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Förord  
Arbetet med denna uppsats har ingått som en del i ett forskningsprojekt med samarbete 
mellan Luleå tekniska universitet och Sámi Àllaskuvla i Kautokeino. Forskningsprojektet 
”Gal dat oahppa go stuorrola” har letts av forskarna Gunilla Johansson och Asta Mitkija 
Balto.  

Vi vill tacka våra vetenskapliga handledare Asta Mitkija Balto, Sámi Állaskuvla och Gunilla 
Johansson, Luleå tekniska universitet för att de handlett oss i detta så för oss och vår 
yrkesprofession så centrala och viktiga område. Asta och hennes teorier har varit och är 
vägledande för oss i vårt arbete med att utveckla det samiska perspektivet i förskola/skola. 
Gunilla och hennes genuina intresse för samiska frågor har stärkt och utmanat oss genom 
processen. Det har lett vidare till att Luleå tekniska universitet börjat sätta de samiskt 
pedagogiska frågorna på dagordningen. Vi vill också rikta ett tack söderut till Henning 
Johansson och Elisabeth Jernström för de goda råd vi fått under skrivperioden. Av Henning 
fick vi uppmaningen att inte skriva en ”göra-katalog”, det finns de som kan det bättre och som 
vi inte kan konkurrera med, t ex de stora förlagen. Tack även till Kerstin Omma, vår kollega, 
för goda samtal, goda råd och ditt positiva skratt.  
Att arbeta inom de samiska förskolorna och sameskolorna innebär utmaningar både i teori och 
praktik. De utmaningarna har vi antagit och är mycket nöjda med det. Föreliggande arbete ser 
vi som avstamp för fortsatta studier inom kulturell förståelse och då speciellt utveckling av 
samiska förskolan och sameskolan.  
 
 
Luleå 2008-02-01 
 
 
Gudrun Kuhmunen 
Carina Sarri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstrakt 
Det vi med detta arbete vill belysa är hur den samiska traditionella kunskapen om naturen som 
funnits och finns bland samerna som folk kan lyftas in den i en institution som den samiska 
förskolan.  Uppsatsen är vårt utvecklingsarbete kring traditionell kunskap i naturen som en del 
i forskningsprojektet ”Gal dat oahppa go stuorrola”. Teorierna som vi lutat oss mot är från 
Mikkel Nils Saras (2004) lära om naturen från ett samiskt perspektiv, Asta Baltos (1997) teori 
om samisk barnsuppfostran samt Linda Smiths (1999) och Rauna Kuokkanens (2000) 
skrivningar om kolonisering och dekolonisering. Sara har systematiserat och kategoriserat 
natur utifrån ett samiskt perspektiv. Balto, Smith och Kuokkanen har även skrivit om samisk 
och urfolks traditionella kunskap i naturen. Detta bildar stommen i vårt arbete för att vidare 
utifrån ett forskarperspektiv beskriva hur vi på en institution som den samiska förskolan år 
2007 kan ta tillbaka och använda oss av den traditionella kunskapen – en 
dekoloniseringsprocess liknande det Smith, (1999) och Kuokkanen, (2000) skriver om.  

Vi kan konstatera att samisk traditionell kunskap från naturen kan användas i en institution 
som den samiska förskolan, och på flera sätt. Kanske inte på samma sätt som man gjorde för 
en generation sedan och inte heller med samma syfte. Tiden har förändrats och med den även 
människans levnadssätt och kultur. Att använda samisk traditionell kunskap, på ett nytt sätt 
och med nytt syfte beskriver detta arbete. Innan skrivandet ställde vi oss frågan om vi samer 
är ett naturfolk eller om det enbart är en myt. Med denna uppsats kan vi visa att vi är ett 
naturfolk, inte på samma sätt som våra förfäder, men på ett nytt sätt i en ny tid. 
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Inledning 
Samiska barns verklighet idag ser annorlunda ut än för deras föräldrar och far- och 
morföräldrar. Majoritetskulturen har haft stor påverkan på samiska barns uppväxt och 
levnadsvillkor. Det finns få kunskaper om de verkliga behoven idag och vilka behov som 
finns i framtiden. En stor del av den äldre befolkningen har vuxit upp med stark traditionell 
samisk prägel. Där har samiska värderingar, traditioner och språk haft en stark ställning. De 
flesta samer lever nu mer eller mindre integrerade i det svenska samhället. För att försöka 
överbrygga ensidig påverkan från majoritetskulturen har samiska förskolor upprättats. Den 
första samiska förskolan startade 1984 som en 3-årig försöksverksamhet med deltidsförskola i 
Kiruna. De samiska förskolorna förväntas förmedla både språk och kultur till barnen. De 
byggdes från början upp utifrån enskilda pedagogers och föräldrars intresse och egna 
föreställningar av samisk förskola.  

Innehållet i samiska förskolornas verksamhet koncentrerades kring det samiska språket och 
den materiella dimensionen i kulturen i föremål såsom lasson, samiska dräkter på dockor, 
ryggsäckar av traditionellt snitt, barnböcker på samiska, samiska bilder på väggarna osv. 
Johansson och Jernström (1997) har i ”Kulturen som språngbräda” definierat kultur utifrån 
tre dimensioner. Den materiella dimensionen som är synlig genom produkter av teknologi och 
hantverk, den sociala dimensionen som inbegriper mer eller mindre fasta relationer mellan 
människor och hur man umgås med varandra samt den mentala dimensionen som kan förklara 
människors sätt att reagera inför en viss situation  

Aktiviteterna med barnen utgick ifrån de traditionella näringarna renskötsel, jakt, fiske och 
slöjd. Materialet, aktiviteterna och görandet var det viktiga. Inom den samiska förskolan har 
vi av andra ofta fått höra att vi är mycket ute i naturen. Vi samer framställs och framställer 
också oss själva som ett naturfolk, ett folk som vistas ute och kan naturen mer än andra. I 
verkligheten på den samiska förskolan så kanske det är så att vi inte är ute så mycket mer än 
andra förskolor i samhället. I Jokkmokk år 2003 genomfördes ett seminarium för samiska 
lärare där en av föreläsarna var Asta Balto. Hon gjorde en övning med oss deltagare som gick 
ut på att berätta någonting för den andra, en berättelse som sedan skrevs ner på stora blad. Det 
som efter analys var genomgående i materialet var att alla deltagare hade berättat någonting 
med/om naturen.  

Hos Denefolket i Canada har man arbetat fram en läroplan där bl a naturen är ett av fyra 
element eller en del i ett grundfundament för utbildningen hos dem. 

The Land 
• In their relationship wit the Land, students are excepted to, with the aid of the Dene 

Language: 
• Enjoy the Land 
• Become capable on the Land 
• Understand the Land 
• Appreciate and respect the Land 

Be familiar with the Dene history of the Land. (Dene Kede, Northwest Territories). Education, 
Culture and Employment. Education development Branch, 1993 Canada) 

 

 
 



 2

Syfte 
Syftet är att beskriva och förstå hur traditionell samisk kunskap kan användas inom förskolan 
på ett nytt sätt i en ny tid.  

Bakgrund 
Naturen 
I detta arbete har vi tagit utgångspunk från naturen för att utifrån ett samiskt och 
urfolksperspektiv beskriva hur vi på en institution som den samiska förskolan kan ta tillbaka 
den kunskapen – en dekoloniseringsprocess (Smith, Kuokkanen). Balto (1997) har i sin bok 
”Samisk barneopdragelse i endring” beskrivit ett grundläggande förhållningssätt mellan 
människa och natur. 
Han forteller da sin etterkommer at han har brukt naturen så lenge han trengte den. Siden 
ingen i familien vil dyrke jordene, skal naturen igjen få gro til og sporene etter 
menneskehender skal forsvinne. (Balto, 1997. s 95) 

Linda Smith, forskare från Nya Zeeland, har också beskrivit (1999) urfolks föreställningar om 
naturen som ett levande väsen – Moder Jord. Urfolks syn på natur är en direkt motsats mot 
västerländska värderingar, menar Smith. Samerna som urfolk (Sara, 2004) har alltid haft och 
har en nära levande relation och tillhörighet till naturen. Vi själva har även under vår uppväxt 
och så även idag ett speciellt förhållande och en speciell känsla för naturen. Tidigt fick vi av 
våra föräldrar och släktingar lära oss att naturen lånar vi från nästa generation, det var enbart 
tillåtet att ta det man behövde för tillfället, det kunde gälla ved från skogen, fisk ur sjön eller 
vid val av eldplats ute i naturen. Man skulle även ha ett speciellt förhållningssätt i vistelsen 
ute, som t ex att inte göra eld på stigar eller andra icke tillåtna platser, inte slänga ben hur som 
helst efter avslutad måltid. En annan lärdom var de ”egna” platser eller ställen där man slog 
läger. Kring dessa platser fanns och finns även idag ett system, en outtalad ordning som alla i 
området känner till och förhåller sig till. Under vår uppväxt har vi bägge hört otaliga 
berättelser om platserna och de människor som levt och verkat i området. Människor som haft 
ett förhållande med naturen/platsen vilket vidare för oss inneburit att vi idag bär en speciell 
känsla för området. 

Naturen och traditionell kunskap  
Det vi utgått från gällande traditionell kunskap är Saras (2004) definition av den. Sedan har vi 
också tittat på konventionen om biologisk mångfald, närmare bestämt Tunóns (2004) rapport 
”Traditionellkunskap och lokalsamhällen - artikel 8j i Sverige”. Sara (2004) har beskrivit, 
systematiserat och kategoriserat natur utifrån ett samiskt perspektiv. När det är tal om samisk 
traditionell kunskap så tänker man ofta på den omfattande kunskap som samerna har haft och 
har till att nyttja naturen och hur de tillpassat och omformat införskaffade material till eget 
bruk utifrån sin egen kultur, skriver Sara. Balto, Hoem, Smith m fl. har även skrivit om 
samisk och urfolks traditionella kunskap i naturen. Detta bildar teorierna i vårt arbete som vi 
använt oss av för att utifrån ett forskarperspektiv beskriva hur vi på en institution som den 
samiska förskolan kan ta tillbaka den kunskapen – en dekoloniseringsprocess (Smith, 1999 
och Kuokkanen, 2000).  

Sara (2004) menar att delar av samisk traditionell kunskap alltmer blivit specialkunskap för 
olika näringar. Fram till ganska nyligt var det de samiska näringarna som utgjorde det samiska 
samhället och de var människor inom dessa näringar som nyttjade traditionell samisk 
kunskap. Det innebar att nyttja det som fanns i närområdet, lokala naturresurser. Man 
producerade efter eget behov men även till att byta till sig det som fanns utanför den egna 
produktionen. Liknande ansåg Anton Hoem (1994). Han menade att näringen man bedrev inte 
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kunde jämföras med ett yrke utan var bärare av en livsform och ett sätt att leva. De olika 
samiska näringarna innebar ett direkt nyttjande av naturresurserna samtidigt som det var en 
anpassning till naturen. 

Samisk traditionell kunskap 
Tidigare (Sara, 2004) var hemmet, siidan, och släkten centrala institutioner i den samiska 
sociala organisationen. Dessa var arenor där olika uppgifter blev utförda, kommunicerade 
kring, granskade och värderade. Samisk traditionell kunskap innehöll inte bara praktisk 
kunskap och kompetens men lika mycket kunskap knutet till informationsutbyte, samråd, 
deltagande, diskussion och debatt både om praktiska uppgifter och vidare sammanhang. 
Historier, samtalsämnen, värderingar, lärande och arbete var delar av en helhet som kunde 
förmedlas i samma rum och under samma tid. Det handlar om kunskaper att förstå de stora 
sammanhangen, menade Sara. Detta är rester från en tid då samerna ensamma förvaltade 
naturen kring sig, hade sina egna trosföreställningar och traditioner knutet till det. Förr hade 
människorna ett samspel med naturen, inte bara kring praktiska göromål som påverkade 
naturen eller hur de själva påverkades av naturen utan också i tankar och ord. Sara har, anser 
vi, i detta korta citat beskrivit samisk traditionell kunskap som den komplexa och omfattande 
kunskap den är. 

