Sápmi – Sameland
Studiehandledning för
högstadiets senare år
och gymnasiet

Till läraren
Den här studiehandledningen är tänkt
att användas i samband med ett besök i
utställningen Sápmi på Nordiska museet.
Studiehandledningen vänder sig till
grundskolans äldre elever (år 7–9) och till
gymnasieskolan.
Handledningen följer utställningens olika
teman:
Vems spår?
Jag är same
Same och svensk
Föremålens historia
Blickar och röster
Sápmi – Sameland
Utställningen har två snarlika entréer, en från
varje sida. Vi rekommenderar att ni använder
entrén vid trapphuset.
Gå igenom handledningen i god tid innan
ert besök. På detta sätt kan du som lärare
bestämma vilka teman dina elever bör arbeta
med (om ni inte väljer alla).
Till varje tema finns olika frågeställningar.
Flera av frågorna löses bäst i
gruppdiskussioner. Till vissa teman finns även
en fördjupning, som är tänkt att användas av
gymnasiet (tillsammans med övriga frågor).
För att arbeta med fördjupningen kan
eleverna använda museets Bibliotek. Där
finns litteratur och datorer att använda. Fråga
alltid personalen i Biblioteket om hjälp.
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Använd audioguiden för att få ut så
mycket som möjligt av utställningen och
studiehandledningen. Audioguiden är gratis
och den lånas från museets reception eller
audioguidedisk.
Audioguiden finns även att ladda ner för
iOS och Android om ni vill lyssna inför ert
besök. Läs mer på museets hemsida. Använd
också föremålskatalogen som hänger i
utställningen.
Anmäl ert besök via mejl eller telefon i god
tid för att se till att det finns audioguider till
hela gruppen. Se information & bokning på
sidan 17.

Efterarbete
Vill ni fördjupa er i temat efter besöket?
Nordiska museet har producerat en
webbplats i samband med utställningen
Sápmi som vänder sig till gymnasiet, men
som även kan användas av yngre elever.
Webbplatsens fokus ligger på frågor som rör
identitet och heter Jag är…
Jag är… hittar ni som en länk på vår hemsida
www.nordiskamuseet.se under »För skolan«.

Innehållsförteckning

Karta över utställningen Sápmi
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•
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Jag är same

Sápmi – Sameland

1

Utställningens entré

Entré från

Sápmi är en utställning om att vara same i Sverige.



•

Hammerfest
Hámmárfeasta

Karta över Sápmi

Tromsö
Romsa

Gárta Sámis Map of Sápmi

Röros
Plassje

Norge
Norga
Norway

Gällivare
Jiellevárri

Nordsamiskt område
Davvisámi guovlu
Northern Sami area

Pajala
Bájil
Jokkmokk
Jåhkåmåhkke

Arjeplog
Árjepluovve

Vilhelmina
Vualtjere
Lycksele
Liksjoe

Sydsamiskt område
Oarjánsámi guovlu
Southern Sami area

Åre

Arvidsjaur
Árviesjávrrie

Luleå
Julevu

Skellefteå
Skiellet

Haparanda
Hápárándi

Umeå
Upmeje

Härnösand
Hïernesaande
Sundsvall
Sjädtavaellie

Ryssland
Ruošša
Russia

Söderhamn

Sverige
Ruoŧŧa
Sweden

Arbetsuppgifter:
1. Vilka fyra nationalstater (länder) ingår
i Sápmi?

Murmansk
Murmánska

Östsamiskt område
Nuortasámi guovlu
Eastern Sami area

Rovaniemi
Roavvenjárga

Östersund
Luvlieluspie

Idre
Eajra

Oslo

Sápmi berättar om möjligheter och svårigheter, om
rättigheter och om orättvisor. Det är en historia om
både makt och motstånd. Det är en historia om att
vara i minoritet bland en majoritet, det är en historia
där också den som inte är same kan känna igen sig.
		
Gå igenom text och bild på textbandet längs med väggen.

