska

vilket ledde till att samer kunde dömas till döden om de inte avsade sig sin tro och övergi

kristendomen. Missionärerna brände dessutom samiska trummor och andra heliga föremål. 

Trots allt detta levde den samiska religionen kvar ända in på 1900-talet och man kan 

fortfarande se spår av den i form av att vissa människor än idag uppm

er 

de 

 

er 

 tron, 

ck till 

ärksammar heliga 

latser.43

s 

a 

 ett 

s 

 

lyteistiska men att solguden och åskguden var de högsta gudarna, det fanns 

lltså en hierarki i den samiska gudavärlden. Läsaren får också veta att jojk är en sång som 

 

 

                                                

p

 

Shamanen är en person som har förmågan att ta kontakt med andevärlden. Samernas shaman 

kallas för nåjd och detta blev man utvald till i tidig ålder. Nåjden hade möjlighet att söka upp 

speciella platser i jakt på kunskaper. Dessa platser nåddes genom att nåjden försatte sig i trance 

så att hans ”frisjäl” kunde lämna kroppen och hitta lösningar på olika problem. En av nåjden

uppgifter var att bota, en annan var att agera domare. Det berättas vidare om nåjdens trumm

och läsaren får veta att denna kunde användas även av andra individer än nåjden. Det ges

exempel på en berättelse om en kvinna som använt trumman till att kommunicera med åskan 

för att framkalla ett åsk- och regn väder som släckte en brand.44

 

Vidare berättas det om heliga platser och föremål i naturen, så kallade seitar, dessa ansåg

inneha övernaturliga krafter. Den samiska gudavärlden behandlas även den och läsaren får veta

att samerna var po

a

användes för att ta kontakt med gudarna.45 Utöver denna faktakunskap som ges i texten finns 

även två bilder. Den första bilden visar den samiska flaggan och den andra bilden föreställer en

samisk trumma med tecken på. 

 

 
43 Ring (2004), s 260 
44 Ring (2004), s 261 
45 Ring (2004), s 262 
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om jag tycker är oerhört intressant och bra: 

n 

om 

ått utstå. 

 

Afrikanska medicinmän eller indianska shamaner skulle förmodligen inte acceptera att man 

an 

n 

                                                

Texten avslutas med en fördjupningsfråga s

 
Är samerna lika undanskuffade som indianerna? 

Intresset för indianer har länge varit stort i Sverige. Varför är intresset för samerna, vårt 

ursprungsfolk inte lika stort? Forskningen visar idag på att samerna verkligen levde här allra först. 

Hur ser samernas situation ut i dagens Sverige? Utkämpar samerna samma typ av kamp mot 

myndigheterna som exempelvis de amerikanska indianerna gör? Försök ta reda på detta.46

 

Här lyfter alltså Ring fram det faktum att samerna är vår ursprungsbefolkning och visar 

därmed att den samiska religionen inte är något konstigt eller avlägset. Han gör även e

jämförelse med de amerikanska indianerna för att försöka synliggöra den felbehandling s

samerna f

 

3.5 Religionskunskap 

Samerna nämns inte överhuvudtaget i denna bok som är 288 sidor. Det finns heller inget 

avskilt kapitel eller avsnitt som behandlar etniska religioner eller naturreligioner. Det enda som

finns är ett två sidor långt avsnitt med rubriken Religion och magi. Dessa två sidor tar upp 

resonemang kring magins betydelse i religionen men det nämns ingenting om vilken religion 

man syftar på. Den enda angivelsen man ger är följande: 

 

beskrev deras konster som magi enligt den definition vi gjort här. Vi bör komma ihåg att vårt 

västerländska sätt att tolka beteenden inom andra kulturer ofta vittnar om vår ytliga kunskap om 

dessa.47

 

Utöver att nämna afrikanska medicinmän och indianska shamaner i detta sammanhang ger m

ingen förklaring för vilka religioner eller grupper man talar om vid resonemanget kring religio

och magi.48

 

8) s 41 
8), s 40-41 

46 Ring (2004), s 263 
47 Nylund, Rodhe (199
48 Nylund, Rodhe (199
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3.6 Religionskunskap för gymnasiet 

Boken är 160 sidor och 7 av dessa ägnas åt avsnittet naturreligioner.49 Avsnittet inleds med en 

överg aturreligioner. Något som 

känn  och 

samla

områden kring ekvatorn i Sydam

Sibirien. Alm påpekar att varje naturfolk har sin egen religion men att likheterna mellan de 

 för 

or 

 

nare. Alm skriver vidare att alla naturreligioner är polyteistiska men att det 

ndå finns en hierarki inom gudavärldarna. Förutom gudar existerar även andar i 

naturreligionerna. Andarna återfinns i stora djur, särskilda naturföremål och människor. Magi, 

es som sätt att skapa kontakt med den övernaturliga verklighet 

r 

 

det afrikanska Yorubafolket. 

amerna nämns aldrig överhuvudtaget. Om läsaren ska kunna placera in samerna som en del 

av de n. 

 

3.7 Söka svar 

n. Läsaren får veta att dessa olika grupper lever i nära 

beroende av naturen och att de ofta återfinns på svåråtkomliga platser som i regnskogar, 

bergsmiljöer eller på små ögrupper. Det tas även upp att dessa grupper länge ansågs som 

primitiva inom religionsforskningen men att man idag vet så pass mycket om dem att dessa 

                  

ripande genomgång av vad Alm alltså väljer att kalla n

etecknar naturreligioner enligt Alm är att människorna i dessa lever i jägar-

rsamhällen och därmed är beroende av naturen. Dessa religioner återfinns främst i 

erika, Afrika och Sydostasien samt i norra Kanada och 

olika religioner är så stora att termen naturreligioner kan användas som ett samlingsnamn

dem. Att det just är benämningen naturreligion som ska användas som samlingsnamn ber

enligt Alm på att de olika religionerna har tron på att naturen är fylld av övernaturliga makter

som gemensam näm

ä

böner, offer och andra riter ang

som utgörs av gudar och andar, även detta gäller rent generellt för samtliga naturreligione

enligt Alm.50

 

Efter det inledande stycket som på ett övergripande sätt tar upp vad som enligt Alm innefattar

samlingsnamnet naturreligioner ägnas resterande sidor åt 

S

 olika naturreligionerna kräver det en förförståelse kring den samiska religione

Söka svar är 355 sidor. 17 sidor ges åt kapitlet Naturfolk. Detta kapitel inleds med ett 

övergripande resonemang kring vad som kännetecknar naturfolk. I detta inledande resonemang 

nämns ingen speciell grupp vid nam

                               
49 Alm (2000), s 12-18 
50 Alm (2000), s 13 
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felaktiga åsikter försvunnit. Det poängteras även att det inte bara finns en slags naturreligion 

är unika.51

nte i 

are med. 

 

rna 

ra 

a 

n samiska nåjdens funktioner med något nutida exempel på traditionell schamanism 

respektive modern new age-schamanism. Vad är det som förenar och vad är det som skiljer?53

.8 Tro i tid och rum 

erna nämns inte överhuvudtaget. Det finns ett kapitel i boken 

ed vad som i de andra har kallats naturreligioner, skriftlösa religioner eller 

gripande 

å inte 

                                                

och att de olika naturreligionerna skiljer sig åt och 

 

Resterande brödtext i kapitlet tar upp aboriginerna och deras religion. Samerna nämns i

denna text. Kapitlet avslutas med en mängd frågor som eleverna ska kunna arbeta vid

Dessa frågor består av dels rena faktafrågor från texten men även fördjupningsfrågor som

kräver vidare undersökning i andra källor och två av dessa fördjupningsfrågor berör same

specifikt: 

 
2. Nordens naturfolk – samerna 

Den svenske vetenskapsmannen Carl von Linné besökte på 1700-talet Lappland och mötte där 

samerna. Han blev först förskräckt över deras ociviliserade levnadssätt, men fascinerades snart av 

deras rika kultur. Vad går att ta reda på om samerna religion? Hur liknade deras religion and

naturreligioner? Hur mycket av den samiska religionen finns kvar idag? Hur har de nordisk

staterna bemött samerna och deras kultur?52

 

2. Nåjd, schaman och den moderna schamanismen 

Jämför de

 

Samerna och deras religion nämns således inte i själva brödtexten men återfinns alltså i två 

stycken fördjupningsfrågor. 

 

3

Denna lärobok är 280 sidor. Sam

som kan jämföras m

liknande. I denna bok heter detta kapitel Afrikansk religion och det inleds med ett över

resonemang där det påpekas att det finns motsvarigheter till de afrikanska religionerna hos 

isolerade grupper i Asien, hos indianstammar i Nord- och Sydamerika och hos 

ursprungsbefolkningen i Australien.54 Samerna nämns som sagt var inte i boken och allts

heller i detta sammanhang. 

 
51 Eriksson, Hedengren, Mattsson (2000), s 65 
52 Eriksson, Hedengren, Mattsson (2000), s 81 

 Mattsson (2000), s81 
, Ryberg (1998), s 76 

53 Eriksson, Hedengren,
54 Ahlberg, Löwgren
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4. Analys 
För att kunna sammanställa några resultat och analysera kring dessa måste jag återknyta till 

na 

2. Finns det tillräckligt med material i läroböckerna för religionskunskap för att 

eleverna skall kunna skaffa sig kunskap om samernas kultur, religion och 

? 

