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LÄrArHAndLEdning TiLL KuLTurHisTOriEn
Handledningen är ett pedagogiskt material att använda i undervisningen 
om vår regionala kulturhistoria. Här finns såväl teoretiska kunskapssam-
manställningar, förslag till övningar och arbetsuppgifter som en omfat-
tande förteckning över var man finner information och inspiration i sin 
undervisning.

Handledningen består av:

introduktion 
som presenterar de många resurser och möjigheter som står till buds på 
museer och institutioner i länet samt på Internet.

fördjupningstexter
som i koncentrerad form redogör för ett avgränsat fält eller en särskild  
epok. Till var och en av dessa finns en förteckning över litteratur för 
ytterligare studier. 

arbetsuppgifter
Som visar hur man i sin pedagogiska verksamhet kan utgå från kultur-
landskapet i undervisningen och integrera västerbottnisk kulturhistoria 
i de ordinarie skolämnena.

faktablad 
som riktar sig direkt till eleverna, med fördjupningar och uppgifter. 

Lärarhandledningen är sammanställd och utgiven av Västerbottens mu-
seum i Umeå. För mer information kontakta:
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kort historik

Samerna är en folkgrupp som lever i ett område, som sträcker sig över fyra 
nationer – Sverige, Norge, Finland och Ryssland. De kallar sitt land för 
Sápmi. En stor del av Västerbottens län ingår i Sápmi. Av totalt omkring 
80 000 samer bor cirka 20 000 i Sverige, av dessa är cirka 4 700 är ren-
skötare.

Det finns olika grupper av samer. Här i länet finns både sydsamer, nord-
samer och skogssamer. De flesta är sydsamiska fjällsamer.

Skillnaden mellan nordsamer och sydsamer utgörs av olikheter i språk 
och kultur. Skillnaden mellan fjällsamer och skogssamer har sitt ursprung i 
att fjällsamerna en gång anpassade sig till fjällrenen och skogssamerna an-
passade sig till skogsrenen. Fjällsamerna tillbringade sommaren på fjället 
eller vid norska kusten och vintern i skogsområdet. Skogssamerna flyttade 
hela året inom skogsregionen.

De första människorna kom förmodligen till Västerbotten cirka 8 000 
år före Kristus. De levde som jägare, fiskare och samlare. Människorna 
fortsatte att leva på ungefär samma sätt under flera tusen år. Så långt bakåt 
i tiden som skriftliga källor sträcker sig har det aldrig hävdats att någon 
annan folkgrupp än samerna haft sin hemvist här.

Någon gång under förhistorien började samerna flytta efter renen. Man 
flyttade också för att utnyttja andra näringskällor på bästa sätt, till exem-
pel fisket. Antagligen växte den samiska identitet som vi känner nu fram 
under årtusendet före Kristus.

Man vet att det under första årtusendet efter Kristus fanns renvallar 
för tamrenskötsel. Förmodligen hade man små grupper av tama renar. 
De kunde användas som lockdjur vid vildrensjakt och som dragdjur. Den 
skogssamiska typen av renskötsel är förmodligen den mer ursprungliga.

Under medeltiden hade birkarlarna – handelsmän bosatta i nuvarande 
Norrbottens kusttrakterna – rätt att handla med samerna och ta upp skatt 
av dem. Birkarlarna delade in Sápmi i olika handelsdistrikt, så kallade 
lappmarker. De hette Kemi, Torne, Lule, Pite och Ume lappmarker. Senare 
tillkom även Åsele lappmark.

Samernas tidiga handelskontakter med svenskar och norrmän har för-
modligen i första hand rört sig om de begärliga pälsskinnen. Samerna beta-
lade också stora delar av sin skatt i skinn. De betalade både till den Norska 
och den Svenska kronan.

Före 1600-talet var samerna relativt fristående från Sverige i övrigt. Men 
under 1600-talet gjordes ansträngningar att knyta dem hårdare till riket. 
Bland annat anlades nya kyrk- och marknadsplatser inom det samiska bo-
sättningsområdet.

Rennomadismen utvecklades under 1600-talet. Delvis berodde detta på 
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en minskad vildrenstam, med medföljande sämre jaktmöjligheter, delvis 
beroende på att staten nu ville ha skatten i kött och fisk i stället för i skinn-
varor. Följden blev att man började hålla många fler tamrenar. 

Under 1700- och 1800-talet ökade antalet nybyggen inom lappmarken. 
Samernas områden minskade och intressekonflikter kring jakten, fisket och 
betesmarken uppstod mellan samer och nybyggare.

Lappskatteland var det område som en same med sedvanerätt förr hade 
rätt att bruka, sälja och köpa. Lappskattelandet kunde även ärvas. Inneha-
varen måste därmed även betala skatt. Efter hand, när nybyggare kolonise-
rade området, begränsades lappskattelandsrätten till att omfatta jakt, fiske 
och renbete. Med tiden blev många samer själva nybyggare, vilket ofta 
innebar att de försvenskades. 

Under 1900-talet har samernas land och rättigheter tagits i anspråk av 
många andra anledningar till exempel för vattenkraftens, gruvnäringens, 
skogsindustrins och turismens räkning. 1900-talet har även på många 
andra sätt varit förändringarnas tid för samerna. En av de större och mer 
betydande förändringarna var övergången från naturahushållning till pen-
ninghushållning. 

viktiga årtal:
1526 – Gustav Vasa erkänner samernas sedvanerätt.

