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Förord 
 
 
Vi vill tacka eleverna för visat intresse och engagemang för att vi har fått ta del av ert arbete 
med (vad gäller) eallinbeaivi/iellembiejvve. Vi vill också tacka elevernas föräldrar och 
anhöriga för ert engagemang och stöd.  
 
Tack även till våra handledare Gunilla Johansson, Luleå tekniska universitet, och Asta Balto, 
Állaskuvlla, Guovdageaidnu. De har med sin stora kunskap och erfarenhet gett oss vägledning 
i projektet med eallinbeaivi/ iellembiejvve. 
 
Slutligen vill vi tacka alla övriga deltagare i projektet ”Gal dat oahppa go stuorrola” för att vi 
har fått ta del av era arbeten och tankar. 
 
Gällivare 2 maj 2006 
 
 
 
 
Elisabet Jannok Britt-Inger Tuorda 
 
  



Abstrakt   
 
 
Syftet med vår studie var att se på vilket sätt skolan genom att använda 
eallinbeaivi/iellembiejvve kunde bidra till att eleven fick närhet och kompetens i sitt samiska 
kulturarv. Projektarbetet utfördes i en elevgrupp på totalt 26 elever från år tre till sex. Tolv 
elever har genomfört eallinbeaivi/iellembiejvve. Av dessa elever var fem flickor och sju 
pojkar, nio elever med stark anknytning till renskötseln. Eleven skrev i sin arbetssedel 
målformulering sina förkunskaper och gjorde en planering för den aktuella aktiviteten.  
Därefter under bestämd tid jobbade eleven med det som var planerat. Eleven dokumenterade 
sin aktivitet med dagbok och fotografering. Resultatet visade att eleven umgicks med 
anhöriga som de i vanliga fall inte hann med på grund av att de var i skolan. 
Eallinbeaivi/iellembiejvve bidrog till eleven fick närhet och ökad kompetens i sitt samiska 
kulturarv.   
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Bakgrund 
 

 
Kan jag få ledigt till älgjakt? 

Kan jag få ledigt till renskiljning? 
Kan jag få ledigt till att fiska? 

Kan jag få ledigt till att muorrit (veda)? 
Kan jag få ledigt till att vara med áhkko/áddjá? 

 
Vi som pedagoger beviljar ledighet till eleverna för att de vill delta i sin familjs kulturella 
livsform. Som pedagoger känner vi det inte tillfredsställande att ge eleverna ledigt till att 
delta i samiska aktiviteter, samtidigt som skolan ska arbeta med det i den dagliga 
verksamheten. Vi satte oss ned och började diskutera hur vi skulle få in det samiska 
perspektivet naturligt i skolans verksamhet samt få föräldrarna delaktiga. Sameskolans mål är 
att eleverna ska ta del av det samiska kulturarvet samt lära sig det samiska språket. 
Skolverkets utvärdering kritiserade sameskolans verksamhet på grund av bristande samisk 
profilering i den dagliga verksamheten. Vid saknad av den samiska profileringen kan skolan 
jämföras med vilken kommunal grundskola som helst. 
 
I dag börjar elevernas institutionsliv tidigt, redan vid ett års ålder. Detta har medfört att de 
samiska barnen har fått mindre tid att tillbringa med de äldre samerna och andra anhöriga. 
Innan den moderna skolans utformning var barnen naturligt tillsammans med anhöriga. Då 
fanns det en tid för barnen att delta i det samiska vardagliga livet. Det liv som fortfarande 
idag är en del av den samiska kulturen och som vi vill ska överföras till kommande 
generation, så att den samiska traditionella kunskapen inte glöms bort. 
Vi kom fram till att eleverna inte ska behöva ta ledigt till dessa aktiviteter utan de ska ingå i 
skolans verksamhet. Sameskolans målformuleringar och kritiken av skolverket ledde till att 
vi ville lyfta in dessa lovdagar som en del av den samiska profilen vid sameskolan. Vi 
utformade ett dokument, där eleven skriver sina förkunskaper samt sätter upp sitt mål om den 
aktuella aktiviteten. 
 

En áhkko skulle hälsa på de samiska barnen på en samiska förskola. När hon kommer till förskolan 
upptäcker hon att området är inhägnat. Hon hittar inte en öppning där hon ta sig igenom 
stängslet/staketet. Hon säger; - jag skulle inte vilja vara ett samebarn idag, barnen är inhägnade, de 
har ingen frihet. 