4.1 Livets kurs 

Same nna bok. De avhandlas tillsammans med flera 

andra räckligt 

ed material för att samerna ska kunna beskrivas på ett tillfredsställande sätt i denna lärobok. 

ast vid två enstaka tillfällen annars ges läsaren en sorts gemensam 

formation som anses gälla för såväl samer som afrikanska religioner, indianstammar ifrån 

både Nord- och Sydamerika, aboriginer i Australien, olika grupper i Indonesien och Oceanien 

 Nordamerika. Detta leder naturligtvis till en generalisering över 

ör 

4.2 Livstro 

Eftersom samerna inte tas upp överhuvudtaget i denna lärobok ger den självklart inte en 

kultur och religion. 

mina frågeställningar. Dessa är som nämnts ovan: 

 

1. Tar läroböckerna över huvudtaget upp samerna och deras religion och i såda

fall i vilken omfattning? 

historia? 

3. På vilket sätt framställs samerna och den samiska religionen, används 

värdeladdade ord eller termer som kan leda till vad Olov Dahlin kallar exotism

 

rna behandlas men ges inget eget avsitt i de

 religioner/kulturer i avsnittet Skriftlösa religioner och det finns därmed inte till

m

 

Samerna nämns speciellt end

in

samt inuiter på Grönland och

vad författaren kallar skriftlösa religioner, många olika kulturer dras över en och samma kam. 

Dessutom dras paralleller till de stora världsreligionerna på ett sådant sätt att dessa känns som 

normativa, läsaren får en känsla av att de stora religionerna står för det normala medan de 

skriftlösa religionerna är något avvikande. Detta kan mycket väl leda till vad Dahlin kallar f

exotism. 

 

tillfredsställande bild av deras historia, 
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4.3 Relief Religionskunskap A plus 

mernas religion och kultur är korrekt och 

saren ges inte känslan att världsreligionerna står för någon slags norm eller att den samiska 

religionen  

exotism, därem  är med komma att göra det. 

 

Boken tar som äser 

den här boken får ta del av historiken kring utplånandet av den samiska religionen. De får veta 

vad en råda h man 

berör även gen

och nåjden och dennes uppgifter avhandlas. Trots det begränsade sidantalet skulle jag alltså 

vilja påstå att denna lärobok ger en tämligen god beskrivning av samerna och deras religion. 

 

är man i en lärobok tar upp detta faktum måste man ju rimligtvis också konstatera att detta 

 

d, 

 kristen symbol kan sända signaler om att kristendomen utgör det normativa och den 

amiska religionen är avvikande. Denna bild skulle alltså kunna leda till exotism. 

 

ser att de tas upp på ett 

tillfredställande sätt och att boken ger en bra bild av deras religion, kultur och även historia. 

Trots det relativt ringa sidutrymme som vikts åt samerna så får läsaren ändå en hel del fakta 

kring deras religion och kultur. Beskrivningen av sa

lä

skulle vara avvikande på något sätt. Jag tycker inte att själva texten i boken leder till

ot kan en av bilderna som

sagt var upp en hel del fakta kring samerna och deras religion. Elever som l

re var och vilken uppgift dessa hade. Gudavärlden beskrivs i korta drag oc

usaspekten i den samiska kulturen. Vikten av offer och heliga platser tas upp 

 

Dock saknar jag ett resonemang kring det källkritiska problem som faktiskt finns. I boken 

konstateras att det man idag vet om den samiske religionen kommer från de protokoll och 

skildringar som skrevs av de kristna missionärer som arbetade för att utplåna den samiska tron.

N

utgör ett allvarligt källkritiskt problem och resonera kring detta. Detta källkritiska problem är 

dock ingenting som nämns eller diskuteras vidare. 

 

En annan sak som jag ställer mig frågande till är att en av de två bilder som finns med i 

avsnittet föreställer ett exemplar av Nya testamentet översatt till samiska. Varför har man valt 

att visa upp en kristen symbol i ett avsnitt som behandlar samerna? Visserligen är bibeln i fråga

översatt till samiska men jag tycker ändå att man borde ha kunnat hitta en mer passande bil

något som på ett bättre sätt symboliserade den samiska tron och kulturen. Att använda denna 

bild av en

s

4.4 Religion och sammanhang 

Samerna ges ett utrymme på tre sidor i denna bok och jag an
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Just samernas historia tas upp på ett bättre sätt i denna bok än i någon annan av de läroböcker 

ade övergången till kristendomen. Nåjden 

 

 

å ett sakligt och korrekt 

ätt. Att avsnittet dessutom avslutas med en fördjupningsfråga som får läsaren att tänka till om 

h 

m 

.6 Religionskunskap för gymnasiet 

 

e 

som jag studerat. Läsaren får ta del av den påtving

och dennes uppgifter beskrivs tillsammans med nåjdtrumman. Seitar, gudavärlden och jojken

är andra faktorer i den samiska religionen och kulturen som tas upp och jag tycker att alla ovan

nämnda avsnitt behandlas på ett tillfredsställande sätt. Jag tycker inte att denna bok på något 

vis kan sägas leda till exotism. Texten är i mitt tycke fri från värdeladdade ord och den samiska 

religionen sätts inte i relation till någon större religion utan framställs p

s

varför det finns ett större intresse kring indianer än vårt eget ursprungsfolk ser jag som väldigt 

positivt. Varför det råder en bristande kunskap kring samerna är något som borde lyftas fram i 

fler böcker. I den avslutande frågan konstateras dessutom att samerna utgör Sveriges 

ursprungsbefolkning, detta ger budskapet att den samiska religionen inte är något konstigt oc

avlägset. Den avslutande fördjupningsfrågan bidrar således till att förhindra uppfattningar so

kan leda till exotism. 

 

4.5 Religionskunskap 

Eftersom samerna inte tas upp överhuvudtaget i denna lärobok ger den självklart inte en 

tillfredsställande bild av deras historia, kultur och religion. 

 

4

Eftersom samerna inte tas upp överhuvudtaget i denna lärobok ger den självklart inte en 

tillfredsställande bild av deras historia, kultur och religion. Det resoneras dock kring 

naturreligioner i ett avsnitt i boken och en läsare med förförståelse kring den samiska 

religionen skulle kunna placera in den i detta avsnitt. Naturreligionerna framställs dock som 

något avlägset och avvikande och bidrar till exotism. Detta skulle kunna ha förhindrats genom

att ha med den samiska religionen och på så sätt visat att naturreligion inte behöver vara något 

avlägset utan finns nära håll i form av vår egen ursprungsbefolkning. 

 

4.7 Söka svar 

Samerna tas endast upp i form av fördjupningsfrågor. De nämns inte i själva texten så ingen 

fakta överhuvudtaget kring samerna ges i boken. Alltså ger den heller inte en tillfredsställand
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bild av samernas historia, kultur och religion. Att de nämns först i fördjupningsfrågorna skulle 

kunna vara ett tecken på att författarna utgår ifrån att läsaren har viss förkunskap kring samer

och deras tro. I det inledande stycket i kapitlet Naturfolk nämns att det finns en stor variation 

av naturreligioner detta är naturligtvis bra. Men det nämns också att naturfolk ofta återfinns på 

svåråtkomliga platser som i regnskogar, bergsmiljöer eller på små ögrupper, detta kan leda til

exotism. Att lyfta fram samerna som ett specifikt exempel hade ju poängterat det faktum att 

naturfolk inte alls behöver bo långt borta från oss i Sverige och inte heller på särskilt 

svårframkomliga platser och detta hade ju kunnat motverka att naturreligioner framställs på ett 

sånt som kan leda till exotism. De bägge fördjupningsfrågorna som behandlar samerna är 

bägge oerhört bra formulerade och de elever som svarar på dessa frågor på ett grundligt sätt 

kommer att få en väldigt bra bild av samerna och deras religion. Men dessa frågor går

besvara med hjälp av den fakta som finns i boken utan kräver utomstående källor. På grund av 

detta kan inte läroboken som sådan anses ge en tillfredställande bild av samerna och deras 

religion. 

na 

l 

 inte att 

at och analys 

eras 

öckerna förekommer 

generaliseringarna kring det mångfacetterade uttrycket etniska religioner, 

ioner eller liknande. 

 

4.8 Tro i tid och rum 

Eftersom samerna inte tas upp överhuvudtaget i denna lärobok ger den självklart inte en 

tillfredsställande bild av deras historia, kultur och religion. 

 

4.9 En kort sammanfattning av result

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att: 

1. samerna inte nämns överhuvudtaget i fyra av de åtta läroböckerna. 

2. endast två av de åtta böckerna ger en tillfredställande bild av samerna och d

religion. 

3. samerna och deras religion presenteras i flera fall på ett sådant sätt som gör att det 

kan leda till exotism. Denna exotism beror främst på två saker. 

• För det första beror det på det faktum att det i flera av lärob

naturrelig

• För det andra beror det på att dessa mindre religioner ofta jämförs med 

världsreligionerna på ett sådant sätt som gör att de känns som något avvikande. 
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5. Slutdiskussion 
Som jag nämnde redan i inledningen så var jag utifrån min personliga erfarenhet av 

religionsämnet på gymnasieskolan av uppfattningen att samerna och deras religion inte är 

något som generellt behandlas i särskilt stor utsträckning. Trots att jag utifrån min förförståelse

var av denna uppfattning innan jag påbörjade uppsatsen hade jag aldrig kunnat tänka mig att 

samerna skulle ges ett så oerhört begränsat utrymme i läroböckerna som resultatet i de

uppsats faktiskt visar. Ämnet religionskunskap på gymnasiet innebär kurser på 50 poäng, både 

på A- och på B-nivå. De allra flesta elever läser dessutom endast A-kursen. Detta innebär i

tur att tiden är oerhört begränsad i religionsämnet på gymnasiet, det är mycket som ska hinna

med på en väldigt begränsad tid. Detta medför att lärare i religionskunskap ställs inför många 

svåra val om vad som ska ingå i undervisningen och vad som måste väljas bort. Att som lärare 

tro att man ska kunna hinna med allt som finns med i läroboken under lektionstid skulle var

orimligt o

 

nna 

 sin 

s 

a 

ch naivt, istället måste man vara beredd att hela tiden prioritera vad som ska tas upp 

å kurserna och vad som måste väljas bort. Alla de olika religioner som finns med i en lärobok 

kommer således inte att tas upp i undervisningen men om en religion inte finns med i 

rde detta ju betyda att risken ökar betydligt att just denna religion 

. Särskilt inte i religionsämnet på 

rund av att det är så tidspressat i förhållande till hur mycket material/stoff det finns att välja 

lag ett väldigt litet utrymme i de undersökta 

lärome detta beror på 

förblir r 

och möjliga svar till varför samerna förbises i läroböckerna. Det är ju trots allt vårt egna lands 

ursprun

ska ingå i e  på motsatsen. 

