
 

 

Årskurs 7-9 

Sápmi – en gränsöverskridande  

del av Norden 

Sápmi är en utställning om identitet; om historia och framtid, om rättigheter och 

orättfärdigheter genom nationalism och rasbiologi, om kulturmöten och kulturkrockar, om 

bilden av sig själv och bilden av den andre. Vem är same? Vem är svensk? 

Utställning: Sápmi Tid: 60 min Pris: 700 kr 

Kopplingar till läroplanen  
I Nordiska museets skolprogram Sápmi – en gränsöverskridande del av Norden för årskurs 

7-9 berör vi delar ur läroplanen (Lgr 11) i ämnena historia, samhällskunskap och svenska.  

Historia 
Förmågor: 

‣ Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, 

händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer. 

‣ Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. 

‣ Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och 

utifrån olika perspektiv. 

Centralt innehåll: 

‣ Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka 

och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, 

bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri. 

‣ Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors 

upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur 

och motstånd mot detta. 

‣ Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas 

situation i Sverige. 

‣ Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar 

övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.  

‣ Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.  

‣ Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar 

deras villkor och värderingar. 

‣ Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder 

och hur de används i historiska sammanhang. 

  



 

 

Samhällskunskap 
Förmågor: 

‣ Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. 

‣ Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt 

och beslutsprocesser. 

Centralt innehåll: 

‣ Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. 

Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt. 

‣ De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad 

deras särställning och rättigheter innebär. 

‣ Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på 

kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk 

bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet. 

Svenska 
Centralt innehåll: 

‣ Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen. 

‣ Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras 

ställning i samhället. 

 