 
 

Tidigare forskning 
 
Tyst kunskap 
 
Det samiska traditionella vardagslivet bygger på den tysta samiska kunskapen. Samisk 
kunskap som inte finns nedtecknad, som i årtusenden har förts vidare från generation till 
generation. Kunskap har förts vidare genom en äldre som berättat och väglett en yngre i det 
samiska livet. Ett liv som består av fiske, jakt, rennäring, hantverk, berättelser, 
släktförhållanden, natur och mycket mer som en kultur kan förmedla med ett språk. 
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Jernström (2000) har gjort en genomgång av tyst kunskap (Molander, 1990; Janik 1996: 
Holm 1993: Johannessen 1985 : Tosse 1994: Sjögren 1997: som visar att det har varit ett 
begrepp sedan 1980-talet. Man har flera uppfattningar om begreppet. Jernström skriver att 
den tysta kunskapen har en mer betydande roll än den språkliga formulerade kunskapen, 
speciellt vid konstnärliga och praktiska sysslor. Hon nämner även att en annan uppfattning är 
att tyst kunskap är ett förhållningssätt, där kunskapen kommer fram vid göromålet. Den tysta 
kunskapen får man inte genom studier, den finns som en oläst kunskap hos bäraren. 
Ytterligare resonemang är att den tysta kunskapen består av klokhet, kunnighet, färdighet och 
sunt förnuft. Vidare menar man att den tysta kunskapen har uppkommit genom adept och 
mentor förhållanden. 
 
Ned (1997) menar att den traditionella kunskapen förvärvas genom föräldrar, far- och mor- 
föräldrar och annan släkt. Alla dessa anhöriga har gett grunden till denna kunskap och kultur.  
Det traditionella levernet har gett kunskapen och visdomen från förfäderna. Ned berättar om 
en händelse. Det var inte tillåtet att gå till sjön utan lov. En kväll gjorde barnen ett besök vid 
sjön utan tillåtelse. Resultatet var att de fick stanna utan kläder och mat. De frös och var 
hungriga, trötta och sömniga. Vid hemkomsten var det ingen som bestraffade dem. De lärde 
sig själva av nattens händelser. Det här visar på hur man drar lärdom av sina misstag och hur 
kulturens socialisering låter de unga själva komma till insikt om hur man klarar sig i naturen.  
 
Balto (1997) tar upp ämnet kulturöverföring. Hon menar att ett av syften med samisk 
barnuppfostran är att barn och unga skall ta del av de vuxnas dagliga vardag, på samma sätt 
som föräldrarna själv blivit uppfostrade till. Grunden till denna lärprocess är den nära kontakt 
som barnen har med de vuxna genom hela uppväxten. Vidare skriver Balto att skolans värld 
upplevs som hotande av de samiska föräldrarna. Hotet ligger i att skolan ger andra 
kompetenser än de samiska föräldrarnas kulturella livsform. 
 
Säljö (2000) skriver om institutionalisering som skedde i Europa under 1800-talet. Samhället 
förändrades från ett bondesamhälle till ett mer komplext samhälle med behov av nya 
kunskaper. I bondesamhället hade man tid för att lära sig sin kulturs överlevnad. Barnen var 
med sina föräldrar hela dagarna och till exempel lärde sig om bruka jorden, fiska, jakt och 
övriga sysslor. När samhällets komplexitet ökar får vi ett större behov av olika slags 
kunskaper som inte kan inhämtas inom familjen eller den vardagliga verksamheten. Nu 
måste man bege sig till en viss miljö för att inhämta kunskaper om sin kultur. Denna 
utveckling leder till att man kan urskilja olika former av lärande, primär och sekundär 
socialisation. 
 
Den primära socialisationen sker inom den närmaste familjen. Här grundläggs livets 
viktigaste kunskaper som språk, socialt samspel, hänsynstagande och andra spelregler som är 
nödvändiga för att klara sig i samhället. Barnet samverkar tillsammans med andra 
familjemedlemmar och släktingar. Till dessa personer har barnet en stark känslomässig och 
existentiell relation. De vuxna runt barnet har en förförståelse och känner till allt om 
familjens historia. Kunskapsförmedlingen sker här igenom observationer, ta efter och 
deltagande i olika aktiviteter. 
 
