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Abstract 

The main focus of this study has been to, with the use of a comparative 

curriculum analysis study the official swedish approach on the Sami people, 

and thereby the approach on human rights, ethnicity, national identity and 

citizenship. Moreover the study has aimed to compare the Swedish approach 

with the Norwegian and Finnish approach to se similarities and disparities on 

both the Sami people and above stated concepts. The results show that the 

countries treat the Sami people differently in their curriculums, both when it 

comes to quantity and quality. Sweden views the Sami as a minority amongst 

others, the same can be said for Finland. Norway on the other hand views the 

Sami as a unique group. The Swedish view on citizenship is international, the 

Norwegian national and the Finnish global. When it comes to national 

identity and ethnicity both Sweden and Finland has a rights-based approach 

while Norway has a culture-based approach. 
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1 Inledning 

Olika ursprungsbefolkningar har en historia av att ha utsatts för förtryck på 

olika sätt, många gånger av staten och samhället som de levt inom. Samerna 

är inget undantag utan har fått utså förföljelse på basis av allt från religion till 

rasbiologi.1 Denna del av historien är något som vi idag ofta ser som ett 

avslutat kapitel. Samernas kamp för sina rättigheter och sin självständighet är 

dock något som fortfarande är relevant 2020. Det senaste exemplet på detta 

är från januari 2020 då Högsta domstolen avslutade en tvist mellan samerna i 

Girjas och staten om rättigheter för jakt och fiske.2  

 

Trots existensen av internationella lagar och regler så som de mänskliga 

rättigheterna, där vissa artiklar är speciellt fokuserade på att skydda 

ursprungsbefolkningar, så finns det alltså fortfarande frågetecken i praktiken 

för hur staten och samhället ska behandla de här befolkningsgrupperna. När 

det kommer till samerna som grupp så finns det en del forskning som 

undersöker detta, främst utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv. Dock finns 

det en forskningslucka när det kommer till didaktisk forskning om samerna. 

Den didaktiska forskning som existerar är främst inriktad mot att undersöka 

läroböcker. Ett exempel på detta är Lisa Andreassons och Zara Zakrissons 

examensarbete om hur samerna framställs i olika läroböcker.3 Samtidigt så 

har samerna i Sverige en egen läroplan som i praktiken lämnats orörd av 

forskare. Denna forskningslucka gör det intressant att studera samerna och 

deras situation utifrån ett läroplansanalytiskt perspektiv, vilket är målet med 

 

1 Samiskt informationscentrum ”Samepolitik i rasismens tidevarv” och ”I guds tjänst”  
2 Ekot 2020 
3 Andreasson, Lisa, Zakrisson, Zara 2009 
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denna uppsats. Vidare ämnar denna uppsats även att analysera kursplanen för 

ämnet samhällskunskap. Valet av ämnet samhällskunskap beror på att det är 

det ämne som främst berör de frågor som är relevanta för denna 

undersökning. Exempel på detta är fenomen så som mänskliga rättigheter, 

etnicitet, nationell identitet och medborgarskap.4 Detta är av intresse då det 

kan kopplas till diskussionen kring samer och deras ställning i samhället. 

Vidare är läroplanen och även samhällskunskapen av intresse att studera då 

den är ett statligt verktyg för att forma undervisningen som eleverna möter i 

skolan. Har läroplanen eller kursplanen för samhällskunskap ett visst sätt att 

se på exempelvis samer eller mänskliga rättigheter så är det stor chans att 

detta kommer påverka både lärare och elever. Detta beror på att läroplanen är 

normativ och är tänkt att forma eleverna då den bygger på ett visst 

medborgarideal.5 Samtidigt är samerna en ganska unik ursprungsbefolkning 

då de finns i flera länder än Sverige, till skillnad från exempelvis 

aboriginerna i Australien. Detta gör det möjligt att komparativt undersöka 

hur synen på samer i läroplanen och kursplanen för ämnet samhällskunskap 

skiljer sig åt i Norden. På grund av den begränsade tidsaspekten så har 

följande länder valts ut: Sverige, Norge och Finland. Då uppsatsen har en 

didaktisk och ämnesdidaktisk inriktning så kommer uppsatsen även föra en 

diskussion över de didaktiska implikationerna som resultatet av uppsatsen 

har. 

 

Denna undersökning kommer därmed att bidra med att: 

1: Täcka ett område som tidigare lämnats outforskat. 

 

4 Skolverket ” Samhällskunskap” 
5 Wahlström, Ninni 2016 s 179 
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2: Ge en ny slags insyn i hur man i Norge, Finland och Sverige ser på samer, 

men även på begreppen medborgarskap, etnicitet, nationell identitet och de 

mänskliga rättigheterna. 

3: Ge insyn i hur samhällskunskapen är en del av detta. 

4: Ge en bild över hur lärare generellt men även specifikt i ämnet 

samhällskunskap ska undervisa om, och förhålla sig till samerna och 

begreppen i punkt två. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en komparativ läroplansanalys 

undersöka den officiella svenska synen på samer och därigenom även synen 

på mänskliga rättigheter, etnicitet, nationell identitet och medborgarskap 

Vidare är syftet att jämföra den svenska synen med den norska och 

finländska för att se likheter och skillnader i synen på dels samer, dels ovan 

nämnda begrepp. 

 

1.2 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1: Hur framställer den svenska, norska och finländska läroplanen och 

kursplanen för ämnet samhällskunskap samer? 

2: Vilka likheter och skillnader finns mellan den svenska, norska och 

finländska synen på samer? 

3: Vad säger synen på samer om synen på begreppen medborgarskap, 

etnicitet, nationell identitet och de mänskliga rättigheterna? 
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1.3 Avgränsningar 

Materialet hade kunnat utökas till att även inbegripa en mindre 

läromedelsanalys då läromedel svarar mot läroplanen och kursplanen. Detta 

hade varit intressant då undersökningen hade kunnat jämföra huruvida synen 

på samer som framkommer ur läroplansanalysen stämmer överens med 

läromedelsanalysen. Denna typ av avgränsningar kan dock fungera som 

exempel på vidare forskning i ämnet. En annan avgränsning handlar om 

åldersgrupper i valet av kursplaner. Då uppsatsens fokus är på läroplaner och 

även kursplaner för samhällskunskap så har valet blivit åldersgruppen 7–9. 

Detta beror på att samerna är undersökningsgruppen och i Sverige så 

existerar bara separata samiska kursplaner upp till årskurs nio. Av denna 

anledning undersöks exempelvis inte gymnasiet då materialet skulle bli 

mycket mer begränsat. Samtidigt hade det varit intressant att jämföra med 

gymnasiets ämnesplaner och se huruvida innehållet i samernas kursplaner på 

något sätt inkorporeras i ämnesplanerna eller om det faller bort. 
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2 Forskningsläge 

Vilket tidigare nämnts så är en av fördelarna med denna uppsats att den 

täcker ett område som tidigare varit outforskat. Detta har följden att det inte 

finns så mycket tidigare forskning kring just detta ämne. Med den här 

bakgrunden kommer uppsatsen även att ta upp titlar som inte är strikt 

kopplade till exempelvis samhällskunskap. 

 

2.1 Komparativa studier om samer 

De få komparativa studier som existerar med fokus på samer består av 

studentuppsatser på kandidatnivå, vilket gör att forskningen inte väger lika 

tungt som exempelvis en avhandling. Trots detta har jag valt att ta med 

studierna på grund av det knappa forskningsläget på området. 

 

Den första studien är skriven av Maria Langs och Seidou Wassila med titeln: 

Samernas rättigheter: En komparativ studie mellan Sverige och Norge.6 

Uppsatsen i sociologi finns dessvärre inte tillgänglig varken i fysisk eller 

elektronisk form men abstraktet finns att läsa på DiVA. Uppsatsen genomför 

en komparativ jämförelse mellan Norge och Sveriges lagstiftning kring 

samernas rättighet till självbestämmande. Resultatet visar att samernas 

rättigheter är starkare inkorporerat i den norska grundlagen jämfört med den 

svenska. Vidare visar resultatet att sametinget i Norge har en mer oberoende 

ställning jämfört med sametinget i Sverige.7 Detta är ett intressant resultat för 

denna studie då det ger en inblick i hur de båda staterna, som även 

producerar de olika läro- och kursplanerna legalt förhåller sig till samerna.  

 

6 Langs, Maria, Seidou, Wassila, 2010 
7 Ibid 
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Den andra uppsatsen är statsvetenskaplig med titeln Sverige, Norge och det 

minoritetspolitiska vägskälet: En jämförande fallstudie om individuella och 

kollektiva skriven av Felicia Johansson som lägger tonvikten vid att jämföra 

individuella och kollektiva rättigheter för samer i Sverige och Norge.8 

Materialet som Johansson använt sig av är främst offentliga material så som 

sametingslagen.9 Johansson diskuterar vidare hur uppfattningen om vilka 

rättigheter som premieras grundar sig i vilka fundamentala värden som 

samhället ifråga värdesätter, individuella rättigheter eller kollektiva 

rättigheter.10 Resultatet visar att samerna i Sverige är underordnade staten på 

ett helt annat sätt än i Norge där samerna får ett större självstyre.11 En 

slutsats som Johansson drar är att båda länderna främst fokuserar på 

kollektiva rättigheter, men att Norge även tillfredsställer individuella 

rättigheter på en högre nivå än Sverige.12 Detta är intressanta resultat för 

denna undersökning då det kan testas mot materialet för denna uppsats. Är 

det så att Norges läroplan och kursplan ger samerna ett större utrymme 

jämfört med den svenska? 

 

2.2 Forskning om samer utifrån ett svenskt perspektiv 

Avhandlingen Samernas politiska organisation: en studie av etnisk minoritet 

i förhållande till storsamhället av etnologen Tom G. Svensson belyser 

samernas sociala förändring som minoritet i relation till storsamhället. Detta 

sker genom att studera relationen mellan minoriteten (samerna) och 

majoriteten (det svenska samhället).13 Då avhandlingen i grunden är 

 

8 Johansson, Felicia 2017 
9 Ibid s 19 
10 Ibid s 12 
11 Ibid s 19–22 
12 Ibid s 27 
13 Svensson, Tom G 1973 s 2 
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antropologisk så har forskaren kommit väldigt nära undersökningsobjekten 

(samerna), främst via direkt observation, fältarbete och politiska fallstudier.14 

En stor del av avhandlingen går ut på att diskutera vardagen för samer och 

deras förutsättningar speciellt med fokus på rennäringen.15 Detta ger en 

omfattande inblick i den lokala kontexten och minoritetens situation 

gentemot majoritetssamhället. Resultatet visar att majoritetssamhällets 

möjlighet att påverka de strukturella ramarna är större än minoritetens vilket 

gör att premisserna för samernas situation definieras av majoritetssamhället. 

En följd av detta är att samerna ofta får inta en underlägsen ställning i 

förhandlingar.16 På grund av detta så har samerna på olika sätt försökt stärka 

den egna organisationen för att förstärka sin ställning gentemot 

majoritetssamhället. Slutsatsen som Svensson drar från detta är att samerna 

genom denna organisatoriska förändring hindrar assimileringsprocessen då 

gruppens identitet stärks.17 En sådan organisatorisk förändring är att alla 

lokalenheter förenas till en enda stor riksorganisation SSR (svenska samernas 

riksförbund).18 SSR har därefter fokuserat på att få fundamentala rättigheter 

erkända i domstol samt förmedla information om samernas förhållanden till 

myndigheter och politiker.19 Vidare drar Svensson kopplingar mellan 

samernas situation i Sverige och samernas situation i Norge samt Finland. 

Vid studiens undersökningspunkt menar Svensson att samerna i Sverige har 

en starkare minoritetspolitisk ställning än i övriga nordiska länder mycket på 

grund av en bättre representation. Denna representation skapar en ökad 

möjlighet för mobilisering av resurser för samerna vid behov.20 En annan 

intressant slutsats som Svensson drar är att det existerar en värdediskrepans 

 

14 Ibid s 4–6 
15 Ibid kap 2 och 3 
16 Ibid s 217 
17 Assimilering innebär att en person i en minoritetsgrupp avstår från delar av (eller hela) 

den egna kulturen för att istället närma sig majoritetens kultur 
18 Ibid s 217–218 
19 Ibid s 218–219 
20 Ibid s 222 
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mellan samerna och majoritetssamhället. Detta resulterar bland annat i att 

samerna trots möjligheten till bättre levnadsvillkor väljer att stanna kvar i sin 

miljö istället för att flytta och aktivt bli en del av majoritetssamhället.21 

 

Även om mycket som Svenssons avhandling fokuserar på är föråldrat idag så 

förblir avhandlingen relevant för denna studie. Detta då relationen mellan 

minoritetsamhället och majoritetssamhället säger mycket om samernas syn 

på majoritetssamhället och tvärt om. Vidare är Svenssons slutsatser av 

intresse då de ger insyn i vad samerna som minoritetsgrupp själva vill uppnå. 

Den värdediskrepans som Svensson pekar mot kan även analyseras vidare i 

denna studie i relation till vilket utrymme samerna faktiskt får i läroplanen 

och kursplanen för samhällskunskap. 

 

En annan avhandling som också fokuserar på samernas politiska 

mobilisering är Tiden börjar på nytt: en analys av samernas etnopolitiska 

mobilisering i Sverige 1900–1950 av historikern Patrik Lantto.22 Lannto är 

idag professor vid Várdduo-Centrum för samisk forskning. Den stora 

skillnaden mellan de båda avhandlingarna är att Lanttos ansats är mer 

kopplad till själva mobiliseringen utifrån begrepp som etnicitet och identitet. 