Varför n

fallet och h

 

Ett mö t rt på grund 

av att relig

författarna till läroböckerna då helt enkelt anser att det finns så pass många andra religioner 

p

läroboken överhuvudtaget bo

åsidosätts. Det borde till och med kunna hållas som rimligt att ett ämne som inte berörs i 

läroboken inte heller kommer att beröras under själva kursen

g

mellan. 

 

Som denna uppsats har visat så ges ju samerna över

dlen, i hälften av böckerna nämns ju inte samerna överhuvudtaget. Vad 

dock i denna uppsats obesvarat men det finns naturligtvis plats för ett antal gissninga

gsbefolkning vi talar om och det kan därför tyckas vara en ren självklarhet att samerna 

n lärobok i religionskunskap. Detta arbete har dock tydligt visat

fin s då inte samerna med i läromedlen i större utsträckning än vad som faktiskt är 

ar de prioriterats bort medvetet eller omedvetet? Frågorna blir många. 

jlig  svar skulle kunna vara att den samiska religionen helt enkelt har valts bo

ionsämnet är präglat av en sådan tydlig tidspress som jag tidigare nämnt och att 
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och ämnen de prioriterar högre än just samerna att de medvetet väljs bort. En annan möjlighet 

s grad är tabubelagt att behandla samerna på grund av att de blivit 

 slags 

jöds 

 

 

inte 

e. Detta går emot allt som jag tror på inom religionsundervisningen och det är även en 

n motsägelse till vad som förmedlas vid lärarutbildningen. För mig personligen så är en av de 

e 

en 

ighet att 

essa skillnader inte poängteras på ett sådant sätt så att man som lärare målar upp en bild av 

skulle kunna vara att det i vis

illa behandlade genom historien. Det skulle mycket väl kunna vara så att det finns en

skamkänsla över hur samerna felbehandlats i samband med att den samiska religionen förb

och de tvingades att konvertera till kristendomen. Denna skamkänsla skulle kunna vara en 

eventuell förklaring till att man sopar denna del av den svenska historien under mattan istället

för att lyfta fram och diskutera den. Det skulle inte vara något unikt för just den situationen

som berör felbehandlingen av samer. Det finns andra liknande exempel på ämnen som sopas 

under mattan och är tabubelagda. Exempelvis Sveriges agerande under andra världskriget när 

tyskarna bland annat tilläts transportera trupper obehindrat genom Sverige. Ett annat exempel 

skulle kunna vara det faktum att Sverige under många år var den ledande nationen inom 

rasbiologi och att tvångssteriliseringar utfördes på en stor mängd svenska medborgare. Detta är 

ämnen som det inte talas öppet om hur som helst på grund av att det finns en skamkänsla som 

sammanknippas med dessa händelser och kanske är det på ett liknande sätt med samerna och 

hur de har behandlats. 

 

Denna uppsats har även visat att samerna ofta tas upp tillsammans med andra etniska 

religioner, naturreligioner eller vad läroboksförfattarna nu valt att kalla dem, det är heller 

ovanligt att denna grupp av religioner framställs på ett vis som bidrar till exotism. De 

framställs på ett sådant vis att läsaren får en bild av att de står för något avlägset och 

avvikand

re

viktigaste faktorerna med religionsundervisningen att skapa en större förståelse och tolerans 

mot människor från olika kulturer och religioner hos sina elever. Ingen religion får då målas 

upp som något konstigt eller negativt i undervisningen, detta skulle innebära en ren motsägels

till vad som står i de styrdokument som finns att tillgå i skolans värld. Det spelar ingen roll om 

det handlar om hinduism, islam judendom, kristendom eller samernas religion, en religion får 

aldrig målas upp som något konstigt och avvikande och speciellt inte i en lärobok eller av 

lärare. Självklart måste man som religionslärare få ta upp saker som skiljer sig åt i olika 

religioner det är inte det jag ställer mig kritisk till. Det är dock en absolut nödvänd

d

vad som utgör en viss norm och att det som då står utanför denna norm då nedvärderas. 
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6. Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att göra en uppföljande studie där man går ut i skolorna och genom

intervjuer undersöker vad elever faktiskt kan om samerna. Vad känner man i slutet av sin 

gymnasietid till om samerna och deras kultur, språk, religion och historia? 

 

Ett annat spår till vidare forskning är att intervjua lärare i religionskunskap på gymnasienivå

för att se i vilken utsträckning de tar upp samerna och deras religion i sin undervisning. 

 

Slutligen skulle det även vara intressant att göra en liknande läromedelsanalys som utförts i 

detta arbete på läromedel inom historieämnet på gymnasienivå. Vad tas upp kring samern

läroböcker för historieämnet på gymnasienivå? 

 

 

 

a i 
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Sammanfattning


Uppsatsens syfte är att undersöka hur samerna framställs i åtta stycken läroböcker i ämnet religionskunskap på gymnasienivå. Tar läroböckerna överhuvudtaget upp samerna och i sådana fall i vilken utsträckning? Hur beskrivs samerna i läroböcker? Kan beskrivningen leda till att den samiska religionen ses som något avvikande och konstigt, det vill säga kan läroböckernas beskrivning av samerna leda till exotism? Det empiriska materialet för denna uppsats har utgjorts av en textanalys av åtta stycken läroböcker i religionskunskap för gymnasiet. Författarna till de utvalda läroböckerna har i de flesta fallen en personlig erfarenhet av att undervisa i religionsämnet. Uppsatsen visar att samerna överhuvudtaget inte nämns i fyra av de åtta läroböckerna. Endast två av läroböckerna ger en god bild av samerna och deras religion. Flera av läroböckerna ger dessutom en bild av samerna och deras religion som kan leda till exotism. Samernas religion avhandlas ofta tillsammans med ett flertal andra religioner som till viss del påminner om den samiska, men som även skiljer sig från den på många sätt. Detta gör att stora generaliseringar inte är särkilt ovanliga. I flera fall jämförs den samiska religionen även med de stora världsreligionerna på ett sådant sätt så att den samiska religionen framstår som något avvikande och konstigt.

Nyckelord: Samer, läroböcker i religionskunskap på gymnasienivå, exotism
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Jag är nu inne i slutskedet av mina studier på lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle och vid det här laget har jag genomfört en hel del arbeten som kräver en viss kunskap om de olika styrdokumenten. Eftersom jag ska bli gymnasielärare är det främst Lpf 94
 som jag bekantat mig med. Det finns självklart en mängd stycken och paragrafer som jag vid olika tillfällen under dessa år har reflekterat och funderat över. Ett av dessa stycken är:

Skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasieskolans nationella och specialutformade program samt den gymnasiala vuxenutbildningen dessutom har kunskap om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia,


I Sverige utgörs de nationella minoriteterna av samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar.
 Strävar verkligen skolan mot att varje elev har kunskap om dessa gruppers kultur, språk, religion och historia? Mina egna erfarenheter av skolan, både från min tid som elev och från mina vfu-perioder
 under lärarutbildningen säger att endast en av de ovan nämnda minoriteterna tas upp i stor utsträckning i undervisningen och det är judendomen som behandlas både i religions- och historieämnet. Detta är dock inget som jag har undersökt eller forskat i utan snarare en kvalificerad gissning baserad på egna erfarenheter. Det skall också nämnas att det i Lpf 94 inte står något om i vilket ämne som skolan ska ge eleverna de ovan nämnda kunskaperna kring de nationella minoriteterna men man kan nog utgå ifrån att det är troligast att det tas upp i religionskunskapen och möjligen även under historieundervisningen. Av dessa två ämnen är det endast religionskunskap som i skrivande stund är ett kärnämne och som alla elever alltså får läsa. De flesta elever läser dock bara A-kursen och inte B-kursen. Religionskunskap A på gymnasienivå är en 50-poängskurs och det blir då en prioriteringsfråga hur mycket tid man kan sätta av för exempelvis studier av den samiska religionen och kulturen? Min erfarenhet säger att många lärare under A-kursen sätter av mest tid till att studera judendom, kristendom och islam, därefter tar man upp buddism, hinduism och etik och moral. Jag kritiserar inte detta på något vis, att man prioriterar världsreligionerna är helt logiskt men man måste vara medveten om att när man som lärare gör denna prioritering så väljer man automatiskt bort någonting annat.

Läroböckerna är ofta en betydande faktor i hur undervisning och planering läggs upp. Läraryrket präglas ofta av tidsbrist, speciellt under den första tiden i yrket och då kan det vara skönt att kunna luta sig mot läroboken och dess upplägg för att slippa lägga allt för mycket tid på att leta material och arbetsuppgifter på annat håll. Jag kommer att koncentrera mig på en av de nationella minoriteterna, nämligen samerna. Samerna utgör ju ursprungsbefolkningen i Sverige och deras religion borde därför rimligtvis tas upp i religionsämnets läroböcker. Jag har dock en känsla av att många personer i vårt avlånga land känner till mer om exempelvis behandlingen av olika indianstammar i Nordamerika än vad de gör om hur de svenska samerna behandlats genom historien. Handlingar som vi inte är stolta över har ibland en tendens att sopas under mattan, detta tror jag kan vara en orsak till en eventuellt bristande kunskap kring samerna. Eftersom Sverige och svenskarna inte vill kännas vid den felbehandling som samerna utsatts för så väljer man att inte diskutera samer överhuvudtaget.