I skolan och andra institutionsmiljöer sker den sekundära socialisationen. I denna miljö har 
inte barnet samma band till personer runt omkring som i familjen. I skolan är lärarens 
förförståelse för barnet betydligt mindre samt insikten hur barnet fungerar utanför skolan. Nu 
är lärandet ett mål och lärandesituationen är styrd. Aktiviteterna styrs av vad som står på 
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schemat och ämnets mål. Barnet lär sig under det att aktiviteten pågår, lösryckt ur sin 
kontext.  
 
 
Förankring i styrdokument 
 
För att vi ska kunna genomföra samt vidareutveckla vårt projekt eallinbeaivi/iellembiejvve 
behöver vi stöd från våra styr- och måldokument.  
 
Genom elevens deltagande i sin familjs livsform är våra intentioner i vårt utvecklingsarbete 
att eleven utvecklar sin samiska identitet och får en ökad närhet till sin kultur. I 
sameskolstyrelsens skolplan får vi riktlinjer som ger stöd för det kulturella 
utvecklingsarbetet.  
 
Varje elev ska utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld samt utveckla sin samiska identitet i ett 
flerkulturellt samhälle (Sidan: 3 
Läroplan för grundskolan, 1994, s 4) 
 
En annan tankegång i detta arbete är att eleven ska få ökad närhet till sin familj och sina 
övriga släktingar genom att aktivt delta i någon praktisk aktivitet. Skolan får också ett 
naturligt samarbete med hemmet. Barnen får delta i sin egen familjs samiska livsform med 
dess innehåll och kulturella bakgrund. Sameskolstyrelsens skolplan anger vikten för 
inlärande är att det finns en samverkan mellan skola och hem. 
 
Elevernas trivsel och utveckling och lärande ska vara utgångspunkt för samverkan mellan skola och hem (Sidan: 
3 
Läroplan för grundskolan, 1994, s 4). 
 
Genom att eleverna kan tillbringa tid med anhöriga och göra olika aktiviteter som är 
planerade, kan eleverna få ta del av viktiga traditioner som de senare i livet ska föra vidare. 
Den tysta och oskrivna kunskapen får eleven ta del på ett naturligt sätt. Det handlar om 
språkets överförande, traditioner och annan kunskap. I Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, är detta ett av skolans många 
uppdrag. 
 
Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare 
mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från 
generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och 
utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen (Sidan: 3 
Läroplan för grundskolan, 1994, s 7).  
 
Sameskolan är en samisk institution där det samiska språket och kulturen ska vara självklara 
inslag.  Lpo 94, som är sameskolans styrdokument anger klart vad som är åligger 
sameskolan. 
 

Sameskolan ansvarar för att varje elev efter genomgången sameskola 
• Är förtrogen med det samiska kulturarvet och 
• Kan tala, läsa och skriva på samiska, (Sidan: 3 

Läroplan för grundskolan, 1994, s 13). 
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Syfte 
 
Syftet är att studera om och hur skolan genom att använda eallinbeaivi/iellembiejvve bidrar 
till att eleven får närhet och kompetens i sitt samiska kulturarv. 
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Metod 
 
Eallinbeaivi/iellembiejvve är ett praktiskt exempel på hur samisk vardagskunskap där samisk 
vardagskunskap tydliggörs. Eallinbeaivi/iellembiejvve är olika aktiviteter som eleven gör 
tillsammans med hemmet eller annan anhörig. Aktiviteterna är olika och kan till exempel 
vara fiske, vedhuggning, sarvslakt, kötthantering, älgjakt och så vidare. Detta är helt utifrån 
elevens och dess familjs egen livsform inom den samiska kulturen. 
 
  
Aktionsforskning  
 
Aktionsforskning ligger som grund för projektet ”Gal dat oahppa go stuorrola”. Rönnerman 
(2004) beskriver aktionsforskning som den forskning som tar startpunkt i praktiken. 
Forskningen innebär ett samarbete mellan olika aktörer som till exempel lärare och elev. 
Arbetet som genomförs leder till en utveckling. Processen för aktionsforskning innebär att 
praktikern själv ställer frågorna som leder till en förändring. Vidare är det en process som ska 
sättas igång samt prövas. Den som utövar processen är i fokus för handlingen. Vad gäller 
aktionsforskning måste man som forskare veta hur det fungerar i den egna verksamheten 
innan man genomför en förändring. De resultat som uppnås behöver inte vara överförbara till 
en annan verksamhet.  
 
