
1 Upptäck Religion 47-08068-7 © Börge Ring, Daniel Sandin & Liber AB Får kopieras

Extramaterial om Samerna
Upptäck Religion



2 Upptäck Religion 47-08068-7 © Börge Ring, Daniel Sandin & Liber AB Får kopieras

Samer idag

Samernas gamla religion finns inte längre. Förr i tiden tvingade man samer att bli kristna.  
Därför glömdes den gamla religionen bort. De samer som är religiösa nuförtiden är oftast kristna. 

Den samiska kulturen lever dock kvar. Kultur handlar om traditioner, hur man lever, hur man klär 
sig, vad man arbetar med och så vidare.

Förr i tiden levde nästan alla samer som nomader. Det betyder att de inte bodde på samma plats 
året runt. En del samer lever fortfarande som nomader. Då arbetar man oftast med renuppföd-
ning. De följer med renarna, ser till att de hittar mat och vaktar dem mot olika faror. En fara är 
vargar, som gärna äter ren. 

Samerna är en så kallad ursprungsbefolkning. De har bott i norra Sverige, i Sapmi i flera tusen år. 
De flesta samer talar nuförtiden svenska, men de har också ett eget språk. Det samiska språket  
är mer släkt med finskan än med svenskan. Många samer tycker att det är viktigt att bevara sitt 
språk. Eftersom samerna är en av Sverige minoritetsgrupper så har de särskilda rättigheter 
i samhället. Samiska barn har till exempel rätt till undervisning på samiska.

Ett speciellt samiskt klädesplagg är kolten. Detta plagg används vid speciella tillfällen, då det är 
lite extra festligt. Färgerna på kolten beror på varifrån man kommer.

För hundra år sedan bestämde den svenska regeringen över allt som hade med samerna att göra. 
Numera finns Sametinget. Det fungerar ungefär som riksdagen. Vart fjärde år röstar samerna till 
Sametinget. Där bestämmer man om frågor som är viktiga för livet i Sapmi. 

Vad tycker du? Många samer vill bevara sitt samiska språk. Varför är det är viktigt att bevara 
sitt språk? Vad tycker du om svenska språket, är det viktigt att bevara?

Ordförklaringar

Kultur handlar om traditioner, hur man 
lever, hur man klär sig, vad man arbetar 
med och så vidare.

Nomad är en person som inte bor på 
samma ställe hela året utan som flyttar 
runt.

Ursprungsbefolkning är en grupp männ-
iskor som bott länge i ett land, som anses 
ha rätt till landet eller området.

Sapmi kallas också Sameland och är det 
område som samerna bor i.

Minoritetsgrupp är en grupp människor i 
ett land som har ett annat ursprung, språk 
eller en annan religion än den största 
delen av befolkningen. Sveriges fem mino-
ritetsgrupper med särskilda rättigheter är; 
samerna, romerna, tornedalingarna, 
judarna och sverigefinländare.

Kolt är ett traditionellt klädesplagg

Sametinget bestämmer över frågor som 
är viktiga för samerna. 