Vilka förutsättningar finner man då i läromedlen för att eleverna ska kunna skaffa sig kunskap kring samerna och deras religion och därmed uppnå det uttalade målet från Lpf 94? Detta hoppas jag kunna svara på i detta arbete.


1.2 Syfte och frågeställning


Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur samerna framställs i åtta utvalda läroböcker för ämnet religionskunskap på gymnasienivå. För att kunna göra detta ska jag använda mig av följande frågeställningar:


· Tar läroböckerna över huvudtaget upp samerna och deras religion och i sådana fall i vilken omfattning?

· Finns det tillräckligt med material i läroböckerna för religionskunskap för att eleverna skall kunna skaffa sig kunskap om samernas kultur, religion och historia?

· På vilket sätt framställs samerna och den samiska religionen, används värdeladdade ord eller termer som kan leda till exotism?

1.3 Dahlin om etniska religioner i svenska läromedel.


I antologin Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av förändring
 har Olov Dahlin skrivit avsnittet Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? Dahlin har undersökt 21 stycken läroböcker från sjuttiotalets början och framåt för att ta reda på hur etniska religioner framställs i svenska läromedel. I benämningen etniska religioner ingår samerna och Dahlin nämner också samerna och deras religion i sitt arbete men hans fokus ligger på olika afrikanska religioner. Dahlin skriver att det i de flesta böcker han undersökt finns ett kapitel som tar upp etniska religioner men att det även är så att de etniska religionerna ganska ofta får ett litet sidutrymme till förmån för andra religioner med kristendomen i spetsen.


När det gäller själva framställningen av de etniska religionerna menar Dahlin att det är bättre att förlita sig till fakta och inte till suggestiva texter tänkt att skapa en känsla av förståelse för hur folk i svunnen tid kan ha levt och tänkt. Han lyfter fram det faktum att böckerna ibland har en tendens att generalisera över det mångfacetterade uttrycket ”etniska religioner”, detta poängterar han bland annat genom att ge ett exempel ur en bok där man skriver om rådare
 på ett sådant sätt som får läsaren att tro att tron på rådare är allmänt förkommande i etniska religioner trots att detta endast stämmer in på en del av dem. Dahlin menar att det bör framgå av texten att det finns en stor variation inom gruppen etniska religioner. Dahlin pekar vidare på att de flesta läroböcker börjar med att presentera gudstron i avsnitten som berör etniska religioner i Afrika. Detta är ett tecken på kristen påverkan hos författaren då man istället borde lägga större vikt vid förfäder och tron på andeväsen.


Dahlin skriver att det är väldigt vanligt att man i läroböckerna använder termen naturreligion utan att problematisera det. Han menar att detta inte är tillfredsställande utan att termer som används för det han har valt att kalla etniska religioner både måste definieras och problematiseras, något han själv har gjort på ett föredömligt sätt. Det saknas ofta reflektioner kring begrepp som har en annan innebörd än vad läsarna är vana vid. Som ett exempel på detta tar Dahlin upp det faktum att orden trollkarl och häxeri i en presentation av afrikanska religioner har en annan betydelse än vad vi är vana vid. En trollkarl i det svenska samhället är en person som utövar trolleri genom upptränad fingerfärdighet en afrikansk trollkarl däremot ingår i en religiös kontext och anses kunna påverka sina medmänniskor och andevärlden med hjälp av magi.
 Dahlin diskuterar en del kring begreppet exotism. Han menar att många författare har en tendens att välja texter och bilder som på ett alltför starkt sätt framhäver det annorlunda hos olika etniska religioner. Resultatet blir då exotism, det vill säga att det man visar upp eller beskriver känns annorlunda, konstigt och avlägset för läsaren. För att undvika detta menar han att en presentation av samerna bör vara ett av flera exempel på etnisk religion. Samerna blir ofta osynliggjorda i vårat samhälle och bör därför enligt Dahlin finnas med i alla läroböcker i ämnet religionskunskap.


Dahlin och hans resultat kommer att utgöra en viktig utgångspunkt för mitt arbete. Speciellt Dahlins tankar kring exotism, det vill säga huruvida läroböckerna berör samerna och deras religion på ett sådant sätt att de framställs som någonting som går utanför det normativa och ses som något annorlunda och konstigt.

1.4 Samerna och deras religion i korta drag


Det största problemet för de forskare som studerar den samiska religionen är bristen på tillförlitliga källor. De skriftliga källor som finns beskriver till största delen förhållandena under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. I dessa skrifter finner man inte någon ursprunglig samisk religion och rent källkritiskt måste man tänka på att bilden av den samiska religionen i dessa skrifter återger förhållanden under en begränsad del av en lång historia och att de som skrev ner källorna ofta var präster och kristna missionärer som inte hade några som helst intressen av att beskriva samernas religion på ett rättvist och korrekt sätt.


På 1600- och 1700-talet konfronterades samerna i Sverige, Finland och Norge av både världsliga och kyrkliga myndigheter. Detta ledde med tiden till att deras traditionella religion ersattes med kristendomen. Skiftet ägde rum under en lång period och man kan inte riktigt fastställa tidpunkten då den förkristna tron upphörde att vara en levande del av den samiska kulturen. En religiös samisk tradition har levt vidare i olika former långt in på 1900-talet och vissa riter finns kvar än idag. Det bör dock sägas att dessa kvarvarande ceremonier inte längre har samma innebörd som de en gång haft och inte längre ingår i en sammanhängande religionsstruktur.


Man kan idag konstatera att den samiska religionen är samisk. Tidigare har det funnits teorier om att samernas religion skulle ha lånat än det ena än det andra ifrån andra religioner men samernas religion kom till bland samerna själva och de likheter som finns med andra religioner beror på liknande klimat, näringar, landskap, ljusförhållanden och växt- och djurliv. I det gamla samiska samhället fanns inget särskilt begrepp för vare sig religion eller Gud, dessa benämningar har förmodligen tillkommit efter det att man kommit i kontakt med kristendomen. Den samiska religionen var så starkt sammansvetsad med vardagslivet att det knappt fanns någon skillnad mellan andligt och världsligt. Förhållandet till naturen var det grundläggande i samernas tro och vardag. Offret var något som spelade en stor roll i den samiska religionen och det var viktigt att vara ödmjuk mot de livgivande makter som rådde över djur- och växtriket. Sol och Jord var de makter som visades störst vördnad. Under dessa fanns ett antal gudomliga väsen och över alla stod en hög-gud, en skapare.
 Människans värld var inte den enda som existerade enligt den samiska tron utan den andliga världen spelade en stor roll. De heliga fjällen var en väldigt viktig del av religionen, dessa heliga fjäll kallades saajve och tillvaron där kallades saajveaamoe. Där fanns även människornas hjälp- och skyddsväsen. Efter döden trodde samerna att man kom till ett underjordiskt dödsrike, Jábbmeájmmo. Källorna är väldigt vaga i sin beskrivning av dessa platser och ibland framställs de heliga fjällen och dödsriket som samma plats, men i vissa källor förekommer skillnader.


När man tittar närmare på de olika gudarna/andarna inom den samiska religionen ser man den nära kopplingen till naturen, exempelvis var solen, månen, almannen, fiskmannen och vindmannen viktiga makter, men man ser även att det finns ett högsta väsen, en livgivare/skapare som kallades Ver-Allden-olmai. Offer till gudarna/andarna var en viktig del av den samiska tron och det ska sägas att det fanns både manliga och kvinnliga gudar/andeväsen.


Den samiske shamanen kallades för nåjden. Nåjden var en medlare mellan människan och andevärlden. Hur en man blev nåjd har inte uppmärksammats i någon större utsträckning av de präster och missionärer som skrev de flesta källor som finns att tillgå. Det finns dock vissa hypoteser. Nåjden tycks ha blivit utvald av övernaturliga väsen. Den som blev utvald var dock inte alltid så positiv till utnämningen med tanke på att en nåjd bar ett tungt ansvar för hela samhällets välbefinnande. Nåjden tvingade genomgå både fysiska och psykiska plågor under sin prövotid. Trumman var ett viktigt redskap för nåjden. På trummans skinn fanns symboler och figurer. Nåjden slog på trumman med en hammare och en visare besvarade hans frågor genom att stanna på en särskild figur eller en kombination av figurer på trumman. Utifrån detta kunde nåjden se in i framtiden och få fram den information han var ute efter.


Nåjden ägnade sig främst åt saker som låg bortom den vanliga människans värld. Han fungerade som både förmedlare mellan människan och de övernaturliga krafterna och som moralväktare för sina gruppmedlemmar. Hans arbete var ofta kopplat till olika krissituationer. En nåjd kunde dessutom använda sin kraft för att skada sina fiender och till att motarbeta dem som hotade hans maktposition.
 Bland nåjdens personliga hjälpare fanns människoliknande väsen, som kunde vara avlidna nåjders själar.


Jojken var tillsammans med trumman och offerplatsen det viktigaste sättet att få kontakt med den andliga världen. Jojken användes av nåjden för att försätta sig i trance. Jojken var dock inte enbart till för nåjden, alla samer kunde använda den för att få kontakt med den andliga världen. Efter att samerna kristnats så ändrades jojkens funktion. Det finns fortfarande magiska jojkar men jojken är inte längre primärt en magisk sång. Den har fått en mer ceremoniell funktion och används vid sammankomster, högtider och ibland som ren underhållning. En traditionell jojk ska inte ackompanjeras av några instrument som den ofta görs idag.