Vid aktionsforskning använder man sig av olika verktyg. Verktygen består av dagbok, 
observationer av olika slag och handledning. Tanken med skrivandet är man kan följa sin 
egen process, förändring och utveckling. Dagboken är personlig och används för individuella 
reflektioner. 
 
Observation kan göras på många olika sätt till exempel intervju och samtal, videofilma och 
fotografera. Observationen ska leda till att man skaffar sig kunskap om hur det är i 
verksamheten. Den kan användas till att reda på vad som sker, hur man gör och beteende och 
så vidare. Detta är ett verktyg för eleven att se hur inlärning sker samt ta del av erfarenheter 
och tankar kring kommande arbete. 
 
I aktionsforskning är det viktigt att analysera det insamlade materialet. Här har forskaren en 
viktig roll. Forskaren ska ta reda på vad informationen säger och söka efter mönster. Detta 
tillsammans med forskarens egna erfarenheter kan ge kunskap om den egna verksamheten. 
Som avslutning kan man säga att aktionsforskning består av frågor som ska leda processen, 
frågorna gör att en handling iscensätts, följs och avslutas med en dokumentation och 
reflektion.  
 
 
Undersökningsgrupp 
 
Undersökningen har genomförts i en elevgrupp från år tre till sex. Gruppen består av 26 
elever, nio flickor och sjutton pojkar. Av dessa elever var båda könen i representerade i 
arbetet. Deltagande i eallinbeaivi/iellembiejvve har varit frivilligt för de elever som sökt 
ledighet. Under projekttiden har tolv elever genomfört eallinbeaivi/iellembiejvve. Av dessa 
var fem flickor och sju pojkar, nio elever med stark anknytning till renskötsel.  
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Utrustning/Material 
 
Materialet för elevens genomförande eallinbeaivi/iellembiejvve har varit arbetssedel, dagbok 
digitalkamera och dator för sammanställande av arbetet. 
 
 
Procedur 
 
När eleven tillsammans med föräldrar bestämt sig för att genomföra 
eallinbeaivi/iellembiejvve, gör pedagogen tillsammans med eleven en arbetssedel, (bilaga 1). 
Därefter pratar pedagogen tillsammans med eleven om aktiviteten. Eleven skriver sitt mål 
med eallinbeaivi/iellembiejvve smt förkunskapen om aktiviteten. Nästa steg är att eleven 
tillsammans med föräldrarna går igenom och gör en preliminär plan för aktiviteten. Eleven 
tar dokumentet åter till skolan och tillsammans med pedagog tittar de igenom dokumentet.  
 
Innan eleven far på den praktiska aktiviteten går pedagog igenom vilka uppgifter eleven ska 
göra. Eleven ska skriva dagbok om den dagliga aktiviteten och fotografera. När eleven 
kommer tillbaka till skolan ska eleven sammanställa materialet. Eleven får fritt välja 
redovisningsform som till exempel PowerPoint presentation, affisch eller tidning. Vad gäller 
redovisningsspråk har vi pedagoger till viss del styrt det tillsammans med eleven. Vissa 
arbeten har vi ansett skall redovisas på olika språk till exempel samiska eller engelska. Detta 
därför att eallinbeaivi/iellembiejvve är ämnesintegrerat men också för att ett av våra mål är 
att aktivt arbeta med det samiska språket. Vid varje redovisning berättar eleven vad han/hon 
lärt sig.  
 

Resultat 
 
Vårt syfte med projektet är att se om vi pedagoger i skolan kan medverka till att eleven får 
närhet och kompetens i sitt samiska kulturarv. Aktiviteterna som eleverna har deltagit i ser vi 
som kompetenshöjande i sitt kulturarv. Verksamheterna har varit älgjakt, renslakt, fiske, 
vedhuggning, renskötsel, ripjakt, vistelse vid olika boplatser vid transport av mat, fiske och 
renflyttning samt samvaro med far- och morföräldrar. Det resultat som framkommer bygger 
på elevernas egna upplevelser av och kring arbetet med de olika aktiviteterna. Med hjälp av 
våra egna och elevens dokumentationer samt redovisade arbeten har vi fått fram elevens 
upplevelser. Resultaten visar att eleven får ökad medvetenhet om sitt samiska kulturarv. 
 
