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Forord 

Gjennom flere vandreutstillinger med forskjellige tema formidler Nordnorsk Kunstmuseum 

kunst til barn og unge i skolene i Nord-Norge. Mange skoler ligger langt fra byer og steder 

der man kan se originalkunst, og vandreutstillingene blir en måte å nå ut til disse skolene. 

 

Et år med reindriftssamene er en kunstkoffert som inneholder tre fargefotografier av Trym 

Ivar Bergsmo (f. 1963).* Gjennom en periode på tre år (1997 – 2000) fulgte han en 

reindriftsfamilie i Finnmark, og skoleutstillingen består av et utvalg fra denne fotoserien. 

Fotografiene viser et nyansert og usminket bilde av reindrifta, og de er samtidig en hyllest til 

naturen i Finnmark og reindriftssamenes kultur. Skoleutstillingen fokuserer på moderne 

fotografi, levemåten blant dagens reindriftssamer i Nord-Norge, samt diskusjonen om etnisk 

tilhørighet og identitet. 

 

I dette heftet får lærerne en kort presentasjon av kunstneren, bildene, teknikken og 

virkemidlene. Heftet inneholder også en introduksjon til fotografiets historie og forslag til 

hvordan man kan bruke utstillingen i undervisningen. Vandreutstilling kan brukes av alle 

klassetrinn fra 1. til 10. klasse. 

 

* Opprinnelig besto vandreutstillingen av fire bilder, men det ene bildet måtte tas ut av utstillingen. Det vil 

likevel være med som en del av billedbeskrivelsen i selve lærerveiledningen. 

 

 

 

 

 

Tromsø, august 2004 

Kristin Løvås  

Museumslektor 
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Trym Ivar Bergsmo 

Fotografen Trym Ivar Bergsmo (f. 1963) er fra Stokmarknes i Vesterålen, nå bosatt i Harstad. 

Han er utdannet ved Brooks Institute of Photography i USA (1986 – 1989). Bergsmo har hatt 

flere kollektive og separate utstillinger i Norge, bl.a. var han en av utstillerne under 

Festspillene i Nord-Norge (FINN) i 2002. Han har også stilt ut i utlandet: bl.a. Tyskland, 

Bulgaria, Spania, Island og Danmark Det er som landskapsfotograf Trym Ivar Bergsmo har 

gjort seg bemerket. I alle arbeidene viser han en bestemt tilnærming til sine motiver. Han 

fokuserer på det dokumentariske fotografiet, og i bildene sine fanger han landskapets 

stemninger, rytmer, bevegelse og lys. I tillegg vektlegges den estetiske kvaliteten i motivene. 

Samtidig representerer landskapsfotografiene noe mer: Bergsmo ønsker å dokumentere 

levemåten til ulike kulturer og samfunnsgrupper. På en varm og respektfull måte har han 

fotografert fra dagens reindrift i Finnmark og Lofotfisket. Bergsmo har også gitt ut fire bøker, 

bl.a. med bilder fra Lofoten og Kina og av reindrift i nordområdene. Den mest kjente boka er 

Den andre siden av blått – et samarbeidsprosjekt med Lars Saabye Christensen.  

 

Et år med reindriftssamene  

Bergsmo tilbrakte drøye tre år sammen med en reindriftsfamilie fra Kautokeino. Gjennom 

denne perioden skaffet han seg et godt innblikk i en tradisjonell samisk levemåte, og hvordan 

den påvirker menneskene som fremdeles driver med reindrift. Familien som han har hatt 

tilhold hos, har latt ham slippe inn i de fleste sammenhenger som angår reindriftsfamilien året 

rundt, og vi møter dem både til fest og i hverdagen. Bergsmo viser en varm og respektfull 

tilnærming til kultur og mennesker. Han har hatt et oppriktig ønske om å forstå, treffe 

menneskene og dokumentere hverdagsslitet. Kunstneren sier seg dypt grepet av den urgamle 

relasjonen mellom mennesket, dyrene og naturen, så vel som det naturlige forholdet til liv og 