I alt arbeid hade man med seg bestemte sinnstilstander, tanker, ord og vaeremåter, og dette 
var elementer uatskillelige fra kunnskapen om hvordan arbeidet skulle utföres. Kunnskapen 
om for eksempel slakten besto ikke bare av tekniske ferdigheter og viten om hvordan man 
slakter og  parterer. Det besto også av regler og ritualer som gjaldt for alt fra avlivningen og 
helt til maten var spist og resterne skulle håndteres.  (Sara, 2004 s.119)   

I FN: s konventionen om biologisk mångfald finns flera artiklar som direkt eller indirekt 
behandlar frågeställningar som anknyter till traditionell kunskap. Artikel 8j är den mest 
centrala av konventionens artiklar vad gäller verksamhet med inriktning mot traditionell 
kunskap och ursprungs- eller lokalbefolkningar. Vi har läst Tunóns rapport (2004) för att se 
hur konventionen som är ett politiskt dokument definierar traditionell kunskap. Artikel 8j i 
konventionen säger;  

De undertecknande parterna bör: 

respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga 
och lokala samhällen med traditionella livssätt som är relevanta för bevarandet och det 
hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, och främja en bredare tillämpning av dessa, med 
godkännande och deltagande av innehavarna av sådana kunskaper, innovationer och 
sedvänjor, samt att främja rättvis fördelning av nyttan som uppkommer vid utnyttjandet av 
sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor. (Tunón, 2004. s 23) 
Denna skrivning har gett utrymme för många tolkningar, menar Tunón (2004), och därför 
bearbetats och utvecklats ytterligare under partsmöten och expertsammankomster. 
Traditionell kunskap består av såväl kunskap, know-how, sedvänjor som uppfattningar som 
hjälper människan i sin interaktion med den omgivande naturen. Den inkluderar kunnande 
inom jordbruk, djurskötsel, jakt, fiske, insamling av nyttigheter, bekämpning av sjukdom och 
skada, namngivning och förklarningar till naturfenomen samt olika strategier för att överleva 
och forma sin omgivning. Till skillnad från vetenskapen, skriver Tunón, så förekommer det 
inte inom traditionell kunskap motsatsförhållande mellan det jordnära och det andliga, det 
empiriska och objektiva och det heliga och intuitiva.  

Sara (2004) beskriver också traditionell kunskap som ett vidgat begrepp, bortom själva det 
praktiska i görandet. Han skriver vidare att samerna i jakt, slakt eller andra göromål hade 
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kontakt med den levande naturen och självklart då även med osynliga krafter och andar som 
en del i själva görandet eller utövandet av aktiviteten. Detta var samtidigt en förklaring på det 
sinnelag man utförde görandet. För en resursbrukande och resursförvaltande människa 
fungerade detta som en medveten förståelse av egna göromål och förpliktelser. Till denna typ 
av ritualer och ord har samerna också myter och äventyr som tematiserar moraliska och etiska 
aspekter i görandet, vilket ger en vidare världsbild, menar Sara.  

Traditionell kunskap och skolan 
På 40-talet på norsk sida (Hoem, 1994) slog pengahushållningen igenom på allvar vilket 
betydde att det samiska samhället, ekonomisk sett, knöts till marknadsekonomin som gällde 
för övriga Norge. Förhållande var liknande på svensk sida. Detta bidrog gradvis till att ändra 
det mönster man hade innanför och mellan de samiska självbärande samhällena. Denna 
utveckling förstärktes extra av skolan. Både direkt och indirekt blev barnen och det samiska 
samhället förberedd till den norska världen samt att denne gradvis blev etablerad i de samiska 
områdena, menar Hoem. Balto (1997) beskrev också de stora förändringarna i samhället. 
Övergången från primärnäringssamhället till tjänstesamhället innebar både modernisering och 
urbanisering som skapade nya livsformer även i det samiska samhället. Sådana 
samhällsförändringar påverkade också barnuppfostrans innehåll och ramar. 

Förr i tiden (Sara, 2004) var skolåret så kort att barnen var hemma större delen av året. 
Hemmamiljön kunde lära barnen traditionell kunskap till det levnadssättet eller den näringen 
som familjen levde av. Familjen räknade att barnen hade behov av den kunskapen för att 
kunna fortsätta leva enligt föräldrarnas levnadssätt. Kritiken från hemmet för skolan var oftast 
att den upptog för mycket tid av barnen att lära sig den traditionella kunskap som barnen var i 
behov av.  I skolans undervisning hade man sina egna kunskaper och metoder. Senare, 
fortsatte Sara och hänvisade till Mönsterplan 87, har skolan förändrats till att den tagit ett 
större ansvar för samiska barn generellt och för traditionell kunskap speciellt. På senare tid 
har skolåret förlängts och hemmets möjligheter och tid till lärande minskat. Många familjer 
arbetar utanför hemmet idag vilket inneburit att förväntningarna till skolan ökat, detta gäller 
även förväntningarna av att lära traditionell kunskap. Sara menade att då skolan tidigare inte 
behövde bry sig om samisk traditionell kunskap är den idag inte förberedd när det gäller 
kunskap och kompetens inom området. Det är något nytt för skolan då den sedan lång tid 
bakåt haft sina egna kunskaps- och undervisningstraditioner.  

Hos många familjer lever och används traditionell kunskap idag. Många ser behov i att föra 
kunskapen vidare till barnen och har även möjlighet att göra det, skrev Sara. De ställer sig 
frågande till om skolan är rätt instans för överföring av traditionell kunskap. Hos andra 
familjer är de vuxna arbetande utanför det samiska samhället och har därför en mindre 
möjlighet till ”hemmainlärning”. De familjerna har större förväntningar på att skolan tar på 
sig att ge barnet kunskap inom traditionell samisk kunskap. Den förändring som skedde i 
samhället med många familjers levnadsförhållande och obligatorisk skolgång för barnen 
medförde att mycket av den traditionella kunskapen minskade och inom vissa delar gick 
förlorad.  

Johansson & Orving (1993) frågade  
 “What are the opportunities and drawbacks concerning cooperation between home and school?  
What if any are the motives of pupils, parents and teachers for such collaboration?”  (s.165).  

Johansson & Orving diskuterar vidare möjligheten av att utveckla en skola där eleven som 
representerar en annan kultur än majoritetssamhället kan få uppleva att hennes erfarenheter är 
betydelsefulla.  
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Skolorna (Sara, 2004) har använt sig av olika typer hushålls- och uteaktiviteter som ett led i 
den praktiska undervisningen. Det är aktiviteter som slakt av ren, ripsnarning, älgjakt, fiske, 
bärplockning, tagning av skohö och arbete med ved. Allt detta kan höra till gemensam samisk 
kunskap. Aktiviteterna är av praktisk karaktär och man ser resultat med det samma. Målet är 
att bevara den samiska kunskapen samtidigt som det är en identitetsskapande aktivitet. Detta 
är den vanligaste formen av lärande om traditionell kunskap, skriver Sara, mycket beroende 
på att aktiviteterna är konkreta och praktiska. Likadant är lärandet kring traditionell kunskap i 
de förskolor vi är verksamma i. Skolan måste tänka över sin fokusering när traditionella 
arbetsuppgifter genomförs, detta gäller praktiska göromål såväl som syftet med aktiviteterna.  
Det bör vara naturligt att i skolarbetet utifrån traditionell kunskap även väva in andra 
kunskaper som t ex ekologisk- och kulturell kunskap samt nyare ämnesveteskapliga 
undersökningsmetoder, menar Sara. Samisk förskola har inte lika lång tradition som skolan. 
Förskolans uppdrag är enligt läroplan (LPFÖ 98) lärande, omsorg och fostran. Fostran är 
någonting som alltid pågått där barn växer upp. Asta Balto har i ”Barneopdragelse i endring” 
(1997) beskrivit samisk barnuppfostran.  

Samisk barnuppfostran 
De värderingar, idéer, och normer (Balto, 1997) som de vuxna överför till nästa generation 
har samband med den tid och situation som de lever i, både som individ och som folk. 
Förutsättningar för ett folk förändras efter tid vilket innebär en förändring av livsmönster och 
i vidare mening en förändring av kulturen. Hos människorna inom kulturen finns också olika 
uppfattningar och värderingar. Dessa kan även förändras allt eftersom. Balto (1997) har 
beskrivit flera möten i en lärandesituation mellan barn och vuxen. I dessa möten finns hos den 
vuxne en kunskap om barnet och dess lärandenivå. Den kunskapen gör att lärandet utförs 
gällande barnet på en individuell nivå. I beskrivningen av nárrideapmi är detta extra tydligt. 

En viktig forutsetning for å kunne oppdra er å kjenne barnet. Nárrideapmi kan brukes som et 
redskap for å sjekke barnets lynne, for eksempel om det er hissig eller rolig av seg. Slik 
kunnskap om barnets temperament vil danne grunnlag for valg av strategi i 
oppdragelsespraksisen. (Balto, 1997. s 90)  

De strategier som Baltos informanter använt sig av vid uppfostran av barn har de lärt sig av 
sina föräldrar och andra vuxna. Alltså en traditionell kunskap som har överförts från en 
generation till nästa och sedan använts i uppfostrande syften. Idag används dessa strategier av 
samiska föräldrar på en hemma arena. Asta Balto (1997) skriver, att det centrala i samisk 
barnuppfostran är att få barnen självständiga. Det måste barnen lära sig på egen hand genom 
egna erfarenheter och inte styras av vuxna hela tiden. Barnen får anledning till att upparbeta 
en inre disciplin som gör dem mer självständiga, den yttre kontrollen är inte lika nödvändig . 
Den disciplin vi bägge utbildats i och senare använt oss av har inte samma karaktär som det 
Balto beskriver. Vi har genom utbildning och tolkning av styrdokument lärt oss att inte 
använda det samiska sättet (Balto) i vårt arbete på samiska förskolor. Gunilla Johansson har i 
Cultural Diversities in Education in the North (2007) skrivit om att utbildningen för samiska 
pedagoger kan uttryckas med begreppet mainstreaming. Det vill säga att utbildningen är 
likformad oavsett om pedagogerna ska arbeta i samisk verksamhet eller någon annan 
skola/förskola. Johansson frågar sig hur kulturella och multikulturella processer kan 
behandlas under lärarutbildningen. Hur kan en lärarutbildning arbeta med kulturell förståelse 
och hur kan pedagogiken bidra i förståelsen av hur kultur utvecklas, frågar Johansson.  

Kolonisering och dekolonisering 
Vetenskapliga och teknologiska framsteg har detta århundrade försatt urfolk och andra 
marginaliserade och förtryckta grupper i stor fara, menar Linda Smith (1999). Hon refererade 



 6

till Jerry Mander som ansåg att den mest fundamentala kollisionen mellan västerländsk och 
urfolks föreställningar kommer av urfolkens tro/föreställning att naturen är ett levande väsen, 
Moder Jord. Från denna föreställning härstammar värderingar, sedvänjor, sociala strukturer 
och relationer som sätter urfolks syn i direkt motsats till västerländska värderingar. 
Regeringarnas och andras bemödande att dämma floder för elförsörjning, att förstöra 
regnskogar, gruvbrytning osv. försätter urfolken i direkt motsatsförhållande till västerländsk 
makt, vilket inkluderar bl a vetenskapliga intressen och miljöorganisationer.  

Hos en del urfolk i världen har man börjat ta tillbaka kontrollen och makten över sin egen 
kultur. Linda Smith (1999) har beskrivit hur forskningen om maorierna på Nya Zeeland 
genomförts av icke maorier och hur detta kännetecken som en del i en koloniseringsprocess. 
Hon redogör vidare för Kaupapa Maori Research, det komplexa forskningsprogram som är en 
del i en dekoloniseringsprocess hos maorierna. Det har forskats en hel del om urfolk i världen. 
Forskarna har ofta varit människor utanför urfolkskulturen som studerat och beskrivit urfolk 
med främmande ögon. Smith (1999) menar att denna typ av forskning varit en del i 
koloniseringsprocessen. Hon har visat på tio sätt för urfolk att bli forskad om.  

Enligt Smith (1999) så omfattar, berikar, privilegierar och legitimerar forskning västerländsk 
kunskap och sätt att tänka. Urfolken måste söka alternativ och bygga upp sin egen förmåga att 
forska. När de själva forskar om sig själv har de bättre förmåga att ställa frågor och har mod 
att engagera sig i svaren. Hon menar också att urfolken behöver söka efter kunskaper och 
lösningar i sin egen kultur och bygga vidare på det de har idag som folk. Att se sin kultur i ett 
större perspektiv. För urfolken ger egen forskning möjligheter att göra nya överväganden av 
historien, kritiskt granska nutiden och bygga framtiden. Med forskning kan de utveckla 
metoder och teoretisera sina egna erfarenheter utifrån sitt eget perspektiv, det engagerar deras 
tankar och föreställningar om vad som är viktigt att förmedla. Egen forskning tar också 
hänsyn till sitt folk och förenar sitt samhälle med forskningens område och universiteten. 
Genom att sätta igång arbetet och pröva vad som fungerar, analysera, diskutera och reflektera 
skapas en plan för forskning. De kan själva utveckla etiska regler och utforma arbetet. De kan 
själva vara med att förändra villkoren för sin kultur.  

Smith refererar även till Oliwia James: ”Forskningen skulle vinna på om människor på 
gräsrotsnivå deltar.” Hon hänvisade också till Winona La Duke som ansåg: ”att i många 
urfolks läror finns stor optimism för potentialen att göra positiva förändringar”. Förändringar 
kommer. Som alltid är det en fråga om vem som bestämmer vilken förändring som ska ske.” 
Smith menar att innebörden i urfolksforskning, är klar och tydlig. Det handlar om 
överlevnaden för ett folk, kulturen och språket, kampen om självbestämmande samt behovet 
att ta tillbaka kontrollen över folkets öde. Att för maorierna återkräva, reformulera och 
rekonstruera kulturer och språk har krävts att sätta upp ett ambitiöst forskningsprogram, som 
är mycket strategiskt i aktiviteter och sitt syfte, Kaupapa Maori Research (Smith, 1999). Det 
är ett komplext forskningsprogram, Kaupapa Maori (Maori filosofi) är ett sätt att teoretisera 
egna erfarenheter utifrån egen epistemologi, en teori som möjliggör Maori att vara Maori. 
Man utgår från, att vara Maori är normen, inte att vara ”de andra”. Teorin kan förklara 
inverkan av koloniseringen av Maori och Maoris motstånd till kolonisering. 