Eleverna skriver att de har lärt sig olika saker som till exempel märkessnitt, såga och hugga 
ved, baka bröd, slakta, koka blodkorv, fiske, ripsnarning, älgjakt och olika aktiviteter inom 
renskötseln. Några elever redogjorde samebyns marker och platser, många gånger har 
släktförhållanden redogjorts. 
  
Några citat ur elevernas tankar om eallinbeaivi/iellembiejvve 
 

- mon lean oahppan láibbut bullaid 
- jag har lärt mig att såga ved 
- jag har lärt mig märkessnitt och göra blodkorv 
- jag har lärt mig att slakta älg 
- jag har inte lärt mig någonting för vi fick ingen fisk 
- jag vill också göra det här 
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- jag har inte lärt mig någonting 
Idag hinner vi inte umgås med övriga släktingar på samma sätt som våra far- och mor 
föräldrar. Ett resultat är att eleverna gör aktiviteter med en nära anhöriga som de inte annars 
hinner träffa. En elevreflektion var så här. 
 

- Det är första gången jag gör det här med min farbror.  

 

Diskussion 
 

Reliabilitet  
 
Elevgruppen består av 26 elever från år tre till sex. Tolv elever deltog i projektet, av dem var 
det fem flickor och sju pojkar. Det vi ser är att mindre än hälften av hela gruppen har tagit 
tillfället att genomföra detta. Majoriteten av eleverna som gjorde eallinbeaivi/iellembiejvve 
har stark anknytning till renskötsel. Att alla elever i gruppen inte har deltagit i 
eallinbeaivi/iellembiejvve kan ha lett till att vi inte fick fram ett rättvisande resultat. 
 
Vi tycker att mätningsmetoden med loggbok och bilddokumentation i stort sett har fungerat 
bra. För att få ökad tillförlitlighet hade vi kunnat göra en intervju med eleven innan denne 
gick på eallinbeaivi/iellembiejvve, då hade vi fått mer vetskap om dennes förkunskaper. En 
intervju borde även ha gjorts efter aktiviteten för att få reda på om och vad eleven konkret 
lärt sig utöver sina förkunskaper.   
 
Loggboken borde vi pedagoger ha använt oss mer aktivt av och speciellt vid redovisningarna 
då alla elever ofta diskuterade. På så sätt hade vi kunnat fånga fler elevers reflektioner.  
 
Tillförlitligheten kan ha påverkats av att stor del av eleverna har kommit med kort varsel 
angående eallinbeaivi/iellembiejvve. Vilket har lett till att fördiskussion mellan pedagog och 
elev varit otillfredsställande. Denna diskussion är viktig för lärprocessen, den ska leda till att 
eleven reflekterar över den kommande läroprocessen. 
 
En annan orsak som kan ha påverkat tillförlitligheten är föräldrarnas inställning till denna 
nya metod av skolarbete. Vi har under föräldramöte redovisat eallinbeaivi/iellembiejvve som 
arbetsmetod. Ett fåtal föräldrar ifrågasätter detta som en arbetsmetod för lärandet. De anser 
att eleverna förlorar ämnen i skolan. Detta upplever vi som att man ser det inte som en del av 
skolarbetet. Här kan vi pedagoger vara mer tydliga och lyfta som eallinbeaivi/iellembiejvve 
som en arbetsmetod och visa på elevernas resultat.  
 
 
Validitet  
 
Med några styrda frågor har vi fått fram så pass mycket information att vi har kunnat skönja 
ett resultat.  Vi anser att eleverna skulle skriva och dokumentera mer personligt och vara 
mindre styrda av målformuleringen. På det viset tror vi att vi får fram deras egna upplevelser 
och tankar bättre.  
 
Våra elever som har gjort eallinbeaivi/iellembiejvve har i största allmänhet en positiv 
inställning till projektarbetet, vilket har en stor betydelse för resultatet. Det framkommer även 
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att det finns elever som inte vill göra eallinbeaivi/iellembiejvve, eftersom de inte är lediga 
utan måste göra en motprestation i form av sammanställning och redovisning enligt uppsatta 
mål. Föräldrarna stödjer elevens vilja att vara ledig.  
 