Enare
Anár

Karesuando
Gárasavvon

Kiruna
Giron

Lulesamiskt område
Julevsámi guovlu
Luleå Sami area
Tärnaby
Dearna

Snåsa
Snåase

Trondheim
Troandin

Karasjok
Kautokeino Kárásjohka
Guovdageaidnu

Narvik
Narviika

Drag
Ajluokta

N

S

Stockholm
Stockholmmas

Finland
Suopma

Helsingfors
Helsset Helsinki

3. Samernas nationaldag firas den 6 februari.
Ska skolor och arbetsplatser ha flexibel
ledighet för firandet av helgdagar?
Diskutera med andra i gruppen och skriv
ner vad ni kom fram till:

2. Vad är ett urfolk?
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Vems spår?
•
•
•
• •
Intryck

Möten mellan människor gör avtryck och lämnar spår.
Våra kläder, vårt språk och våra saker visar vilka vi är.
Men vi lånar också av varandra, påverkar och blir
påverkade. Det samiska kan ses i det svenska och det
svenska i det samiska. Tradition och förändring går
hand i hand.
Vad är samiskt? Vad är svenskt?
Läs texterna på montrarna: Intryck och påverkan, En gång
samiskt, Samiska spår och Influenser i utställningen.

Arbetsuppgifter:
1. Titta på lådan (som ser ut som en stor byrå)
med koltar i. Titta på färgbilderna ovanpå
lådan och läs texten. Dra ut den översta
lådan. Läs texten Ge exempel på hur kolten
har förändrats genom åren.
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2. Titta i montern Samiska spår. Berätta något
om näbbskon som du tycker är intressant!

3

3. Diskutera med varandra i gruppen: Visar
kläderna vi bär vilka vi är? Skriv ner något
ni kommer fram till.

Fördjupning B
Ge andra exempel på hur möten mellan
kulturer har påverkat form och design.

Fördjupning C
Diskutera i grupp. Skriv ner era tankar:
finns det nackdelar med att vi tar intryck
av varandra? Kommer allt se likadant ut i
framtiden, eller är förändring nödvändigt för
att bevara det traditionella?

Fördjupning A
Beskriv hur samiska former och föremål kunde
påverkas av andra kulturer och tvärtom.
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Jag är same

•
Intervjuer

Gå till fotografierna av de tio personer som
är intervjuade i utställningen.
Använd audioguiden och lyssna på några
av intervjuerna. Lyssna till exempel till
Linda Mannela, Lars-Marcus Kuhmunen,
Lotta Willborg Stoor och Victoria Harnesk.

Arbetsuppgifter:
Intervjuerna handlar till stor del om
frågor som rör människors identitet. En av
personerna säger t.ex. »Svensk är mer min
natio-nalitet, samiskhet det är min identitet«
(Victoria Harnesk).
1. Hur skulle du beskriva dig själv och din
identitet om du fick frågan av någon annan?
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Same
och svensk
Ljudslåda

•

Vem är same och vem är svensk? I tusentals år levde
människor tillsammans utan att fundera på om man var
same eller svensk. Med nya gränser i Sápmi och nya
maktförhållanden förändrades detta. Det blev tydligare
skillnader mellan människor.
Under 1800-talet började vetenskapen bli allt
mer intresserad av ursprung. Forskarna delade in
människor i olika grupper. De använde sig av utseende
och släktskap och rangordnade människor i bättre
och sämre raser. Sverige blev ett land med ett ojämlikt
förhållande mellan majoriteten som kallades svenskar
och olika minoriteter, bland dem samerna.
Att vara både same och svensk kan upplevas som en
tillgång, och en dubbel identitet. För andra känns det
samiska arvet fortfarande som ett öppet sår.
Vem är vad? Vem är same? Vem är svensk?
Varför vill du veta?

Arbetsuppgifter:
1. Läs alla texter på ljuslådan, som ser ut så
här. Läs om Folket i Norr, Lapp skall vara lapp,
Samer blir urfolk och Rädda vargen skjut en same.

© Nordiska museet 16/1 2008
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2. Diskutera med varandra och försök
komma fram till vad uttrycket »lapp skall vara
lapp« stod för. Titta gärna på montern Lika
eller olika – samernas skola (s. 11 i den
här handledningen.)

4. Gå in i filmrummet (den stora, svarta
»lådan«). Läs dikten på väggen och titta på
filmen Bilden av farmor.
I dikten står meningen »den dolda rasismen«.
Diskutera vad begreppet betyder och hur
dold rasism kan yttra sig i Sverige idag.

3. Diskutera dessa påståenden i grupp,
skriv ner era åsikter.
Är det så att:
Människor föds med olika egenskaper som
präglar hela deras liv
Eller är det så att:
Människor präglas av det liv hon lever
och utvecklar olika egenskaper

Fördjupning
Besök Nordiska museets Bibliotek på plan 1.
Personalen i biblioteket hjälper dig att hitta
boken Same och lapp – i tid och otid av Helena
Carlsson. Läs ett eller flera av kapitlen: Lapp
ska vara lapp, Skallmätning och Rasbiologiska
institutet och steriliseringar, s. 97–104.
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Föremålens
historia
•

Museer samlar på föremål och föremål kan berätta en
historia: om vem som har ägt det och vad det har
använts till. Det kan också berätta något om en
historisk tid eller om ett visst sätt att leva.
I den här delen av utställningen finns sju föremål
presenterade från Nordiska museets samiska samling.
De flesta föremål i samlingen kom till museet i slutet
av 1800-talet eller under tidigt 1900-tal.
Föremålen har valts ut av utställningens samiska
referensgrupp. Referensgruppen var med under
arbetet med utställningen.

