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ARBETSUPPGIFTER – SÁPMI

gör en exkursion

Samiska lämningar finns inte bara i fjälltrakterna. De ligger spridda över 
nästan hela länet. Om man vill göra en exkursion för att titta på samiska 
spår kan det vara lämpligt att börja med att titta på:
http://sparfran10000ar.se/ 
och följa länkarna >Spåren i landskapet>Fornlämningar och fynd>Karta

Läraren bör därefter göra en rekognoseringstur för att förvissa sig om 
att det går att lokalisera några lämningar.



ARBETSUPPGIFTER – SÁPMI

gör en kåta

material:
björkris
trasmattor eller filtar
stenar som är ca 25 cm i diameter
en något större, ganska flat sten (inte skiffer)
ved

För att få en bättre uppfattning om hur det skulle vara att leva i en kåta 
kan man bygga en plan av en kåta på golvet eller på marken utomhus. 
Börja med att lägga stenarna en cirkel med cirka 5 m diameter, spara en 
öppning för ingången. Av stenarna görs även härden. Den läggs i mitten av 
kåtan. Härden ska vara cirka 0,8 x 1,1 m, oval eller rektangulär, och place-
ras med ena kortänden mot ingången. I den andra kortänden placeras den 
större flata stenen. Från härden till dörren kan man lägga två armar av sten 
eller två stockar. Golvet täcks med riset. Ovanpå riset lägger man trasmat-
torna eller filtarna (förr användes renskinn). Sätt er kring härden och prata 
om hur det var att bo i en kåta. De som befinner sig utomhus och kan elda, 
kan pröva att baka bröd på en häll eller i en stekpanna.

Ur Ernst Manker, Acta lapponica IV.



ARBETSUPPGIFTER – SÁPMI

baka glödkakor

material:
skål
träsked
kornmjöl
salt
vatten
ved
tändstickor
en plan stenhäll
tre mindre stenar
brödspade

Börja med att göra upp eld. När elden börjar övergå till glöd placeras en 
stenhäll över elden genom att den läggs på de mindre stenarna. Gör en deg 
av kornmjöl, salt och vatten. Dela degen i mindre bitar som plattas ut till 
relativt tunna kakor.

Grädda kakorna genom att lägga dem på den heta hällen. Vänd varje 
kaka en gång under gräddningen med en brödspade. 

Glödkaka kallas brödet för att det ibland gräddades direkt på glöden.

En förutsättning vid glödkaksbak. Foto: Anders Björkman.



ARBETSUPPGIFTER – SÁPMI

göra kaffeost

material: 
10 liter standardmjölk
3 dl grädde
10 ml löpe

Värm mjölk och grädde till 30–35 grader i en stor gryta. Det får inte vara 
varmare. Tillsätt löpe och håll temperaturen vid 30–35 grader i 30–45 mi-
nuter.

Rör om då och då. Vätskan ska »flocka sig«. Då detta sker häller man 
över allt i en silduk som placerats i till exempel ett stort durkslag ovanför 
ett stort kärl eller en hink. Lägg en tyngd på ostmassan och låt vasslan 
rinna av under en natt eller cirka 8 timmar.

Placera ostkakan i en ugnsfast form. Slå eventuellt över en skvätt grädde 
på ytan, för att göra den lite rundare i smaken. Grädda ostkakan i ugnen, 
200 grader ungefär 20 minuter. Osten skall bli gyllenbrun på ovansidan.

Skär små bitar av ostkakan och lägg dem i en kopp varmt kaffe, eller ät 
med en god sylt, exempelvis hjortron.

Detta blir en ganska stor ost, men den går bra att frysa i bitar. Eller halvera 
satsen! Vasslan används förslagsvis till brödbak.

Kaffeost med hjortronsylt. Foto: Teemu Rajala/Wikimedia Commons.