Lanttos material består av samiska tidningar, landsmötesprotokoll, 

dagstidningar och rättsligt material.23 En styrka med avhandlingen som även 

gör den intressant för denna uppsats är hur heltäckande den är över perioden 

1900–1950. Den historiska bakgrunden som förklarar varför samerna som 

minoritetsgrupp fungerar som de gör idag och deras relation till staten är 

högst relevant. ”Skolfrågan” som redan togs upp på det samiska landsmötet 

 

21 Ibid s 223–224 
22 Lantto, Patrik 2000 
23 Ibid s 19–23 
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1918 visar att ämnet för denna uppsats är något som formats under över 

hundra års debatt.24 För att till fullo förstå svaren på frågeställningarna i 

denna uppsats krävs det därför förståelse av dåtiden, vilket Lanttos 

avhandling bidrar med. Ett resultat från Lanttos avhandling var att 

statsmakten under undersökningsperioden präglades av kolonialism och 

rasism gentemot samerna. Samerna skulle beskyddas men de ansågs inte 

kapabla att göra detta själva då de inte visste vad som var bäst för dem.25 

Lantto beskriver samerörelsens framväxt som stegvis vilket skedde i 

perioder, främst som protest. Detta som ett reaktivt svar till statsmaktens 

agerande.26 Lantto lyfter fram fyra faktorer som hade stor betydelse för 

samernas mobilisering: renskötseln, centralmaktens agerande, lappväsendets 

roll och samhällets modernisering. Lantto lyfter även fram vilka mål och 

strategier samerna hade under undersökningsperioden 1900–1950.27 

 

Ulf Mörkenstams avhandling i statsvetenskap Om "Lapparnes privilegier": 

föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883–1997 har ett helt 

annat angreppssätt än de tidigare diskuterade avhandlingarna.28 Istället för att 

undersöka samernas organisation och historia så fokuserar Mörkenstam på 

synen på samer som grupp i relation till vilka särskilda rättigheter de innehar. 

De teoretiska ramar som avhandlingen utgår från handlar främst om frågan 

kring lika eller särskilda rättigheter. Frågan berör skiljelinjen mellan 

individualism och kollektivism där Mörkenstam främst diskuterar lika 

rättigheter utifrån Rawls för att därefter koppla frågan till social orättvisa och 

förtryck.29 Metoden som avhandlingen utgår från är en diskursanalys för att 

 

24 Ibid s 79–83 
25 Ibid s 275 
26 Ibid s 275–276 
27 Ibid s 292–296 och 280–288 
28 Mörkenstam, Ulf 1999 
29 Ibid s 9–37 
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synliggöra maktförhållanden i den samepolitiska diskursen.30 Mörkenstams 

avhandling är av stort intresse då den ger ett helt annat perspektiv på makt 

och samernas situation som minoritetsgrupp. Ett resultat från studien är att 

den grupp samer som historiskt främst har uppfattas ha en legitim grund för 

särbehandling är renskötarna. Övriga samer anses inte vara ”kulturbärande” i 

lika stor utsträckning. När Sverige riktar resurser mot bevarandet av 

samekulturen går de främst till renskötarna som grupp. Detta riskerar att 

marginalisera övriga samer då de förväntas assimileras på en annan nivå.31 

Mörkenstam menar att denna skillnad mellan renskötarna och övriga samer 

har minskat. Mycket beroende på att vad som anses vara samiskt och den 

samiska identiteten breddats till att innefatta fler aspekter. I och med 

sametingets införande så betonas den kulturella självständigheten men 

samtidigt får tinget väldigt få särskilda rättigheter och är fortfarande 

underställd statligt inflytande.32 Detta visar enligt Mörkenstam på en 

inneboende motsättning mellan föreställningen om gruppen och den förda 

politiken. Föreställningen om samer som minoritetsgrupp leder till skapandet 

av exempelvis sametinget men den förda politiken medför att samerna trots 

allt inte får ett fritt handlingsutrymme.33 Något annat som är intressant med 

Mörkenstams avhandling är diskussionen kring för och nackdelar med 

särbehandling. Detta kan kopplas till sådant som varandet eller icke varandet 

av en separat samisk läroplan vilket är högst relevant för denna uppsats.   

 

2.3 Didaktisk forskning om samer i Sverige 

Den enda avhandlingen som behandlar didaktik i relation till samer är 

Henning Johanssons avhandling i pedagogik Samerna och 

 

30 Ibid s 52–54 
31 Ibid s 188–189 
32 Ibid s 224 
33 Ibid s 226–228 
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sameundervisningen i Sverige.34 Avhandlingen utgår från teorin om 

”minoriteten i en minoritetspolitisk ram” som handlar om att minoriteten ofta 

är underordnad majoriteten socialt, kollektivt och kulturellt. Resultatet av 

denna underordning är att majoriteten kan föra politik gentemot 

minoriteten.35 Vidare diskuterar Johansson olika syner på minoriteter vilket 

mynnar ut i en diskussion om kulturell pluralism som handlar om att 

minoriteter inte ska förlora sin identitet genom assimilering utan tillåtas vara 

annorlunda.36 Johansson menar att i svensk kontext leder detta till två 

separata linjer, antingen genom en strikt segregation där minoriteten hålls 

avskild och behåller en underprivilegierad ställning i samhället. Eller genom 

en pluralistisk syn där segregationen sker men då på minoritetens egna 

villkor där minoritetskulturen kan berika samhället.37 

 

Resultatet visar att sameskolan knappt har någon positiv inverkan på 

samernas kunskaper i det samiska språket vilket Johansson är kritiskt till då 

språket är en viktig beståndsdel för den kulturella sammanhållningen.38 

Vidare visar resultatet att mellan valet av nuvarande sameskola, en vanlig 

grundskola och en grundskola med samiska inslag så föredrar 

sameföräldrarna det sista alternativet.39  

 

Johanssons avhandling skapar goda förutsättningar för en ökad förståelse av 

hur sameundervisningen utvecklats historiskt. Den ger även en inblick i vad 

samerna själva tycker och teorin ger ett intressant perspektiv vad gäller 

 

34 Johansson, Henning 1977 
35 Ibid s 9–11 
36 Ibid s 13–14 
37 Ibid s 14–15 
38 Ibid s 68–69 
39 Ibid s 71 
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relationen mellan minoritet och majoritet. Även denna avhandling är 

föråldrad, mycket av det som Johansson hänvisar till är inte relevant längre.  

 

Sofi Bågesunds uppsats i historia med titeln Nomadskolans utveckling mot 

sameskola: Utredning beslut och förändring 1957–1962 undersöker 

övergångsperioden från den segregerade nomadsskolan till en likvärdig 

sameskola.40 Bågesund har följt nomadskolutredningen som tillsattes januari 

1957 och den politiska debatten som följde utredningen.41 Teoretiskt så har 

Bågesund bland annat utgått från Henning Johanssons teori kring 

minoritetspolitik (se ovan).42 Vidare undersöker Bågesund även hur 

riksdagsbesluten kring sameskolan påverkat styrdokument och läroplanen.43 

Resultatet visar bland annat att riksdagen valde att genomföra reformen på 

ett sätt som skulle ge samerna mer inflytande än vad som ursprungligen var 

tanken. Detta efter att ha beaktat en proposition som lades fram där syftet var 

att ge större vikt åt samernas egna åsikter.44 Uppsatsen är av stor relevans för 

denna studie då den behandlar den offentliga synen på samerna och 

sameskolan. Uppsatsen behandlar även frågan kring hur styrdokumenten 

påverkades av beslutet att gå från nomadskola till sameskola. Ett argument 

mot relevansen av studien är att synen på samer 1957–1962 kanske inte är så 

relevant idag. Samtidigt, vilket Zara Zakrissons och Lisa Andreassons 

uppsats visar (se nedan) så är synen på samer i läroböcker år 2009 

fortfarande ganska bakåtsträvande.45 Ett sådant resultat pekar mot att det inte 

är mycket som nödvändigtvis har förändrats trots att det gått många år sedan 

1962. 

 

40 Bågesund, Sofi 2004 s 1 
41 Ibid s 9–25 
42 Ibid s 2–3 
43 Ibid s 26–27 
44 Ibid s 28–29 
45 Zakrisson, Zara och Andreasson, Lisa 2009 s 48–50 
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En annan studie är Zara Zakrissons och Lisa Andreassons didaktiska uppsats 

skriven vid institutionen för utbildningsvetenskap med titeln Same same but 

different: En studie om samhällsorienterande läroböcker baserad på 

intervjuer, läroboksgranskning och textanalys.46 Syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur samernas kultur uttrycker sig i olika samhällsorienterade 

läroböcker.47 Uppsatsen tittar inte enbart på ämnet samhällskunskap utan även 

på religion, historia och geografi. Vilket titeln på studien vittnar om så utgår 

studien från flera olika metoder: intervjuer, läroboksgranskning och 

textanalys.48 Resultat av studien visar bland annat på en brist i läroböckerna 

vad gäller samer. Den kunskap som existerar är fördomsfull då den fortfarande 

fokuserar på att beskriva samen som en renskötare med färgglada kläder.49 

Något annat som är värt att nämna är att uppsatsen är skriven 2009 vilket 

innebär att materialet är baserat på läroplanerna från 1994 och inte 2011. Detta 

är en nackdel för hur relevant studien är för denna uppsats då det inte går att 

jämföra resultatet på samma sätt då utgångspunkterna skiljer sig åt. Samtidigt 

har Zakrissons och Andreassons uppsats fortfarande ett värde då den ger insikt 

i hur läroböcker behandlar ämnet samer. Detta är intressant då det 

huvudsakliga syftet med läroböcker är att de ska spegla läroplanerna och 

kursplanernas innehåll. Läroböckerna blir på så vis en egen tolkning av hur 

författarna tror att samerna ska behandlas i undervisningen. 

 

Ylva Jannok-Nuttis ämnesdidaktiska licentiatavhandling Matematiskt 

tankesätt inom den samiska kulturen utifrån samiska slöjdares och 

renskötares berättelse undersöker hur matematiska tankesätt tar sig uttryck i 

 

46 Ibid 2009 
47 Ibid 2009 s 7 
48 Ibid s 19–34 
49 Ibid s 48–50 
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samisk kultur.50 Avhandlingen utgår från kvalitativa intervjuer med aktiva 

slöjdare och renskötare med fokus på deras syn på lärande.51 Resultatet visar 

bland annat att ett stort värde läggs vid att väva in det samiska i lärandet, ha 

en tät koppling till naturen och förbereda barnen för deras framtid som 

samer.52 Det som gör denna avhandling intressant är det faktum att den säger 

något om samerna och deras syn på kultur och lärande. Detta kan ge ett 

uppslag för diskussion kring huruvida det är rimligt att ha en separat samisk 

läroplan eller inte. Vilket tidigare nämnts så uttrycker läroplanen ett visst 

medborgarideal som eleverna fostras in i.53 Skiljer sig det samiska så pass 

mycket från det svenska, norska eller finska att medborgaridealet, ”målet” 

för lärandet, inte är densamma? Denna typ av frågor kan Jannok-Nuttis 

avhandling ge verktyg för att diskutera och analysera. Utöver detta blir 

avhandlingen mer intressant än den hade varit i ett bredare forskningsfält. 

 

En slutsats som kan dras av genomgången av forskningsläget är att det finns 

få komparativa studier om samer. Detta trots det faktum att samer som 

befolkningsgrupp sträcker sig över flera länder.54 De komparativa studier 

som existerar handlar enbart om Sverige och Norge vilket i sig är ett ganska 

naturligt urval, länderna är väldigt lika och språket är även förhållandevis 

lika. Samtidigt leder detta till att denna uppsats förutsättningar förändras. Det 

blir svårare att diskutera, jämföra och dra paralleller mellan resultatet av den 

finska läroplanen och tidigare forskning. På så vis är detta en nackdel för 

uppsatsens analysavsnitt. Dock innebär bristen på forskning som berör 

Finland att denna uppsats blir allt mer relevant då den komparativt 

undersöker något som inte gjorts förut.   

 

50 Jannok-Nutti, Ylva 2007 
51 Ibid s 31 
52 Ibid s 69–73 
53 Wahlström, Ninni 2016, s 179 och framåt (kapitel 8) 
54 Johansson, Felicia 2017 s 15 
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3 Teori 

3.1 Läroplansteori 

Den teori som uppsatsen utgår från är läroplansteori. Teorin är centrerad 

kring tanken om att läroplaner främst har två separata syften, 

kunskapsbildning och medborgarbildning.55 Kunskapsbildningen berör 

frågorna om vad kunskap är och vad som räknas som viktig kunskap.56 

Frågan om vad som är viktig kunskap är kopplad till innehåll och urval. 

Olika länder och samhällen har olika innehåll i sina läro- och kursplaner 

vilket beror på detta urval. Exempelvis är det som anses vara viktigt att 

undervisa om i Sverige inte lika viktigt att undervisa om i Kina.57 När det 

kommer till frågan om vad som är viktig kunskap handlar det om synen på 

kunskap. Ett sådant exempel är att Sverige i början av 1900-talet ansåg att 

kunskap handlade om fakta och inlärning. Detta har förändrats till att idag ha 

större inslag av kritiskt tänkande.58 

 

Kunskapsbildningen hänger på många sätt ihop med medborgarbildningen. 

Medborgarbildningen handlar om att läroplan och utbildningen baseras på ett 

normativt medborgarideal som eleverna efter utbildningens slut ska uppnå.59 

Vad idealet består av förändras likt kunskapsbildningen över tid och kontext. 

Ett medborgarideal är tanken om den gode demokratiske medborgaren.60 

Detta hänger i hög grad ihop med kunskapsbildningen då idealet formar läro- 

och kursplanerna och den kunskap som presenteras i den. För att vara en god 

demokrat måste eleverna lära sig vad en demokrati är, hur den fungerar och 

 

55 Wahlström, Ninni, Läroplansteori och didaktik 2016 
56 Ibid kap 1, 2 
57 Ibid s 11–13 
58 Ibid s 35–39 
59 Ibid s 179 
60 Ibid s 182 
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varför andra styrelsesätt så som diktaturer inte är önskvärda. Detta visar på 

hur det normativa medborgaridealet kan forma läro- och kursplanerna och 

den kunskapsbildning som eleverna möter i skolan. 

