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De kom, de tok, de for 

- seminar om forskning i samisk område 
 
 
Sted: Árran-julevsáme guovdásj / lulesamisk senter 
Tid: mandag 7. februar kl 10.00 – 13.00 
 
 
 
Folk fra andre samfunn har gjennom historien sett på samene med mange forskjellige øyne: 
noen med undring   
andre med ganske livlig fantasi 
noen med forskerens vitenskapelige briller  
andre gjennom kameralinse og kunstnerblikk 
noen med respekt  
mens andre har ønsket å forandre oss 

 (Fra Árrans utstilling) 
 
 
Sammen med Universitet i Nordland er Árran i gang med å etablere et samisk forskningsinstitutt.  Det 
samiske samfunnets verdier og behov skal være utgangspunktet for aktiviteten på forskningsinstituttet. 
Gjennom å dokumentere, tydeliggjøre og formidle samisk kunnskap skal instituttet styrke og utvikle 
det samiske samfunnet. Det samiske samfunnet besitter kunnskap som er verdifull også i en global 
sammenheng. Gjennom aktiviteten på forskningsinstituttet skal samisk kunnskap formidles i en større 
sammenheng, samtidig som vi gjennom samarbeid med andre, deriblant andre urfolkssamfunn, 
utvikler ny kunnskap til nytte for det samiske samfunnet.  
 
Samtidig er det slik at det samiske samfunnet har en lang erfaring med forskning. Dette er forskning 
som i all hovedsak har vært uttørt av forskere som har kommet utenfra. Hvordan har denne 
forskningen påvirket oss? Hva kan vi lære? Og kanskje aller viktigst, hva skal til for at 
forskningsinstituttet blir vårt eget, et institutt vi kan stole på og som bidrar til en ønsket utvikling av 
det samiske samfunnet? 
 
Velkommen! 
 
 
Åsa Nordin 
forskningsrådgiver/assistant professor      
 
        Anne Kalstad Mikkelsen 
        formidlingsleder 
 
Árran- julesáme guovdásj /lulesamisk senter 
8270 Drag 



 
 

 

 
Program: 
 
Mandag den 7.februar  
 
 Kl. 10.00 – 10.45 
De kom, de tok, de for – erfaringer og tanker om forskningen som har vært gjennomført i vårt område.  
 
Lis-Mari Hjortfors: Fotoet av bestemor - om kategorisering av raser 
May-Judith Amundsen: Vil vi egentlig ha forskning i samiske områder? 
Inga Karlsen :  ”Sett dæm på ei skjærfjøl og be om at austavind tar dæm” 
 
Kl. 10.45 – 11.05 
”Hva vil de egentlig?” - om å være forsker og fremmed i et samisk samfunn. Innlegg av Anna 
Gustafsson 
 
Pause 
 
Kl. 11.15- 11.45 
Forskning i samiske lokalsamfunn – kan vi sett nye standarder? Innlegg av Åsa Nordin 
 
Kl. 11.45- 12.30 
Forskning – innenfra eller utenfra? 
Innlegg av Jens-Ivar Nergård og Piers Vitebsky 
 
Kl. 12.30 – 13.00 
Samtale og diskusjon 
 
13.00  
Lunsj 
 
Seminaret er åpent. Dersom du ønsker lunsj (kr 110,-)  er det påmelding til 
poassta@arran.no/tlf.75775100 
 
 
 
 
Foredragsholdere: 
Lis-Mari Hjortfors kommer fra lulesamisk område på svensk side (Gällivare). Etnolog og rådgiver ved 
Árran 
May-Judith Amundsen er født og oppvokst i Musken.  Hun er språklærer på Árran  
Inga Karlsen er født og oppvokst i Hellmobotn. Pensjonist og samtidig forfatter og kulturarbeider 
Anna Gustafssons er fra Karlstad i Sverige og Ph.d student ved St.Andrews universitet i Skottland.  
Hun gjennomfører sitt feltarbeid i Tysfjord. 
Åsa Nordin er same fra svensk side (Gällivare). Hun har Ph.d-eksamen i samiske studier, Umeå 
universitet og er forskningsrådgiver på Árran 
Jens-Ivar Nergård , professor i kulturstudier ved Universitetet i Tromsø. Jens-Ivar Nergård er 
tilknyttet Árran i forbindelse med ”Grenselosprosjektet”. 
Piers Vitebsky, professor ved Scott Polar Research institute, University of Cambridge. Árran og Scott 
Polar Research institute, University of Cambridge, har etablert et formelt samarbeid. 
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