I programmet ingår tjugofem mycket tydliga metoder: 

Kräva/gaibidit (Claiming)  
Vittnesmål/vihtanussat (Testimonies)  
Berättelser/muitalusa (Storytelling) 
Firande/ceavcima avvudeamit (Celebrating survival) 
Minnas/muittasit (Remembering) 
Urfolkisering/eamiduhttin (Indigenizing) 
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Inblandning/seaguhit iezas (Intervention) 
Revitalisering/ealaskahttin (Revitalization)  
Förbinda/oktiicadnat (Connecting) 
Läsa/lohkat (Reading) 
Skriva/callit (Writing) 
Representera/ovddastit (Representing) 
Genus/sohkabealasteapmi (Gendering) 
Visionera/”niegadit” (Envision) 
Rekonstektuera/sajaidahttit (Refraiming) 
Återupprätta/cegget(Restoring) 
Ge tillbaka/mahcaheapmi (Returning) 
Demokratisering 
Nätverk/fierbmadagat (Networking) 
Namngivning/nammadit (Naming) 
Beskydda/suodjalit (Protect) 
Skapa/habmet (Creating)/ 
Förhandla/siehtadallat (Negotiating) 
Uppdaga/fuobmat (Discovering) 
Vara delaktig/juogadeapmi (Sharing) 

”Elders” eller de Äldre 
Även andra urfolk, bl.a. i Alaska har uppfattningen, att återta och återupprätta traditionella 
kunskaper är nödvändigt för folkets överlevnad som urfolk med eget språk, traditioner och 
världsbild. Virgina Ned (1997) säger att Elders (de Äldre) har arbetat oförtrutet och med 
tålamod vid sidan av oss för att föra över sin kunskap, vi måste göra likadant för att förbereda 
nästa generation. Grunden för vår styrka ligger i lärandet i vår kultur. Det är viktigt att 
återupprätta vår traditionella kunskap, vår kultur och vårt språk. Ned föreslår en 
utbildningsgrund byggd på urfolkens världsbild, där allt lärande kan utgå ifrån. Utbildning är 
när allt kommer omkring överförande av färdigheter, som en person kan använda närhelst den 
behöver det. Utbildning är som en reservoar av information som är tillgänglig närhelst en 
person behöver det. Överlevnaden för urfolken och deras kultur ligger hos nyckelpersoner 
(Ned, 1997), de traditionella ledarna, de Äldre och andra bidragande individer. De Äldre som 
upprätthåller och är bärare av traditionell kunskap respekteras, de har sitt folks värderingar, 
kan språket, har kunskaper om kulturen, traditioner och historien.  

Mot urfolksparadigm utifrån samiskt perspektiv 
Rauna Kuokkanen samisk urfolksforskare (vår benämning) har liksom Linda Smith fördjupat 
sig i detta med kolonisering och dekolonisering. Kuokkanen (2000) har skrivit att 
kolonisationen har pågått flera hundra år överallt på jorden, även idag är urfolken föremål för 
olika former av inhemsk kolonialism och neo-kolonialism. Ända till nu har urfolken placerats 
i en marginell position. Ett sätt att ta bort konsekvenserna och dekolonisera urfolkens tankar, 
är att återcentrera deras värderingar och kulturella sedvänjor och gå tillbaka till holistisk 
filosofi i forskningen. Subtila former av kolonialism har gjort att många urfolk nedvärderar 
sin egen kultur och allt som har med kulturen att göra. Jernström och Johansson (1997) såg 
också i sitt aktionsforskningsprojekt att en del barn i de lägre åldrarna var påverkade av ett 
nedvärderande synsätt till deras egen kulturella bakgrund.  

Urfolksperspektiv (Kuokkanen, 2000) innebär att vi närmar oss, handlägger, forskar, 
undersöker och utvecklar utifrån vår egen utgångspunkt. Utgångspunkten är också, vilka vi är, 
vad som är vår kulturella bakgrund istället för att se världen med andra folks ögon, 
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västerländska glasögon. Rätt att underhålla och utveckla manifestationer av kulturella seder 
inkluderande upprättelse av andliga och intellektuella föreställningar. Det innebär också, 
menade Kuokkanen, (2000) att vi ska hitta och börja använda vår egen filosofi, epistemologi 
och ontologi. Detta är inte konstigare än majoritetssamhället använder sitt perspektiv, men de 
har gjort sitt perspektiv till universellt och neutralt. Största skillnaden är relationen och 
samhörigheten med världen och allt det som finns runt omkring oss, för oss utgår den från 
naturen och relationen med den andliga världen. 

 

Samiska förskolors styrdokument 
För att ta reda på om och i så fall hur det nationella måldokumentet (LPFÖ, 98) är styrande, 
för samiska förskolor, i fråga om samisk traditionell kunskap inom området natur tog vi oss 
an läroplanen för läsning och analys. Samiska förskolor styrs av nationella dokument som 
läroplan för förskolan (LPFÖ 98). Denna är utarbetad, skriven och beslutad av Sveriges 
riksdag och utgår från majoritetssamhällets perspektiv. I planen finns ingenting skrivet om 
samer och samisk kultur.  Utifrån LPFÖ 98 har Sameskolstyrelsen utarbetat och antagit 
(SamS skolplan) egna mål för samiska verksamheter för barn och unga. Traditionellt har 
samiska språket haft en stark ställning i Sameskolstyrelsens skolplaner.  

Läroplan för förskolan (LPFÖ 98) gäller för förskolor som drivs för barn i förskolor som 
kommunen är huvudman för. Den ligger även som grund för bedömning av kvalitetskravet 
vid tillståndprövning av enskilda förskolor. Det är en förordning som är bindande med 
föreskrifter som är utfärdade av regeringen. Dess roll är att styra förskolan och värdegrund 
och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. De ska uttrycka en önskad 
kvalitetsutveckling i förskolan. Målen är utformade som mål att sträva mot gällande det 
enskilda barnets utveckling och lärande. Riktlinjerna i läroplanen för det målinriktade arbetet 
vänder sig till alla som arbetar i förskolan. Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, 
utvärderas och utvecklas i förhållande till de uppställda målen i förskolan, anger läroplanen. 
Läroplanen bygger på skollagen (2 a kap 1-22 § skollagen). Verksamheten skall utgå från 
varje barns behov samt utgå från en nära samverkan mellan hem och förskola. 

Indirekt och direkta mål mot natur 
I läroplan för förskolan (LPFÖ 98) finns skrivningar som kan tolkas till att gälla naturområdet 
samtidigt som det även finns direkta målformuleringar om natur. Det finns inga styrande 
målformuleringar utifrån det samiska perspektivet. De som finns är av tillåtande karaktär. 
Samiskt samhällsliv vilar på de grundvärden som bl a naturen och den traditionellt samiska 
kunskapen ger. Utifrån den beskrivningen kan nedanstående citat ur läroplan tolkas till att 
även innefatta samiskt perspektiv i natur på en samisk förskola. 
 
Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra 
de värden som vårt samhällsliv vilar på. (Lpfö, 98 s. 7) 
Samisk förskola (Andersson, Kuhmunen och Sarri, 2001) är en arena för överföring av ett 
kulturarv från en generation till nästa. Natur och traditionell samisk kunskap (Sara, 2004) ses 
som en viktig komponent i den samiska kulturen.  
 
I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 
överföra ett kulturarv – värden, traditioner, historia, språk och kunskaper – från en generation till 
nästa. (Lpfö, 98 s. 9) 
 
Barn behöver andra barn och flera vuxna i ett lärande och i en kulturell överföring. Andersson 
et al. (2001) skrev i sin uppsats om kulturöverföring på samisk förskola att kulturell 
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överföring sker mellan barn, från vuxen till barn men också mellan vuxna. De skrev vidare att 
vuxna förstärker varandra i ett lärande genom att ge varandra stöd genom små gester, miner 
och kroppshållning. Den som är ansvarig för en aktivitet får tyst uppbackning i sitt arbete av 
den andre. 
  
Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. 
(Lpfö, 1998, s. 10) 
 
Den samiska förskolans måldokument på nationell nivå (LPFÖ 98) ger ingen direkt styrning 
för samisk traditionell kunskap inom området natur. Tydliggöras ska att det finns ingenting i 
läroplan som motsäger att man kan arbeta med samisk traditionell kunskap i en samisk 
förskola.  
 
Johansson (2007) ställde frågan om det finns band mellan nationella och lokala planer 
relaterat till individuella planer som möjliggör att  
 
…cultural heritage of peoples and individuals can be included …in daily work, if not what are 
the obstacles? ( s. 7, 2007)  
 
Vi återgår till det samiska perspektivet och Baltos (1997) syn på värdering av den samiska 
kulturen. För pedagoger i förskolan har det ofta uppstått värderingsfrågor gällande det 
samiska perspektivet. Frågor om olika syn på vad i kulturen som är viktigt att föra över till 
nästa generation – barnen.  Dessa frågor kan ha uppkommit i planeringsmöten med kollegor, 
föräldramöten där föräldrars olika önskemål om innehåll och inriktning delgetts samt i samtal 
med arbetsgivare och myndigheter som haft sin syn på kultur. Mycket av innehåll, styrning, 
omfång och arbetssätt utifrån det samiska perspektivet på den samiska förskolan beror till stor 
del på pedagogerna själva.  Johansson & Orving (1993) visade i den longitudinella studien på 
betydelsen av att elever, föräldrars och lärares erfarenheter av kulturella perspektiv 
diskuterades och analyserades just under gemensamma möten och sammankomster. De visade 
också att en av orsakerna till att elevernas prestationer kom att ligga över riksgenomsnittet i 
att läsa, räkna och skiva sannolikt kunde förklaras av just det gemensamma engagemanget i 
att ta tillvara den kultur som elever och föräldrar bar med sig.  

Metod 
Ett vetenskapligt arbete kännetecknas av att det genomförs systematiskt och noggrant. Som 
metod har vi använt oss av aktionsforskning (Rönnerman, 2004) där upptäcktens väg varit 
drivande. Under de två åren som forskningsprojektet pågick har vi samlat kunskaper, 
förhållningssätt och förståelse inom vårt område kring det vi nu skriver om. Två 
aktiviteter/berättelser ligger till grund för undersökningen - suoinnen och flagghissning. Dessa 
har bearbetats och analyserats i ett analytiskt närmande (Balto, 1997) till kulturbegreppet och 
vidare i ett dekoloniseringsperspektiv (Smith, 1999 och Kuokkanen, 2000). Tolkningarna är 
gjorda i en förståelseinriktad ansats, i hermeneutisk karaktär (Alvesson och Sköldberg, 1994). 
I den fortsatta texten beskriver vi hur vi använt ovanstående metoder.  

Att forska i den dagliga verksamheten  
På de samiska förskolorna i Jokkmokk och Gällivare har vi under det senaste året i och med 
forskningen ”Gal dat oahppa go stuorrola” använt oss av olika teorier för att prova och 
beskriva aktiviteter och lärande och utifrån detta att återta (dekolonisera) den traditionella 
kunskapen på ett nytt sätt i en ny tid på en institution. Vi har genom 
aktionsforskningsprojektet ”Gal dat oahppa go stuorrola” genomgått en utbildning i 
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aktionsforskning, kulturförståelse, kolonisering och dekolonisering. Det vi beskriver i denna 
uppsats är en del i denna process.  

Aktionsforskning (Rönnerman, 2004) kan beskrivas som en ansats som tar utgångspunkt i 
praktiken, verkar för ett samarbete mellan forskare och praktiker och verkar för en forskning 
som leder till förändring. Det innebär en relation mellan tänkandet om praktiken och 
handlandet i praktiken. Med andra ord handlar det om att utveckla och förändra verksamheten 
men också om att skaffa sig kunskap om hur denna förändring går till och vad som sker under 
arbetets gång, vilket så kan relateras till den vuxnes lärande. Det bli alltså en relation mellan å 
ena sidan handlandet å andra sidan förståelsen av vad som sker.  
 