 

3.2 Urval av teoretiska begrepp 

Denna uppsats utgår från en rad teoretiska begrepp som står till grund för den 

komparativa läroplansanalysen. Urvalet av de teoretiska begreppen har 

baserats på en rad faktorer. Den första faktorn är uppsatsens syfte, specifikt 

delen som handlar om synen på samer. För att undersöka samer som 

minoritetsgrupp så blir vissa begrepp mer relevanta än andra. Exempelvis går 

det enkelt att koppla till frågor som berör medborgarskap vilket är ett 

teoretiskt begrepp som undersöks i uppsatsen. En annan faktor för urvalet är 

läro- och kursplanernas innehåll. Att enbart undersöka faktorer som inte 

existerar i läro- och kursplanerna är inte intressant vilket påverkat urvalet. 

Samtidigt har denna faktor inte haft stor påverkan då utbildningen bygger på 

denna typ av begrepp. Slutligen så har även tidigare forskning beaktats vid 

urvalet. Anledningen till detta är att det är relevant att fråga sig vad andra 

forskare använt för begrepp och ställt för frågor vid undersökningar om 

samer.  

 

Efter att ha beaktat dessa faktorer så har urvalsprocessen mynnat ut i 

användandet av följande teoretiska begrepp. 
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3.3 Nationalism 

I boken National Identity skriver Anthony D Smith om vad nationer består 

av, hur nationer uppstår och hur de förändras.61 Smith har en sociologisk 

ansats och menar att nationalism är starkt kopplat till individuell och 

kollektiv identitet.62 Smiths definition av nationell identitet utgår från en 

punktlista som lyder: 

1: an historic territory, or homeland 

2: common myths and historical memories 

3: a common, mass public culture 

4: common legal rights and duties for all members 

5: a common economy with territorial mobility for members.63 

Denna definition sätter vissa grundläggande krav för vad som krävs för att en 

nationell identitet ska uppstå och bestå. Vidare delar Smith upp punkterna till 

två olika sidor. En sida som handlar om samhälle och territorium och en 

annan som handlar om etnicitet och genealogi.64 Den första sidan kan tolkas 

som mer inkluderande, har människor delat ett rum, ett territorium en längre 

tid och omgivits av samma lagar så uppfylls kravet. Den andra sidan är mer 

problematisk då den är kopplad till kultur. Finns det många olika grupper i 

ett samhälle, så som exempelvis samerna, med en egen kultur och egna 

historiska minnen så uppfylls inte det kravet. 

 

 

61 Smith, Anthony D 1991 
62 Ibid s 3–7 
63 Ibid s 14 
64 Ibid s 15 



 

22 

 

3.4 Etnicitet 

I boken National Identity diskuterar Anthony D Smith inte bara nationalism 

utan även etnicitet och dess relation till nationalism.65 Det finns flera sätt att 

se på begreppet etnicitet. Vissa har ett biologiskt perspektiv där etnicitet är 

beroende av genetik och existerar oberoende av tid och rum. Andra menar att 

etnicitet är konstruktivistiskt och främst handlar om en grupps attityder och 

känslor i en viss kontext. Smiths perspektiv ligger någonstans mittemellan de 

ovanstående teorierna och utgår från att se på fenomenet som beroende av 

gruppens historia och kultur med fokus på symboler.66 Det är alltså i hög 

grad konstruktivistiskt men beror ändå på något djupare än enbart attityder. 

Utifrån detta synsätt skapar Smith en definition som likt definitionen av 

nationalism utgår från olika punkter: 

1: a collective proper name 

2: a myth of common ancestry 

3: shared historical memories 

4: one or more differentiating elements of common culture 

5: an association with a specific ’homeland’ 

6: a sense of solidarity for significant sectors of the population.67 

En jämförelse med definitionen av nationell identitet visar på vissa likheter 

så som fokus på en gemensam historia, kultur och tillhörigheten till ett visst 

geografiskt område. Därmed blir en rimlig slutsats att etnicitet kan leda till 

en nationell identitet och nationalism. Smith påpekar att ovanstående 

punktlista är en idealtyp av en etnisk gemenskap. Ju fler punkter som 

 

65 Ibid kap 2 
66 Ibid s 20 
67 Ibid s 21 
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uppfylls desto starkare är gemenskapen, men alla punkter måste inte 

uppfyllas för att gruppen ska definieras som etnisk.68 

 

3.5 Medborgarskap 

James A. Banks har skrivit artikeln Diversity, Group Identity, and 

Citizenship Education in a Global Age som handlar om medborgarskap och 

medborgskapsundervisning.69 Definitionen som Banks utgår från är: 

A citizen is an individual who lives in a nation-state and has certain rights 

and privileges as well as duties to the state, such as allegiance to he 

government.70 

 

Ett tillägg till den ovanstående definitionen är tanken om tre element för 

medborgarskap. Ett som handlar om rättigheter så som yttrandefrihet, ett 

annat som handlar om rätten att delta och påverka politiskt och slutligen ett 

socialt element som handlar om rätten till utbildning, vård och välfärd.71 

Utifrån detta så diskuterar Banks att definitionen bör vidgas till att även 

inkludera sådant som rätten till egen kultur och språk. Detta med 

utgångspunkt i USA:s förda politik under 1900-talet. Där USA först förde en 

stark assimileringspolitik som under 1960-talet började ifrågasättas av olika 

grupper.72 Vidare menar Banks att det i dagens globaliserade värld inte är 

rimligt att nationalstater utgår från en kultur. Detta då en stor andel av 

befolkningen i många länder har en annan kultur och bakgrund vilket även 

skapar situationer där individer känner en medborgerlig tillhörighet till flera 

 

68 Ibid s 21 
69 Banks, James A 2008 
70 Ibid s 129 
71 Ibid s 129 
72 Ibid s 130 
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länder.73 Denna kulturella aspekt av medborgarskap skapar en intressant 

parallell till ovanstående diskussion om begreppet nationalism samt etnicitet 

och begreppens innebörd. Speciellt med tanke på att många av punkterna 

som listades som nödvändiga är beroende av en delad, enad kultur.  

 

3.6 Mänskliga rättigheter 

De mänskliga rättigheterna består i grunden av 30 artiklar.74 Av de här 30 

artiklarna har ett urval gjorts främst med uppsatsens syfte i åtanke. Tonvikt 

har lagts vid sådant som kan kopplas till människors rätt till religion, 

kulturella rättigheter och rätten till personlig autonomi. Denna process har 

lett till att följande tre artiklar valts ut: 

Artikel 18: Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt 

innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, 

offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, 

gudstjänst och religiösa sedvänjor.
75 

Artikel 22: Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är 

berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans 

eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom 

nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.76 

Artikel 26: 2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka 

respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också 

främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt 

främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.
77 

 

 

73 Ibid s 130–134 
74 Regeringskansliet 2011 s 3–7 
75 Ibid s 5 
76 Ibid s 6 
77 Ibid s 6 
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4 Metod och material 

Den första metodologiska frågan för uppsatsen var kring urvalet. Då syftet är 

kopplat till ursprungsbefolkningen samer så hamnade valet mellan länder där 

samer existerar. Länderna är Sverige, Norge, Finland och Ryssland.78 Bland 

de ovanstående länderna så sticker Ryssland ut som annorlunda jämfört med 

de övriga tre länderna som har en relativt lik historia och demografi. Valet att 

välja bort Ryssland baserar sig på metoden ”Most similar systems designs” 

(MSSD) som går ut på att studera fall som är så lika som möjligt.79 Detta föll 

sig som en naturlig metod med tanke på urvalet, det var inte lika relevant att 

exempelvis utgå från motsatsen ”Most different systems designs” (MDSD) 

där fokus är på olika fall.80 Fördelen med detta angreppssättet för denna 

uppsats är att se hur länder som på många sätt är väldigt lika i praktiken, men 

med olika material behandlar samma fråga. Vidare är det intressant att 

undersöka länder som är lika där dessa potentiella skillnader annars inte är så 

uppenbara eller tydliga. Hade MDSD valts som metod för att undersöka 

Sverige och Ryssland hade valet att undersöka läroplaner varit värdelöst då 

skillnaderna redan är så tydliga i vardagliga politiska sammanhang. 

 

Den övergripande metoden som används i uppsatsen är en kvalitativ 

textanalys. En kvalitativ textanalys handlar i grunden om att ställa frågor till 

en text och studera svaren som forskaren får av den.81 I detta fall är frågorna 

som ställs kopplade till frågeställningarna, exempelvis hur läroplanen och 

kursplanen för samhällskunskap ser på samer. Det finns olika ingångar för 

kvalitativa innehållsanalyser. Denna uppsats ämnar att systematiskt 

 

78 Andreasson, Lisa, Zakrisson, Zara 2008 s 8 
79 Lowndes, Vivien, Marsh, David & Stoker, Gerry 2018 s 279–280 
80 Ibid s 279–280 
81 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson,Henrik & Wängnerud, Lena, 2012 s 210 
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klassificera svaren till frågorna som ställs.82 Anledningen till detta är att 

uppsatsen utgår från en rad teoretiska begrepp som är till grund för analysen. 

För att följa ovanstående resonemang kan detta i praktiken innebära att den 

svenska kursplanen för samhällskunskap ger uttryck för en viss tanke om 

medborgarskap som skiljer sig åt från den norska kursplanen. Detta 

underlättar även vid en komparativ analys då det blir enklare att konkret se 

likheter och skillnader mellan de olika länderna. Ofta när forskare applicerar 

denna typ av metod på sitt material så använder de sig även av idealtyper. 

Idealtyper är extrembilder av ett fenomen som inte existerar i verkligheten 

men som jämförs med materialet.83 Denna uppsats utgår från detta tankesätt 

då det är begreppen som står i fokus och blir idealtyperna. Det är exempelvis 

osannolikt att en läroplan enbart ger uttryck för ett visst sätt att se på 

medborgarskap. Trots detta så klassificeras materialet utefter idealtyperna. 

Då undersökningens syfte är att undersöka synen på samer i läroplanen så är 

begreppet samer det första som undersöks i materialet. Samtidigt så är en 

utgångspunkt att de teoretiska begreppen hänger ihop med synen på samer, 

därför kommer även de teoretiska begreppen att studeras i materialet. 

 

 

 

 

 

 

 

82 Ibid s 211 
83 Ibid s 211, 139–140 
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Ett konkret exempel på hur materialet kan komma att klassificeras i relation 

till begreppen är följande figur vilket återkommer i analyskapitlet:  

Land: Syn på 

medborgarskap 

1 

Syn på 

medborgarskap 

2 

Syn på 

medborgarskap 

3 

Sverige x   

Norge  x  

Finland   x 

Figur 1 Exempel på synen på medborgarskap 

 

Resultatet kommer även att kompletteras med citat som förstärker 

klassificeringen samt en vidare diskussion kring begreppet i relation till 

materialet.  

 

4.1 Metodkritik 

En tydlig nackdel för denna typ av studier är faktum att metoden är beroende 

av forskarens subjektiva tolkning. Detta är ofta fallet i kvalitativa studier 

vilket skapar problem gällande intersubjektivitet.84 Vad är det som säger att 

en annan forskare inte skulle tolka materialet annorlunda och nå ett helt annat 

resultat? Ett sätt att motverka detta är via användandet av citat där forskaren 

konkret visar vilken del av materialet som tolkats på ett visst sätt. Samtidigt 

är tolkningen en stor styrka för den kvalitativa analysen, då det blir möjligt 

att behandla sådant som inte uttryckligen skrivs ut i materialet, vilket 

kvantitativa analyser har problem med.85  

 

 

84 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2012 s 42–43 
85 Ibid s 81–82 
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En annan följd av metodvalet är att de teoretiska begreppen får en stor 

betydelse för uppsatsens. Detta är ingen nackdel i sig men det ställer högre 

krav på en god definiering och operationalisering av de teoretiska 

begreppen.86 Att det råder god överenstämmelse mellan teoretiska 

definitioner och operationaliseringen kallas begreppsvaliditet. Ett sätt att 

förbättra detta är genom att använda tidigare forskning och teorilitteratur som 

utgångspunkt för den egna operationaliseringen.87 Något annat som är värt 

att diskutera är resultatvaliditet som handlar om huruvida forskaren mäter det 

hen avser att mäta.88 Detta kan potentiellt bli problematiskt då materialet 

skiljer sig åt mellan länderna. Läroplanerna och kursplanerna är inte 

uppbyggda på ett identiskt sätt, länderna kanske talar om begreppen på olika 

sätt eller menar olika sak med samma begrepp. Vidare är inte allt material på 

svenska vilket också riskerar att leda till osystematiska fel. Detta är ett större 

problem på grund av metodvalet då tolkningen (vilket diskuteras ovan) spelar 

en så stor roll. Denna typ av problem kommer alltid att existera, det enda 

forskaren kan göra är att vara medveten om problematiken och försöka 

minimera riskerna.89 Något som denna studie aktivt kommer att arbeta med 

för att minimera riskerna är att vara så transparent som möjligt i 

resultatredovisning, med handledare, studenter och examinator kring 

potentiella problem som uppkommit under studiens gång. 

 

4.2 Material 

Materialet som är till grund för denna uppsats består av den svenska 

läroplanen för grundskolan och kursplanen för ämnet samhällskunskap, samt 

de norska och finländska motsvarigheterna. Vidare består materialet även av 

 

86 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson,Henrik & Wängnerud, Lena, 2012 s 55–56 
87 Ibid s 57–60 
88 Ibid s 63 
89 Ibid s 63–65 
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den samiska motsvarigheten i respektive land. Alla läro- och kursplaner är de 

som i nuläget är aktuella. 