død. Han konstaterer at reindrifta er noe man blir født inn i. Den forutsetter en helt egen 

kunnskap som man får inn fra barnsben av. Respekten for naturen er unik og intakt hos den 

unge generasjon av reindriftssamer. Men kulturen er sårbar og utsatt for ekstreme ytre 

påkjenninger fra storsamfunnet. Reinbeitene blir mindre for hvert år og samisk identitet dras 

mellom tradisjon og den moderne teknologiske verden. Kunstneren har en fotodokumentarisk 

tilnærming: ingen av bildene er regisserte. Dette gjør at fotoserien ikke bidrar til klisjeene om 

samisk levesett. Trym Ivar Bergsmos fotografier står som en hyllest til den samiske kulturen 

og verdiene den representerer.  
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Billedkommentarer 

med utdrag fra boken Et år med reindriftssamene 

 

 

 

 

 

 

Ser etter egen rein er et fotografi som har intensitet, rytme og dus koloritt. Fokuset i motivet 

er på personen i midten. Han er i full konsentrasjon; han ser etter simlene sine slik at han kan 

merke de nye kalvene. Det konsentrerte og nesten anspente kroppsspråket er i sterk kontrast 

til den voldsomme bevegelsen i reinflokken. Dyrene er som en virvelstrøm som danser rundt 

personen i midten, og sanden som virvles opp er med på å forsterke dette inntrykket.  

 

 

Utdrag fra boken Et år med reindriftssamene, s. 46: 

Biedjovággi  

«I Biedjovággi bor de både høst og vår. Om høsten trekker de slaktedyr ut av flokken og 

merker kalvene som ikke ble merket lenger nord. Vi holdt på å reparere et gjerde da vi så 

flokken komme løpende. Vi kastet oss ned for ikke å skremme dyrene fra å løpe inn i 

innhegningen. Jeg lå med det ene øret ned. Den frosne bakken skalv, og det hørtes ut som et 

vedvarende drønn da flokken nærmet seg. En vegg av løpende dyr presset på for å komme 
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inn. Jeg lå bare to meter unna åpningen i gjerdet. Flokken måtte være på om lag 2000 

reinsdyr. Rundt meg trampet 8000 klauver i den steinharde bakken. Is og snø virvlet opp og 

blandet seg med dampen fra dyrene som peste og gryntet rundt meg på alle kanter. Hva skjer 

om de tramper ned gjerdet som var 30 cm unna? Jeg så blikket til noen av dyrene. Selv om 

reinen er vant til mennesker, skjønte jeg da at disse dyrene også er ville. I minuttene og 

sekundene før hele flokken var kommet gjennom åpningen i gjerdet, opplevde jeg noe som 

kanskje er en del av den urkraften eller symbiosen som eksisterer mellom reindriftssamene og 

dyrene deres. En sammenheng mellom menneskene og naturen som vi utenfor, ikke lenger 

forstår og opplever i våre liv.» 
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Motivet i Høstlandskap er virvlende rytmisk, som en fossende elv av rein eller en mektig 

bølge i høyt tempo. Bildet er holdt i duse og gyldne bruntoner. Fotografiet er tatt med lang 

eksponeringstid, noe som gir et uskarpt bilde. Bruntonene som flyter i hverandre og det uklare 

fotografiet fremhever dyrenes fart og bevegelse.  

 

 

Utdrag fra boken Et år med reindriftssamene, s. 82: 

Tid 

«Tid er et relativt begrep. I den samiske reindriftsnæringen er det andre referanser enn jeg var 

vant med. Det tok lang tid før jeg forsto det. Reinen er deres klokke. Det er dyrene som 

bestemmer når noe skal skje. Det er normalt at dyrene beveger seg en hel del. Derfor må 

reineierne daglig følge nøye med i hvor dyrene befinner seg. Kanskje må dyrene flyttes til et 

annet område hvor det er bedre beite? Av og til blander dyr fra flere flokker seg, og de må 

skilles. Når dyrene flytter på våren og høsten, må reineierne følge flokken, holde den samlet. 