Johansson (2007) beskriver aktionsforskning som ett demokratiskt tillvägagångssätt för att 
medverka till att elever, föräldrar och lärare börjar ställa frågor till sin egen praktik för att 
medvetandegöra kulturell förståelse och kulturell förankring av verksamheten. 
Aktionsforskning kan användas som en metod för att synliggöra begrepp och för att beskriva, 
förklara och förstå det som sker under arbetets gång. Aktionsforskning betonar betydelsen av 
de frågor som lärare ställer till sin praktik, kräver en hel del teoretisk förankring. 
Förförståelsen hos lärare och forskare ställer stora krav på en kritisk attityd till det som synes 
ske.  
Arbetet sker i steg. Johansson beskriver innehållet i steg 1 där man genomför en dialog utifrån 
kritik av den lokala praktiken på skolorna. Att beskriva kulturell förankring, att värdera den 
egna kulturen och traditionen liksom att formulera visioner om utveckling bör inleda ett 
arbete. Johansson betonar vidare att betydelsen av fördjupning av teori. Steg 2 blir då att egna 
reflektioner och dialoger integreras med teori. Loggböcker och olika former av texter, 
fältanteckningar, intervjuer, portfolios användes för att dokumentera och för att utgöra 
analysunderlag. Johansson menar att lärare men också föräldrar kan få styrka och redskap för 
att utveckla och förändra verksamhet, att skaffa sig kunskaper om hur förändring går till och 
vad som sker under arbetets gång. Steg 3 att beskriva och analysera förändringsprocessen i 
den berörda pedagogiska miljön verkar för att kompetensutveckling och utveckling av den 
egna praktiken går hand i hand. Steg 4 är att lärarlag finner nya former att arbeta och det 
slutliga steget innebar att generalisera erfarenheterna.  
 
För att förstå uppfostran av barn som en del i ett större sammanhang måste vi sätta in det i en 
kulturförståelse, menar Balto (1997). Kultur kan definieras både i förr och i nutid och det 
finns olika betydelse och vikt av begreppet hos olika människor. Kunskap utifrån hur det var 
förr – historisk kunskap - har sitt berättigande men får inte automatiskt ses som normgivande 
för det liv vi lever idag. Att beskriva kultur innebär variation i levnadssätt och värderingar 
vilket även innebär att kultur ändras över tid.  Balto (1997) hänvisade till A. M. Klausen som 
skiljer mellan två olika sätt att förhålla sig till begreppet kultur. Det ena som är 
värderingsorienterat och det andra är beskrivande. Det värderingsorienterande tar sin 
utgångspunkt i att vi kan placera kulturen i en skala där någonting har mer och annat har 
mindre värde. Sådan värderingsskala finns i alla samhällen. Den fastställs oftast av elit- och 
expertgrupper och accepteras sedan av övriga samhället. Tilläggas ska naturligtvis att i 
samhället fortlöpande pågår både politiska som vetenskapliga debatter och förhandlingar om 
vad som är och ska vara vägledande för olika kulturer. Det beskrivande kulturbegreppet är 
däremot inte normativt eller värderande. Begreppet definierar kultur i ett vidare perspektiv, 
människornas livsform. Mera preciserat handlar det om de värderingar, idéer, regler och 
normer som människan övertar från den äldre generationen och som man sedan försöker 
förmedla, något förändrat, till nästa. 
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Det värderingsorienterade begreppet är det som är mest utbrett och används mest i 
samhällsdebatten och bland folk. Ett exempel som kan belysa detta är debatten inom det 
samiska samhället om vad som är äkta samisk kultur. Det äkta värderas efter en måttskala och 
där till exempel renskötsel värderas högre än andra näringar, skriver Balto. De värderingar, 
idéer, och normer (Balto, 1997) som de vuxna överför till nästa generation har samband med 
den tid och situation som de lever i, både som individ och som folk. Förutsättningar för ett 
folk förändras efter tid vilket innebär en förändring av livsmönster och i vidare mening en 
förändring av kulturen. Hos människorna inom kulturen finns också olika uppfattningar och 
värderingar. Dessa kan även förändras allt eftersom.  
 
Vi har inom de samiska förskolor där vi varit och är verksamma i många år omedvetet 
planerat och genomfört förskolans verksamhet utifrån ett värderingsorienterat synsätt. 
Temaplaneringarna gjordes efter en skala där vissa områden alltid, år från år, fanns med. 
Renskötseln i olika årstidsrytm (kalvning, kalvmärkning, sarvslakt, renskiljning) var mest 
representativ med fiske, slöjd och jakt som god tvåa, trea och fyra. Tiden för temats längd i 
veckor var också i förväg bestämd, ett tema kunde som längst pågå i fem veckor. Vanligt var 
att ett tema kunde pågå i tre till fyra veckor, det skulle finnas plats för alla teman. Vissa teman 
kunde återkomma vartannat år som t ex ripsnarning och suoinnen. Man kan gå tillbaka i 
förskolornas årsplan sedan 1986 och se att temaplaneringen varit uppbyggda efter den 
modellen.  Tilläggas kan att det var görandet i temana som var det centrala och det tematiska 
arbetssättet var helt enligt förskolans nationella måldokument (LPFÖ, 98), där temaarbete 
skall vara ett arbetssätt.  
 
Efter den insikt vi samiska pedagoger började få i och med forskningsprojektet ”Gal dat 
oahppa go stuorrola” har den pedagogiska årsplanen förändrats. Ett analytiskt närmande till 
kulturbegreppet har gett oss redskap att göra årsplanen annorlunda. Exempelvis hos en 
förskola har man har som mest tre teman under ett år, vilka pågår under väldigt lång tid – 4 
till 6 månader. Val av teman görs idag utifrån de intressen eller frågeställningar som barnen 
på förskolan lyfter eller från någon plan som personalen har. T ex har naturen fått vara tema 
på en förskola under ett helt år och arbetssättet har blivit starkt präglat av att uppöva barnen i 
självständighet, bägge dessa dimensioner utifrån den process som pågått på förskolan i och 
med forskningsprojektet. Det nya är att det blir en helt annan djupdykning i temat. Barnen 
hinner och får möjlighet att själva vara delaktiga i och att fördjupa sig i sina egna 
frågeställningar inom temat.  Det finns heller ingen stress hos personalen att man inte hinner 
med den tågordning av teman (renskötsel, fiske, slöjd osv.) som var styrande innan 
forskningsprojektet. Görandet är inte det väsentliga, syftet med temat och dess innehåll samt 
lärandet överväger görandet, på ett mer medvetet sätt. Det vi också ser är att utifrån ett 
analytiskt och även vidgad kulturförståelse inryms alla förskolans barn, då det inte är enbart 
näring eller kulturyttring som är det centrala. Det viktiga blir det enskilda barnet och dennes 
kulturbakgrund med värderingar, kunskaper, idéer, regler och normer.  

Val och tolkning av empirin 
I valet av empiri utgår vi ifrån ett analytiskt och vidgat kulturbegrepp (Balto, 1997) såsom vi 
beskrivit det i föregående stycke. Våra tolkningar av resultatet har en hermeneutisk karaktär.  
Hermeneutik (Alvesson och Sköldberg, 1994) är en förståelseinriktad ansats där tolkningen 
utgör den huvudsakliga metoden. Förhållningssättet karaktäriseras av en öppenhet inför nya 
tolkningsobjekt och en vilja att ifrågasätta den egna förförståelsen. Ett huvudtema för 
hermeneutiker är att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i ett samband med 
helheten. I det vardagliga förhållningssättet reflekterar vi inte över hur förförståelse påverkar 
hur vi tar oss an uppgifter, eller hur vi uppfattar företeelser. När vi konfronteras med nya 
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fenomen, talar vi inte om förförståelsen som just förförståelse. Vi talar troligen då om 
professionalitet, klokhet, personlighet eller dylikt. Förklaringar spelar en stor roll i vårt 
vardagliga och naturliga förhållningssätt. Tolkningarna är födda ur och är accepterade i den 
kultur och tradition vi lever i skriver Alvesson och Sköldberg.  

Alvesson och Sköldberg menar att i hermeneutiken tillkommer ett centralt moment av 
reflektion över fakta och empiri i jämförelse med mer empirinära metoder. När tolkaren 
kritiskt reflekterar över sina förföreställningar och syftet är att omvandla dessa till en 
förståelse på högre nivå, kommer nya fakta att dyka upp. Resultatet är inte slutgiltigt, man kan 
fortsätta med den hermeneutiska processen, nya tider kan medföra nya frågeställningar.  

Här följer två aktiviteter som vi under projektets gång arbetat med; julfest med flagghissning 
och suoinnen (skohötagning) Vi har utfört aktiviteterna med barn i åldern 3-6 år och sedan 
beskrivit och analyserat dessa utifrån teorier som vi tidigare i artikeln presenterat. 

Undersökta aktiviteter  

Aktivitet 1. Julfest som nya tidens searvelatnja i samisk förskola 
Innan vi går in på just själva aktiviteterna ska vi gå tillbaka till Mikkel Nils Sara (2004) och se 
hur han beskrivit — searvelatnja - fellesrom i naturen. 

Lärandet kunde ske på olika arenor (Sara, 2004) där flera generationer samverkade – 
searvelatnja eller fellesrom på norska.  Inom naturen fanns många lärandesituationer eller 
arenor där flera generationer deltog. Där fanns searvelánja där barn redan från det de var små 
kunde vara med i planering och utförande av arbetet, höra och delta i samtal om arbetet och 
samtidigt hjälpa till och prova efter ålder, intresse och kunskaper. Exempel på searvelatnja 
kunde vara slåtter, renskiljning eller andra aktiviteter som krävde en samverkan för att bli 
utförda. Det man tog från naturen var avhängt årstiderna och då var det naturen självt som 
reglerade arbetet. Vädret spelade en viktig roll, vissa moment var tvunget att genomföras 
oavsett väder medan annat kunde vänta till vädret tillät. Dessa miljöer – searvelánja - blev 
både en arena för erfarenhetsutbyte gällande arbetsmoment och kunskaper som en mötesplats 
för flera generationer.  

At dette var arenaer der alle kunne delta, betyr ikke at det ikke også ble utfört 
arbeidsoppgaver som krever nöyaktighet og särskilt kunnskap, men at det var et ”fellesrom” 
der alle hade adgang. Grundighet og kompetanse ble praktisert og opplärt i dette ”rommet”, 
men som oftest på grunnlag av arbeidsfordelning (både i forhold til alder og tilhörighet til 
henholdvis manns- og kvinnesiden.)  (Sara, 2004. s 118) 

Föräldrar och några ur personalen började diskutera julfest och dess anordnande. En av 
personalen pratade med den övriga personalen om arrangerande av festen. Gudruns tanke med 
julfesten var att utifrån Saras (2004) teori kring searvelatnja anordna och utföra julfest med 
barn, personal, föräldrar, släkt och vänner till barnen. Personalen enades inte om något 
speciellt syfte med arrangemanget utöver att det skulle vara fest med mat, tomte, luciatåg och 
flagghissning. Julfesten arrangerades som en samverkan mellan några av barnen, någon ur 
personalen och några föräldrar. Övriga barn, föräldrar, syskon och övrig släkt var inbjudna till 
festen. Personalen planerade och förberedde festen, Jultomten, som en viktig person enligt 
barnens önskemål, hade en förälder bokat. Föräldrarna köpte en julgåva, som tomten skulle 
komma med, till sina egna barn. Det var några moment i detta som enligt Gudrun var 
utgångspunkten för utförandet; 1) flagghissning, 2) maten och att tillsammans (personal, barn 
och föräldrar) förbereda den samt 3) eget val av deltagande i olika moment utifrån intresse, 
kunskap och engagemang. 
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Vår samiska flagga hissades enligt de nya rutiner vi på Skierri infört i och med forskningen 
”Gal dat oahppa go stuorrola”. Flaggan som nu förvarades i en gammal giisa (kisa) hämtades 
tillsammans med barnen. Vi gick ut och samlades kring flaggstången, 14 barn i åldern 3-5 år 
samt två av personalen. Giisan bars ut av tre barn och lades på några handskar. En av 
personalen öppnade den och med varsam hand tog fram flaggan. Barnen stod runt och väntade 
på att kunna hjälpa till. Alla barn hade samlats kring flaggstången. Vuxna berättade om 
flaggan, efter de regler som finns kring hissning av en nationsflagga samt kring färgerna och 
när man brukar hissa flaggan. När den vuxne knutit fast flaggan i snöret började de barn som 
själva bestämt att de skulle hissa flaggan att dra upp den Vi andra stod och tittade upp mot 
himlen och såg flaggan stiga mot skyn. Sedan knöt vi fast snöret och stannade till en stund. Vi 
pratade en stund innan barnen började leka. 

Vi satte även upp småflaggorna vid entrén. Det var för övrigt ett av barnen som före 
personalen berättat om flagghissningen tog upp att vi måste hissa vår ”festflagga”. Vi 
kopplade även ihop flaggan med tomten, efter ett av barnens resonemang, ”nu ser nog tomten 
var Skierri är när vi hissat vår flagga”. För Gudrun kändes det naturligt att använda tomten 
som barnen är mycket upptagna av (övergångsobjekt) till att få den samiska flaggan till att bli 
en viktig symbol för searvelatnja. 