Innan samerna kristnades hade de en egen religion.
De ansåg att allt som levde i naturen hade en själ.
De använde sig av speciella ritualer för att försäkra
sig om ett gott samarbete mellan människorna och naturen.

1. Trumman
Trumman hade en mycket stor religiös
betydelse. Den var ett hjälpmedel för nåjden
att få kontakt med den gudomliga världen.
Nåjden spelade en viktig roll i de religiösa
ceremonierna. Nåjden var en förmedlande
länk mellan människorna och gudavärlden.
 Läs mer om trumman vid montern.
© Nordiska museet 16/1 2008
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2. Seiten
I naturen fanns det särskilda
platser eller som betraktades
som heliga. Dessa platser
kallades seitar.
 Läs mer om seiten
vid montern.

3. Náhppi
En náhppi användes då
renkon (vajan) mjölkades.
 Läs mer om náhppin
vid montern.

4. Lilla trumman
Den lilla trumman kan vara
en jaktrumma – när man
skakar den rasslar ringarna
och något skramlar inuti.
 Läs mer om den lilla
trumman vid montern.

5. Hattas ren
Historien om Hatta är känd
för många. Hatta förlorade sina
renar, blev ensam och fattig
och började tillverka små renar
i miniatyr.
 Läs mer om Hattas vid
montern.

7. Bältet
6. Silverkragen
För pengar som kom från
renskötsel, skinn och pälsverk
beställde samerna silverkåsor,
ringar och halssmycken.
 Läs mer om silverkragen
vid montern.
© Nordiska museet 16/1 2008

Det här kvinnobältet är det
första föremålet i Nordiska
museets samiska samling.
 Läs mer om bältet vid
montern.

9

Arbetsuppgifter:
1. Välj ut ett av föremålen som du tycker är
särskilt intressant. Berätta om föremålet och
varför du valde det.

2. Har du ett föremål som representerar dig?
(Välj ett eget föremål, inte ur utställningen.)

3. Finns det något föremål som representerar
din familj? (Välj ett eget föremål, inte ur utställningen.)

5. Tror du att andra med samma bakgrund
som du (samma land och samma kultur)
skulle hålla med dig om valet av föremål?

Fördjupning
Idag ställs frågor kring de föremål i museernas
samlingar som har hämtats eller köpts från
andra kulturer. I Sverige handlar den här
debatten bland annat samernas föremål.
Läs texterna i detta avsnitt som handlar om
samlandet och samlarna. Diskutera med
varandra: ska föremålen lämnas tillbaka? I
så fall, till vem eller till vilka? Eller ska de ses
som en del i ett allmänt kulturarv och visas
på museerna?
Skriv ner era åsikter.

4. Finns det något föremål som du tycker
representerar ditt land eller din kultur?
(Välj ett eget föremål, inte ur utställningen.)

© Nordiska museet 16/1 2008
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Blickar
och röster
•

Den här delen handlar om hur samerna har blivit
beskrivna av andra. Bland annat i de svenska skolböckerna. Men det handlar också om samernas eget
språk och egna röster.
Vems blick?
Vems röst?
Vems berättelse?

Lika eller olika
– samernas skola

Lika eller olika
– skolans samer

Sedan 1600 talet har samiska barn fått någon
form av skolundervisning, även om den har
varit oregelbunden. Undervisningen har
bland annat skett i samband med att samerna
kristnades.

I de svenska läroböckerna nämns vanligtvis
inte samerna alls eller också har de beskrivits
på ett stereotypt och kränkande sätt.
 Läs texterna som hör till montern
om skolan.

En särskild skola, nomadskolan, startades
1913 för samiska barn som kom från renskötande familjer. Nomadskolan var en del
av svensk politik vars mål var att se till att
de renskötande samerna inte blev bofasta
och en del av »civilisationen« (jämför gärna
med avsnittet Same och Svensk på sid. 6).