Resultatdiskussion 
 
Vårt syfte med projektarbetet är att se om vi pedagoger i skolan genom att använda sig av 
eallinbeaivi/iellembiejvve kan medverka till att eleven får närhet och kompetens i sitt samiska 
kulturarv. I de resultat vi har ser vi en bild av elevernas förhållande till sitt kulturarv. Därför 
tror vi på att man i skolan måste använda sig av en metod som ger möjligheter för eleven att ta 
del av den samiska kunskapen. Eleverna har tillsammans med sina anhöriga deltagit i det 
praktiska arbetet. Jernström (2000) menar på att tyst kunskap förmedlas vid praktisk 
verksamhet. Den familjära tysta kunskapen kan inte skolan förmedla. Med metoden 
eallinbeaivi/iellembiejvve närmar sig skolan hemmet på ett naturlig sätt. Lpo 94 säger att 
skolan skall samarbeta med hemmet. 
 
Eallinbeaivi/iellembiejvve ger eleverna möjligheter att delta i det samiska vardagliga 
sysslorna som finns inom varje familj. Skolan har godkänt eallinbeaivi/iellembiejvve som en 
del av skolarbetet. Det resultat vi ser är att elever kan tillbringa mer tid med sina anhöriga, 
eller som en elev sa, ”det här är första gången jag gör det här med min farbror”.  Balto (1997) 
menar att den samiska barnuppfostran är att barn och unga skall ta del av de vuxnas dagliga 
vardag. Vidare menar hon att grunden till lärprocessen är den nära kontakten mellan barn och 
vuxna genom uppväxten. Vi i skolan har inte möjligheter att ge eleverna den tysta samiska 
kunskapen som finns inom varje familj. Balto skriver vidare att de samiska föräldrarna ser 
skolan är som ett hot mot den samiska kulturella livsformen eftersom skolan ger andra 
kunskaper. 
 
Projektet som vi har deltagit i visar på hur viktigt det är att få utbildning inom kulturförståelse 
och dekolonisering. Utbildningen är viktig för pedagoger som arbetar med barn från olika 
kulturer. Kulturbakgrunden är olika för varje familj och individ därför viktigt att ha kunskap 
om vad kultur står för och de olika processerna som påverkar. Detta för att vi som pedagoger 
ska kunna bemöta elever med olika kulturer och låta dem växa. Eallinbeaivi/iellembiejvve är 
en arbetsmetod där vi försöker få eleverna att växa i sin kultur och ta del av den tysta 
kunskapen, där delar håller på att försvinna.  
 
Det resultat vi ser är att eleverna tar del av de samiska traditionella och vardagliga 
kunskaperna. Kunskaperna de lär sig är olika som till exempel renmärkesnitt, sy de samiska 
traditionella kläderna, tillreda samisk kost, ta hand om slakt av ren och älg, fiske och snarning 
av ripa. Ripsnarning är till viss del förbjuden men vi har en adept som har fått ta del av denna 
traditionella kunskap. Ned (1997) skriver att traditionell kunskap förvärvas genom föräldrar, 
far- och morföräldrar samt annan släkt. Kunskap som gått i arv från generation till generation.    
 
Säljö (2000) skriver att det har skett en institutionalisering i Europa under 1800-talet, 
samhället övergick från bondesamhället till ett mer komplext samhälle. Detta ledde till att 
bondesamhällets traditionella kunskaper bitvis försvann. På liknande sätt påverkade detta 
även det samiska samhället med dess traditionella kunskaper. Eallinbeaivi/iellembiejvve ger 
eleverna förutsättningar att ta del av de äldres kunskap som de besitter och annars riskerar att 
försvinna. Vi har sett att eleverna genom sitt deltagande i eallinbeaivi/iellembiejvve har fått ta 
del av traditionella kunskaper som att lära sig renmärkessnitt, klädsömnad, kötthantering och 
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så vidare. Med detta verktyg hjälper skolan till att bevara de traditionella kunskaperna så att 
de ej faller i glömska.  
 
I skolan sker den sekundära socialiseringen där vi styrs av olika mål. I hemmet sker den 
primära socialiseringen där barnet samverkar tillsammans med hemmet. Vi ser att 
eallinbeaivi/iellembiejvve ger möjlighet till eleverna att tillbringa tid med familjen och 
därmed deltaga i den primära sfären där förutsättningar till kulturöverförelse finns. 