 

4.2.1 Sverige 

Den svenska läroplanen och kursplanen är först och främst uppdelad efter 

ålder. Läroplanen som undersöks gäller för grundskolan samt för 

förskoleklassen och fritidshemmet. Kursplanen för ämnet samhällskunskap 

gäller för grundskolans alla årskurser. Både läroplanen och kursplanen har 

vissa gemensamma delar för alla åldrar vissa delar som är specifika för olika 

åldersgrupper. De som kommer att undersökas är de gemensamma och de 

som specifikt riktar sig till åldersgrupper 7–9. Samernas läroplan och 

kursplan för ämnet samhällskunskap är uppdelad på samma sätt. 

 

4.2.2 Norge 

Den norska läroplanen och kursplanen har ett upplägg som på vissa sätt 

liknar den svenska. Läroplanen och kursplanen är samma dokument för olika 

åldrar. Läroplanen är inte uppdelad efter ålder och kursplanen för ämnet 

samhällskunskap har likt den svenska motsvarigheten delar som gäller för 

alla åldrar och delar som är åldersspecifika. Den grupp som analyseras i den 

norska läroplanen och kursplanen är år 8–10 där eleverna är 13–16 år gamla, 

precis som för 7–9 eleverna i Sverige. Till skillnad från Sverige så finns det 

inte en samisk läroplan utan bara en samisk kursplan för de olika ämnena. 

Kursplanen för samhällskunskap är upplagd på samma sätt som 

standardversionen. Ett potentiellt problem är att den samiska läroplanen inte 

existerar på engelska eller svenska utan enbart på norska och samiska. Detta 

kan medföra problem vid analysen av materialet då jag inte är flytande i vare 

sig norska eller samiska. Därmed ökar risken för olika typer av 



 

30 

 

validitetsproblem.90 Dock är norska relativt likt svenska vilket gör att 

problemet inte är särskilt omfattande. 

 

4.2.3 Finland 

Det finländska skolsystemet fungerar på ett annorlunda sätt än det norska och 

svenska. I Finland så finns det en generell del av läroplanen som är 

gemensam i hela landet. Dock så är den övriga utformningen av läroplanen 

och även kursplanerna i hög grad upp till varje kommun och skola.91 Likt 

Norge och Sverige så finns det en gemensam del och en del av läroplanen 

och kursplanen i ämnet samhällskunskap som är specifik för olika 

åldersgrupper. Den specifika del som kommer att analyseras är för 

åldersgruppen 7–9. En problematik är att läroplanerna och kursplanerna för 

ämnet samhällskunskap (i Finland kallat samhällslära) kan till stor del skilja 

sig åt. Därför blir det inte nödvändigtvis en jämförelse mellan Sverige, 

Finland och Norge utan Sverige, Norge och ett visst område i Finland. 

Vidare har Finland till skillnad från övriga länder inte specifika läro- ocheller 

kursplaner för samer. 

 

Med denna bakgrund så har valet blivit att utgå från den gemensamma delen 

av läroplanen som alla skolor utgår från. Det mer kontroversiella valet har 

berört vilken kommun som ska stå för jämförelsen, då det på grund av 

uppsatsens omfång inte finns tid eller plats att jämföra flera olika områden i 

Finland. Valet blev till slut Helsingfors stad av flera olika anledningar. Först 

och främst är Helsingfors Finlands huvudstad där flest människor bor vilket 

gör att jämförelsen berör en så stor population som möjligt. Vidare beror 

urvalet även på tillgänglighet, ett så kallat ”bekvämlighetsurval” då 

 

90 Ibid s 57–65 
91 Utbildningsstyrelsen ”Centrala delar i läroplanen för den grundläggande utbildningen” 
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läroplanen och kursplanen är enkelt tillgänglig, även på svenska.92 Detta 

minimerar risken för språkliga missförstånd då inte alla läroplaner och 

kursplaner i Finland finns på svenska. Något annat som beaktades vid urvalet 

var det faktum att i och med den lokala anknytningen så kanske samer 

behandlas i större eller mindre utsträckning än ”normalt”. Exempelvis så är 

läroplanen och kursplanen säkerligen mer anpassad för samer i vissa norra 

kommuner där det bor en större andel samer. Samtidigt som valet av 

Helsingfors kan innebära att samer beaktas i mindre utsträckning än på andra 

platser så hade valet av ett sametätt område varit orättvist av det omvända 

skälet. Trots att målet inte är att generalisera så finns det ett argument för att 

analysera och jämföra det område där flest människor berörs.93 För att koppla 

ihop diskussionen med det som skrevs ovan, så hade det dock varit intressant 

som en vidare studie att jämföra hur stora skillnaderna är mellan ett område 

med få samer och ett område med många samer. Valet att inte fördjupa sig i 

enskilda skolors läro- och kursplaner är att det blir för smalt i relation till 

Norge och Sverige. 

 

 

 

 

 

 

 

92 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson,Henrik & Wängnerud, Lena 2012, s 188 
93 Ibid s 156–160 
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5 Bakgrund 

Människor har bebott ett område i norra Skandinavien som kallas Sápmi i 

cirka 9000 år. Det är dessa människor som långt senare kom att kallas 

samer.94 Denna bakgrund kommer inte att gå igenom samernas historia från 

slutet av istiden till idag då det inte är relevant för uppsatsen. Istället kommer 

fokus att ligga vid samernas historia under 1900-talet. För att ha möjlighet att 

förstå resultatet av denna uppsats så behövs en förståelse för var de här 

frågorna började. Trots att samerna som folk länge existerat över flera 

landsgränser så kommer bakgrunden främst att utgå från den svenska 

kontexten. Detta beror på att uppsatsen av naturliga skäl är mest intresserad 

av de svenska förhållandena. 

 

”Samefrågan” blev först en fråga vid början av 1900-talet. Innan dess hade 

relationen mellan samerna och staterna främst handlat om konflikten kring 

mark. Denna konflikt grundades i samernas stora behov av mark för 

rennäringen samtidigt som staterna som samerna levde inom ville 

kolonialisera de norra områdena i sina riken. Konflikten resulterade i de 

första renbeteslagarna som behandlade just relationen mellan samerna och 

jordbrukarna och kom att gälla vid slutet av 1800-talet.95 Vid denna tidpunkt 

var det ingen hemlighet att renskötseln försämrades och allt fler samer 

riskerade fattigdom. Med bakgrund i de nationalistiska och rasistiska 

tankeströmningarna som blomstrade kring sekelskiftet så tolkade staten 

nedgången som samernas fel. Samerna hade ingen förmåga att klara sig 

själva och kunde inte längre ansvara själva för renskötseln.96 Vidare innebar 

den ökade kontakten med civilisationen att samerna som folkgrupp 

 

94 Samiskt informationscentrum ”Med naturen som skafferi” 
95 Lantto, Patrik 2000 s 36–40 
96 Ibid s 40–41 
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försvagades. Detta på grund av tanken att samerna till naturen var nomader 

och inte borde leva på annat sätt. Tankesättet skapade slagorden ”lapp skall 

vara lapp” som skulle komma att dominera samepolitiken en lång tid 

framöver.97 En av de första stora följderna av segregeringspolitiken var 

införandet av nomadskolan 1913 vilket innebar att samerna skulle undervisas 

separat från svenska barn. Undervisningen skedde periodvis för att samerna 

inte skulle vistas alltför länge i civilisationen och riskera att bli odugliga för 

nomadlivet som väntade.98 Vid denna tidpunkt var definitionen av samen 

fortfarande ”renskötaren” och övriga samer som exempelvis livnärde sig 

genom skogsarbete blev inte tvingade till nomadskolan.99  

 

Under 1900-talets början växte även Lappväsendets organisation fram där 

staten tog ett allt hårdare grepp om samerna som folkgrupp. Detta grundade 

sig i rasistiska tankesätt där samen sågs som ett barn i behov av ständig 

översikt. Hierarkin bestod av flera steg som kontrollerade ”lappbyarna” där 

samerna enbart fick inneha de lägre positionerna.100  

 

Den första samiska föreningen startade 1904 men varade bara till 1905 då 

föreningens aktivitet mattades av.101 Samernas mobilisering var under 

nästkommande decennier främst reaktiv och skedde då i perioder.102 Ett 

sådant exempel var den ökade samiska aktiviteten efter tvångsslakten i 

Arjeplog på 1930-talet. Frågan grundade sig i detta fall vid att staten ansåg 

att renhjordarna blivit för stora och att samerna på eget bevåg inte minskade 

dem tillräckligt via slakt. Lappväsendet tog därför saken i egna händer och 

 

97 Ibid s 40–41 
98 Ibid s 42–443 
99 Ibid s 45 
100 Ibid s 48–55 
101 Ibid s 60–63 
102 Ibid s 275–276 
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tvångsslaktade ett större antal renar och gav flera renskötare böter då de inte 

skött sina plikter.103 Många samer protesterade mot förfarandet och en stor 

process inleddes. Detta resulterade bland annat i en JO-anmälan mot 

Kungliga Majestäten och Kronan på grund av förlusterna renägarna drabbats 

av samt på grund av kränkning av äganderätten.104 

 

Till följd av den politiska aktiviteten så börjar en stabil samisk 

riksorganisation växa fram vid slutet av 1930-talet. Detta efter landsmötet 

1937 där bland annat skolfrågan diskuterades och samerna kom fram till krav 

på en modernisering av nomadskolan.105 Fram till 1950-talet så började 

samerna stegvis uppnå en mer omfattande organisering och även få ett visst 

gensvar från statligt håll. Trots detta karaktäriserades perioden 1900–1950 av 

konflikter mellan staten och samerna där samernas krav på jämställdhet och 

autonomi ofta förblev obesvarat.106  

 

Vad gäller skolfrågan så började den kring 1950-talet att moderniseras i takt 

med att tänket ”lapp skall vara lapp” försvann och ersattes av ett fokus på 

samernas likhet med svenskarna. Detta resulterade slutligen i 1957 års 

nomadskolutredning.107 En debatt som framfördes var frågan om huruvida 

nomadskolan överhuvudtaget skulle existera eller ej. Från början hade syftet 

varit att tillgodose samernas speciella sätt att leva men då allt fler samer blev 

bofasta började detta ifrågasättas.108 Samtidigt kom utredningen fram till att 

trots samernas rätt till en likvärdig utbildning så skulle den inte vara identisk. 

Detta då samerna som minoritetsgrupp ansågs ha speciella 

 

103 Ibid s 176–177 
104 Ibid s 177–189 
105 Ibid s 205–206 
106 Ibid s 292–293 
107 Bågesund, Sofi 2004 s 8 
108 Ibid s 10 
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undervisningsbehov som skulle komma i skymundan i ”vanliga” skolor.109 

Det slutliga beslutet av riksdagen kom att ge samerna ett större inflyttande än 

vad tidigare utredningar kommit fram till. Detta efter att ha beaktat en 

proposition som lades fram där syftet var att ge större vikt åt samernas egna 

åsikter.110 

 

Utvecklingen från nomadskolan till sameskolan 1957–1962 visar på en 

enorm skillnad i behandlandet av samerna jämfört med vid början av seklet. 

Utredningen behandlar samerna på ett jämställt sätt och inte som en 

underordnad grupp. Samerna får eget inflytande och möjlighet att påverka 

beslutet. Även om situationen kanske inte var perfekt så är skillnaden 

uppenbar vilket säger någonting om hur synen på samer förändrats med 

tidens gång.  

 

Andra stora förändringar som påverkat samernas situation och format 

relationen mellan staten och minoritetsgruppen är globala dokument. 

Exempel på detta är artikel 27 från 1966 års FN-konvention som stärkt 

minoriteters rättigheter vad gäller sådant som kultur, språk och religion.111 

Det är oklart huruvida en följd av detta lett till svenskt agerande eller om 

agerandet hade skett utan de globala dokumenten, men det är tydligt att 

staten på senare år försökt förbättra minoriteters situation. Ett sådant försök 

var SOU 1986:165 där ett resultat var att regeringsformen som grundlag 

tydligare borde premiera samerna som ursprungsbefolkning. Detta då den 

nuvarande regeringsformen inte ansågs ge dem tillräckligt med skydd.112  

 

109 Ibid s 10–11 
110 Ibid s 28–29 
111 Mörkenstam, Ulf 1999 s 195 
112 Ibid s 212 
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Sammanfattningsvis har det senaste seklet varit extremt händelserikt för 

samerna som grupp. Från en relativt självständig situation till stark statlig 

kontroll med synsättet ”lapp skall vara lapp” och slutligen stärkta rättigheter 

med ordentlig start kring 1950-talet. Trots att mycket förändrats för det bättre 

för samerna så finns vissa historiska strukturer kvar så som den statliga 

kontrollen. Något som Mörkenstam lyfter är att det på senare år ofta funnits 

en inneboende motsättning mellan dels viljan att ge samerna självständighet, 

dels oviljan att överge den statliga kontroll som så länge funnits.113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 Ibid s 226–228 
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6 Resultat och enskild analys av länderna 

I detta avsnitt kommer resultatet av analysen av materialet och diskussion av 

detta att presentas. Presentationen sker land för land, läro- och kursplan för 

sig och därefter analysera varje land utifrån teori och tidigare forskning. I 

avsnitt sju kommer därefter länderna komparativt jämföras och slutsatser 

dras. 

 

I relation till frågeställningarna så ämnar den första delen där varje land 

presenteras att besvara den första frågeställningen (Hur behandlar den 

svenska, norska och finländska läroplanen och kursplanen för ämnet 

samhällskunskap samer?). Den andra delen där resultatet komparativt 

jämförs besvarar den andra frågeställningen (Vilka likheter och skillnader 

finns mellan den svenska, norska och finländska synen på samer?). Den sista 

frågeställningen (Vad säger synen på samer om synen på begreppen 

medborgarskap, etnicitet, nationell identitet och de mänskliga rättigheterna) 

besvaras i dels analysen för varje land, exempelvis under rubrik 6.1.5, dels 

under den komparativa analysen. 