Skjer det noe med flokken, må det handles raskt. Da er det rett til fjells, og det er ofte usikkert 

når man er ferdig og kommer tilbake. Jeg har hele tiden vært opptatt av når ting skal skje. Når 

begynner flyttinga? Når skal dere slakte? … Det er ikke bestandig mulig for dem å gi et 

eksakt svar. Det er flokken som bestemmer; dyrenes instinkt, de klimatiske forholdene, 

topografien. Jeg blir stresset av å ha dårlig tid og mye som skal gjøres. Men ikke en eneste 

gang tenkte jeg: nå er de stresset! Det kunne være hektisk, men det var en naturlig rytme i 

arbeidet.» 
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Fotografiet I vintergjerdet har et nesten rituelt preg, med menn og rein innhyllet i blå dis. 

Disen skyldes dampen fra dyrene, som i den kalde temperaturen fryser og svever i luften som 

små krystaller. Dette gir den spesielle belysningen i bildet. Motsetningen mellom 

menneskene, som er i fokus, og dyrene som er i en virvlende bevegelse rundt, gir også bildet 

en særegen stemning. Fotografiet får liv og dynamikk, og dette forsterkes gjennom 

variasjonen i dybdeskarphet.  

 

 

Utdrag fra boken Et år med reindriftssamene, s. 88: 

Villskapen temmes 

«I februar/mars samler de igjen flokken. Da trekkes det dyr til slakting. Det var kaldt, – 40 °C, 

men tindrende klart. Sola var kommet tilbake. Tidlig på morgenen ble jeg tatt med ut til 

gjerdet dit reinen ble ført. Der ventet jeg noen timer før de endelig kom settende med en diger 

flokk. Når det er så kaldt, skjer det noe med lufta og lyset. Sollyset brytes i mikroskopiske 

iskrystaller som svever i lufta og skaper et spesielt fenomen – halo. Da blir det tre soler, en på 

hver siden av den som er ekte. Jeg har også sett en hel sirkel i tillegg til disse to ekstra solene. 

Slik var det hele den dagen. Noen fortalte at det skyldes dampen fra reinsdyrene som 

øyeblikkelig fryser og svever rundt i lufta som iskrystaller. I gjerdet ble det enda mer damp, 

og denne frøs med en gang på klær, lassoer og trær. Alle var i kontinuerlig bevegelse for å 

holde varmen. 
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(Dette bildet er ikke lengre med i vandreutstillingen). 

Vinterbildet Lasso med pæsk er holdt i kjølige blåtoner med glitrende frostrim. Det eneste 

sterke fargeinnslaget er koftebåndene, som så vidt skimtes. Komposisjonen er enkel og stram; 

diagonalen som skapes ved lassoen er med på å gi dynamikk og bevegelse i motivet. Det nære 

utsnittet avslører et fint lag med frostrim over trærne og pæsken. Sammen med de kjølige 

blåtonene gir dette en særegen stemning i bildet. Her er det kulden som på en virkningsfull 

måte blir beskrevet. 

 

 

Utdrag fra boken Et år med reindriftssamene, s. 66: 

Ni måneder vinter 

«Reindriftsnæringa er et voldsomt slit. Det harde arbeidet ved lave temperaturer medfører en 

ekstrem påkjenning for hjerte og lunger. Det tærer på kroppens ressurser å veksle mellom 

intens løping og lassokasting, der svetten renner, og timer med langsom nedkjøling ved tøff 

snøscooterkjøring. De fleste reineierne er i svært god form og legger seg ikke ned uten at de 

virkelig er alvorlig syke.  

 

Fra snøen legger seg i slutten av september oppe i fjellet der reinen oppholder seg 

mesteparten av tiden, går det ni måneder før den igjen er borte. En gang jeg kom på besøk i 

februar, hadde alle mennene sår i ansiktet – frostskader etter ekstreme dager med kulde, snø 

og vind. I time etter time er de ute med snøscooterne, løper i dyp tung snø, setter seg fast, 

løfter og skyver alt mens temperaturen synker under – 40 °C. Slitasjen fra det harde arbeidet 
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er synlig på de eldre reineierne. Jeg hadde ingen anelse om at det var så tøft. Og det er mye 

bedre i dag enn det var da de vokste opp etter krigen. Jeg spurte en av de eldre reineierne om 

hva han husket best fra sin barndom. 