Inom psykologin (Fahrman, 1991) beskriver man övergångsobjekt som ett föremål som 
används vid övergången mellan modern och barnet, speciellt när modern är frånvarande. 
Övergångsobjekt är föremål dit barnet har investerat psykisk energi, laddat det med 
egenskaper och dofter både från sig själv och modern, menar Fahrman. Barnet har skapat en 
relation till sitt övergångsobjekt och en relation där objektet är betydelsefull. På förskolan 
använder ofta barn en nalle, trasa eller annat föremål som övergångsobjekt. Dessa är speciellt 
viktiga då föräldern ska lämna barnet eller vid sovstunden. Vi har i detta arbete använt oss av 
psykologins beskrivning (Fahrman, 1991) av övergångsobjekt för att kunna förmedla den 
betydelse giisan haft för oss vuxna vid en kulturöverföring kring flaggan.  På liknande sätt har 
tomten hos barnen fått rollen som en form av övergångsobjekt för att öka betydelsen av 
flagghissningen.  

Ett av barnens mormor berättade på festen hur hennes barnbarn på väg till festen berättat om 
flaggan och hur viktig den var när det är fest. Hon fick också ta sig en tur fram till 
flaggstången innan hon fick kliva in i huset. Mormor fick sig även en lektion hur man hissar 
en flagga. Under julfesten var det några föräldrar som kommenterade och tyckte det var 
positivt att flaggan var uppe på vår festdag. Dagen efter då vi satt med barnen (3-5 åringarna) 
och pratade blev det en hel del diskussion om flaggan och tomten. ”Undrar om tomten såg 
flaggan”? ”Vad tyckte tomten om vår flagga”? ”När började han se flaggan på sin vandring 
mot Skierri”? Det var några frågeställningar kring flaggan som vi diskuterade kring. Frågorna 
lyftes av barnen själva. Min roll var mer av karaktär av att fördela ordet samt uppmuntra och 
förstärka (Andersson et al, 2001) diskussionerna kring flaggan. 

Maten inhandlades, tillagades och dukades upp i olika omgångar under veckan. Olika 
personer var med i olika moment enligt Saras (2004) tanke om searvelatnja. Gudrun var den 
som höll i maten och var delaktig i alla moment, en spindel i nätet. En del barn var med och 
skar sallad, dukade fram, bar grejer till köket. Likadant var det med personal och föräldrar. 
Vissa barn gjorde annat som t ex lekte, iakttog osv. i närheten av dem som höll på med maten. 
Andra var inte alls delaktiga eller i närheten av mat-förberedelserna. De som höll på med 
maten såg ut att tycka om det de gjorde. Samtal om matlagning, barn, arbete, skotrar hördes 
bland föräldrarna kring grytorna. Samarbete och samplanering på hög nivå kunde skådas. 
Någon förälder hade t ex aldrig gjort vitlökssmör men fick rådet av en annan förälder ”prova 
dig fram – du lär dig” (Balto, 1997). Städning och disk genomfördes efteråt i samma anda.  
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Utifrån betraktat kunde en searvelatnja skådas med flera generationer människor som gjorde 
olika göromål, pratade - diskuterade, diskade, skötte barn, bar bord, lagade mat, lärde känna 
varandra, umgicks, utbytte erfarenheter och hade det väldigt bra tillsammans. En arena där 
kunskap (om barn, mat, socialt) och arbete blev utfört. En arena där eget val av deltagande var 
tillåtet. Jag hörde för övrigt ingen som var missnöjd med att någon gjorde för mycket eller för 
lite eller ingenting. Nämnas kan att det var 99 personer (Eva räknat i morse) som deltog på 
festen. 

Aktivitet 2; Suoinnen (att ta skohö)  
Tretton barn, 4 och 5 år gick tillsammans med två personal, varav en är ”äldre”, till 
Kvarnbäckens strand strax utanför samhället, där starren växer. Målet med aktiviteten var att 
ge barn en kunskap om traditionell kunskap, vad skohö är och hur det används, vilken växt 
man använder sig av och var den växer, hur man bearbetar det till skohö samt samiska ord 
inom aktiviteten. Syftet var även att få barnen att genom Saras searvelatnja (2004) uppleva 
arbete, möjliggöra kunskapsöverföring samt uppleva naturen tillsammans med äldre. 

E-K, den äldre kvinnan visar var det är bra att skära, vilken växt man ska ta och var starren ser 
fin ut. Hon instruerar hur man skär och hur mycket man behöver för att det ska räcka till en 
omgång i skorna. E-K har ett annat sätt att visa och instruera än vad som är vanligt i en 
situation där förskolepersonal ska introducera en aktivitet. Vanligt är att personalen samlar 
barnen omkring sig, förklarar och visar vad som ska ske innan aktiviteten påbörjas. E-K 
förklarar och visar hur man gör medan hon arbetar. Hon tar en knippe starr i handen, skär av 
den vid roten. Barnen iakttar E-K, en del med större intresse än andra. Några barn är ivriga så 
de börjar sitt arbete medan E-K fortsätter att berätta hur mycket starr som behövs. Att det 
finns barn som är intresserade av annat stör inte E-K. Hon påminner om att det är viktigt att 
man är uppmärksam på var man har sina kamrater, så att ingen olycka händer när man har en 
kniv i handen.  

Barnen får sedan själva skära. En del arbetar hela tiden, andra gör bara ett försök. De barn 
som inte vill skära mer leker vid bäcken eller plockar stenar, växter och pinnar. De vuxna 
arbetar hela tiden och pratar om vad de gör. Vi berättar att arbetet inte är färdigt när man har 
skurit knippen. E-K beskriver vad som ska göras när vi kommer tillbaka till förskolan. Senare, 
i förskolan bearbetas starren. Den slås mot en spikbräda så att stråna blir delade och starren 
blir mjukare. Nu som tidigare visar de vuxna, genom att själva praktisera sysslan, hur man 
gör. Alla barn tar ett knippe och slår mot spikbrädan, för att sedan göra en liten skohöfläta. 
Även i denna aktivitet provar en del barn en liten stund, medan några andra arbetar mer 
målmedvetet.  

Dessa två berättelser visar två genomförda aktiviteter på samiska förskolan. I sitt utförande 
kanske de inte skiljer så mycket från aktiviteter som genomförs på många samiska 
utbildningsinstitutioner. På samiska förskolor kan man se aktiviteter av detta slag, planerade, 
genomförda och utvärderade av personal i samverkan med barn på förskolan. Av aktiviteterna 
har vi gjort en djupare analys mot teorier som ger ökad medvetenhet om den samiska 
traditionella kunskapsöverföringen i görandet.  

Före analysdelen i artikeln vill vi enligt hermeneutisk karaktär (Alvesson och Sköldberg, 
1994) för läsaren öka förståelsen av hur vi har tolkat aktiviteterna. Kunskapen och 
medvetenheten om kolonisering och dekolonisering (Smith, 1999 och Kuokkanen, 2000) har 
för oss två som samiska pedagoger i allmänhet och i detta arbete i synnerhet betytt väldigt 
mycket. Syftet med vårt arbete var att belysa hur den samiska traditionella kunskapen om och 
i naturen som funnits och finns bland samerna kan lyftas in i en institution som den samiska 
förskolan. Syftet kan även med andra ord formuleras till hur man i en samisk förskola kan 
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använda den traditionella kunskapen från naturen på ett nytt sätt i en ny tid. Att ta tillbaka 
kontrollen och makten över sin egen kultur handlar om dekolonisering. Hos Maorierna på 
Nya Zeeland (Smith, 1999) har man kommit långt med den processen.  

Analys  
Vi har valt att även i tolkning av resultatet ta utgångspunkt från en hermeneutisk karaktär 
(Alvesson och Sköldberg, 1994). Det vi söker svar på i tolkning av de två berättelserna är hur 
man på den samiska förskolan kan använda den traditionella kunskapen från naturen på ett 
nytt sätt i en ny tid. I det vardagliga förhållningssättet reflekterar vi inte över hur förförståelse 
påverkar hur vi tar oss an uppgifter, eller hur vi uppfattar företeelser. När tolkaren kritiskt 
reflekterar över sina förföreställningar och syftet är att omvandla dessa till en förståelse på 
högre nivå, kommer nya fakta att dyka upp, menar Alvesson och Sköldberg.  

Aktiviteterna i undersökningen – suoinnen och flagghissning – är analyserade och tolkade i 
flera omgångar och mot olika teorier ur bakgrunden. Inom parentes med författares namn och 
årtal hänvisar vi till vilken teori som vi använt oss av vid analys och tolkning.    

 

Aktivitet 1. Julfest som nya tidens searvelatnja i samisk förskola.  

Flagghissningen 
Flaggan och aktiviteten kring den kan inkluderas i Saras (2004) beskrivning av fellesrom. 
Alla samer har lika rätt till flaggan, ingen kan säga sig ha mer rätt till den samiska flaggan än 
någon annan. Samtliga samer kan också ha ungefär liknande förhållande till flaggan om de 
själva så väljer. I det samiska samhället och samhället omkring är olika samiska 
kulturyttringar inom det samiska olika värderat. Det finns (Balto, 1997) vissa yttringar som 
har mer värde eller som uppfattas som mer samiskt än annat. Nationalstaterna har genom en 
lång tid värderat vissa områden inom kulturen som mer samiskt, t ex rennäringen, det samiska 
språket och slöjden. Detta genom t ex lagstiftning och vad inom den samiska kulturen man 
vill stödja. Vi samer lever i en ny tid (Balto, 1997) och måste skapa nya traditioner som blir 
viktiga för våra barn, som i detta fall flagghissning. För oss som vuxna kanske flaggan inte 
har så stor betydelse. Flaggan är en ny företeelse i den samiska kulturen, den antogs år 1986. 
För våra barn kan flaggan få en djupare och viktigare betydelse, som en tradition som är 
samlande för det samiska folket.  

Detta betyder att vi inom den samiska förskolan, genom att fostra barnen till nya traditioner, 
är med och skapar nya inslag i kulturen. Vilket får större betydelse när barnen blir vuxna. 
Kultur är någonting som ändras övertid (Balto, 1997) beroende på att ett folks förutsättningar 
förändras. Flaggan är ett konkret exempel på överföring och nyskapande av traditionell 
kunskap. För oss samer ger den egna kulturen i förskolan möjligheter att (Smith, 1999) göra 
nya överväganden av historien, kritiskt granska nutiden och bygga framtiden. Historiskt har vi 
inte haft någon flagga och ser kanske då inte heller behoven av den. Förr har naturens 
fellesrom varit en samlande arena. Vi kan ta innebörden för dåtidens fellesrom för att i nutid 
skapa nya traditioner för att bygga mot framtida behov av gemenskap och lärande. I nutid 
behöver vi på ett medvetet sätt samlande symboler vilket flaggan är ett bra exempel på. 

Vi vuxna som arbetar med barn i den samiska förskolan måste medvetet arbeta med flaggan 
likt det Sara (2004) beskriver som tillrättalagd praktisk kunskap eller lärande. Tidigare var det 
hemmet, siidan, släkten som socialiserade barnen till den samiska kulturen, menar Sara. Idag 
har institutionen, i detta fall den samiska förskolan, mycket av den rollen. Det 
relationsskapande arbetet som flagghissning är och kan i framtiden bli är mycket viktigt i ett 
lärande. Vad gäller relationen människor emellan handlar det om ett socialt samspel där både 
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verbala och icke verbala uttryck är betydelsefulla. Vi vuxna är en viktig förebild eller faktor 
beroende på hur betydelsefullt vi anser flagghissning vara. Andersson et al (2001) har skrivit 
om den vuxnes roll vid en kulturöverföring på samisk förskola. Vårt förhållningssätt som hur 
vi håller flaggan, mimik, rösten och kroppsspråket förmedlar flaggans betydelse till barnen. 
Också Balto understryker detta i en artikel från 1996 där hon behandlar förmedlarens 
pedagogiska plattform och just betydelsen av metabudskapet i den kulturella överföringen av 
värderingar mellan barn och vuxna. 

Ett annat sätt att stärka betydelsen av den samiska flaggan kan vara att i användandet av 
flaggan medvetet ge den statusen av en nationalsymbol. De regler som gäller i hanteringen av 
en nationsflagga ska även gälla den samiska flaggan, som regler för hissning och förvaring. 
Att förvara den på ett speciellt ställe och med en speciell inramning ger barnen en synlig 
status vilket höjer värdet på flaggan och aktiviteter kring den. Giisan som ett övergångsobjekt 
(Fahrman, 1991) förmedlar något positivt till oss vuxna som på ett eller annat sätt har något 
förhållande till någon giisa. Denna positiva känsla överförs vidare till innehållet, alltså 
flaggan. Barnen upplever de vuxnas positiva förhållande (Andersson et al, 2001) till giisan 
och förknippar denna upplevelse med aktiviteten. Denna positiva upplevelse kan komma nu 
eller nästa gång barnen kommer i kontakt med liknande aktivitet. Jultomten förknippar de 
flesta barn med julfest och glädje. Att utifrån barnens egen idé använda tomten i en 
kulturöverföringssituation, som det gjordes under flagghissningen, är ett sätt att ge positiv 
känsla för flaggan. Här har förskolan använt sig av julfesten med det den kan innehålla för att 
genom traditionell kunskap från naturen (Sara, 2004) – searvelatnja - återta sin egen samiska 
kultur (Smith, 1999 och Kuokkanen, 2000). 