När de källor som finns om samerna skrevs så hade de redan hunnit överge jakt och fiske som sina huvudnäringar och istället var renskötsel det viktigaste. Detta gör att man vet väldigt lite om jakten och riterna kring den, men man vet att jakt och fiske under en lång tid spelade en stor roll i samernas liv. Speciellt viktig var björnen och björnjakten. Björnen var ett heligt djur och rankades högst i djurvärlden den sågs som en slags husbonde för de andra djuren i naturen, ett slags rådarväsen.


Det finns många kvarlevor av den samiska religionen än idag. Nåjden är till exempel fortfarande en väsentlig gestalt i samernas kultur. Det finns de samer som agerar och framträder som nåjdernas arvtagare dock utan att ha den starka ställning som deras föregångare en gång hade. Bland renskötarna har många traditioner överlevt. Exempelvis talas det ofta om ”renlycka”, detta betyder att man är född med en egenskap som gör att man blir en utmärkt renskötare.
 En annan kvarleva som finns efter nåjden är alla de människor som sysslar med naturmedicin och som anses ha speciella egenskaper som till exempel blodstämning eller att få värk att försvinna. Dessa människor kallas för botare. Blodstämning sker oftast genom en formel, via beröring och mental kraft. Denna förmåga anses gå i arv, den gamle blodstämmaren förlorar då sin kraft. Det ska även finnas de samer som har förmågan att överföra sjukdomar till jord och vatten och som med mental kraft kan tillföra läkande energier. Dessa botare står i nära kontakt med naturen och utläser tecken i stjärnorna, naturen och från djurens beteende.


Jojkaren Inga Juuso säger följande angående nåjden idag:


Under hela min uppväxttid har jag hört samer som har sagt att de är noajdier eller att den och den är noajdie. Samiska offerplatser har alltid respekterats, man har bevarat dessa platser och haft stor respekt för dem. Däremot finns ingen organiserad shamanism och ingen som öppet ägnar sig åt noajdiekonster som förr.


Jojken är fortfarande väldigt viktig för samerna. På 1970-talet återupplivades jojken och blev populär bland de unga och idag betyder den mycket för den samiska kulturen, vissa menar att den betyder lika mycket som det samiska språket. Vi som inte är samer ser nog jojken enbart som musik men så är det inte. Än idag har jojken andra funktioner, den är en väg till social kontakt, ett sätt att lugna renar och ett sätt att skrämma vargar. Jojken ger en djupare förståelse för naturen, både av sig själv som en del av naturen och för naturen som helhet.


Föreställningen om att de heliga fjällen saavje har en speciell kraft lever även det kvar än idag. Dessa platser skall visas stor respekt och man måste uppträda värdigt där och inte störa de andeväsen som lever där. Dessa väsen ses precis som tidigare som naturens och platsens skyddsandar, djurens och fjällets rådare, och nåjdens personliga tjänare och medhjälpare.


2. Metod och material

Jag har valt att begränsa min undersökning till att gälla en av de nationella minoriteterna, nämligen samerna. Jag har också valt att avgränsa arbetet till att studera och analysera läromedelsböcker eftersom dessa ofta styr undervisningen i viss mån.

Det första jag gjorde när jag började studera läroböckerna var att titta i registret efter ordet samer, därefter letade jag efter andra tänkbara ord som kan kopplas samman med samer exempelvis nåjd, naturreligion, etnisk religion med mera. Nästa steg blev att titta igenom innehållsförteckningen i de olika läroböckerna för att se i vilka kapitel det skulle kunna tänkas stå någonting om samerna. Det stod ganska snabbt klart att om samerna tas upp i en lärobok så ingår de i de flesta fall i ett kapitel/avsnitt med andra liknande religioner. Dessa kapitel har då rubriker som exempelvis Naturreligioner, Skriftlösa religioner eller Etniska religioner.


I resultat- och analysdelarna har jag valt att redovisa varje lärobok för sig för att på ett enklare sätt kunna hålla isär dem och applicera mina frågeställningar på dem en och en. Detta har jag gjort för att arbetet skall få en tydligare struktur och bli mer lättförståeligt för läsaren.

Min metod kan sägas vara både kvantitativ och kvalitativ till sin natur. En av de saker jag har gjort är att undersöka vilket sidutrymme samerna ges i läroböckerna, just den delen av arbetet måste benämnas som kvantitativ. Frågan blir ju här om böckerna överhuvudtaget tar upp samerna och i sådana fall i vilken utsträckning, just i detta skede kompliceras inte frågan ytterligare. Jag har även använt mig av textanalys genom att närmare granska och analysera de delar i läroböckerna som behandlar samerna. Denna del av arbetet blir således kvalitativ. Här har det alltså handlat om att försöka se vad som behandlas. Vad väljer författarna att ta upp angående samerna i läroböckerna och hur påverkar detta läsarens bild av samerna och den samiska religionen, en kvalitativ dataanalys.

Jag har studerat åtta stycken läroböcker för ämnet religionskunskap på gymnasienivå. Läroböckerna är tryckta mellan 1992 och 2004. På grund av att min frågeställning har påverkats av Lpf 94 har tryckåret varit ett av urvalskriterierna för vilka läroböcker jag studerat. Jag har haft som utgångspunkt att böckerna ska ha varit aktuella för användning i gymnasieskolan efter Lpf 94: s tillkomst. Alltför gamla läroböcker har således valts bort ur undersökningen på grund av detta kriterium. Jag har även valt att koncentrera min studie till att gälla läroböcker på gymnasienivå, även detta på grund av att min frågeställning påverkats av Lpf 94 och av den anledning att jag själv ska bli gymnasielärare.

Nedan följer en kort presentation av de läroböcker som utgör undersökningsmaterialet för uppsatsen.

Livets kurs första upplagan, utgiven 1996, Bonniers Utbildning AB, författaren Ola Björlin är lärare i religionskunskap, filosofi och svenska på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås.


Livstro första upplagan, utgiven 1992, Almqvist & Wiksell. Författare är Carl Eber Olivestam, Håkan Thorsén och Ann Westermark. Olivestam är universitetslektor och doktor i religionsvetenskap. Thorsén är högskolelektor doktor i livsåskådningsvetenskap. Westermark är frilansskribent med inriktning på livsfrågor. Livstro vänder sig speciellt till gymnasieskolans yrkesförberedande program samt det estetiska programmet, det naturvetenskapliga programmet och det tekniska programmet.


Relief, Religionskunskap A Plus andra upplagan, utgiven av Gleerup 2003. Författare är Bengt Arvidsson, Hans Axelsson, Magnus Hermansson och Nils-Åke Tidman. De tre författarna är samtliga aktiva lärare.


Religion och sammanhang, Religionskunskap kurs A B, första upplagan, utgiven 2004, Almqvist & Wiksell. Författare är Börje Ring. Ring arbetar som lärare på Södra Latins gymnasium.


Religionskunskap femte upplagan, utgiven 1998, Almqvist & Wiksell. Författare är Bo Nylund och Sten Rodhe. I förordet skriver de följande om sig själva:


Båda författarna hör hemma i en kristen tradition men försöker att utifrån denna ge en framställning av andra religioner och livsåskådningar som representanter från dessa kan acceptera. De har båda sina specialområden som de följt med studier och resor – för Sten Rodhes del är det de indiska folkens kultur och religioner medan Bo Nylund följt den kristna kampen för fred och utveckling i Latinamerika.


Religionskunskap för gymnasiet, A-kursen, första upplagan, utgiven av Natur och Kultur 2000. Författare är Lars-Göran Alm. Lars-Göran Alm undervisar vid Rodengymnasiet i Norrtälje och har även skrivit läroböcker i filosofi och idéhistoria.


Söka svar, Religionskunskap kurs A & B, första upplagan, utgiven 2000, Almqvist & Wiksell. Författare är Leif Eriksson, Malin Mattsson och Uriel Hedengren. Malin Mattsson som är bokens huvudförfattare är gymnasielärare i religionskunskap.


Tro i tid och rum, andra upplagan, utgiven 1998, Gleerups förlag. Författare är Bo Ahlberg, Arne Löwgren och Lars Ryberg. Alla tre författare är gymnasielärare med erfarenhet av att undervisa i religionskunskap.


Man kan alltså se att majoriteten av författarna till de ovan nämnda läroböckerna själva har en personlig erfarenhet av att undervisa i religionsämnet. Detta borde i sin tur betyda att de rimligtvis besitter en kunskap och en uppfattning om hur läromedlen bör vara utformade för att på bästa sätt förbättra religionsundervisningen. På grund av att majoriteten av författarna själva är lärare bör dessutom studier av dessa läroböcker kunna säga en del om vad som berörs i ämnet religionskunskap på gymnasienivå, det material som dessa lärare och författare väljer att ta med i sina böcker borde ju rimligtvis vara sådant material som de anser vara relevant för religionsämnet. Vad tas upp och i vilken utsträckning? Eller ännu mera specificerat för just min frågeställning, vad tas upp kring samerna och i vilken utsträckning?