1553 – kronan övertar indrivningen av samernas skatt från Birkarlarna.

1673 – lappmarksplakatet ger nybyggare rätt att ta upp nybyggen i lapp-
marken. Man trodde att samer och nybyggare inte skulle konkurrera ef-
tersom de ansågs ha olika intressen. Staten lockade nybyggarna med skat-
tefrihet och befrielse från militärtjänst.

1695 – lappmarksplakatet kräver att nybyggare ska ägna sig åt jordbruk 
och boskapsskötsel.

1751 – lappmarksgränsen fastslås vilket innebar att samer och nybyggare 
fanns på ena sidan gränsen och bönderna på den andra. Gränsen skulle 
skydda samernas intressen. Samma år skrevs lappkodicillen som ett tillägg 
till de handlingar där man fastslår gränsförhållandena mellan Norge, Dan-
mark och Sverige. Kodicillen hävdar bland annat samernas rätt att passera 
gränsen mellan Norge och Sverige med sina renar.

1867 – odlingsgränsen fastslås, som bestämmer hur långt upp i fjällvärlden 
nybyggen får anläggas.
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1886 – renbeteslag som innebär att skattelanden förändras till att bli en 
gemensam rätt till betesmarker för varje sameby. Lagen innebär att icke 
renskötande samer förlorar sina samiska rättigheter.

1917 – renbeteskonvention som begränsar samernas rätt till sommarbete i 
Norge. I förhandlingar med Norge gick Sverige med på villkor som innebar 
att samerna i vissa byar i Norrbotten miste delar av sina renbetesmarker. 
Betesbrist uppstod vilket innebar att ett antal samefamiljer från Norrbot-
tens län tvångsförflyttades söderut. Det är anledningen till att det i dag 
finns både nord- och sydsamisktalande i Vsterbottens län. Därför ges också 
undervisning på båda språken vid sameskolan i Tärnaby.

1928– renbeteslag som vidhåller samernas ensamrätt till renskötsel. Bland 
samerna uppstod två skilda grupper; de renskötande med samiska rättig-
heterna och de icke renskötande som saknar dessa rättigheter.

renskötaråret

Det traditionella renskötaråret börjar för fjällsamerna med att renkorna, 
vajorna, kalvar i maj. Vårvistet låg oftast i närheten av kalvningslandet. 
Efter kalvningen följde en lugn tid för samerna. 

I mitten av sommaren flyttar de upp till högfjället och kring midsommar 
samlas djuren för kalvmärkningen. Märkningen innebär att man skär mär-
ken i renkalvarnas öron. Alla renägare hade ett eget märke. 

I september, när man är tillbaka vid höst- och vårvistet är det tid för slakt 
av sarvar, rentjurarna. Två månader senare, i november, är det renskiljning. 
Den sker i samband med flytten ner till vinterbetet i skogslandet. Nu delas 
renarna i mindre grupper, så kallade vintersitor. 

Kring påsk bär det av upp till fjällen igen. 

dagens renskötsel

Dagens renskötsel är i grunden densamma som den traditionella. Det är 
fortfarande renens årscykel som bestämmer. Fjällrenens biologiska rytm 
innebär att den vandrar mellan olika betesområden, från sommarens fjäll-
landskap till höstens björkskogsområde och vidare till vinterns barrskog, 
och därefter under våren på nytt upp till fjällbjörkskogen. 

Under 1900-talet har dock en hel del förändringar skett. De inflyttade 
nordsamerna påverkade sydsamerna med sin mera extensiva renskötsel 
som innebär att renarna periodvis släpps fria. Ekonomin förändrades från 
en ekonomi där man själv producerade det som behövdes, mot en penning-
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hushållning. Renskötseln har övergått från en mer intensiv renskötsel med 
tama renar som mjölkades, till en extensiv renskötsel som var inriktad på 
köttproduktion.

I dag används hjälpmedel som helikopter, skoter och fyrhjuling i ren-
skötseln. När renskötarna i dag flyttar sina renar bor de inte längre i kåta, 
utan i hus som ligger vinterbeteslandet. 

Samebyns område är tredelat: sommarbete, vår och höstbete samt vin-
terbete. Vinterbetesområdena tillåts samerna i dag bara nyttja under perio-
den oktober–april. Sommarbeteslandet kan samerna använda året runt om 
de vill.

Med tiden har många renskötande samer blivit halvnomader, det vill 
säga en stor del av familjen är mer eller mindre bofast, ibland på den plats 
där man tidigare har haft sitt höst- och vårviste.

Renskötselområdet är indelad i samebyar, vilka fungerar som ekono-
miska enheter för de samer som använder byns mark till renbete. I dag 
finns 51 samebyar i Sverige. Av dessa tillhör sju Västerbottens län. Sex är 
fjällsamebyar. Det är Gran, Ran, Umbyn, Vapsten, Vilhelmina norra och 
Vilhelmina södra. Den sjunde är en skogssameby som heter Malå sameby. 
I Västerbottens län betar även renar från Norge och Norrbottens län.
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