Hos maorierna (Smith, 1999) har ett komplext forskningsprogram påbörjats med tjugofem 
metoder. Flagghissningen har flera beröringspunkter med dessa metoder. Vi har i analys av 
aktiviteten använt oss av metodernas rubriker och förklaring för att prova beskriva hur man 
kan använda en aktivitet i en samisk förskola för att beskriva dekolonisering. En julfest är 
barnens tillsammans med föräldrar och släktingars sätt att vara delaktighet med varandra i en 
ny ritual (Sharing) som den medvetna festen och flagghissningen kan bli. Firande 
(Celebrating survival) enligt Smiths sätt att beskriva det ur ett för maorierna 
överlevnadssyfte kan i denna aktivitet användas till att symbolisera firandet av att få vara 
tillsammans, barn, föräldrar, personal, mor- och farföräldrar och andra släktingar till barnen i 
ett samiskt sammanhang på en samisk arena. En indirekt form av celebrating survival. 
Berättelser (Storytelling) om flaggan, giisan och dess användning förr gavs under aktiviteten. 
Vuxen berättade utifrån sin egen upplevelse av t ex giisan. Den förmedlar egna oftast positiva 
minnen (Remembering) utifrån egen upplevelse av den, vilket i sin tur förhoppningsvis 
medverkar till för barnen positiva minnen från flagghissning. Giisan har även en uppgift att 
knyta samman, förbinda (Connecting) dåtid från fellesrom i naturen till nutid och fellesrom i 
ny tappning på samisk institution. Detta är en typ av återupprättande (Restoring) av den egna 
kulturen. Någonting eget som kännetecknar ett urfolk i större sammanhang (Indigenizing) är 
idag flaggan. Den representerar (Representing) samerna som ett folk i olika sammanhang, 
som inom politikiska möten, sportevenemang och andra sammankomster. Att använda julfest 
och tomte och knyta ihop det med searvelatnja (Sara, 2004) och flagghissning är att skapa 
(Creating) nya traditioner i en ny tid.  

Maten 
Maten har varit och är en viktig ingrediens i de samiska hemmen. Gäster bjuds oftast på mat 
och kaffe innan de får lämna ett samiskt hem. Under denna fest var maten och dess 
förberedelse en viktig faktor. Maten tillreddes utifrån tanken om searvelatnja (Sara, 2004) där 
var och en bidrog efter eget intresse och kunskap. Tillagning och dukning skedde även enligt 
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Baltos (1997) teori att man lär sig nog när man får prova. Föräldrar och barn provade sig fram 
till att det de gjorde skulle bli så praktiskt och bra möjligt. Inga färdiga mallar eller 
körscheman fanns. Barn och personal hade planerat maten, utan föräldrarnas insats skulle det 
inte hinna bli färdig till tidpunkten för serverandet. Att som förälder tillsammans med andra 
föräldrar i ett positivt sammanhang, där man själv valt syssla och engagemang, är enligt oss 
en form av nätverksskapande (Networking) (Smith, 1999) som bidrar till gemenskap bland 
föräldrar i vilket sin tur kan leda till senare medverkan av, tillsammans med personalen, 
pedagogisk utveckling av förskolan. Då man som förälder i förberedelsen av festen fått 
tillstånd att prova sig fram (Balto, 1997) utan färdigt förväntat resultat ger det kanske mod att 
till den pedagogiska verksamheten komma med synpunkter, utifrån egen synvinkel och inte 
efter det som någon annan redan tänkt och beslutat. 

Aktivitet 2; Suoinnen (att ta skohö)  
Suoinnen handlar om barns kulturskapande (LPFÖ, 98) där traditioner, språk, historia och 
kunskaper överförs från den äldre generationen till nästa. E-K har ett annat sätt att visa och 
instruera än vad som är vanligt i en situation där förskolepersonal skulle ha introducerat en 
aktivitet. Hon förklarar och visar hur man gör medan hon arbetar. Lärandesituationen visar ett 
möte mellan barn och vuxen där det hos den vuxne finns en kunskap (Balto, 1997) om barnet 
och dess lärandenivå. Den kunskapen gör att lärandet utförs gällande barnet på en individuell 
nivå. Barnen iakttar E-K, en del med större intresse än andra. Några barn är ivriga så de börjar 
sitt arbete medan E-K fortsätter att berätta hur mycket starr som behövs. Att det finns barn 
som är intresserade av annat stör inte E-K. I lärandet kan man även se en självständighets 
strävan (Balto, 1997) både hos barnen som själva väljer hur mycket de vill delta i aktiviteten. 
Men också hos E-K som tillåter barnen att lära sig på egen hand. Detta, enligt Baltos teori 
(1997), medför vidare att barnen upparbetar en inre disciplin där det inte finns ett behov av 
andras kontroll.  

Aktiviteten suoinnen genomfördes enligt Saras (2004) definition av searvelatnja. 
Erfarenhetsutbyte gällande arbetsmoment och kunskaper blev praktiserade på en arena i form 
av en mötesplats för flera generationer, den äldre, barnen i olika åldrar och med olika 
förkunskaper och personalen. Vid bäcken visade sig att alla inte var intresserade av att skära 
starren, som personalen först hade planerat. Barnen tog egna initiativ till andra aktiviteter som 
för dem upplevdes som viktigare och roligare. De vuxna låter barnen självständigt välja vad 
de vill göra. I samisk barnuppfostran är det viktigt att inte hela tiden styra barnen (Balto 
1997). Vuxna är förebilder för barnen (Andersson et al, 2001), därför är vuxna som visar ett 
positivt intresse viktiga. 

Vuxna är förebilder för att förmedla positiva signaler i aktiviteterna. Då barngruppen är 
mindre, har de vuxna större möjligheter att kommunicera med alla barn. När personalen visar 
att aktiviteten är av betydelse för dem (Anderson, et al, 2001) överför den en känsla av 
positivism till barnen. Att få kunskaper förmedlade med glädje och positiv inställning t ex 
med traditionell samisk kunskap överför man inte bara kunskapen i sig, utan också 
förhållningssätt och föreställningar som samer har om naturen. Naturen och kunskaper om 
den, är viktigt i samisk kultur. Att levandegöra vad som var ett viktigt arbete förr berikar 
barnens kulturella vetande och visar vad som var viktigt arbete förr. Ned (1997) skriver att De 
Äldre är nyckelpersoner som upprätthåller och är bärare av traditionella kunskaper, likaväl 
som de har sitt folks värderingar, språket och också har kunskaper om kulturen, traditioner 
och historien. Det är viktigt att förskolan tar tillvara de Äldre som resurspersoner i 
verksamheten. De kan bidra med mycket värdefullt lärande. 

I denna aktivitet har vi också använt oss av maoriernas (Smith, 1999) forskningsprogram för 
att analysera dekolonisering i aktiviteten suoinnen. Berättelser (Storytelling) kring arbetet 
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med höet och speciellt med en äldre som genom berättelsen minns (Remembering) händelser 
från förr. Äldre människors förhållningssätt till naturen utifrån Baltos, Saras och Smith 
beskrivning om naturen som levande – moder Jord – är en form av urfolkisering 
(Indigenizing) som på detta sätt överförs från äldre till barnen i förskolan. Äldre har ofta ett 
beskyddande (Protect) förhållningssätt i naturen. Man vill beskydda naturen mot intrång, 
förstörelse och skadegörelse. Som Asta Balto skrev (1997) så brukade man marken så länge 
man behövde den när man inte längre hade behov av den skulle den lämnas tillbaka.  

Att medvetet namnge en aktivitet (Naming) genom att använda den samiska benämningen 
för att ta skohö – suoinnen – är ett sätt att förbinda (Connecting) traditionell kunskap från 
naturen med dåtidens syfte, behovet av skohö, till dagens mening (Kuokkanen, 2000) som är 
att hitta lärandet och dekoloniseringen i aktiviteten. Den samiska benämningen för ger 
aktiviteten en bredare innebörd samt ger den även en högre historisk status. Detta förfarande 
innebär att man har återupprättat (Restoring) betydelsen av suoinnen genom skapande 
(Creating) av ett nytt sätt att i nutid använda suoinnen, på en samisk lärandeinstitution.   

Förskolan ska enligt det nationella måldokumentet (Lpfö, 98) överföra ett kulturarv från en 
generation till nästa. En del av kulturarvet är traditionell kunskap (Sara, 2004). 
Kulturhistorisk kunskap har sitt berättigande men får inte automatiskt ses som normgivande 
för det liv vi lever idag, menar Balto (1997). En aktivitet med kulturhistoriks kunskap som 
suoinnen, har efter analys fått en djupare innebörd. Själva görandet med syfte att få hö till 
skorna, som idag inte är lika behövligt som förr, har utökats till att även innefatta 
dekolonisering, kunskap och teori om hur lärandet utifrån en traditionell kunskap kan 
användas idag på en institution som den samiska förskolan. Kultur, enligt Balto (1997) 
innebär variation i levnadssätt och värderingar vilket även innebär att kultur ändras över tid.  
Suoinnent är ett konkret exempel på detta. Idag behöver inte alla skohö till skorna. Vår 
förändring av levnadssätt har medfört att andra behov har skapats. Genom samma aktivitet 
(suoinnen) men utifrån ett annat syfte (lära om lärande och dekolonisering) har vi tillgodosett 
våra ändrade behov. 

Resultat i sammanfattning och diskussion 
Det vi med detta arbete vill belysa är hur den samiska traditionella kunskapen utifrån 
människans förhållande till naturen, som funnits och finns bland oss samer som folk, kan 
lyftas in i en institution som den samiska förskolan.  Vi har utgått från en holistisk syn (Sara, 
2004  och Tunón 2004) gällande traditionell kunskap där närheten till traditionell kulturyttring 
är ett kännetecken. Kunskap som inte bara innehåller praktisk kunskap och kompetens men 
lika mycket kunskap knutet till informationsutbyte, samråd, deltagande, diskussion och debatt 
både om praktiska uppgifter och vidare sammanhang.  

Sammanfattningsvis kan vi börja med att konstatera att samisk traditionell kunskap kan 
användas i en institution som den samiska förskolan. Resultatet av vårt arbete visar olika sätt 
att använda samisk traditionell kunskap från naturen på ett nytt vis och i en ny tid.   

Att utgå från teorier om samisk traditionell kunskap, sätta in dem i ett nytt sammanhang och i 
en ny tid utifrån ett bestämt syfte är ett sätt hur traditionell kunskap kan överföras i den 
samiska förskolan. Suoinnen och julfest med flagghissning är ett sätt som belyser hur man kan 
använda traditionell kunskap i nytt sammanhang och med nytt syfte. Bägge aktiviteterna har i 
utförande och syfte karaktären av searvelatnja. I detta har förskolan bidragit till att skapa nya 
traditioner som t ex i julfest med flagghissning. Ökad kunskap och medvetenhet, om samisk 
traditionell kunskap och hur den kan användas i en ny tid på ett nytt sätt, hos pedagoger i den 
samiska förskolan bidrar till att skapa en samisk förskola som både stärker egna värderingar 
och kulturella sedvänjor. För att på ett medvetet sätt få in samisk traditionell kunskap i samisk 
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förskola finns behov av en dekoloniseringsprocess. Maoriernas komplexa forskningsprogram 
kan användas som förebild till att dekolonisera aktiviteterna på samisk förskola vidare bidra 
till en dekolonisering av den samiska förskolan.  

Flagghissning och suoinnen är en form av tillrättalagd kunskap eller lärande som utförs i ny 
tappning eller utifrån ett nytt syfte. Användande av övergångsobjekt som giisan, jultomten 
eller västerländska starka markörer som statushöjare, exempelvis regler för en nationsflagga 
är metoder för att stärka den samisk traditionella kunskapen i förskolan. Utövande av samisk 
traditionell kunskap har beröringspunkter med samiskt förhållningssätt. I aktiviteter på 
förskolan kan man utgå från ett samiskt uppfostringssätt, såsom Balto beskrivit i sin bok 
”Barneoppdragelse i endring” (1997). Vi har i analysen använt oss av Baltos teorier; frihet 
under ansvar, lära sig genom att prova, skapande av nya traditioner, vuxnes kunskap om 
barnets individuella nivå, uppfostran till självständighet samt barnets eget upparbetande av 
inre disciplin.  

Förskolan ska enligt det nationella måldokumentet (LPFÖ, 89) överföra ett kulturarv från en 
generation till nästa. En del av kulturarvet är, enligt Sara, traditionell kunskap. Genom att 
tolka den nationella läroplanen tillåtande gällande den samiska traditionella kunskapen är den 
godtagbar i en samisk förskola.  

Att i den samiska förskolan utgå från och använda teorier om kulturförståelse, dekolonisering 
och samisk traditionell kunskap har medfört att vi förändrat vårt förhållningssätt till begreppet 
kultur. Tidigare var för vårt pedagogiska arbete i förskolan det värderingsorienterade 
förhållningssättet till kultur mer rådande, medan vi i och med detta arbete närmat oss ett 
innehåll och förhållningssätt till kultur som kan förstås utifrån ett beskrivande kulturbegrepp. 
Den ökade och förändrade synen på vad samisk kultur i förskola kan vara har för pedagogerna 
medfört en annan frihet i både tid och innehåll att fördjupa sig i olika traditionella sysslor. En 
fördjupning som gjort att pedagogerna under en längre tid kan läsa in sig på teorier för att 
utifrån det och sina egna erfarenheter analysera och utveckla det pedagogiska arbetet.  