3. Samerna i de åtta läroböckerna

3.1 Livets kurs


I denna bok har inte samerna fått något eget avsnitt. De förekommer dock i ett avsnitt med rubriken Skriftlösa religioner. Dessa religioner ges ett utrymme på 6 sidor av bokens totalt 224. Samerna ges alltså inget eget utrymme i denna text utan klumpas ihop med olika afrikanska religioner, indianstammar ifrån både Nord- och Sydamerika, aboriginer i Australien, olika grupper i Indonesien och Oceanien samt inuiter på Grönland och Nordamerika.
 Boken nämner att forskare tidigare trodde att dessa kulturer utgjorde ett primitivt stadium i religionsutvecklingen men att det idag står klart att de är minst lika komplicerade som till exempel de stora världsreligionerna. Läsaren får veta att de flesta av de skriftlösa religionerna har en hierarki i sin tro på gudomliga väsen. Det finns en tro på flera gudomligheter/andeväsen men det existerar en högsta gudomlighet.


Samerna nämns speciellt vid två enstaka tillfällen, det första tillfället är när tron på naturfenomens besjälning tas upp. Björlin skriver att det övernaturliga och det naturliga går in i varandra hos många kulturer, naturen ses som besjälad och ”Samernas vördnad för vissa platser i fjällvärlden har denna karaktär.”
 Den andra gången samerna nämns är när Björlin tar upp nåjden, den samiske shamanen. Han menar att nåjden kan jämföras med mystikerna i de stora världsreligionerna.

I de stora världsreligionerna talar vi ofta om mystiker, människor som kan försätta sig i tillstånd som medger särskilda insikter i den gudomliga sfären. Bland de skriftlösa kulturerna finns shamanismen som ett vanligt förekommande fenomen. 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 shamaner är kända bland samerna och kallas där nåjder. Med trolltrummans hjälp förflyttas de till andra platser och kan vara andliga rådgivare åt människor.


Björlin drar alltså här en parallell till de stora världsreligionerna och vad han kallar de skriftlösa religionerna och det gör han även på flera ställen.

I de stora skriftreligionerna – kristendomen, judendomen, islam, hinduism, sikhism och buddhism, finns det ritualer för olika tillfällen i livet, t.ex. vid äktenskapets ingående eller vid dödsfall. Sådana stora händelser i livet som födelse, inträde i vuxenlivet, äktenskap och död blir ofta föremål för ceremonier av olika slag, I kristendomen finns dopet, i judendomen och islam omskärelse av pojkar. I de skriftlösa religionerna finns också sådana s.k. övergångsriter, där passagen från ett stadium i livet till ett annat markeras med högtidliga ritualer. Gravritualer, där den döde läggs i ett skyddat utrymme och i detta får med sig vissa föremål ”på vägen”, är våra äldsta belägg för föreställningar om livat efter döden.


Dessa citat är exempel på hur världsreligionerna målas upp som det normativa. De skriftlösa religionerna generaliseras grovt och jämförs dessutom med världsreligionerna på ett sätt som gör att de framstår som något annorlunda och avlägset.

3.2 Livstro

I denna lärobok som är 186 sidor nämns inte samerna en enda gång. Det närmsta samerna man kommer är ett avsnitt som heter Natursyn. Där tas i ett stycke upp att naturen av vissa kulturer kan ses som besjälad, dock nämner man som sagt var inte samerna.

Naturen uppfattas enligt detta synsätt som helig och levande. Vattnet lever, växter och djur är besjälade. Naturen är som en moder (Moder jord) som föder sina barn. Hon ger växterna, djur och människor näring och därmed liv. Naturen kan därför inte behandlas hur som helst, utan kräver respekt. När människan brister i respekt kan naturen reagera negativt. Olika naturkatastrofer kan drabba människan, till exempel översvämningar, erosion, missväxt eller epidemier. denna natursyn förekommer ofta hos skriftlösa folk eller så kallade naturfolk, men är även vanlig inom till exempel hinduismen.


Samerna skulle kunna placeras in i vad som här kallas skriftlösa folk eller naturfolk, samerna nämns dock inte specifikt utan det krävs i sådana fall en viss förförståelse för att kunna placera in dem i dessa samlingsnamn.

3.3 Relief Religionskunskap A plus


Den här läroboken är 192 sidor varav 11 sidor har vigts åt kapitlet etniska religioner. Av dessa 11 sidor ägnas 2 speciellt åt samerna och deras religion. De första 9 sidorna ägnas åt Australiens urbefolkning aboriginerna och därför dras en hel del paralleller mellan dem och samerna. Boken tar upp en hel del fakta kring samerna och deras religion. Det berättas att samerna i Skandinavien utsatts för assimilation, mission och utplåning. Samerna räknar sig själva som ursprungsbefolkning och den samiska kulturen upplever ett uppsving, men den samiska religionen har inte praktiskt utövats på århundraden. Vidare nämns att samiska är ett av de nationella språken i Sverige. Under perioden 1650-1725 utplånades nästan all samisk religion av missionärer (det nämns dock inte i brödtexten att det var kristna missionärer). Samernas heliga föremål samlades in och de som inte samarbetade bestraffades hårt, det förekom dödsstraff för samer som inte gav upp sin tro. Boken tar även upp det faktum att de källor som finns bevarade om samerna kommer från missionärerna, man diskuterar dock ingenting kring de källkritiska problem som blir följderna av detta.


Vidare berättas att det förekom både manliga och kvinnliga gudar i samernas religion, men att männens och kvinnornas världar ändå var åtskilda på så sätt att mannen sysslade med jakt och fiske medan kvinnan skötte hemmet. Kvinnan var inte välkommen under en del riter men hade en viktig roll i andra. Det berättas att det fanns skyddsväsen som bistod samerna när det gällde sjukdom och att skydda renar och landområden, dessa väsen kallades rådare och spelade en viktigare roll än gudarna. Betydelsen av riter, offer och speciella offerplatser tas även upp. Samerna offrade både vid sina boplatser och på speciella platser i naturen, dessa platser kallades för seite. Nåjden kallas för den religiöse specialisten och beskrivs som en mellanhand mellan den världsliga och den andliga världen, detta var ett ämbete som ofta gick i arv. Nåjden kunde genom att försätta sig i trance lämna sin kropp för att besöka exempelvis förfäder. Det viktigaste föremålet inom den samiska religionen var den heliga trumman. Detta var ett redskap som nåjden använde för att försätta sig i trance, trumman kunde även användas för att spå i framtiden.


I avsnittet som behandlar samerna finns även två bilder. Den ena föreställer en helig trumma och den andra föreställer en bild på Nya testamentet översatt till samiska. Man har alltså gjort valet att i en text om samerna och deras religion ta med en bild av en kristen symbol i form av en bibel.


3.4 Religion och sammanhang


Religion och sammanhang är totalt 320 sidor. Av dessa upptar kapitlet Naturfolkens religioner 13 sidor varav samernas religion tilldelats lite drygt 3 sidor. På dessa sidor får vi veta följande om den samiska religionen: Den utövades i de norra delarna av Sverige, den har väldigt gamla anor och utgick från tanken att naturen är besjälad och tron på naturgudar. Kristna missionärer kom för att omvända samerna och i de flesta fall hade dessa ingen respekt för den samiska tron, vilket ledde till att samer kunde dömas till döden om de inte avsade sig sin tro och övergick till kristendomen. Missionärerna brände dessutom samiska trummor och andra heliga föremål. Trots allt detta levde den samiska religionen kvar ända in på 1900-talet och man kan fortfarande se spår av den i form av att vissa människor än idag uppmärksammar heliga platser.


Shamanen är en person som har förmågan att ta kontakt med andevärlden. Samernas shaman kallas för nåjd och detta blev man utvald till i tidig ålder. Nåjden hade möjlighet att söka upp speciella platser i jakt på kunskaper. Dessa platser nåddes genom att nåjden försatte sig i trance så att hans ”frisjäl” kunde lämna kroppen och hitta lösningar på olika problem. En av nåjdens uppgifter var att bota, en annan var att agera domare. Det berättas vidare om nåjdens trumma och läsaren får veta att denna kunde användas även av andra individer än nåjden. Det ges ett exempel på en berättelse om en kvinna som använt trumman till att kommunicera med åskan för att framkalla ett åsk- och regn väder som släckte en brand.


Vidare berättas det om heliga platser och föremål i naturen, så kallade seitar, dessa ansågs inneha övernaturliga krafter. Den samiska gudavärlden behandlas även den och läsaren får veta att samerna var polyteistiska men att solguden och åskguden var de högsta gudarna, det fanns alltså en hierarki i den samiska gudavärlden. Läsaren får också veta att jojk är en sång som användes för att ta kontakt med gudarna.
 Utöver denna faktakunskap som ges i texten finns även två bilder. Den första bilden visar den samiska flaggan och den andra bilden föreställer en samisk trumma med tecken på.

Texten avslutas med en fördjupningsfråga som jag tycker är oerhört intressant och bra:


Är samerna lika undanskuffade som indianerna?


Intresset för indianer har länge varit stort i Sverige. Varför är intresset för samerna, vårt ursprungsfolk inte lika stort? Forskningen visar idag på att samerna verkligen levde här allra först. Hur ser samernas situation ut i dagens Sverige? Utkämpar samerna samma typ av kamp mot myndigheterna som exempelvis de amerikanska indianerna gör? Försök ta reda på detta.


Här lyfter alltså Ring fram det faktum att samerna är vår ursprungsbefolkning och visar därmed att den samiska religionen inte är något konstigt eller avlägset. Han gör även en jämförelse med de amerikanska indianerna för att försöka synliggöra den felbehandling som samerna fått utstå.

3.5 Religionskunskap


Samerna nämns inte överhuvudtaget i denna bok som är 288 sidor. Det finns heller inget avskilt kapitel eller avsnitt som behandlar etniska religioner eller naturreligioner. Det enda som finns är ett två sidor långt avsnitt med rubriken Religion och magi. Dessa två sidor tar upp resonemang kring magins betydelse i religionen men det nämns ingenting om vilken religion man syftar på. Den enda angivelsen man ger är följande:

Afrikanska medicinmän eller indianska shamaner skulle förmodligen inte acceptera att man beskrev deras konster som magi enligt den definition vi gjort här. Vi bör komma ihåg att vårt västerländska sätt att tolka beteenden inom andra kulturer ofta vittnar om vår ytliga kunskap om dessa.