 

6.1 Sverige 

 

6.1.1 Den svenska läroplanen 

Den svenska läroplanen nämner samer vid ett tillfälle, som ett mål under 

rubriken 2.2 ”kunskaper”. 
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”har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket 

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

historia,”114 

 

I citatet benämns samer som en nationell minoritet bland flera, dock har 

”urfolk” även lagts till vilket separerar gruppen från de övriga minoriteterna.  

 

Etnicitet tas upp två gånger i läroplanen, vid första tillfället handlar det om 

skolans grundläggande värden och att ingen ska diskrimineras för sin 

etnicitet. Andra tillfället är kopplat till fritidshemmet där det tas upp i 

sammanhang som könsroller och konsumtion i relation till medias 

framställning av fenomenet.115 

 

Nationalism, nationell identitet och nationen i allmänhet diskuteras väldigt 

lite i läroplanen. De gånger som det nämns handlar det främst om en 

diskussion kring internationalisering och värdet av en kulturell mångfald. Ett 

exempel på detta är följande citat: 

” Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 

över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med 

och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.”116 

 

 

114 Skolverket ”Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet”  
115 Ibid  
116 Ibid 
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Begreppet medborgarskap nämn överhuvudtaget inte, dock begreppet 

”medborgare”. Då i relation till skolans uppdrag att fostra elever och deras 

personliga utveckling till att bli goda medborgare. 

 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och 

generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att 

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

en generation till nästa.117 

 

Vad gäller mänskliga rättigheter så nämns det två gånger i målen, där i 

relation till att eleverna ska ha kunskaper om de mänskliga rättigheterna. En 

gång nämns det även i skolans grundläggande värden. Då handlar det om att 

utbildningen ska förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och andra 

värden som det svenska samhället bygger på.118 

 

6.1.2 Den nationella kursplanen för ämnet samhällskunskap 

I kursplanen nämns samer en gång i avsnittet ”centralt innehåll”. Kontexten 

där de nämns liknar utdraget från läroplanen som behandlar kunskaper om 

minoriteter: 

 

”De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige 

samt vad deras särställning och rättigheter innebär.”119 

 

117 Ibid, Min understrykning 
118 Ibid 
119 Skolverket ” Samhällskunskap”  
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Etnicitet tas upp två gånger i kunskapskraven, en gång i relation till medias 

framställning av olika grupper och den andra gången i relation till ekonomi. 

Fokus är på hur människors resurser och möjlighet till inflytande påverkas av 

bland annat kön och etnicitet.120 

 

Vad gäller nationen så avspeglar kursplanen vad läroplanen fokuserar på 

nämligen Sverige i relation till internationell eller globala frågor. En skillnad 

är att kursplanen inte på samma sätt som läroplanen diskuterar vikten av 

kulturell mångfald.121  

 

Medborgarskap tas inte upp utan enbart vad det innebär att vara medborgare. 

Exempelvis formuleras det att elever ska få en förståelse för vad det innebär 

att vara medborgare i dagens samhälle.122 

 

Rent kvantitativt så tas mänskliga rättigheter upp flest gånger av begreppen 

som undersöks (åtta gånger). Hur de tas upp beror på kontexten i kursplanen. 

Exempelvis så står det i ämnets syfte att eleven ska ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att:  

”reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, 

arbetssätt och beslutsprocesser.”123 

 

 

120 Ibid 
121 Ibid 
122 Ibid 
123 Ibid 
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I kunskapskraven har fokus istället hamnat vid att: 

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger 

exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan 

eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och 

rättigheter.124 

 

Syftet med ämnet samhällskunskap är alltså mer abstrakt och syftar till att 

utveckla en djupare kunskap än i kunskapskraven, där det räcker att ha 

kunskap om ”innebörden” vilket är mer grundläggande. Det är dock 

intressant att kunskapskraven knyter an till de nationella minoriteterna som 

annars bara nämns en gång i kursplanen. 

 

6.1.3 Den samiska läroplanen 

Den samiska läroplanen är vad gäller alla begrepp förutom ”same” identisk 

med den nationella. Ett första exempel på detta är i de grundläggande 

värdena där ett tillägg finns:  

”Sameskolan ska förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas 

normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna.”125 

Värt att nämna är att citatet står direkt under ett stycke som talar om en 

”kristen tradition” och ”västerländsk humanism” vilket kommer att 

diskuteras vidare i diskussionsavsnittet. 

 

 

124 Ibid 
125 Skolverket ”Läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa 

fall” 
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Det första citatet i den svenska läroplanen som handlade om kunskaper om 

nationella minoriteter, inkluderat samerna som urfolk har separerats. 

Samerna är i den samiska läroplanen en egen punkt och står för sig själva: 

”har fått kunskaper om urfolket samernas kultur, språk, religion och 

historia,”126 

 

Vidare finns det två tillägg från den nationella läroplanen, ett under rubriken 

förskolan och ett under rubriken fritidshemmet. Tillägget här handlar om: 

” […] samernas möjligheter att bevara och utveckla sin samiska identitet 

som en del i det svenska samhället.”127 

 

6.1.4 Den samiska kursplanen för ämnet samhällskunskap 

Resultatet visade att den samiska kursplanens innehåll var identisk med den 

nationella kursplanen.128 

 

6.1.5 Analys av Sveriges läro- och kursplaner 

En första observation är hur lik den nationella läroplanen och även 

kursplanen är i jämförelse med de samiska motsvarigheterna. Homogeniteten 

kan ha olika skäl. Ett sådant kan vara önskan att underlätta för samerna att 

komma in i det svenska samhället via utbildning. Är den samiska läroplanen 

väldigt olik den nationella med andra mål så kan detta bli ett hinder för att 

exempelvis söka in på gymnasium eller universitet. Detta handlar om en vilja 

att assimilera samerna in i det svenska samhället. Samtidigt finns det 

 

126 Ibid 
127 Ibid 
128 Skolverket ”Samhällskunskap” (Sameskolan)  
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argument för att assimileringen inte är tänkt att vara så omfattande som den 

som Banks kritiserar.129 Exempel på detta är följande citat: 

”[…] samernas möjligheter att bevara och utveckla sin samiska identitet som 

en del i det svenska samhället.”130 

 

Citatet stärker tesen att en assimileringstanke existerar men betonar samtidigt 

att samerna ska ha möjligheten att bevara och utveckla sin egen identitet. 

Något som vidare stärker detta är läroplanens sätt att betona mångkultur som 

något positivt. Läro- och kursplanens ovilja att betona nationen, etnicitet och 

en nationell identitet visar vidare att fullständig assimilation inte är önskvärd. 

För att återgå till Smiths teorier om begreppen nationell identitet och etnicitet 

så är det tydligt att läro- och kursplanerna inte betonar de historiska och 

kulturella aspekterna. Istället så ligger tonvikten vid att samerna ska vara en 

del av det svenska samhället. Exempel från Smiths teorier kan i detta fall 

handla om att alla har samma rättigheter och skyldigheter inom landet.131 

Detta stärker även den argumentation som Banks för fram där alla 

medborgare ska ha rätt till sin egen kultur och att detta inte står i vägen för 

multikulturella nationer. 132 Samtidigt finns det i den samiska läroplanen 

delar som skapar frågetecken kring denna tes, främst kring citatet: 

 

”Sameskolan ska förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas 

normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna.”133 

 

129 Banks, James A 2008 s 130 
130 Skolverket ”Läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa 

fall” 
131 Smith, Anthony D 1991 s 3–21 
132 Banks, James A 2008 s 130–135 
133 Skolverket ”Läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa 

fall” 
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Vilket tidigare nämndes så skrevs detta citat i direkt relation till ett stycke om 

”kristen tradition” och ”västerländsk humanism”. Här finns det en 

motstridighet mellan dels samernas rätt till sina normer, värdegrunder, 

traditioner och kulturarv, dels det ”västerländska” kulturarvet i form av 

kristna traditioner och västerländsk humanism.  

 

6.2 Norge 

6.2.1 Den norska läroplanen 

Den norska läroplanen är uppdelad i avsnitt så som exempelvis ”the spiritual 

human being” och ”the social human being” där innehållet beskriver vad 

detta innebär och hur skolan ska sträva efter att uppnå idealet.134  

 

Vad gäller samer så diskuteras begreppet utförligt under rubriken ”The 

spiritual human being”. Läroplanen deklarerar att det samiska språket och 

den samiska kulturen är en del av det gemensamma arvet i Norge och de 

övriga nordiska länderna. Därmed har Norge ett ansvar att se till att kulturen 

fortlever, en del av ansvaret för detta faller på skolan, främst i skolor med 

samiska elever: 

”This legacy must be nourished so that it can grow in schools with Sami 

pupils, in order to strengthen Sami identity as well as our common 

knowledge of Sami culture.”135 

 

Vidare poängterar läroplanen att mötet med olika kulturer och traditioner är 

något positivt då det exempelvis leder till kritiska reflektioner för eleverna. 

 

134 Utdannings-direktoratet ”Generell del av læreplanen”  
135 Ibid s 10 
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Därför ser läroplanen positivt på mångkulturalitet och styrkan med att det 

finns flera minoritetsgrupper i Norge med annan kulturell bakgrund. I skolan 

så är det därför viktigt att: 

”Education should counteract prejudice and discrimination, and foster 

mutual respect and tolerance between groups with differing modes of life.”136 

 

Norges läroplan nämner inte medborgarskap, ordet medborgare (citizen) 

existerar i kontexten att folket ska ha suveränitet. Detsamma gäller för 

etnicitet som bara nämns i relation till att människor inte ska diskrimineras i 

skolan för bland annat sin etnicitet.137 

 

Mänskliga rättigheter nämns som begrepp en gång, då i relation till att ”vår” 

kristna och humanistiska tradition lägger stort värde vid bland annat 

mänskliga rättigheter: 

Our Christian and humanistic tradition places equality, human rights and 

rationality at the fore. Social progress is sought in reason and enlightenment, 

and in mans ability to create, appreciate and communicate138 

 

Istället för att betona dessa begrepp så lägger den norska läroplanen stort 

fokus vid begrepp som kopplas till nationen, exempelvis ”nationality”, 

”national identity” och ”national traits”. Sammanlagt tas de här begreppen 

upp över 20 gånger i läroplanen. Vid vissa instanser skrivs det in i samma 

sammanhang som grundläggande värden, exempelvis:  

 

136 Ibid s 11 
137 Ibid s 28, 23 
138 Ibid s 7 
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It (education) must promote democracy, national identity and international 

awareness.  It shall further solidarity with other peoples and with mankind's 

common living environment, so that our country can remain a creative member 

of the global community.139 

 

På andra platser i läroplanen kopplas det mer specifikt till det kulturella arvet 

och både nationella och lokala traditioner: 

Cultural Heritage and Identity The development of individual identity occurs 

through becoming familiar with inherited forms of conduct, norms of behavior 

and modes of expression.  Hence education should elaborate and deepen the 

learners’ familiarity with national and local traditions - the domestic history 

and distinctive features that are our contribution to cultural diversity in the 

world140 

 

I relation till ovanstående citat har läroplanen även långa passagager om hur 

den kristna tron och traditionen är djupt kopplat till den norska historien och 

det norska arvet. Den kristna traditionen är något som läroplanen menar 

påverkar det vardagliga livet och kulturen i Norge: 

It bonds us to other peoples in the rhythm of the week and in common 

holidays, but is also an abiding presence in our own national traits: in 

architecture and music, in style and conventions, in ideas, idioms and 

identity.141 

 

Slutligen så diskuteras även nationalitet i relation till dagens moderna 

samhälle och tonvikt läggs vid bevarandet av vad som är unikt för Norge 

som land och samhälle: 

 

139 Ibid s 5 
140 Ibid s 7 
141 Ibid s 7 
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When transitions are massive and changes rapid, it becomes even more 

pressing to emphasize historical orientation, national distinctiveness and local 

variation to safeguard our identity - […] A good general education must 

contribute to national identity and solidarity by impressing the common stamp 

from local communities in language, tradition, and learning.142 

 

Vidare menar läroplanen att detta underlättar för elever som migrerar då de 

kan behålla något familjärt, samt för ”Newcomers”: 

”Newcomers are more easily incorporated into our society when implicit 

features of our culture are made clear and exposed to view.”143 

 

6.2.2 Den nationella kursplanen för ämnet samhällskunskap (Norge) 

Den nationella kursplanen för samhällskunskap är uppdelat efter olika 

huvudområden. Några huvudområden sammansätter vad vi i Sverige kallar 

för samhällskunskap, exempel på sådana områden är ”Politics and 

democracy”, ”International affairs” och ”Civic life”. Andra områden är i 

Sverige separata ämnen så som ”History” och ”Geography”, de här 

områdena kommer inte att analyseras då det inte är av relevans för studien. 

Samer tas inte upp alls i det relevanta materialet.144 

 

Kursplanen lyfter nationella minoriteter och etnicitet i förklaringen till vad 

som är viktigt att lära ut i varje område, området där detta nämns är ”The 

individual, society and culture”: 

 

142 Ibid s 29 
143 Ibid s 29 
144 Utdannings-direktoratet ”SOCIAL STUDIES SUBJECT CURRICULUM (SAF1-03)” 
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”It also focuses on indigenous peoples, ethnic and national minorities and 

how xenophobia and racism can be counteracted, and who and what 

influence the lives of young people in our society.”145 

 

Medborgarskap tas upp på liknande sätt under området ”civic life”. Den typ 

av medborgarskap som nämns här är ”co-citizenship” vilket tolkats som 

dubbelt medborgarskap som främst är relevant för invandrare eller 

utvandrare: 

”The value of equality, co-citizenship and developing democratic skills is an 

important dimension in the main subject area of Civic life.”146 

Här kopplas alltså medborgarskapsfrågan till vikten av jämställdhet och 

utvecklandet av demokratiska färdigheter. Vidare tas de mänskliga 

rättigheterna upp som lärandemål. Eleverna ska utveckla kunskapen att 

kunna förklara huvudsyftet med deklarationen för de mänskliga rättigheterna 

och kunna diskutera följderna av överträdelser av de rättigheterna. I detta 

stycke betonas specifikt att eleverna även ska ha kunskap om de viktigaste 

FN-konventionerna.147 

 

6.2.3 Den samiska kursplanen för ämnet samhällskunskap (Norge) 

Den samiska kursplanen är precis som den nationella uppdelad i 

huvudområden. 