© Nordiska museet 16/1 2008
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Arbetsuppgifter:

2. Ta ställning till påståendet:

1. Ta ställning till påståendet:
Alla barn i Sverige ska få samma slags
undervisning
Diskutera först med varandra.
Motivera din egen åsikt här:

Det ska finnas särskilda skolor för barn med olika
kulturer i Sverige
Diskutera med först med varandra.
Motivera din egen åsikt här:

Fördjupning
Gå till Nordiska museets Bibliotek. Fråga
personalen efter tidskriften Samer – ett
ursprungsfolk i Sverige (Jordbruksdepartementet,
Sametinget, 2004). I den kan du läsa artikeln
Mellan två identiteter som handlar om
erfarenheter från nomadskolan i Sverige.
Länktips: www.samer.se Titta under rubriken
samhälle, därefter utbildning.

© Nordiska museet 16/1 2008
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Ett eget språk

Återvinning
Lotnašuvvan
Recycling

Internet
Interneahtta
Internet

I den svenska skolan kunde barnen förbjudas
att tala samiska med varandra. Under 1960och 70-talen slutade många föräldrar att tala
samiska hemma.
Växthuseffekt
Šaddovisteeffeakta
Greenhouse effect

Eatnanvuloš
Underground

Spa Spa Spa

Bassanmášiidna
Washer

Tunnelbana

Charter trip

Detective story
Garggas
Blogg
Blogga Shower
Charterresa
Blog
Chartermátki

Tvättmaskin

Film
Filbma
Film

 Läs texterna som hör ihop med montern.
Chatt Chatta Chat
Kärnkraft
Váimmusfápmu
Nuclear power

Jeans
Jeansa
Jeans

Dator
Dihtor
Computer
Utsläpp

Industri
Industriija
Industry

Skönlitteratur
Čáppagirjjálašvuohta
Literature

Deckare
Detektiivaromána

Highway

Nuoskkideapmi
Emissions

Skriv ner dina egna reflektioner kring
språkets betydelse för identiteten.

Vattenkraft

High-rise building

Bil Biila Car

Mobiltelefon

Mobiiltelefovdna
Mobile telephone

Fabrihkka
Factory

Stad

Gávpot
City

Arbetsuppgifter:
1. Vad heter de tre samiska dialekter som
talas av samer i Sverige idag?

2. Om man förlorar det språk som ens
föräldrar och släktingar talar, vad kan det
innebära för en människa? Ge ett exempel
från utställningen.

© Nordiska museet 16/1 2008

Diskutera med varandra i gruppen: varför
är språket viktigt för identiteten?

Čáhcefápmu
Hiss Hydroelectric
power
Heaisa
Lift
Fabrik

Höghus
Alladállu

Elektricitet
Elrávdnji
Electricity

Rulltrappa
Rullaráhppá
Escalator

Miljöavfall

Dusch

Cykel
Sihkkel
Bicycle

Birasruska
Hazardous waste

Motorväg
Mohtorluodda

3. Använd audioguiden och lyssna på Linda
Mannela och Per-Gustav Idivuoma som
beskriver sina förhållande till språk

För dig som är extra nyfiken: gå ner i
museets faktarum Fatburen på plan 1.
Be personalen där att hjälpa dig hitta
boken Samer – ett ursprungsfolk i Sverige
(Jordbruksdepartementet, Sametinget, 2004).
På sidan 56 kan du läsa om olika samiska ord
för snö.

Fördjupning
Gå ner till museets Bibliotek och läs
vidare (be personalen där om hjälp): I
boken Samer – ett ursprungsfolk i Sverige
(Jordbruksdepartementet, Sametinget, 2004)
kan du fördjupa sig i språket i kapitlen:
Samiska språket – en historisk gåta s. 50–51 Att
lära sig sitt eget språk s. 52–53 Ett språk med
oändlig variation. s. 56 Modersmålsundervisning
– en rättighet för få s. 54–55
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Sápmi – Sameland
Bänk med

•

För många människor finns det en plats som de känner
att de tillhör och där de har sina rötter, oavsett var de
bor. För många samer är det Sápmi med dess natur och
livsvillkor.
Samernas tillgång till fjällvärden har minskat genom
århundradena. Sedan länge pågår olika rättsprocesser
om renbetet, fiket, jakten och rovdjuren. De
renskötande samerna ser sig orättvist behandlade och
kräver självbestämmande i egna angelägenheter.

Gien reaktoe?

Vems

Vems rätt? Vems mark?
Vem var först? Spelar det roll?

rätt?

Whose

Gean riekti?

Gen riektá? law?