Utöver att nämna afrikanska medicinmän och indianska shamaner i detta sammanhang ger man ingen förklaring för vilka religioner eller grupper man talar om vid resonemanget kring religion och magi.


3.6 Religionskunskap för gymnasiet


Boken är 160 sidor och 7 av dessa ägnas åt avsnittet naturreligioner.
 Avsnittet inleds med en övergripande genomgång av vad Alm alltså väljer att kalla naturreligioner. Något som kännetecknar naturreligioner enligt Alm är att människorna i dessa lever i jägar- och samlarsamhällen och därmed är beroende av naturen. Dessa religioner återfinns främst i områden kring ekvatorn i Sydamerika, Afrika och Sydostasien samt i norra Kanada och Sibirien. Alm påpekar att varje naturfolk har sin egen religion men att likheterna mellan de olika religioner är så stora att termen naturreligioner kan användas som ett samlingsnamn för dem. Att det just är benämningen naturreligion som ska användas som samlingsnamn beror enligt Alm på att de olika religionerna har tron på att naturen är fylld av övernaturliga makter som gemensam nämnare. Alm skriver vidare att alla naturreligioner är polyteistiska men att det ändå finns en hierarki inom gudavärldarna. Förutom gudar existerar även andar i naturreligionerna. Andarna återfinns i stora djur, särskilda naturföremål och människor. Magi, böner, offer och andra riter anges som sätt att skapa kontakt med den övernaturliga verklighet som utgörs av gudar och andar, även detta gäller rent generellt för samtliga naturreligioner enligt Alm.


Efter det inledande stycket som på ett övergripande sätt tar upp vad som enligt Alm innefattar samlingsnamnet naturreligioner ägnas resterande sidor åt det afrikanska Yorubafolket. Samerna nämns aldrig överhuvudtaget. Om läsaren ska kunna placera in samerna som en del av de olika naturreligionerna kräver det en förförståelse kring den samiska religionen.

3.7 Söka svar


Söka svar är 355 sidor. 17 sidor ges åt kapitlet Naturfolk. Detta kapitel inleds med ett övergripande resonemang kring vad som kännetecknar naturfolk. I detta inledande resonemang nämns ingen speciell grupp vid namn. Läsaren får veta att dessa olika grupper lever i nära beroende av naturen och att de ofta återfinns på svåråtkomliga platser som i regnskogar, bergsmiljöer eller på små ögrupper. Det tas även upp att dessa grupper länge ansågs som primitiva inom religionsforskningen men att man idag vet så pass mycket om dem att dessa felaktiga åsikter försvunnit. Det poängteras även att det inte bara finns en slags naturreligion och att de olika naturreligionerna skiljer sig åt och är unika.


Resterande brödtext i kapitlet tar upp aboriginerna och deras religion. Samerna nämns inte i denna text. Kapitlet avslutas med en mängd frågor som eleverna ska kunna arbeta vidare med. Dessa frågor består av dels rena faktafrågor från texten men även fördjupningsfrågor som kräver vidare undersökning i andra källor och två av dessa fördjupningsfrågor berör samerna specifikt:


2. Nordens naturfolk – samerna


Den svenske vetenskapsmannen Carl von Linné besökte på 1700-talet Lappland och mötte där samerna. Han blev först förskräckt över deras ociviliserade levnadssätt, men fascinerades snart av deras rika kultur. Vad går att ta reda på om samerna religion? Hur liknade deras religion andra naturreligioner? Hur mycket av den samiska religionen finns kvar idag? Hur har de nordiska staterna bemött samerna och deras kultur?


2. Nåjd, schaman och den moderna schamanismen

Jämför den samiska nåjdens funktioner med något nutida exempel på traditionell schamanism respektive modern new age-schamanism. Vad är det som förenar och vad är det som skiljer?


Samerna och deras religion nämns således inte i själva brödtexten men återfinns alltså i två stycken fördjupningsfrågor.

3.8 Tro i tid och rum


Denna lärobok är 280 sidor. Samerna nämns inte överhuvudtaget. Det finns ett kapitel i boken som kan jämföras med vad som i de andra har kallats naturreligioner, skriftlösa religioner eller liknande. I denna bok heter detta kapitel Afrikansk religion och det inleds med ett övergripande resonemang där det påpekas att det finns motsvarigheter till de afrikanska religionerna hos isolerade grupper i Asien, hos indianstammar i Nord- och Sydamerika och hos ursprungsbefolkningen i Australien.
 Samerna nämns som sagt var inte i boken och alltså inte heller i detta sammanhang.

4. Analys

För att kunna sammanställa några resultat och analysera kring dessa måste jag återknyta till mina frågeställningar. Dessa är som nämnts ovan:

1. Tar läroböckerna över huvudtaget upp samerna och deras religion och i sådana fall i vilken omfattning?

2. Finns det tillräckligt med material i läroböckerna för religionskunskap för att eleverna skall kunna skaffa sig kunskap om samernas kultur, religion och historia?

3. På vilket sätt framställs samerna och den samiska religionen, används värdeladdade ord eller termer som kan leda till vad Olov Dahlin kallar exotism?

4.1 Livets kurs


Samerna behandlas men ges inget eget avsitt i denna bok. De avhandlas tillsammans med flera andra religioner/kulturer i avsnittet Skriftlösa religioner och det finns därmed inte tillräckligt med material för att samerna ska kunna beskrivas på ett tillfredsställande sätt i denna lärobok.

Samerna nämns speciellt endast vid två enstaka tillfällen annars ges läsaren en sorts gemensam information som anses gälla för såväl samer som afrikanska religioner, indianstammar ifrån både Nord- och Sydamerika, aboriginer i Australien, olika grupper i Indonesien och Oceanien samt inuiter på Grönland och Nordamerika. Detta leder naturligtvis till en generalisering över vad författaren kallar skriftlösa religioner, många olika kulturer dras över en och samma kam. Dessutom dras paralleller till de stora världsreligionerna på ett sådant sätt att dessa känns som normativa, läsaren får en känsla av att de stora religionerna står för det normala medan de skriftlösa religionerna är något avvikande. Detta kan mycket väl leda till vad Dahlin kallar för exotism.

4.2 Livstro


Eftersom samerna inte tas upp överhuvudtaget i denna lärobok ger den självklart inte en tillfredsställande bild av deras historia, kultur och religion.

4.3 Relief Religionskunskap A plus


Trots det relativt ringa sidutrymme som vikts åt samerna så får läsaren ändå en hel del fakta kring deras religion och kultur. Beskrivningen av samernas religion och kultur är korrekt och läsaren ges inte känslan att världsreligionerna står för någon slags norm eller att den samiska religionen skulle vara avvikande på något sätt. Jag tycker inte att själva texten i boken leder till exotism, däremot kan en av bilderna som är med komma att göra det.

Boken tar som sagt var upp en hel del fakta kring samerna och deras religion. Elever som läser den här boken får ta del av historiken kring utplånandet av den samiska religionen. De får veta vad en rådare var och vilken uppgift dessa hade. Gudavärlden beskrivs i korta drag och man berör även genusaspekten i den samiska kulturen. Vikten av offer och heliga platser tas upp och nåjden och dennes uppgifter avhandlas. Trots det begränsade sidantalet skulle jag alltså vilja påstå att denna lärobok ger en tämligen god beskrivning av samerna och deras religion.

Dock saknar jag ett resonemang kring det källkritiska problem som faktiskt finns. I boken konstateras att det man idag vet om den samiske religionen kommer från de protokoll och skildringar som skrevs av de kristna missionärer som arbetade för att utplåna den samiska tron. När man i en lärobok tar upp detta faktum måste man ju rimligtvis också konstatera att detta utgör ett allvarligt källkritiskt problem och resonera kring detta. Detta källkritiska problem är dock ingenting som nämns eller diskuteras vidare.

En annan sak som jag ställer mig frågande till är att en av de två bilder som finns med i avsnittet föreställer ett exemplar av Nya testamentet översatt till samiska. Varför har man valt att visa upp en kristen symbol i ett avsnitt som behandlar samerna? Visserligen är bibeln i fråga översatt till samiska men jag tycker ändå att man borde ha kunnat hitta en mer passande bild, något som på ett bättre sätt symboliserade den samiska tron och kulturen. Att använda denna bild av en kristen symbol kan sända signaler om att kristendomen utgör det normativa och den samiska religionen är avvikande. Denna bild skulle alltså kunna leda till exotism.

4.4 Religion och sammanhang

Samerna ges ett utrymme på tre sidor i denna bok och jag anser att de tas upp på ett tillfredställande sätt och att boken ger en bra bild av deras religion, kultur och även historia. Just samernas historia tas upp på ett bättre sätt i denna bok än i någon annan av de läroböcker som jag studerat. Läsaren får ta del av den påtvingade övergången till kristendomen. Nåjden och dennes uppgifter beskrivs tillsammans med nåjdtrumman. Seitar, gudavärlden och jojken är andra faktorer i den samiska religionen och kulturen som tas upp och jag tycker att alla ovan nämnda avsnitt behandlas på ett tillfredsställande sätt. Jag tycker inte att denna bok på något vis kan sägas leda till exotism. Texten är i mitt tycke fri från värdeladdade ord och den samiska religionen sätts inte i relation till någon större religion utan framställs på ett sakligt och korrekt sätt. Att avsnittet dessutom avslutas med en fördjupningsfråga som får läsaren att tänka till om varför det finns ett större intresse kring indianer än vårt eget ursprungsfolk ser jag som väldigt positivt. Varför det råder en bristande kunskap kring samerna är något som borde lyftas fram i fler böcker. I den avslutande frågan konstateras dessutom att samerna utgör Sveriges ursprungsbefolkning, detta ger budskapet att den samiska religionen inte är något konstigt och avlägset. Den avslutande fördjupningsfrågan bidrar således till att förhindra uppfattningar som kan leda till exotism.