 
Fortsatt forskning 
 
I vårt projektarbete är det svårt att se ett övertydligt resultat men vi ser att antalet elever är 
större hos de med anknytning till renskötseln. Det hade varit intressant att i ett vidare arbete se 
vad det kan bero på. Det hade också varit intressant att utveckla metoden där eleven genomför 
utvecklingsarbetet ett antal gånger under läsåret. Detta för att eleven ska få en kontinuitet i sin 
kulturella livsform så att det inte bara blir ett inslag.   
 
Lpo 94 säger att skolan ansvarar att varje elev skall ta del av det samiska kulturarvet. I den 
lärarutbildning vi har gått fanns inte någon speciell samisk historia-, religion- och 
samhällskurs. Hur kan pedagoger förmedla kunskaper om det samiska samhället när det inte 
finns kurser inom de befintliga lärarutbildningarna i Sverige. 
  
Vi anser inte att det räcker med att vara född same och ha en västerländsk lärarutbildning för 
att arbeta med samisk utbildning. Vi samer besitter olika former av traditionell kunskap och 
många av oss är produkter av den västerländska institutionaliseringen. De samer som ska 
arbeta med samisk utbildning behöver studera de samiska kurserna inom religion, historia, 
samhälle och språk. Detta borde vara obligatoriskt från grundskola till universitet. Inom 
universiteten borde detta vara obligatoriskt inom pedagogutbildningarna. 
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      Bilaga 1 (1:4) 

Syfte (skollag, SamS policydokument, Lpo 94, kursplan) 
 

 Utbildningen i sameskolan skall syfta till att ge samers 
barn en utbildning med samisk inriktning som i övrigt motsvarar 

      utbildningen till och med årskurs 6 i grundskolan (Skollagen kap.8 §1). 
 All verksamhet vidsameskolan skall genomsyras av det samiska språket och 
kulturen (Sams policydokument). 

 Varje elev ska utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld samt 
utveckla sin samiska identitet i ett flerkulturellt samhälle (Sameskolstyrelsens 
skolplan s 4). 

 Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 
kunskaper […] genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en 
beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande 
(Lpo 94 s 7). 

 Att varje elev efter genomgången sameskola är förtrogen med det samiska 
kulturarvet och kan tala, läsa och skriva på samiska (Lpo 94 s 13). 

 
 

Skolans mål 

Att eleven; 
 utvecklar lust och nyfikenhet att lära. 
 tillsammans med skolan har ett samarbete med hemmen. 
 praktiskt får delta i sin egen samiska kulturella bakgrund. 
 på ett naturligt sätt får ta del av den historiska kunskap som går från 

generation till generation (den oskrivna och tysta kunskapen). 

 
Med sameskolans målformuleringar och kritiken av skolverket gjorde att vi utformade ett 
dokument, där eleven ska skriva sina förkunskaper samt sätta upp sitt mål om den aktuella 
aktiviteten. 
 
 

Elevens eget mål  
Eleven tillsammans med hemmet väljer område där man vill vara delaktig och följa 
med på en/ett praktiskt lärande. Eleven väljer själv aktivitet utifrån möjlighet och sin 
egen kulturella bakgrund.  
 
 
 
 



    

 

  
 
  

 

     Bilaga 1 (2:4) 
Arbetssätt  

- arbetssedel 
- dokumentation – dagbok och bild 
- bearbetning och sammanställning 
- redovisning 
- utvärdering 

 
Vahkkoplána 
 
Maid mon galggan dahkkat/bargat (mu iezan ulbmil):_______________ 
________________________________________________________________ 
 
Beaivi Maid mon galggan dahkat 

 
Mánnodat 
 
 
 
 
 

 

Disdat 
 
 
 
 
 

 

Gaskavahkku 
 
 
 
 
 

 

Duorastat 
 
 
 
 
 

 

Bearjadat 
 

 



    

 

  
 
  

 

     Bilaga 1 (3:4) 
 
 
Dan  mon  juo dieđan ________________________________________birra: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Da mon halidan oahppat____________________________________birra: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Geainna mon galggan bargat: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

  
 
  

 

Árvvoštallan    Bilaga 1 (4:4) 
Árvustallam 
sydsamiska 
 
 
Dat leai mu ulbmil eallinbeivin/iellembiejvve: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
Dat mon lean oahppan: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Jus in lean ollen mu ulbmilii/-iida, manin? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
  
Maid galggan nuppádis ájádallat: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 
 