ARBETSUPPGIFTER – SÁPMI

laga gompa

material:
stjälkar av kvanne – Obs! inte björnloka som är giftig
kniv
gryta
mjölk

Stjälkar av kvanne hackas och kokas. Därefter blandas de med mjölk. Det 
blir en grynig, grön massa. Gompa lagrades under vintern för att ätas på 
våren. Samer blandade också hackad fjällsyra eller tolta med mjölk och 
fick ett liknande resultat.

Kvanne har visat sig vara mycket rik på C-vitamin. Torkad rot av kvan-
ne, som har en sötaktig smak, användes ibland som karameller.

Kvanne. Foto: Opioła Jerzy/Wikimedia Commons.



ARBETSUPPGIFTER – SÁPMI

gör egna renmärken

material:
apelsiner
knivar
papper

När man har fångat en renkalv måste man märka den med sitt eget ren-
märke. Renen märks i båda öronen. Man kan öva sig att skära renmärken 
på apelsinskal. Det känns ungefär likadant men ett riktigt renöra är segare. 
Skala apelsinerna så att Ni får fyra skalklyftor av varje apelsin. Titta på de 
avbildade renmärkena och rita sedan egna märken på ett papper.

Pröva därefter att skära in dem i ett skal. Tänk er hur det skulle vara att 
göra samma sak på en levande renkalv. Hur skulle man till exempel måsta 
hålla i kniven?

Renmärken sedda från renens rygg. Varje renägare har sin egen unika kombination av renmärken. 
Källa: Norrländsk uppslagsbok.

Vänster öra Vänster öraHöger öra Höger öra



ARBETSUPPGIFTER – SÁPMI

kasta med töm

material:
plastkabel, 7–8mm i diameter och 15–20 m lång
hornring (lassoring) av järn eller plast
(ring och töm kan till exempel beställas av Tärna Vilt 0954-320 00)
renhorn eller annat föremål

Att kasta med töm (lasso) måste en person som ska bli renskötare lära sig 
tidigt. Egentligen är det inte så svårt som det verkar. Sök upp en öppen yta, 
gärna en gräsplan. Sätt upp ett renhorn eller något annat som mål.

1. Sätt fast tömmen i ringen genom att göra en stor knut i ena änden av 
tömmen och trä den andra änden av tömmen genom hornringens min-
dre hål och därefter tillbaka genom det större hålet.

2. Fatta ringen med vänster hand och drag ut en så stor ögla som möjligt 
(så stor som dina armar räcker till).

3. Dra ut en till ögla med höger hand samtidigt som du håller kvar den 
första i handen. Greppa tömmen underifrån. Upprepa rörelsen tills du 
har större delen av tömmen i höger hand. 

4. Släpp ringen men låt tömmen ligga kvar i vänster hand. Den ska ligga 
löst och kunna löpa genom handen.

5. Kasta den ihopsamlade tömmen med höger hand. Det är inte allt för 
svårt att träffa ett mål som står stilla. Betydligt svårare är det att fånga 
en ren som rusar runt med en massa andra renar. En renskötare ska inte 
bara fånga en ren, hon ska fånga rätt ren också.



ARBETSUPPGIFTER – SÁPMI

samiska på kartan

Studera fjällkartan och leta reda på några av följande ord och fundera över 
om terrängen verkar överensstämma med ordets svenska betydelse. Obser-
vera att stavningen av samiska ord och namn kan variera.

ape – stor myr, myrlandskap
blerik – sjö genomfluten av en älv
jaure – sjö
jiekna – is, jökel, glaciär
jåkkå – bäck, å
jägge – myr
kaise – brant högfjäll
kårså – ravin, trång dal
lako – fjällhed
luokta – vik
luspe – utflöde
njarka – udde
puolta – bergssluttning

saiva – sjö
savon – sel, lugnvatten
suolo/i – ö, holme
tjåkkå – fjälltopp
tjålme – sund
tjärro – bergrygg
vagge – dalgång
varatje – litet fjäll
vardo – lågfjäll
vare – berg, fjäll
vuopme – (löv)skog
ätno – älv, å

Detalj av Fjällkartan »Tärnaby – Hemavan – Ammarnäs AC2«.