4.5 Religionskunskap

Eftersom samerna inte tas upp överhuvudtaget i denna lärobok ger den självklart inte en tillfredsställande bild av deras historia, kultur och religion.

4.6 Religionskunskap för gymnasiet

Eftersom samerna inte tas upp överhuvudtaget i denna lärobok ger den självklart inte en tillfredsställande bild av deras historia, kultur och religion. Det resoneras dock kring naturreligioner i ett avsnitt i boken och en läsare med förförståelse kring den samiska religionen skulle kunna placera in den i detta avsnitt. Naturreligionerna framställs dock som något avlägset och avvikande och bidrar till exotism. Detta skulle kunna ha förhindrats genom att ha med den samiska religionen och på så sätt visat att naturreligion inte behöver vara något avlägset utan finns nära håll i form av vår egen ursprungsbefolkning.

4.7 Söka svar

Samerna tas endast upp i form av fördjupningsfrågor. De nämns inte i själva texten så ingen fakta överhuvudtaget kring samerna ges i boken. Alltså ger den heller inte en tillfredsställande bild av samernas historia, kultur och religion. Att de nämns först i fördjupningsfrågorna skulle kunna vara ett tecken på att författarna utgår ifrån att läsaren har viss förkunskap kring samerna och deras tro. I det inledande stycket i kapitlet Naturfolk nämns att det finns en stor variation av naturreligioner detta är naturligtvis bra. Men det nämns också att naturfolk ofta återfinns på svåråtkomliga platser som i regnskogar, bergsmiljöer eller på små ögrupper, detta kan leda till exotism. Att lyfta fram samerna som ett specifikt exempel hade ju poängterat det faktum att naturfolk inte alls behöver bo långt borta från oss i Sverige och inte heller på särskilt svårframkomliga platser och detta hade ju kunnat motverka att naturreligioner framställs på ett sånt som kan leda till exotism. De bägge fördjupningsfrågorna som behandlar samerna är bägge oerhört bra formulerade och de elever som svarar på dessa frågor på ett grundligt sätt kommer att få en väldigt bra bild av samerna och deras religion. Men dessa frågor går inte att besvara med hjälp av den fakta som finns i boken utan kräver utomstående källor. På grund av detta kan inte läroboken som sådan anses ge en tillfredställande bild av samerna och deras religion.

4.8 Tro i tid och rum


Eftersom samerna inte tas upp överhuvudtaget i denna lärobok ger den självklart inte en tillfredsställande bild av deras historia, kultur och religion.

4.9 En kort sammanfattning av resultat och analys

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att:

1. samerna inte nämns överhuvudtaget i fyra av de åtta läroböckerna.

2. endast två av de åtta böckerna ger en tillfredställande bild av samerna och deras religion.

3. samerna och deras religion presenteras i flera fall på ett sådant sätt som gör att det kan leda till exotism. Denna exotism beror främst på två saker.

· För det första beror det på det faktum att det i flera av läroböckerna förekommer generaliseringarna kring det mångfacetterade uttrycket etniska religioner, naturreligioner eller liknande.

· För det andra beror det på att dessa mindre religioner ofta jämförs med världsreligionerna på ett sådant sätt som gör att de känns som något avvikande.

5. Slutdiskussion

Som jag nämnde redan i inledningen så var jag utifrån min personliga erfarenhet av religionsämnet på gymnasieskolan av uppfattningen att samerna och deras religion inte är något som generellt behandlas i särskilt stor utsträckning. Trots att jag utifrån min förförståelse var av denna uppfattning innan jag påbörjade uppsatsen hade jag aldrig kunnat tänka mig att samerna skulle ges ett så oerhört begränsat utrymme i läroböckerna som resultatet i denna uppsats faktiskt visar. Ämnet religionskunskap på gymnasiet innebär kurser på 50 poäng, både på A- och på B-nivå. De allra flesta elever läser dessutom endast A-kursen. Detta innebär i sin tur att tiden är oerhört begränsad i religionsämnet på gymnasiet, det är mycket som ska hinnas med på en väldigt begränsad tid. Detta medför att lärare i religionskunskap ställs inför många svåra val om vad som ska ingå i undervisningen och vad som måste väljas bort. Att som lärare tro att man ska kunna hinna med allt som finns med i läroboken under lektionstid skulle vara orimligt och naivt, istället måste man vara beredd att hela tiden prioritera vad som ska tas upp på kurserna och vad som måste väljas bort. Alla de olika religioner som finns med i en lärobok kommer således inte att tas upp i undervisningen men om en religion inte finns med i läroboken överhuvudtaget borde detta ju betyda att risken ökar betydligt att just denna religion åsidosätts. Det borde till och med kunna hållas som rimligt att ett ämne som inte berörs i läroboken inte heller kommer att beröras under själva kursen. Särskilt inte i religionsämnet på grund av att det är så tidspressat i förhållande till hur mycket material/stoff det finns att välja mellan.

Som denna uppsats har visat så ges ju samerna överlag ett väldigt litet utrymme i de undersökta läromedlen, i hälften av böckerna nämns ju inte samerna överhuvudtaget. Vad detta beror på förblir dock i denna uppsats obesvarat men det finns naturligtvis plats för ett antal gissningar och möjliga svar till varför samerna förbises i läroböckerna. Det är ju trots allt vårt egna lands ursprungsbefolkning vi talar om och det kan därför tyckas vara en ren självklarhet att samerna ska ingå i en lärobok i religionskunskap. Detta arbete har dock tydligt visat på motsatsen. Varför finns då inte samerna med i läromedlen i större utsträckning än vad som faktiskt är fallet och har de prioriterats bort medvetet eller omedvetet? Frågorna blir många.

Ett möjligt svar skulle kunna vara att den samiska religionen helt enkelt har valts bort på grund av att religionsämnet är präglat av en sådan tydlig tidspress som jag tidigare nämnt och att författarna till läroböckerna då helt enkelt anser att det finns så pass många andra religioner och ämnen de prioriterar högre än just samerna att de medvetet väljs bort. En annan möjlighet skulle kunna vara att det i viss grad är tabubelagt att behandla samerna på grund av att de blivit illa behandlade genom historien. Det skulle mycket väl kunna vara så att det finns en slags skamkänsla över hur samerna felbehandlats i samband med att den samiska religionen förbjöds och de tvingades att konvertera till kristendomen. Denna skamkänsla skulle kunna vara en eventuell förklaring till att man sopar denna del av den svenska historien under mattan istället för att lyfta fram och diskutera den. Det skulle inte vara något unikt för just den situationen som berör felbehandlingen av samer. Det finns andra liknande exempel på ämnen som sopas under mattan och är tabubelagda. Exempelvis Sveriges agerande under andra världskriget när tyskarna bland annat tilläts transportera trupper obehindrat genom Sverige. Ett annat exempel skulle kunna vara det faktum att Sverige under många år var den ledande nationen inom rasbiologi och att tvångssteriliseringar utfördes på en stor mängd svenska medborgare. Detta är ämnen som det inte talas öppet om hur som helst på grund av att det finns en skamkänsla som sammanknippas med dessa händelser och kanske är det på ett liknande sätt med samerna och hur de har behandlats.

Denna uppsats har även visat att samerna ofta tas upp tillsammans med andra etniska religioner, naturreligioner eller vad läroboksförfattarna nu valt att kalla dem, det är heller inte ovanligt att denna grupp av religioner framställs på ett vis som bidrar till exotism. De framställs på ett sådant vis att läsaren får en bild av att de står för något avlägset och avvikande. Detta går emot allt som jag tror på inom religionsundervisningen och det är även en ren motsägelse till vad som förmedlas vid lärarutbildningen. För mig personligen så är en av de viktigaste faktorerna med religionsundervisningen att skapa en större förståelse och tolerans mot människor från olika kulturer och religioner hos sina elever. Ingen religion får då målas upp som något konstigt eller negativt i undervisningen, detta skulle innebära en ren motsägelse till vad som står i de styrdokument som finns att tillgå i skolans värld. Det spelar ingen roll om det handlar om hinduism, islam judendom, kristendom eller samernas religion, en religion får aldrig målas upp som något konstigt och avvikande och speciellt inte i en lärobok eller av en lärare. Självklart måste man som religionslärare få ta upp saker som skiljer sig åt i olika religioner det är inte det jag ställer mig kritisk till. Det är dock en absolut nödvändighet att dessa skillnader inte poängteras på ett sådant sätt så att man som lärare målar upp en bild av vad som utgör en viss norm och att det som då står utanför denna norm då nedvärderas.

6. Vidare forskning


Det skulle vara intressant att göra en uppföljande studie där man går ut i skolorna och genom intervjuer undersöker vad elever faktiskt kan om samerna. Vad känner man i slutet av sin gymnasietid till om samerna och deras kultur, språk, religion och historia?

Ett annat spår till vidare forskning är att intervjua lärare i religionskunskap på gymnasienivå för att se i vilken utsträckning de tar upp samerna och deras religion i sin undervisning.

Slutligen skulle det även vara intressant att göra en liknande läromedelsanalys som utförts i detta arbete på läromedel inom historieämnet på gymnasienivå. Vad tas upp kring samerna i läroböcker för historieämnet på gymnasienivå?
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