När vi ser tillbaka och ska försöka att summera vårt arbete finner vi att vi kan diskutera det ur 
tre aspekter. Först vill vi ta upp om traditionell kunskap i förhållandet människan och naturen 
(Sara, 2004) innan vi går in på Asta Baltos teorier om samiska barnuppfostran. Avslutningsvis 
ska vi ta upp något om kolonisering och dekolonisering för att slutligen ta upp några 
synpunkter och mål för fortsatt forskning. Vi ska börja med att konstatera att samisk 
traditionell kunskap kan användas idag i den samiska förskolan. Resultatet av vårt arbete visar 
på olika sätt hur man kan använda samisk traditionell kunskap från naturen på ett nytt vis och 
i en ny tid. 

Till detta arbete har vi valt empiri utifrån ett analytiskt kulturbegrepp (Balto, 1997). Detta 
innebär att vi medvetet har valt ut två händelser, suoinnen och julfest med flagghissning. En 
händelse med traditionell karaktär och en händelse i nutid som utgår från naturens 
searvelatnja (Sara, 2004). Vår egen kulturella bakgrund och erfarenhet som samiska 
pedagoger har naturligtvis haft stor vikt för själva aktiviteterna. Men vi vill återigen framhålla 
att vårt förändrade förhållningssätt till kultur som ett resultat av den utbildning i 
kulturförståelse som vi genomgått under forskningen ”Gal dat oahppa go stuorrola” haft stor 
betydelse för de val av aktiviteter vi valt att analysera. Aktiviteter som suoinnen och julfest 
eller flagghissning är någonting som har genomförts eller genomförs på de flesta samiska 
förskolor. Det nya som detta arbete belyser är en fördjupad medvetenhet och kunskap om 
teorier om och kring traditionell kunskap och hur den kunskapen kan överföras i en samisk 
förskola. Resultaten beskriver sätt att se aktiviteterna bortom själva görandet i förskolan. 
Görandet har fått en sekundär roll vilket medför att det är syftet som blir det centrala och inte 
aktiviteten i sig själv. Personalens medvetenhet och kunskaper om samisk traditionell 
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kunskap, kulturförståelse, kolonisering och dekolonisering är en början till en samisk filosofi. 
En filosofi som blir det som är grunden till och kännetecknar och leder samisk förskola i 
framtiden.  

Vi har inte varit medvetna om vad vi sökt då vi genomfört aktiviteterna, förutom att vi från 
början beslutade att utgå från Saras teori om naturen. Den kunskap som vi skaffat oss genom 
lång erfarenhet av arbete i samisk förskola samt studier inom det pedagogiska fältet kan ha 
varit en bidragande faktor till resultaten. Då vi var delaktiga i själva aktiviteterna har vi med 
säkerhet styrt dessa mot ett samiskt perspektiv. Detta kan innebära att om vi hade analyserat 
någon annans aktiviteter kanske resultatet sett lite annorlunda ut. Då syftet inte var att 
kontrollera om och hur överföring sker utan om och hur överföring kan ske anser vi att den 
förförståelse som vi haft istället har gagnat undersökningen och de resultat vi fått fram. 

Vår roll i genomförandet har varit både som pedagoger och forskare. Enligt Rönnerman 
(2004) bör inte praktiker och forskare vara samma person, men vi har ändå valt att inneha 
bägge rollerna då vi i vår profession som anställda pedagoger och forskare på fritidsbasis inte 
kunnat renodla rollerna. Rönnerman menar att genom att aktionsforskning är 
praktikerorienterad är det den egna praktiken som är i fokus för en aktion. Det är praktikern 
som formulerar vad som ska studeras och vilka frågor man vill ha kunskap om. Det är också 
praktikern som iscensätter handlingen som sedan följs upp via observationer och blir föremål 
för diskussion och reflektion, vilket i sin tur leder till större insikt om hur saker förhåller sig 
till varandra. Detta stödjer oss i detta att vi både har kunnat vara praktiker och forskare.  

Våra tolkningar av resultatet har en hermeneutisk karaktär. Hermeneutik (Alvesson och 
Sköldberg, 1994) är en förståelseinriktad ansats där tolkningen utgör den huvudsakliga 
metoden. Tolkningen vi gjort, utifrån de teorier vi hänvisar till (Sara, Balto, Smith), innehåller 
även vår egen förförståelse som utgår från en helhet av våra kunskaper om samisk förskola, 
den samiska kulturen utifrån vår egen kulturella bakgrund men även den kulturförståelse vi 
fått från forskningsprojektet ”Gal dat oahppa go stuorrola”. I det vardagliga förhållningssättet 
reflekterar vi inte över hur förförståelse påverkar hur vi tar oss an uppgifter, eller hur vi 
uppfattar företeelser, skriver Alvesson och Sköldberg (1994). Det har vi inte heller gjort under 
själva genomförandet av aktiviteterna. Det är först i analysdelen som detta blivit känt för oss. 

Det innebär att vi både omedvetet och medvetet påverkat både innehållet i aktiviteterna, 
suoinnen och julfest med flagghissning, samt även analysen av dessa. 

Alvesson och Sköldberg (2004) skriver vidare att när tolkaren kritiskt reflekterar över sina 
förföreställningar och syftet är att omvandla dessa till en förståelse på högre nivå, kommer 
nya fakta att dyka upp. Resultatet är inte slutgiltigt, man kan fortsätta med den hermeneutiska 
processen, nya tider kan medföra nya frågeställningar. Det kan vi hålla med om och detta har 
även gjort att vi haft svårt att begränsa oss i uppsatsen. När vi nått en förståelse på högre nivå 
så har nya fakta tillkommit som gjort att vi känt oss tvungna att utöka skrivandet. Den nya 
kunskapen och insikten har medfört att processen fortsatt. Till slut var vi tvungen att begränsa 
oss i skrivandet. Kanske ett tydligare syfte hade kunnat begränsa vårt skrivande.  

Definitionen gällande traditionell kunskap vi utgått från är Saras (2004) och Tunóns (2004) 
rapport ”Traditionell kunskap och lokalsamhällen - artikel 8j i Sverige”. Det finns säkert 
andra som har definierat traditionell kunskap på liknande eller kanske på ett annat sätt. Vi har 
i denna artikel nöjt oss med att utgå från Saras och konventionens artikel 8j definitioner och 
som enligt oss ligger nära varandra och har en bred definition.  

Sara (2004) har beskrivit searvelatnja som en lärandearena där alla deltar på egna villkor. För 
oss pedagoger i samisk förskola kan den arenan överbrygga den kulturella mångfalden som 
också finns hos oss samer. Barnen som finns i samisk förskola har olika bakgrunder i den 
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gemensamma kulturen. Naturen och traditionell kunskap betyder olika saker för dem och även 
för vuxna. Att arbeta med naturen och överföra traditionell kunskap i searvelatnja ger alla 
möjlighet att delta, oavsett på vilket sätt man närmar sig den. På den arenan bestämmer var 
och en hur den vill och kan delta. När förskolan använder en lärandearena som omfattar alla, 
där alla kan förstå utifrån sitt eget sätt att tänka och känna får lärandet om traditionella 
kunskaper en helt annan dimension. Naturen blir en arena för lärande där traditionell kunskap 
inte bara blir en aktivitet.  

Precis som Sara (2004) anser också vi att det borde vara naturligt att i skolarbetet väva in 
andra kunskaper utifrån traditionell kunskap. Familjernas möjligheter till lärande av 
traditionell kunskap har minskat. Med över tjugo års erfarenhet av samisk förskola, anser vi 
att skolan och förskolan kan bli den arena där denna kunskap och kunskap om naturen kan 
förmedlas. Pedagogerna är inte förberedda på lärande om traditionella kunskaper, de har inte 
kunskap och kompetens inom området, skriver Sara. Skolan och också förskolan har sedan 
länge egna kunskaps- och lärandetraditioner Samiska förskolan vilar på en västerländsk 
tradition då den är uppbyggd efter modellen av en västerländsk förskola, med samiska inslag.  

Då vi inte lever som förr, måste institutioner som samisk förskola ge barnen kunskap om de 
traditioner som är bärande i vår kultur. Perspektivet måste vara samiskt. Samiska barn måste 
socialiseras in i samiska kulturen. Majoritetskulturen påverkar mycket av barnens vardag, 
genom att de flesta bor i samhällen där båda kulturerna finns. Integreringen betyder att 
samiska kulturen blir mindre synlig. Det blir svårare att som enskild förälder kunna fostra sitt 
barn i en samisk tradition.  Genom samhället de lever i, TV och andra media blir barnen 
socialiserade till majoritetskulturen, med det samhällets språk, värderingar och traditioner. 
Samiska förskolan är en viktig arena för kulturöverföring. I vår uppsats Samisk förskola -
Kulturens hjärta (2001) beskrev vi hur barn behöver andra barn och flera vuxna för att 
kulturöverföring ska ske.  

Med praktiska uteaktiviteter, som exempelvis suoinnen, ser man en del resultatet med det 
samma. Målet är att bevara den samiska kunskapen samtidigt som det är en identitetsskapande 
aktivitet. Detta är den vanligaste formen av lärande om traditionell kunskap, enligt Sara, 
mycket beroende på att aktiviteterna är konkreta och praktiska. Förskolan ska överföra ett 
kulturarv från en generation till nästa och ska också skapa kultur (Lpfö 98). Vi ser att med 
medvetenhet om vad mer som finns att lära förutom att bara lära sig t ex hur starren blir skohö 
blir suoinnen också ett tillfälle att få kunskap om bl a traditionellt sätt att mäta mängd, hur 
man förhåller sig till naturen, naturens andlighet där aktsamhet om allt levande är centralt.  

Att använda searvelatnja som arena för att skapa kultur, såsom hissande av den samiska 
flaggan, är en handling som för barnen kommer att bli en viktig kulturyttring. Samisk kultur 
måste för att överleva också ta till sig nya sätt att utöva kultur. Kunskaper om hur man 
hanterar nationalsymbolen flaggan och överför det till hur den samiska flaggan ska hanteras 
ger samiska barn ytterligare en arena att stärka gemenskapen på och samlas kring. I 
searvelatnja kan också andra perspektiv ges utifrån ett traditionellt samiskt förhållningssätt. 
Miljöperspektiv är ett sådant, där vården av naturen betyder att vi brukar naturen, inte 
förbrukar. Searvelatnja kan också användas som något att samlas kring av andra än förskolan.  
När betydelsen av en aktivitet ändras, från enbart en företeelse till en lärandesituation där 
ytterligare kunskaper sprids, får aktiviteten en djupare innebörd. Att genomföra en aktivitet 
utvecklas till ett vidgat lärande.  

Balto (1997) beskriver lärandesituationer där traditionell kunskap använts vid fostran av barn. 
De vuxna har kunskaper om barnet och dennes lärandenivå och lärandet sker på individnivå. 
Utövande av samisk traditionell kunskap är också ett med samiskt förhållningssätt. Att ge 
barn frihet att under ansvar vara delaktig i aktiviteter eller moment i aktiviteter förstärker 
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detta.  Barnen lär sig genom egna erfarenheter och arbetar upp en inre disciplin som är viktig 
för barnets uppväxt. Pedagogernas kunskaper om barns utveckling och fostran av barn är 
förvärvade från den västerländska psykologin och pedagogiken. I vårt arbete som samiska 
pedagoger ser vi att använda traditionella samiska kunskaper om fostran i lärandesituationer, 
ger barnen större frihet att ta till sig kunskaper efter mognad och eget intresse. Fostran av 
barnen till självständiga individer är också en del i vårt arbete. Kunskap om traditionell 
fostran ger oss pedagoger stöd för att vi kan utgå från samisk barnuppfostran. Både barn och 
vi vuxna kan lita till vår egen förmåga och våra egna kunskaper.  

Vår grundutbildning har gett oss ett professionellt förhållningssätt i vårt dagliga arbete med 
barnen, men vi har omedvetet burit med oss den samiska fostran som vi själva har fostrats 
med. Genom Asta Baltos bok, Samisk barneoppdragelse i endring, har vi blivit stärkta i att 
samisk fostran på en institution som samisk förskola är viktig och att det är en del i det 
pedagogiska arbetet. Det ger oss pedagoger ett närmande till det som i framtiden kan 
definieras som samisk pedagogik och vilken ska byggas på en samisk filosofi som inte är 
enskilda pedagogers uppfattningar och värderingar. En filosofi som bygger på teorier utifrån 
samiskt och urfolksperspektiv samt vårt eget kunnande från vår egen världsbild.  