 

 

145 Ibid s 4 
146 Ibid s 4 
147 Ibid s 11 
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Kursplanen är på många sätt lik den nationella, precis som vid den svenska 

samiska läroplanen så kommer identiska delar inte att upprepas trots att de är 

relevanta. Den största skillnaden mellan de båda kursplanerna är delen som 

handlar om ämnets syfte. Skillnaderna består i huvudsak inte av saker som 

tagits bort ur den samiska kursplanen utan mer i att paragrafer lagts till. 

Tilläggen handlar på olika sätt om samerna, deras situation och deras kultur. 

Exempelvis står det om hur samhällskunskapen har ett centralt uppdrag att 

lyfta fram likvärdighet mellan människor. I detta sammanhang så ingår även 

kunskap om den samiska kulturen och deras situation som urfolk samt 

kunskap om andra minoriteter. Kursplanen uttrycker det som: 

I samfunnsfaget står forståelse av likestilling og likeverd sentralt. I den 

sammenheng inngår kunnskap om kultur i Sápmi/Sábme/Saepmie og 

situasjonen til samene som urfolk. Kunnskap om andre urfolk og minoriteter i 

verden er også viktig.148 

Vidare står det att ämnet ska väcka en nyfikenhet för ”traditionskunskap” 

och att det i ämnet ingår kunskap om samerna och deras kultur. Detta ämnar 

bidra till elevernas identitet och mångkulturella kompetens. Detta syftar till 

att stärka samernas identitet och skapa en stark förankring i samernas eget 

samhälle och kultur.  

Faget skal vekke nysgjerrighet for tradisjonskunnskap. I faget inngår kunnskap 

om det allsamiske, det vil si samisk kultur i hele Sápmi Sabme/Saepmie. Faget 

skal bidra til elevenes bevisste identitetsdanning og flerkulturelle kompetanse, 

styrke samiske elevers identitet og skape en trygg forankring i eget samfunn og 

egen kultur149 

 

Slutligen finns det i ämnets syfte en mindre förändring kring punkten om 

politik och demokratisk delaktighet. Tillägget handlar om att eleverna inte 

 

148 Utdannings-direktoratet ”Læreplan i samfunnsfag samisk (SAF2-03)” s 2 
149 Ibid s 2 
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bara ska lära sig om det politiska systemet i Norge utan även hur samernas 

politiska institutioner fungerar.150 

 

6.2.4 Analys av Norges läro- och kursplaner 

Norges läro- och kursplaner lägger stor tonvikt vid nationen och kultur som 

begrepp. Detta är speciellt tydligt i läroplanen där det norska arvet, den 

norska unika identitet och kulturen lyfts fram. Kristendomen får även ett stort 

utrymme då den inte bara sägs påverka grundläggande värden utan även hur 

samhället fungerar på en mer vardaglig nivå. Vid första anblick finns därför 

argument för att det samiska samhället och den samiska kulturen är eller ska 

vara inkorporerat i det norska och kristna. Vidare blir det dock tydligt att så 

inte är fallet då den samiska kulturen och identitet lyfts fram som något som 

också måste bevaras. Detta för tankarna till Banks diskussion om 

mångkulturalitet istället för assimilation vilket Norge utifrån denna 

argumentation verkar ha adopterat.151 Dock finns det andra citat som pekar 

mot att detta inte heller stämmer, exempelvis citatet: 

When transitions are massive and changes rapid, it becomes even more 

pressing to emphasize historical orientation, national distinctiveness and local 

variation to safeguard our identity […]. A good general education must 

contribute to national identity and solidarity by impressing the common stamp 

from local communities in language, tradition, and learning.152 

Att via undervisningen bygga en nationell identitet genom att utgå från en 

gemensam grund baserat på språk, tradition och framhävandet av en 

”national distinctiveness” pekar mot annat än mångkultur. Ett annat citat som 

stärker detta argument mot mångkulturalitet är: 

 

150 Ibid s 10 
151 Banks 2008 s 129–131 
152 Utdannings-direktoratet ”Generell del av læreplanen” s 29 
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”Newcomers are more easily incorporated into our society when implicit 

features of our culture are made clear and exposed to view.”153 

I detta citat talas det om att nykomlingar enklare ska inkorporeras i vårt 

samhälle och vår kultur vilket återigen pekar på ett intresse att assimilera.154 

Slutsatsen som därmed dras är att Norge bygger sin utbildning på 

assimilation men att samerna inte ingår i detta. Anledningen till detta som 

även lyfts fram i läroplanen är att de har en annan ställning jämfört med 

andra minoriteter.155 

 

Utifrån Smiths teori om nationalism och etnicitet så är det tydligt att de 

norska läro- och kursplanerna är centrerade kring vikten av en gemensam 

kultur och historia.156 Syftet med undervisningen blir att socialisera in 

eleverna oavsett bakgrund in i den gemensamma kulturen och historien. 

Enligt vad som diskuterats ovan så är undantaget samerna, men även för 

samerna ligger tonvikten vid att de samiska eleverna ska växa in i den 

samiska kulturen. Utifrån Smiths teori så kan en förklaring till varför 

samerna står utanför assimilationen vara att de uppfyller flera av Smiths 

punkter för såväl en nation som en etnisk grupp. Exempelvis har samerna ett 

kollektivt namn, de har ett historiskt territorium i Norden, en gemensam 

kultur och en gemensam historia.157 Vidare är samerna även indirekt en del 

av Norges historia då grupperna under historiens lopp interagerat med 

varandra likt de svenska samerna.  

 

 

153 Ibid s 29  
154 Banks 2008 s 129–130 
155 Utdannings-direktoratet ”Generell del av læreplanen” s 9 
156 Smith, Anthony D 1991 s 14, 21 
157 Ibid s 14, 21 
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6.3 Finland 

6.3.1 Den finländska läroplanen (gemensamma delar) årskurs 7–9 

Den finländska läroplanens gemensamma delar är upplagd efter olika 

rubriker. Efter att ha undersökt samtliga rubriker så har vissa delar valts bort 

då de inte är relevanta för undersökningen, exempelvis rubriken 

”elevvård”.158 Rubrikerna som främst står i fokus är: ”Den grundläggande 

utbildningen som grund för allmänbildning”, ”Den grundläggande 

utbildningens uppdrag och allmänna mål och ”Särskilda frågor som anknyter 

till språk och kultur”.159 

 

Punkten ”Den grundläggande utbildningen som grund för allmänbildning” 

tar enbart upp samer vid ett tillfälle och då i relation till FN: 

”För att trygga samernas rättigheter ska dessutom FN:s deklaration om 

urfolkens rättigheter beaktas.”160 

 

Samerna diskuteras dock väldigt utförlig under rubriken ”Särskilda frågor 

som anknyter till språk och kultur”. Läroplanen lyfter vikten av att samer och 

samisktalande ska få möjligheten att bli en del av den samiska gemenskapen: 

Det särskilda målet för den grundläggande utbildningen för samer och 

samisktalande är att stödja eleverna att bli delaktiga i sitt språk, sin kultur och 

sin gemenskap och ge dem möjlighet att tillägna sig det samiska kulturarvet. 

Målet är att öka elevernas förmåga att komma till rätta i samiskspråkig miljö, 

att lära sig samiska och att lära sig på samiska.161 

 

158 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen ”Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014” 
159 Ibid 
160 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen ”Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014” https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/perusopetus/419550/tiedot 
161 Ibid 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/perusopetus/419550/tiedot
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Något som lyfts i ovanstående citat är målet att eleverna även ska lära sig på 

samiska. Senare i läroplanen så vidareutvecklas detta till att handla om att 

samiska elever huvudsakligen ska undervisas på samiska. Detta då: 

”Gemenskapsbanden och delaktigheten stärks, när eleverna lär sig att 

använda språket på ett för gemenskapen kännetecknande sätt.”162 

Vidare poängterar läroplanen att eleven har ett eget val när det kommer till 

språket: 

”Eleverna ska lära sig förstå betydelsen av språkliga val och hur de 

påverkar deras omgivning […].”163 

Slutligen så tar läroplanen ut själva syftet med detta sätt att se på språk och 

undervisning: 

Undervisningen ska öka elevernas förståelse och uppskattning för den egna 

språkliga och kulturella bakgrunden och dess betydelse för dem själva, 

gemenskapen och samhället, såväl som för andra ursprungsfolk. Eleverna ska 

få lära sig att förstå och värdesätta också andra språk och kulturer.164 

 

Etnicitet behandlas likt samerna främst under rubriken ”Särskilda frågor som 

anknyter till språk och kultur”. Där läroplanen tar fasta på inte bara samer 

utan även andra minoriteter så som romer.165 I övrigt så behandlar läroplanen 

inte begreppet vidare. Det tas upp vid ett enstaka tillfälle under rubriken 

”Den grundläggande utbildningen som grund för allmänbildning”. Då i 

diskussion kring att i enlighet med Finlands grundlag om likabehandling så 

får ingen särbehandlas av en rad olika skäl där bland annat etnicitet ingår.166 

 

162 Ibid 
163 Ibid 
164 Ibid 
165 Ibid 
166 Ibid 
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Nationen och nationell identitet är något som uteblir i den finländska 

läroplanen. Emellertid så diskuteras kultur där läroplanen lyfter kulturell 

mångfald som en rikedom under flera av rubrikerna.167 För att fortsätta med 

detta så blir det viktigt att genom undervisningen främja kulturell mångfald: 

Undervisningen ska stödja elevernas kulturella identiteter och sporra dem att 

aktivt delta i egna kulturella och sociala gemenskaper och också till att de 

intresserar sig för andra kulturer. Samtidigt ska undervisningen stärka […] 

kulturell mångfald, främja kulturell och interkulturell kommunikation och på 

så sätt lägga grund för en kulturellt hållbar utveckling.168 

Läroplanen menar dock inte bara att mångkultur och kulturarvet är något 

eleverna ska lära sig om och värna om, det är även något som eleverna ska 

utveckla själva: 

Den grundläggande utbildningens kulturella uppdrag är att främja mångsidig 

kulturell kompetens och en högaktning av kulturarvet samt att stödja eleverna 

att forma egna kulturella identiteter och egna kulturella kapital169 

Slutligen stärks denna tes om en stark kulturell mångfald av citatet: 

”Eleverna handleds att känna till, förstå och respektera den rätt till eget 

språk och egen kultur som varje medborgare enligt grundlagen har.”170 

 

Ett nationellt medborgarskap är inte heller något som diskuteras i läroplanen. 

Istället kopplas medborgarskap till ett världsmedborgarskap: 

 

167 Ibid 
168 Ibid 
169 Ibid 
170 Ibid 
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”Den grundläggande utbildningen ska ge en grund för ett 

världsmedborgarskap som respekterar de mänskliga rättigheterna och som 

sporrar till positiva förändringar.”171 

 

När det kommer till mänskliga rättigheter så lyfter läroplanen två olika teser. 

Först och främst att utbildningen ska fostra eleverna till att ha kunskap om de 

mänskliga rättigheterna och värna om dem.172 Vidare diskuterar läroplanen 

hur eleverna ska ha kunskap om andra åskådningar i samhället men även 

kunna relatera det till dem mänskliga rättigheterna: 

Samtidigt ska de få lära sig att känna till hur kulturer, religioner och 

åskådningar påverkar samhället och vardagen […]. De ska också få fundera 

över vilka saker man inte kan acceptera på grund av att de strider mot de 

mänskliga rättigheterna.173 

 

6.3.2 Den nationella kursplanen för ämnet samhällskunskap (Finland) 

Den nationella kursplanen lyfter mycket av det som den generella delen 

redan tagit upp. Följande citat från kursplanen sammanfattar detta synsätt: 

Eleverna ska i skolarbetet stödjas att utveckla en kulturell identitet och en 

kulturellt hållbar livsstil, som grundar sig på respekt för de mänskliga 

rättigheterna. Eleverna ska lära sig att se kulturell mångfald som en positiv 

resurs. Samtidigt handleds de att ge akt på hur kulturer, religioner och 

åskådningar påverkar samhället och vardagen och att fundera på frågor som 

strider mot de mänskliga rättigheterna och därför inte kan accepteras. […] 

Eleverna undersöker de viktigaste konventionerna om mänskliga rättigheter, 

vad de innebär och hur de förverkligas i världen.174 

 

171 Ibid 
172 Ibid 
173 Ibid 
174 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen ”Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014 – Årskurs 7–9-Samhällslära”  
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I övrigt nämns inte mycket direkt om samer eller övriga begrepp utan det är 

tydligt att kulturbegreppet står i fokus. Kursplanen är mer explicit än den 

generella delen av läroplanen genom att fokusera på att eleverna ska 

interagera med kulturen vilket synliggörs i följande två citat: 

 ”Eleverna ska lära sig tyda kulturella budskap i omgivningen, lära känna 

och värdesätta sin livsmiljö och dess kulturarv och identifiera värden som 

anknyter till det.”175 

”De ska bekanta sig med kulturarvet på ett mångsidigt sätt och ta del i att 

bevara och utveckla det.”176 

Vilket det första citatet i detta avsnitt visar så ska eleverna utveckla en 

respekt och förståelse för de mänskliga rättigheterna. Något annat som 

kursplanen lyfter i relation till detta är att de undervisningen om de 

mänskliga rättigheterna ska bygga på internationella avtal: 

” Mänskliga rättigheter behandlas i undervisning och anknyter till 

internationella avtal om dessa.”177 

 

6.3.3 Helsingfors stads kursplanen för ämnet samhällskunskap 

På många sätt visade sig Helsingfors stads kursplan för ämnet 

samhällskunskap vara lik den nationella kursplanen. Likt den nationella 

kursplanen så behandlades begreppen förhållandevis lite, när de behandlades 

så var det på samma sätt som den nationella kursplanen.178 Slutsatsen som 

dras av detta är att kommuner enbart har en liten påverkan på innehållet i 

 

175 Ibid 
176 Ibid 
177 Ibid 
178 LP Helsingfors/Helsinki ”Läroämnen-samhällslära”  
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kursplanen. Istället så handlar de lokala föreskrifterna mer om formen på 

undervisningen, det vill säga hur arbetet sker, inte vad undervisningen 

behandlar. Den enda riktiga skillnaden mellan den nationella och den lokala 

kursplanen för ämnet samhällskunskap var kring begreppet medborgarskap. I 

Helsingfors stads läroplan lades ett lite större fokus på att även inkludera 

sådant som fostran av företagsamma medborgare.179 

 

6.3.4 Analys av Finlands läro- och kursplaner 

Finlands läro- och kursplaner präglas av ett individualistiskt och personligt 

tankesätt, exempelvis:  

”De ska bekanta sig med kulturarvet på ett mångsidigt sätt och ta del i att 

bevara och utveckla det.”180 

Men som följs av citat där individens egen utveckling framlyfts: 

Den grundläggande utbildningens kulturella uppdrag är att främja mångsidig 

kulturell kompetens och en högaktning av kulturarvet samt att stödja eleverna 

att forma egna kulturella identiteter och egna kulturella kapital.181 

 

Detta synsätt är motsatsen till assimilation då det främjar mångkulturalitet. 