 

Kulden. Og at jeg nesten bestandig var våt. Store deler av året var jeg sjelden varm mer enn 

en side av kroppen, den som var vendt mot bålet i lavvoen. Men påska og nyttårshelga var fin. 

Ved juletider hadde vi ikke sett familie og venner på 7 – 8 måneder. Vi var nesten fremme ved 

vinterbeite og mange benyttet anledningen til å være i bygda noen dager før vi tok fatt på 

siste etappe. Da var det høytid, med selskapelighet og bryllup. Senere, ved påsketider, var 

mange klar til vårflyttinga. Da ventet vi på nattefrost, slik at det ble hard snø og lett for 

reinen å komme seg fram. Da var det nye bryllup og festligheter.» 

 

 

 

På dette tidspunktet kjente jeg til de fleste arbeidsrutinene deres. Det som fascinerte meg mest 

(foruten at det tok dem 15 timer å fullføre jobben!), var at det var så vakkert. Igjen var det 

opplevelsen av sammenhengen mellom menneskene og dyrene. Når det er så kaldt, er pæsken 

et fantastisk plagg. Den er god og varm, og den gir stor bevegelighet, slik at de kan arbeide 

effektivt. Mange brukte pæsken den dagen, og den forsterker sammenhengen mellom 

menneskene og dyrene. Reineierne kjenner dyrenes bevegelser så godt. Når de griper fast i 

hornene eller rundt halsen på et dyr, vet de hva reinens bevegelse blir og de følger den, men 

med et fast grep. Det er som en improvisert dans med kjente trinn. I det øyeblikket de kjemper 

med, ikke mot reinen, er mennesket og dyret ett. Villskapen temmes. Reinen overgir seg til 

mennesket. Ingen andre ville klart å holde ut et så hardt arbeide i denne kulden, en hel dag, 

uten den erfaringen og kunnskapen som disse reineierne har.» 
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Fotografiets historie 

Oppfinnelsen av fotografiet blir regnet til året 1839, da den franske teatermaleren og 

forretningsmannen Louis Jacques Mandé Daguerre offentliggjorde sine oppdagelser for 

hvordan man kunne fremstille et bilde av virkeligheten på en lysfølsom plate. Dette første 

fotografiet ble kalt Daguerrotypier etter ham. Så snart oppfinnelsen var kjent ble det gjenstand 

for en voldsom interesse, og nesten med det samme tatt opp av portrettmakere. Det å få sitt 

portrett tatt hadde tidligere vært en relativt kostbar affære, da man måtte sitte modell for en 

maler. Senere kom silhuett-portretter til, men først med fotografiet hadde man en teknisk 

fremstilling som kunne tilfredsstille alle krav til en realistisk avbildning, og som samtidig var 

så billig at store deler av borgerskapet hadde råd til å la seg fotografere. Til å begynne med 

var eksponeringstiden svært lang, men den forbedret seg raskt, og fra 1841 kunne man lage et 

portrett på under to minutter. Dette var likevel lang tid, og man måtte bruke et stativ med 

nakkeklemme for å sikre at modellen var i ro under hele tagningen. Ikke rart da at de 

portretterte på disse bildene gjerne fremstår som alvorlige og noe stive.  

  

På grunn av at fotografiet var en mekanisk fremstilling  

av virkeligheten egnet det seg spesielt for portrettering, 

hvor nettopp likheten var viktig. Og selv om kunsten 

på denne tiden var preget av en etterligningstradisjon, 

ble spørsmålet omkring fotografiets kunstneriske status 

gjenstand for intense meningsutvekslinger. Imidlertid hadde fotografiets forløper, camera 

obscura, blitt brukt av kunstnere helt siden 1600-tallet. Dette var en mørk boks, hvor man 

gjennom et hull i veggen kunne få avbildet verden utenfor helt nøyaktig. Det fantes både 

store, teltlignende varianter og mindre bokser med linse, samt speil for å rettvende bildet. 