Sápmi
För många människor finns det en plats
som de känner att de tillhör, där de har
sina rötter, oavsett var de bor. För många
samer är det Sápmi med dess natur och
livsvillkor.
Samernas tillgång till fjällvärlden har minskat
genom århundradena. Sedan länge pågår olika
rättsprocesser om renbetet, fisket, jakten och
rovdjuren. De renskötande samerna ser sig orättvist behandlade och kräver självbestämmande
i egna angelägenheter.

Sápmi
Ollu olbmuide gávdno báiki masa dovdet gullevašvuođa, baiki gos dain leat ruohttasat, beroškeahttá
gos orrot. Ollu sámiide dat lea Sápmi luondduinis
ja eallineavttuidisguin.
Sámiid vejolašvuohta duottarmáilmmi geavahit lea unnon jahkečuđiid mielde. Riekteproseassat boazoguohtuma, guolásteami,
bivddu ja meahcceealliid birra leat guhká leamaš jođus. Boazosámit atnet sii leat gieđahallojuvvon eahpevuoiggalaččat ja
gáibidit iešmearrideami iežaset áššiin.

Sápmi
Many people have a place to which they feel they
belong, where they have their roots, no matter where
they happen to live. For many Sami it is Sápmi,
with its distinctive countryside and conditions.
Sami access to the mountainous regions has diminished over
the centuries. Legal battles have raged for years over reindeer
pasturage, fishing, hunting and predators. The reindeer-herding
Sami feel they have been treated unfairly and are demanding
a right to self-determination.

Arbetsuppgifter:
1. Börja med att gå till den stora bänken med
utdragbara lådor. Dra ut den översta lådan.
Läs texterna bredvid kartan.

4. Tror du att alla samer har renar?

2. Dra ut låda nummer två och titta på
en modern karta över Sápmi. Läs texterna
bredvid kartan. Känner du igen dig på
kartan? Hittar du Stockholm?
3. Dra ut låda nummer tre. Där hittar du
en karta över de 51 samebyar som finns
i Sverige. Läs texterna bredvid kartan.
Vad är en sameby?

© Nordiska museet 16/1 2008
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5. Gå till montern som heter Rätten till platsen.
Läs texterna och titta på bilder och föremål.
När började svenska staten intressera sig för
marken i den nordligaste delen av Sverige?

8. Gå till montern som heter Rätten till
självbestämmande. Förklara vad Sametinget är
och hur det fungerar.

6. Gå till montern som heter Rätten till
traditionell kunskap. Läs texterna och titta
på bilder och föremål. Vad menas med
»traditionell kunskap«?
9. Låna föremålskatalogen som finns på
väggen. Välj ut ett föremål från montrarna i
denna del som du tycker är intressant och
som på något sätt beskriver det som montern
handlar om, till exempel Rätten till renen eller
Rätten till platsen.
Har du en sådan kunskap?
Beskriv ditt föremål och förklara hur du
tänkte när du valde det.
7. Gå till montern som heter Rätten till renen.
Läs texterna och titta på bilder och föremål
Kan du beskriva någon skillnad mellan att ha
tamboskap och äga renar?

Fördjupning

Gå ner till museets Bibliotek på plan
1. Fråga personalen efter hjälp att hitta
boken Samer – ett ursprungsfolk i Sverige
(Jordbruksdepartementet, Sametinget, 2004).
I den kan du läsa mer om markrättigheter
och marktvister på s. 32–33.
© Nordiska museet 16/1 2008
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Information
& bokning

Vad är
Nordiska museet?

Anmäl ert besök eller boka visning via
bokning@nordiskamuseet.se
Telefon 08-519 545 50

Nordiska museet är Sveriges
största kulturhistoriska
museum. Här berättar vi om
hur människor i Norden bott,
ätit, klätt sig och firat sina
traditioner från 1500-talet och
framåt.

Adress
Nordiska museet
Box 27820
115 93 Stockholm
Telefon
Växel 08-519 546 00
Besöksadress Djurgårdvägen 6–16,
Stockholm
Buss 44, 47 eller 69
Spårvagn linje 7
T-bana Karlaplan
Djurgårdsfärja
www.nordiskamuseet.se

Museet grundades av
Artur Hazelius år 1873
och museibyggnaden på
Djurgården stod färdig 1907.
Välkommen till vardagens palats!

Välkommen!

Sápmi – Sameland
En studiehandledning för högstadiets senare år och gymnasiet
Nordiska museet, Stockholm 2007
Utställningar och förmedling
Idé och innehåll Wenke Rundberg
Grafisk form Johanna Finne
Utställningen Sápmi öppnade november 2007
på Nordiska museet.
Producent Amanda Creutzer
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