Pedagogiken i Gal dat oahppa go stuorrola, ska inte ses som ”låt gå” pedagogik. Kunskaper 
om barns utveckling måste finnas hos pedagogerna. För att följa upp det enskilda barnets 
utveckling kan portfolio eller pedagogisk dokumentation användas. Det är viktigt att alla barn 
får lärande och omsorg utifrån sin egen utvecklingsnivå. Samisk traditionell fostran och 
förhållningssätt är ur ett lärande- och omsorgsperspektiv i en samisk verksamhet ett viktigt 
fundament, en bas att bygga på i samisk förskola. 

Inom den samiska förskolan har vi av andra ofta fått höra att vi är mycket ute i naturen. Det är 
kanske en myt att vi är ute mer än andra och att vi samer är naturmänniskor I verkligheten kan 
det vara så att vi inte är ute så mycket mer än andra förskolor i samhället eller är mer 
naturmänniskor än övrig lokal befolkning. Skillnaden är att vi är naturmänniskor med 
värderingar om naturen som sitter djupt. Samer har, precis som andra urfolk, föreställningen 
att naturen har en andlig dimension, att naturen är levande. Om samiska förskolor är ute lika 
mycket eller mer än andra förskolor men inte har en medveten tanke med utevistelsen, blir det 
bara en aktivitet för aktivitetens skull. Jämförelse kan göras med alternativa pedagogiska 
förskolor t ex Friluftfrämjandets Ur och Skurförskolor som i sin filosofi har en medveten 
tanke med uteaktiviteter.  Vi anser att det inte räcker med att enbart vara ute på gården eller 
naturen om syftet är utöver att få frisk luft för barnen. Överföring av traditionell kunskap 
kräver en mer medveten planering än att enbart gå ut. Precis som alternativa förskolor 
behöver samiska förskolor en egen filosofi, egen pedagogik för sitt arbete med barnen.  

Vi har inga djupare och fasta traditioner inom den samiska förskolan. Nyskapande av 
traditioner i samiska verksamheter är därför viktiga. Att i förskolan och skolan göra 
åtminstone firandet av 6:e februari, samernas nationaldag, till en tradition är att skapa 
searvelatnja för gemenskap för de samiska barnen. Balto (1997) skriver att kultur är något 
som förändras. Därför ska förskolan vara en aktiv del i den förändringen. Det betyder också 
att personal som arbetar vid samiska förskolor måste vara positiva till nyskapande av kultur. 
Som personal måste man bortse från den egna värderingen av t ex den samiska flaggan. 
Flaggdagarna är samepolitiskt antagna av samiska politiker och ska därför ses allmängiltiga 
av dem som arbetar inom samisk utbildning. Firandet av samiska nationaldagen är en viktig 
del för att befästa samiska barns identitet, få vara tillsammans med andra barn, personal, 
föräldrar, mor- och farföräldrar och andra släktingar till barnen i ett samiskt sammanhang på 
en samisk arena.  
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Utbildningen i kulturförståelse gav oss djupare insikter om hur viktigt det är att vi som samer 
tar tillvara de kunskaper som fortfarande är levande särskilt hos de äldre. Särskilt viktigt är 
det att samiska pedagoger blir medvetna om det. Maoriernas komplexa forskningsprogram 
(Smith, 1999) har använts som underlag till att analysera de aktiviteter vi genomfört. Vi har 
utifrån denna kunnat beskriva hur aktiviteter på en samisk förskola kan bidra till 
dekolonisering av förskolan. För att få in samisk traditionell kunskap utifrån en medveten 
nivå i den samiska förskolan finns behov av en dekoloniseringsprocess. Utifrån Maoriernas 
forskningsprogram har vi hittat ett sätt, en metod att förklara hur traditionell samisk kunskap 
kan tas tillvara i samisk förskola. Vi har sett paralleller med deras program och utvecklingen 
av den samiska förskolan. I analysen har vi inte använt alla punkter, bara de punkter som för 
tillfället varit användbara för oss.  

Koloniseringen av samerna har pågått en lång tid. Det sker och har skett på ett sådant sätt att 
vi inte alla gånger är medvetna om det. Om man analyserar kursplaner och styrdokumenten 
för både skola och förskola ser man att fokus sätts på en västerländsk syn på både kunskap 
och lärande. Naturen tar utgångspunkt ur ett naturvetenskapligt perspektiv i läroplanerna. Mål 
som ska uppnås i kursplanerna för skolan och därmed kunskaper om t ex historia fokuserar 
mycket på majoritetskulturens historia. Läroplanen är styrdokument också för samiska skolor 
och förskolor. Det bidrar till att perspektivet i de verksamheterna påverkas till att inte ta 
utgångspunkt i ett samiskt förhållningssätt till lärande, fostran och kunskap om naturen. 

Enligt Smith måste urfolken söka kunskaper och lösningar i sin egen kultur och bygga vidare 
på det. Vi har i vårt arbete använt Saras teorier utifrån naturen och traditionell kunskap och 
Baltos forskning om samisk barnuppfostran och traditionella kunskaper. Vi som pedagoger i 
samisk förskola har upptäckt att i allmänhet är vi inte är så medvetna om hur koloniseringen 
påverkar vårt sätt att tänka i olika situationer. Vi måste på ett medvetet sätt reflektera över hur 
vi ska vända perspektivet till att ta tillvara och i förskolan utveckla ett samiskt 
förhållningssätt. Vi har båda arbetat lång tid i den samiska pedagogiska världen. Vi har också 
arbetat politisk med att försöka föra utvecklingen av samiska förskolor framåt. Det vi har sett 
är att samisk förskola för att få en tydlig samisk filosofi måste utgå från traditionell samisk 
kunskap som Sara och Balto beskriver (Sara, 2004 och Balto, 1997) och en pedagogik som 
bygger på Baltos (1997) forskning. För att föra in traditionell samisk kunskap i den samiska 
förskolan måste de som arbetar där få kunskaper om vad traditionell kunskap är och hur det 
kan införlivas i förskolan. Samiska pedagoger är utbildade i ett västerländskt 
utbildningssystem (Johansson, 2007) där utbildningen är mainstreaming - likformad. 
Johansson menar att många lärare som idag arbetar i det samiska skolsystemet inte känner sig 
ha tillräckliga kunskaper i samiskt språk och kulturförståelse.  Detta innebär att samiska 
pedagoger liksom vi har behov att utbildas och fortbildas för att arbeta i samiska förskolor och 
skolor.  

Utöver bara aktiviteter som ses som typiskt samiskt är medvetenheten om betydelsen av dessa 
i ett pedagogiskt sammanhang viktiga. De aktiviteter, utan en djupare insikt om hur de kan 
påverka barns identitet och socialisering till det samiska samhället, blir enbart kulturella 
företeelser. Ökad kunskap och medvetenhet, om samisk traditionell kunskap och hur den kan 
användas i en ny tid på ett nytt sätt, hos pedagoger i den samiska förskolan bidrar till att skapa 
en samisk förskola som både stärker egna värderingar och kulturella sedvänjor (Kuokkanen 
2000).  

Det är en balansgång att dekolonisera och ta tillbaka de kunskaper som framförallt de Äldre 
har, vi uppfattar traditionella kunskaper olika. För en del är det kunskaper som inte är 
nödvändiga idag, för andra betyder kunskaperna en anknytning till tidigare generationer och 
blir därför viktiga för identiteten. I förskolans arbete kan olika synsätt skapa motstånd till 
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dekolonisering. Personalen i förskolan får idag den roll som de Äldre hade naturligt tidigare.  
Pedagogerna i förskolan måste därför skaffa sig kunskap och medvetenhet om arbetet med 
naturen och traditionell kunskap. All personal måste få utbildning i detta samtidigt som mål 
för förskolan måste rikta in sig mot detta. Detta kräver forskning inom det pedagogiska 
området. Styrdokumenten måste också vara vägledande och styrande om vad som är viktigt 
att bygga på i en samisk förskola. För detta behövs ytterligare forskning om samisk pedagogik 
och ett politiskt ställningstagande om samisk undervisning. Att dekolonisera kräver 
medvetenhet om hur vi är koloniserade, det kräver kulturförståelse och mod att se vårt eget 
sätt att uppfatta omvärlden.  

I forskningsprojektet Gal dat oahppa go stuorrola, har sameskolorna och samiska förskolorna 
och fritidshemmen i Gällivare och Jokkmokk, påbörjat ett arbete som kan leda till utveckling 
av samisk utbildning på alla nivåer. Urfolk runt om i världen har utarbetat strategier för sitt 
folks överlevnad. I t ex Kaupapa Maori Research och Denefolkets läroplan, finns en medveten 
filosofi för överlevnad och utveckling av urfolkens traditioner, språk och värderingar. För 
samiska barn och unga idag är det viktigt att få den omsorg och utbildning som möjliggör att 
den samiska kulturen överlever och utvecklas. Barnen och de unga är samiska samhällets 
grund. Den starka påverkan från majoritetssamhället som sker måste motverkas, därför är 
samiska utbildningsvägar viktiga att prioritera särskilt för samiska politiker.  

Samiska utbildningsinstitutioner måste få stöd av styrdokument som utgår ifrån ett samiskt 
synsätt. Rauna Kuokkanen skriver att vi måste hitta och börja använda vår egen filosofi, 
epistemologi och ontologi. Alltså att utarbeta och granska teorier, att hitta vår egen kunskap 
och att vi utgår ifrån den samiska världsbilden. I detta grundläggande arbete är det viktigt att 
samisk forskning sker inom flera olika områden. Dekoloniseringsprocessen är inte en fråga 
bara för samiska pedagoger utan för hela det samiska samhället. Nationalstaten har också ett 
ansvar för att stödja en sådan process. Regeringen har makt att underlätta processen genom att 
ge ekonomiska förutsättningar till bl a forskning och ha en positiv grundsyn till en minoritets 
strävan att upprätthålla och utveckla sin kultur. Vi samer borde också vilja och kunna utgå 
ifrån, att vara Same är normen för vår existens.   

Den samiska förskolan är en relativt ung verksamhet som hämtat sin modell från en icke 
samisk pedagogik och modell. Vi anser att det finns en hel del att utveckla för att förskolan 
ska bli mer samisk. Den ökade medvetenheten genom det pedagogiska arbetet med natur som 
utgångspunkt har andra för förskolan viktiga områden belysts och utvecklats. Det har blivit en 
ringar på vattnet effekt. Vi pedagoger, har genom den ökade kunskapen, börjat se 
verksamheten utifrån ett mer medvetet samiskt perspektiv och vi har lärt oss att använda 
teorier från traditionell karaktär så att de passar ett nytt syfte och i en ny tid. Teorierna har 
varit en grund i analysen av olika aktiviteter mot en vidareutveckling av innehållet i förskolan. 

Fortsatt forskning 
I ett vidare arbete kring samisk traditionell kunskap i samisk förskola kan man fördjupa sig 
mer inom de olika områden vi beskrivit i denna uppsats. Ett område kan vara att hitta bra 
lärandesituationer, situationer som gör att lärandet om traditionell kunskap passar in i den nya 
tiden. Vi har beskrivit användandet av övergångsobjekt vilket kan utvecklas ytterligare. Asta 
Balto och Anton Hoem har skrivit om de goda situationerna i lärandet. Användande av 
övergångsobjekt och de goda situationerna i kunskapsöverföringen och lärande kan ha en 
närhet till varandra som är betydelsefull för överföring av traditionell kunskap. 

De kunskaper och den ökade medvetenheten om överföring av traditionell kunskap kan också 
användas till övrigt lärande på förskola eller skola. Ett område kan till exempel vara att 
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undersöka om och hur man kan använda och vidareutveckla hela eller delar av vårt resultat för 
samisk språkutveckling i förskola eller skola. 

Samiska lärandeinstitutioner har idag ingen samisk pedagogik eller samisk filosofi som grund 
för sin verksamhet. Det närmaste, enligt oss, som beskrivit detta är Asta Balto (1997) i sin bok 
”Samisk barneoppdragelse i endring”. Den utmanar oss som pedagoger och forskare att med 
Astas bok som plattform bygga vidare på en samisk pedagogik och filosofi i framtida 
lärandearenor. Det betyder att ett större forskningsarbete utifrån ett dekoloniserings perspektiv 
måste påbörjas.  

Det som har skrivits om samisk fostran är beskrivet utifrån ett vuxenperspektiv och det menar 
Balto är en begränsning i hennes forskning.  Det finns forskare som menar att lärandet är en 
dubbelriktad process och måste ses från båda parternas perspektiv. Forskaren Elisabeth 
Jernström har utvecklat en lärandeteori som kan användas för att beskriva lärandet utifrån 
barnets och den vuxnes perspektiv.  

Som fortsatt forskning utifrån denna uppsats kan man studera aktiviteter kring lärandet med 
Jernströms teorier som metod. Det bidrar till ytterligare en dimension i Baltos teorier om 
samisk fostran och kan vidareutvecklas till att medvetandegöra den samiska pedagogens roll i 
samisk förskola. 

Kulturell förståelse är ett viktigt område inom pedagogiken i allmänhet och skolforskning i 
synnerhet för att bidra i förståelsen av hur kultur utvecklas. Mot bakgrund av tidigare 
forskning, internationellt och nationellt bidrar detta arbete dessutom med viktiga metodiska 
inslag.   
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