Disse camera obscura var imidlertid fortsatt bare hjelpemidler 

for kunstnerne til å nå en troverdig gjengivelse av virkeligheten, 

fortsatt måtte de beherske tegnekunsten eller malerkunsten for å 

skape bilder. Men med fotografiet ble den kunstneriske hånden 

helt overflødiggjort. Avbildningen fant sted ved fysiske lover og 

kjemiske midler.  
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Naturen avbildet seg selv, som mange sa, slik at både ånden og hånden syntes fraværende i 

det endelige bildet. 

 

Kritikken mot fotografiet som kunstnerisk medium ble naturligvis reist med bakgrunn i 

maleriets estetikk. Det var maleriet som satte standarden for det kunstneriske bildeuttrykket, 

og derfor ser vi at flere fotografer søkte et uttrykk som nærmet seg maleriets, for på denne 

måten å understreke at også fotografiet hadde et kunstnerisk potensiale. Rent konkret 

medførte dette at man forkastet det skarpt fokuserte, detaljrike fotografiet, og laget bilder med 

maleriske effekter ved å bruke softfilter eller en strømpe foran objektivet. Denne epoken med 

duse bilder som skulle ligne mest mulig på malerier kalles for piktorialismen, og den varte 

frem til ca. 1915. Sentrale portrettører fra fotografiets tidlige epoke er Julia Margaret 

Cameron, som innførte det ekstreme nærbildet i portrettet, og Nadar (Félix Tournachon) , som 

portretterte mange av Frankrikes mest innflytelsesrike menn i sitt fotoatelier. 

 

Etter 1915 frigjorde fotografiet seg gradvis fra maleriet, noe som nok har sammenheng med at 

maleriet også frigjorde seg fra kravet om mimesis, etterligning. Nå ble det viktig for 

fotografiet å utvikle sin egen estetikk, og Straight Photography var resultatet. Her kom 

detaljrikheten og skarpheten tilbake mens den nitidige arrangeringen av scener ble forlatt. 

Fotografiet skulle registrere, dokumentere, slik at enkeltobjekter og utsnitt fra virkeligheten 

ble fotografenes motiver. Nettopp det å gjengi virkeligheten ble viktig for fotografiet, 

ettersom det var autentisiteten som var fotografiets fortrinn fremfor andre kunstarter.  

 

Siden har også dette forandret seg, og i dag kan vi se et uttall av forskjellige tilnærmelser til 

fotomediet. Én tendens er at fotografiet igjen nærmer seg piktorialismens estetikk ved at man 

begynner å arrangere scener, iscenesette en annen virkelighet. En av grunnene til dette er 

naturligvis at fotografiets autentisitet, dets troverdighet når det gjelder avbildningen av 

virkeligheten begynner å bli frynsete. Dette skyldes fremkomsten av det digitale bildet, hvor 

fotografier kan manipulere med virkeligheten. Slik sett har teknologiske utviklinger også 

betydning for kunstnerisk tilnærming. En fotograf som Vibeke Tandberg har utnyttet  

datateknologien til å skape en egen fotografisk virkelighet hvor hun iscenesetter seg selv i 

miljøer og livssituasjoner hun aldri har opplevd.  

 

Parallelt finnes det en tradisjon hvor man stadig fremhever fotografiet som dokumentasjon, 

som er opptatt av å fange deler av virkeligheten. Trym Ivar Bergsmo plasseres sammen med 

kunstnere som Tom Sandberg og Fin Serck-Hanssen i tradisjonen med det dokumentariske 
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samtidsfotografiet. Karakteristisk for denne retningen er fokuset på motiver som ikke er 

iscenesatt. Stemningen kommer frem gjennom farge- og lysvirkninger, bevegelser osv. Det 

kunstneriske uttrykket bestemmes videre gjennom valg av utsnitt og komposisjon. Bruken av 

farge- eller sort/hvitt-fotografi, samt lang eller kort eksponeringstid, er fototekniske 

valgmuligheter som også påvirker den estetiske karakteren i arbeidene. Samtidsfotografiet 

som kunstform er dermed svært variert, fra datamanipulerte bilder til dokumentariske 

fremstillinger.  