Dock tar individualismen det ett steg längre då individen får möjlighet att 

själva utveckla en egen identitet som kan bestå av flera olika kulturer. Banks 

diskuterar ett sådant synsätt och benämner det som ”kosmopolitism”. Banks 

menar att utbildningssystemen bör hjälpa studenter att uppnå kosmopolitism 

vilket innebär att eleverna, istället för att bara identifiera sig med en nation 

 

179 Ibid 
180 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen ”Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014 – Årskurs 7–9-Samhällslära”  
181 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen ”Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014” 
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eller kultur, ser sig själv som världsmedborgare.182 Resultatet tyder på att det 

finländska utbildningssystemet är riktat mot detta mål vilket synliggörs i 

citaten: 

”Den grundläggande utbildningen ska ge en grund för ett 

världsmedborgarskap som respekterar de mänskliga rättigheterna och som 

sporrar till positiva förändringar.”183 

” Mänskliga rättigheter behandlas i undervisning och anknyter till 

internationella avtal om dessa.”184 

 

Det individualistiska synsättet kan även vara en anledning till att Finland valt 

att låta utbildningssystemet vara så lokalt förankrat. Genom att göra 

undervisningen mer individanpassad så skiftar fokus från att utbilda en och 

samma typ av medborgare, till att utbilda olika medborgare som dock är 

knutna till samma värden. Detta säger även en del om synen på 

medborgarskap och nationell identitet. Även om läro- och kursplanerna har 

inslag av det så är inte huvudsyftet att knyta eleverna kring en viss kultur 

eller historia.185 Tonvikten läggs istället vid att eleverna ska utveckla vissa 

värden som inte bara knyts till nationen utan även till världen, därav 

”världsmedborgare”. Även om detta tankesätt går bortom nationen så kan det 

fortfarande kopplas till Smiths punkter om etnicitet och nationell identitet. 

Då främst till: 

”a sense of solidarity for significant sectors of the population.” 

 

182 Banks 2008 s 134 
183 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen ”Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014” 
184 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen ”Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014 – Årskurs 7–9-Samhällslära”  
185 Smith, Anthony D 1991 s 14, 21 
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”common legal rights and duties for all members.”186 

 

En annan intressant aspekt står i relation till citatet: 

”Eleverna handleds att känna till, förstå och respektera den rätt till eget 

språk och egen kultur som varje medborgare enligt grundlagen har.”187 

Citatet visar än en gång på ett accepterande av Banks tes om att 

medborgarens rättigheter även ska inkludera rätten till kultur.188 Samtidigt 

står det i kontrast till citatet: 

Samtidigt ska de få lära sig att känna till hur kulturer, religioner och 

åskådningar påverkar samhället och vardagen […]. De ska också få fundera 

över vilka saker man inte kan acceptera på grund av att de strider mot de 

mänskliga rättigheterna.189 

Citaten visar på att ett synsätt som är tillåtande mot olika kulturer och 

värdesätter dem samt elevernas rättighet att utveckla en egen kulturell 

identitet. Samtidigt så sker detta inom ramarna för vissa värden som är 

okränkbara, så som de mänskliga rättigheterna, vilket i detta fall står över 

rätten till kultur. Åtminstone i de fall som kulturen ifråga kan ses som 

problematisk i relation till de mänskliga rättigheterna. 

 

 

186 Smith, Anthony D 1991 s 14, 21 
187 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen ”Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014” 
188 Banks 2008 129–130 
189 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen ”Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014”  
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7 Komparativ jämförelse av resultatet och slutsatser 

I nedanstående avsnitt kommer frågeställningarna att besvaras utifrån resultat 

och analys i diagramform. Något som tidigare inte analyserats vidare är 

begreppet mänskliga rättigheter. Detta beror på att resultatet ofta varit 

identiskt, de undersökta länderna har alla skrivit in de mänskliga 

rättigheterna i sina läro- och kursplaner. Artiklarna som valts ut har varit 

fokuserade på sådant som Banks skriver om, alltså rätten till kultur kopplat 

till medborgarskap och etnicitet. Därför kommer mänskliga rättigheter i detta 

avsnitt att diskuteras i relation till dessa begrepp. Frågan om begreppet 

mänskliga rättigheter blir därmed mer kopplad till huruvida teori (det som 

står skrivet om begreppet) hänger ihop med praxis (det som står skrivet om 

bland annat kultur och medborgarskap). 

 

Den första aspekten som jämförs är den generella synen på samer. Enligt 

kategori ett så behandlas samer likt vilken annan medborgare i landet som 

helst och har ingen särbehandling. Kategori två innebär att samerna ses som 

vilken minoritetsgrupp som helst (exempelvis som romer) och behandlas 

som det. Den tredje kategorin handlar om att landet ser på samer som en unik 

grupp i samhället och behandlas därför på ett unikt sätt. 

Land: (1) Samer som vanliga 

medborgare som 

behandlas som 

medborgare 

(2) Samer som 

minoritetsgrupp 

som behandlas 

som en 

minoritetsgrupp 

(3) Samer som 

unik grupp 

som behandlas 

därefter 

Sverige  x  

Norge   x 

Finland  x  

Figur 2. Tabell över synen på samer 
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Sveriges position är relativt speciell. Landet har en unik läroplan och en unik 

kursplan för samerna vilket talar för att gruppen ses som unik. Samtidigt så 

visar resultatet och analysen att det finns väldigt få skillnader mellan den 

nationella läroplanen och kursplanen vilket nullifierar läroplanens existens. 

Det går här återigen att diskutera teori och praktik där samerna i teorin har en 

egen läroplan och ses som en unik grupp men i praktiken innebär det ingen 

större skillnad. Vidare nämner Sverige samer väldigt sällan och när de nämns 

är de ofta i relation till andra minoritetsgrupper vilket lett till att Sverige 

hamnat i kategori två. 

 

Precis som analysen av den norska läroplanen och de norska kursplanerna 

visade så finns det argument för att samerna ses som en unik grupp. Detta 

beror främst på det faktum att Norges utbildningssystem vilar på assimilation 

som ideal där det norska kulturarvet och den norska nationen lyfts fram. 

Samtidigt är samerna utanför detta och när gruppen nämns så är det för att 

diskutera vikten av att samernas kultur och identitet bevaras. 

 

Resultatet av de finländska läro- och kursplanerna visade att landet likt 

Sverige främst nämner samer i nära relation till andra minoriteter. 

Exempelvis kring diskussioner om att värna om samer och andra minoriteter. 

Något som stärker denna tes är det faktum att läroplanen har en speciell 

rubrik ”Särskilda frågor som anknyter till språk och kultur” där samerna tas 

upp i anslutning till bland annat romer. Slutligen så innebär Finlands 

individualistiska syn att fokus hamnar vid att elever ska utveckla sin egna 

kulturella identitet. Jämfört med Norge där läroplanen istället lyfte målet 

med att samerna ska utveckla en samisk identitet. Tonvikten flyttas alltså 
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från samer som unik grupp till individen vilket är ännu ett argument för att 

Finland hamnar i kategori två. 

 

Nedanstående tabell handlar om synen på medborgarskap. Värt att nämna är 

att medborgarskap som kategori i vissa fall tangerar nationell identitet och 

etnicitet. Delar av kategorierna kan överlappa där exempelvis kultur är något 

som är relevant för båda kategorierna och därför diskuteras i både figur två 

och tre. De kategorier som lyfts fram är: Ett, nationellt medborgarskap som 

är ett synsätt där landet ifråga värdesätter medborgarnas relation till den egna 

nationen. Detta kan exempelvis konkretiseras genom att landets läroplan är 

centrerad kring assimilation, framför mångkulturalism. Det kan även handla 

om ett land som fokuserar på att fostra vissa nationella värden istället för 

internationella eller globala. Den andra kategorin handlar istället om ett land 

som i högre grad värdesätter sådant som internationella avtal. Jämfört med 

kategori ett så finns det en vidare syn på fostransaspekten som inte är knuten 

till assimilation, medborgarskapet är bredare i den mening att medborgarna 

får möjligheten att utvecklas i olika riktningar. Kategori tre liknar kategori 

två men tar det ett steg längre. Utbildningssystemet lägger större värde vid 

personlig autonomi och globala värden som inte är bundna till nationen. 

Socialiseringsprocessen är bredare och det är inte lika viktigt på vilket sätt 

medborgaren utvecklas så länge som de globala värdena upprätthålls. 

Land: (1) Nationellt 

medborgarskap  

(2) Internationellt 

medborgarskap  

(3) Globalt 

medborgarskap  

Sverige  x  

Norge x   

Finland   x 

Figur 3. Tabell över synen på medborgarskap 
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Sverige är ett svårt land att kategorisera då innehållet i läro- och kursplanerna 

är varierande. Exempelvis så är ett argument för kategori två följande citat 

från läroplanen: 

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 

över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med 

och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald.”190 

Samtidigt finns det citat från läroplanen som istället gör att Sverige hamnar 

närmare kategori ett: 

Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och 

generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att 

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

en generation till nästa.191 

 

Anledningen till att Sverige hamnar i kategori två är att materialet 

sammanfattningsvis till större del stödjer den kategorin där ett exempel från 

kursplanen är: 

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger 

exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan 

eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och 

rättigheter.192 

 

Norges synsätt är mer entydigt då både läro- och kursplanerna trycker på 

medborgaren som en del av nationen. Även vid citat som handlar om 

 

190 Skolverket ”Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet”  
191 Ibid, Min understrykning  
192 Skolverket ” Samhällskunskap” 
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internationella och globala sammanhang så kopplas det alltid till den egna 

nationen, exempelvis: 

It (education) must promote democracy, national identity and international 

awareness.  It shall further solidarity with other peoples and with mankind's 

common living environment, so that our country can remain a creative member 

of the global community.193 

Citatet talar först om nationell identitet som sedan dock kopplas till andra 

nationer och människor. Slutligen så går dock citatet än en gång tillbaka till 

our country som en del av den globala gemenskapen. Utbildningen ska alltså 

fostra medborgare som i första hand är en del av den norska nationen vilket 

gör att Norge passar in i kategori ett. 

 

Finland är också ett land som är relativt entydigt, då både läro- och 

kursplanerna har ett gemensamt synsätt som täcker kraven för kategori tre. 

Utbildningen är anpassad för flexibilitet och stort utrymme för varje elev att 

utvecklas mot vad hen vill: 

Den grundläggande utbildningens kulturella uppdrag är att främja mångsidig 

kulturell kompetens och en högaktning av kulturarvet samt att stödja eleverna 

att forma egna kulturella identiteter och egna kulturella kapital194 

 

Vidare kopplas även läro- och kursplanerna på många sätt till globala organ 

som FN och användandet av begreppet ”världsmedborgare” tydliggör även 

detta perspektiv: 

 

193 Utdannings-direktoratet ”Generell del av læreplanen” s 5 
194 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen ”Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014” 
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”Den grundläggande utbildningen ska ge en grund för ett 

världsmedborgarskap som respekterar de mänskliga rättigheterna och som 

sporrar till positiva förändringar.”195 

 

Nationell identitet och etnicitet presenteras ihop då de på många sätt liknar 

varandra vilket Smiths teori visar, där kategorierna för nationell identitet 

respektive etnicitet på många sätt överlappar.196 Den skiljelinje som tabell tre 

fokuserar på är åtskillnaden mellan kultur och rättighetsfokus som 

diskuterats i de separata analyserna ovan. Smiths kategorier för nationell 

identitet och etnicitet tar upp detta på olika sätt. Punkter som tolkas in i 

kulturfältet är sådant som specifikt har att göra med historia eller 

kulturbegreppet, exempelvis: 

1: an historic territory, or homeland 

2: common myths and historical memories 

3: a common, mass public culture197 

Punkter som istället klassas in som rättigheter handlar om sådant som att alla 

har samma grundläggande utgångspunkter, exempelvis: 

4: common legal rights and duties for all members 

5: a common economy with territorial mobility for members.198 

 

 

195 Ibid 
196 Smith, Anthony D 1991 se kap 1, 2 
197 Smith, Anthony D 1991 s 14 
198 Smith, Anthony D 1991 s 14 
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Land: (1) Kulturbaserad syn på 

nationell identitet och 

etnicitet 

(2) Rättighetsbaserad syn på 

nationell identitet och etnicitet 

Sverige  x 

Norge x  

Finland  x 

Figur 4. Tabell över synen på nationell identitet och etnicitet 

 

Sveriges kursplaner diskuterar knappt kultur, däremot diskuteras rättigheter 

mer utförligt. Exempel på detta är att eleverna ska ha kunskaper om 

samernas rättigheter och att eleverna ska ha kunskaper om mänskliga 

rättigheter. Den samiska läroplanen tar upp att sameskolan ska förmedla 

samernas kulturarv, den nationella läroplanen diskuterar dock mer fördelarna 

med kulturell mångfald. Därför dras slutsatsen att Sverige bygger sin 

nationella identitet och syn på etnicitet på ett rättighetsbaserat perspektiv. 