 

 

 

Billedvirkemidler 

Lys 

Lys er den viktigste forutsetningen for å lage et fotografi. Det er også viktig å bestemme 

hvilket lys man vil ha og hva som skal lyses opp for å få det ønskede resultatet.  

Bruker fotografen naturlig eller kunstig lys? 

Hvor kommer lyset fra i de forskjellige bildene? 

Er noen av motivene belyst av mer enn én lyskilde? Hva er i så fall hensikten med det? 

Finnes det en lyskilde inne i noen av bildene? 

 

Dybdeskarphet 

Fotografene bestemmer selv om de vil at et bilde skal ha stor dybdeskarphet eller ikke ved å 

stille på blenderåpningen hvor lyset slipper inn i kameralinsen. Et høyt blendertall gir en liten 

åpning og man får stor dybdeskarphet i bildet, mens et lavt blendertall gir en stor åpning og 

man får liten dybdeskarphet. 

Har de forskjellige bildene stor eller liten dybdeskarphet? 

Hva oppnår Bergsmo ved å bruke stor dybdeskarphet? 

Hva i motivet har fotografen valgt å gjøre skarpt og detaljert, hva har han valgt å gjøre uskarpt 

og utflytende? 

 

Farger 

Hvorfor tror dere Bergsmo har valgt å fotografere med fargefilm? 

Ville vi fått det samme inntrykket av motivene hvis bildene var tatt med svart/hvitt-film? 
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Synsvinkel 

Fotografens synsvinkel har mye å si for det inntrykket et bilde skaper. Tar man for eksempel 

bilde av et barn fra «voksen høyde» vil det se helt annerledes ut enn om man bøyde seg ned i 

barnets høyde for å ta bildet. Fotografer bruker dette bevisst. Studer fotografiene og prøv å 

fastslå hvor fotografen/kameraet har befunnet seg i det bildet ble tatt. 

 

Komposisjon og utsnitt 

Fotografen som alle andre kunstnere komponerer sitt bilde. Han er oppmerksom på linjer og 

geometriske former i virkeligheten og drar nytte av dem i det han velger et utsnitt. Kunstneren 

registrerer ikke bare virkeligheten, men velger å forevige et utsnitt av den. Vær observant på 

hva fotografene tar med og prøv å forestille dere hva de bevisst utelater. 

 

Bevegelse 

Bevegelse i fotografiet skyldes flere faktorer. Enten har kameraet blitt holdt urolig mens man 

fotograferte, eller selve motivet har vært i bevegelse mens man fotograferer. Ved å ha lang 

eksponeringstid når bildet blir tatt, kan man også gi fotografiet mye bevegelse og nærmest 

uklare områder i bildet. Noen fotografer bruker det bevisst, andre får uskarpe bilder ved et 

uhell. Uskarphet som skyldes bevegelser i motivet kan gi tøffe effekter av fart og liv i bildet. 

Har Bergsmo benyttet denne teknikken? Hva i motivet har fotografen valgt å gjøre skarpt og 

detaljert, hva har han valgt å gi mye bevegelse? Hvilken virkning oppnår han med denne 

effekten?  

 

Kopieringsprosessen 

Når fotografene kopierer et bilde, f. eks fra et negativ til et fotopapir ved hjelp av en 

forstørrer, har de muligheten til å bruke virkemidler som etterbelysning og kontrastfiltre for å 

gi bildet det rette uttrykket. 
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Forslag til undervisningsopplegg 

Læreren kan velge om de vil montere utstillingen i hemmelighet for så å ha en «offisiell» 

åpning, eller om de vil ta elevene med i dette arbeidet.  

 

Billedsamtale – med fokus på billedvirkemidler 

Læreren kan på forhånd gå gjennom forskjellige billedvirkemidler med elevene og 

eksemplifisere disse. Så kan man se på bildene sammen og læreren kan stille spørsmål som 

gjør elevene oppmerksomme på hva de inneholder og hvilke virkemidler kunstneren har brukt 

for å formidle dette innholdet. Elevene kan for eksempel deles opp i grupper og beskrive hvert 

sitt bilde for de andre i klassen.  

 

Billedsamtale – med fokus på hva man kan uttrykke med et fotografi 

Læreren kan på forhånd gå gjennom fotografiets historie med elevene og konkretisere 

diskusjonen ved å stille følgende spørsmål: 

Hva kan man uttrykke i fotografier som man ikke kan i malerier eller omvendt? 

Kan fotografier uttrykk et menneskes personlighet og væremåte?  

Ligner man alltid på seg selv i et fotografi? 

Finn fem «bevis» for at fotografi ikke gjengir virkeligheten (for eksempel: todimensjonalt 

istedenfor tredimensjonalt, forminsket i forhold til virkeligheten, ofte i sort/hvitt i stedet for i 

farger som i virkeligheten, et lite utsnitt av en helhet, et frosset øyeblikk/et brøkdels sekund). 

 

Billedsamtale – med fokus på innholdet 

Læreren kan lese opp ulike avsnitt fra boken Et år med reindriftssamene (denne følger ikke 

med i utstillingen – men kan lånes på bibliotekene).  Dette kan gi elevene tanker og følelser 

rundt bildene, som kan starte en dialog. La elevene finne frem fakta om samisk kultur, 

levesett og historie, som så kan brukes som grunnlag for dialog med elevene.  

Det kan også stilles mer direkte spørsmål:   

Hva er forskjellene på den norske og reindriftsamiske levemåten? 

La elevene snakke om deres egne forestillinger om både det samiske og det norske.  

Er forestillingene basert på stereotyper av de ulike kulturene?  

Hvordan defineres kulturell identitet  – og hvor viktig er det å gjenkjenne seg selv i en kultur? 

Læreren kan også prøve å finne ut hvilke følelser fotografiene vekker hos den enkelte. Er det 

noen av bildene som er triste, dramatiske, fine osv? 
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Arbeidsoppgaver 

Lag kikkehullsark for å illustrere utsnitt av virkeligheten. 

 

Lag en fotoutstilling hvor hver elev velger ut ett bilde de har tatt. Elevene bør få snakke om 

eget arbeid, slik at den enkelte øves i å vurdere sin egen bruk av kunstneriske virkemidler. 

 

La elevene lage sitt eget personlige landskap som de føler seg hjemme i, og diskuter hvilke 

elementer det består av. 

 

La elevene finne bilder som viser fremstillinger av ulike kulturer som f. eks. den samiske og 

den norske. Er det vanskelig å finne fremstillinger som ikke bygger på stereotypiske 

forestillinger? 

 

La elevene lage en collage som viser deres egne forestillinger om både det samiske og det 

norske. Undersøk likheter og forskjeller mellom disse kulturelle fremstillingene. 

 

 

Tverrfaglig bruk av bildene 

Religion: diskuter andre folkegruppers religion, for eksempel samenes førkristne religion. 

Hvilket forhold har vi til andre kulturer, som for eksempel den samiske?  

 

Samfunnsfag: få kjennskap til Norges eneste urbefolkning, samene, gjennom for eksempel 

bilder, film, litteratur og fortellinger. Hvordan har samenes levesett forandret seg fra eldre tid 

og frem til i dag? 

 

Musikk: let etter musikk med samisk tilhørighet, for eksempel joik (benytt Spotify 

/WiMP), Kan vi også finne moderne musikk med samisk tilhørighet? Lytt til musikken mens 

dere ser på fotografiene. Tilfører dette en ytterligere dybde og stemning i bildene?  

 

Her er noen forslag: 

 

Klassisk joik: 

Fra albumet Folkemusikk i forandring: ”Prestpigens joik”  
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Moderne joik: 

Fra albumet Frode Fjellheim Jaz Joik Ensable: ”Saajvedans” (åpningssporet). 

 

 

 

 

Lykke til! 
 