Det som enligt Smith håller ihop Sverige och dess identitet är alltså sådant 

som de gemensamma värdena och de grundläggande rättigheterna istället för 

ett gemensamt historiskt kulturarv.   

 

Norges läro- och kursplaner har till viss del även rättighetsaspekter så som att 

eleverna ska ha kunskaper om mänskliga rättigheter. Däremot så är 

utbildningen till skillnad från Sverige mer centrerad kring kulturbegreppet 

vilket diskuterats i tidigare figurer. Norge lägger ett större värde vid den 

norska identiteten, den norska historien och det norska kulturarvet vilket gör 

att landet klassificeras in i kategori ett. 

 

Finland präglas återigen av sin individualism. Kulturen betonas, exempelvis 

så ska den grundläggande utbildningen grundas på det finländska kulturarvet. 
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Samtidigt betonas även kultur i relation till människors rätt till att utveckla en 

egen kultur och kulturella minoriteters rättigheter. Rättigheter betonas i allt 

från mänskliga rättigheter till rätten medborgaren har enligt grundlagen. Det 

som gör att Finland hamnar i kategori två är främst två olika aspekter av läro- 

och kursplanerna. Först och främst pekar målet att eleven ska få möjlighet att 

utveckla en egen kulturell identitet på att rättigheterna står före kulturen. 

Enligt Smiths teori, i ett land där människor uppmuntras att utveckla olika 

kulturella identiteter och mångkulturalism ses som något positivt, så måste 

medborgarna enas kring andra punkter, i detta fall rättigheter. Det andra som 

talar för kategori två är följande citat: 

Eleverna ska i skolarbetet stödjas att utveckla en kulturell identitet och en 

kulturellt hållbar livsstil, som grundar sig på respekt för de mänskliga 

rättigheterna. Eleverna ska lära sig att se kulturell mångfald som en positiv 

resurs. Samtidigt handleds de att ge akt på hur kulturer, religioner och 

åskådningar påverkar samhället och vardagen och att fundera på frågor som 

strider mot de mänskliga rättigheterna och därför inte kan accepteras. I 

skolarbetet ska man systematiskt främja respekten och förtroendet för andra 

människogrupper och folkslag. Eleverna undersöker de viktigaste 

konventionerna om mänskliga rättigheter, vad de innebär och hur de 

förverkligas i världen.199 

Citatet lyfter även det som diskuterades ovan men vad som är vidare 

intressant är det som strukits under. Kultur och mångkultur värderas men inte 

på bekostnad av vissa fundamentala rättigheter. Detta är ett medvetet val där 

rättigheter står över kultur vilket är en av anledningarna till att Finland 

hamnat i kategori två. 

 

En annan slutsats är att Sverige ger intrycket av att vilja göra alla saker 

samtidigt. Exempel på detta är att läroplanen ger uttryck för de positiva 

 

199 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen ”Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014 – Årskurs 7–9-Samhällslära”, Min understrykning 
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effekterna av kulturell mångfald. Samtidigt som de senare uttrycker att 

utbildningen ska fostra och överföra ett kulturarv med värden och traditioner 

från en generation till nästa. De båda synsätten är inte nödvändigtvis 

motsatser men visar hur Sverige på ett annat sätt än Norge och Finland har 

ett bredare synsätt på utbildning. Norges läro- och kursplaner för en helt 

annan logik där analysen blir mer endimensionell. Norge är mer fokuserade 

på det kulturella, det som är ”norskt” och därför är det logiskt att landet har 

en medborgarskapssyn som är bunden till nationen. Även Finland har denna 

typ av logik där istället läro- och kursplanerna istället bygger på en 

individualistisk logik. Slutsatsen blir därmed att Sverige istället för att följa 

en logik försökt att beakta flera frågor i utformandet av läroplanen.  

 

7.1 Analys i relation till tidigare forskning 

Då majoriteten av tidigare forskning utgår från ett svenskt perspektiv så är 

det främst en analys kring de svenska läro- och kursplanerna som står i 

fokus. Vilket genomgången av tidigare forskning dock visade så finns det 

viss forskning där Sverige och Norge jämförts. Ett intressant resultat var att 

Sverige och Norge har olika syn på samer. Samerna i Norge ses i högre grad 

som en unik grupp och får därför större autonomi i läro- och kursplanerna 

jämfört med Sverige. Detta stämmer överens med Johanssons resultat som 

visar att samerna i Sverige är underordnade staten på ett helt annat sätt än i 

Norge där samerna får ett större självstyre.200 En anledning till detta kan vara 

att den norska grundlagen inkorporerar samernas rättigheter på ett starkare 

sätt än den svenska vilket återspeglas i läro- och kursplanerna. Detta är ett 

resultat som Langs och Wassila lyfter i sin studie som fokuserar på 

sametinget.201 

 

200 Johansson, Felicia 2017 s 19–22 
201 Langs, Maria, Seidou, Wassila, 2010 
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Samtidigt visar Svenssons avhandling att svenska samer har en starkare 

minoritetspolitisk ställning jämfört med övriga nordiska länder.202 

Skillnaderna i forskningsresultaten kan bero på att Svenssons avhandling är 

äldre och har ett mer historiskt perspektiv. Utifrån denna tes är det intressant 

att beakta att Sverige historiskt varit mer progressiva med sin samepolitik 

men på senare år blivit omkörda av Norge. Denna diskussion är även 

intressant i relation till Mörkenstams avhandling där ett resultat var att 

Sverige främst särbehandlat renskötare och inte övriga samer. Mörkenstam 

menar att när Sverige riktat resurser mot att bevara samekulturen så har 

resurserna främst gått till renskötarna, vilket potentiellt marginaliserar övriga 

samer då de förväntas assimileras på en annan nivå.203 Detta kan förklara 

varför Sverige inte ser på samer som en unik grupp på samma sätt som 

Norge. 

 

En intressant aspekt är existensen av den samiska läro- och kursplanen. Detta 

tyder på en vilja att ge samerna större autonomi men samtidigt visar analysen 

av materialet att det i praktiken finns ytterst få skillnader mellan de nationella 

läro- och kursplanerna jämfört med de samiska. En parallell kan här dras till 

Lanttos och Mörkenstams avhandlingar som visar att det historiskt inte bara 

funnits skillnader mellan den samiska kulturen och den svenska, 

västerländska kulturen utan de har till och med varit i konflikt.204 Utifrån 

denna kontext så kan läro- och kursplanerna ses som en ovilja att helt och 

hållet släppa kontrollen som det svenska samhället haft, och fortfarande har 

 

202 Svensson, Tom G 1973 s 222 
203 Mörkenstam, Ulf 1999 s 188–189 
204 Se avsnitt ”bakgrund”, ”tidigare forskning” där detta diskuteras 
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över samerna. Denna tolkning finner stöd i Mörkenstams resultat som nådde 

just denna slutsats.205  

 

En annan intressant diskussion är huruvida samerna själva önskar ses som en 

unik grupp eller inte. Enligt vad som nämnts ovan så finns det få skillnader 

mellan de nationella respektive de samiska läro- och kursplanerna. Detta 

behöver dock inte nödvändigtvis innebära att det finns ett kontrollbehov från 

den svenska statens sida. Ett resultat som Bågesund nådde i sin uppsats om 

införandet av sameskolan var att riksdagen valde att genomföra en reform 

som gav samerna mer inflytande än vad som ursprungligen var tanken.206 

Johanssons avhandling stärker denna tes då ett resultat var att mellan valet av 

nuvarande sameskola, en vanlig grundskola och en grundskola med samiska 

inslag så föredrar sameföräldrarna det sista alternativet.207 Sameföräldrars 

vilja att ha en grundskola med samiska inslag kan tolkas som att de vill ha en 

viss autonomi men ändå vara en del av det svenska samhället. Utifrån denna 

tes är den svenska utformningen av den samiska läro- och kursplanen inte ett 

resultat av ett kontrollbehov utan ett resultat av att ha lyssnat på samerna 

själva. Samtidigt är det återigen viktigt att tänka på att Johanssons 

avhandling utkom 1977 och sameföräldrarnas opinion kan ändrats sen dess. 

En mer modern studie som inte undersökt sameföräldrar men 

sameundervisning är Jannok-Nuttis studie från 2007. Här var ett resultat att 

den samiska undervisningen i matematik lägger stort värde vid det samiska i 

lärandet där eleverna förbereds för en framtid som samer.208 Detta är en 

uppenbar skillnad jämfört med den nationella utbildningen vilket återigen 

stärker ansatsen att det finns grund för en separat samisk läroplan. Huruvida 

 

205 Mörkenstam, Ulf 1999 s 226–228 
206 Bågesund, Sofi 2004 s 28–29 
207 Johansson, Henning 1977 s 71 
208 Jannok-Nutti, Ylva 2007 s 69–73 
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den sedan ger tillräckligt utrymme för den samiska kulturen i jämförelse med 

den nationella läro- och kursplanen är en fråga för vidare forskning.  
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8 Didaktisk reflektion 

Intresset för detta uppsatsämne kom ursprungligen från ett intresse för 

samernas unika position i det svenska samhället. När jag sedan fick kunskap 

om samernas egna läro- och kursplaner växte en fråga kring vilken syn på 

samer som framkommer i läro- och kursplanerna. Då samefrågan direkt 

tangerar fenomen som minoritetsfrågor, utbildningspolitik, medborgarskap, 

etnicitet med mera blev även samhällskunskapen som ämne relevant. Detta 

är frågor som samhällskunskapslärare ska ha kunskaper om och även 

undervisa om. Intresset väcktes även från ett läroplansteoretiskt perspektiv, 

vad är det egentligen jag som framtida lärare i samhällskunskap ska 

undervisa om? Hur ska jag egentligen undervisa om och även fostra mina 

elever i begrepp som medborgarskap, mänskliga rättigheter, etnicitet och 

nationell identitet? Att vi ska undervisa om dessa fenomen är inte upp för 

debatt men vilket synsätt vi faktiskt ska förmedla är inte lika tydligt. Denna 

uppsats har ämnat att undersöka synen på samer och därigenom även 

synliggöra synen på ovanstående begrepp. Genom att göra studien 

komparativ har även andra länders perspektiv på både samer och begreppen 

framkommit vilket hjälpt till att fördjupa analysen. Det svenska synsättet är 

inte det enda vilket även belyser vilka följder läro- och kursplanerna har för 

den konkreta undervisningen. Som framtida lärare känner jag mig stärkt efter 

detta uppsatsskrivande. Jag har en ökad teoretisk förståelse för hur 

utbildningssystemet jag ska undervisa i är uppbyggt. Samtidigt har jag en 

ökad praktisk förståelse för den undervisning jag kommer att bedriva och 

tankarna som ligger bakom dem. I en demokratisk stat är det viktigt att 

eleverna lär sig förmågan att kritiskt granska olika fenomen. Denna uppsats 

har gett mig verktyg för att bedriva en undervisning som ger en grund för 

denna förmåga. Även om samer inte är något vi pratar om varje dag så ger 

synen på samer uttryck för begreppen medborgarskap, mänskliga rättigheter, 

etnicitet och nationell identitet. Begrepp som påverkar oss varje dag och 
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utgör grundläggande värden för det svenska samhället. Detta är mitt bidrag 

för att försöka förstå det samhället och därmed få en ökad förmåga till att 

bedriva en god undervisning som lärare i samhällskunskap. 
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9 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att genom en komparativ läroplansanalys 

undersöka den officiella svenska synen på samer och därigenom även synen 

på mänskliga rättigheter, etnicitet, nationell identitet och medborgarskap 

Vidare har uppsatsen även ämnat jämföra den svenska synen med den norska 

och finska för att se likheter och skillnader i synen på dels samer, dels ovan 

nämnda begrepp. 

För att uppfylla syftet formulerades följande frågeställningar: 

1: Hur behandlar den svenska, norska och finländska läroplanen och 

kursplanen för ämnet samhällskunskap samer? 

2: Vilka likheter och skillnader finns mellan den svenska, norska och 

finländska synen på samer? 

3: Vad säger synen på samer om synen på begreppen medborgarskap, 

etnicitet, nationell identitet och de mänskliga rättigheterna 

 

Uppsatsen har haft en läroplansteoretisk ansats och även använt följande 

teoretiska begrepp för att besvara frågeställningarna: mänskliga rättigheter, 

etnicitet, nationell identitet och medborgarskap. Metoden som legat till grund 

för studien är en kvalitativ textanalys med användandet av idealtyper. Vidare 

har även ”Most similar systems designs” (MSSD) använts för bland annat 

urvalet. Resultatet visar att länderna behandlar samerna olika i sina läro- och 

kursplaner, både vad gäller kvantitet och kvalitet. Sverige ser på samerna 

som en minoritetsgrupp bland flera, detsamma gäller Finland. Norge däremot 

ser samerna som en unik grupp. Sveriges syn på medborgarskap är 

internationellt, Norges är nationellt och Finlands globalt. När det kommer till 

nationell identitet och etnicitet så har Sverige och Finland en 

rättighetsbaserad syn på begreppen. Norge har istället en kulturbaserad syn.  
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