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Självständiga flickor och pojkar i sameskolan  

Abstrakt 
Syftet med vårt arbete är att studera om vi med ett elevaktivt arbetssätt kan få flickor och 
pojkar självständiga i lärandesituationer där kulturell överföring står i fokus. 
 
Utgångspunkt tog vi i tidigare forskning och i de styrdokument som gäller för förskola och det 
obligatoriska skolväsendet. Vi arbetar i en elevgrupp med elever från förskoleklass och två 
grundskoleklasser – år 1 och år 2. Dessa elevgrupper utgör en klass med 17 elever, varav 8 
flickor och 9 pojkar. Vi har använt oss av en aktionsforskningsinriktad pedagogik, där aktion 
följts av reflektion och utvärdering. De kvalitativa metoder vi använt är kontinuerliga 
elevobservationer i form av loggboksanteckningar, elevers utsagor och muntliga berättande. 
Vi har därefter diskuterat och analyserat våra resultat och sedan genomfört nya lektioner med 
förändringar utifrån detta. Vi har kommit fram till att samiska flickor och pojkar har olika 
roller i de specifika lärandesituationer vi studerat. Tidigare forskning har visat liknande 
resultat utifrån mer traditionell skolundervisning. Med vårt arbete vill vi dels belysa dessa 
skillnader mellan flickor och pojkar och dels belysa att barn kan vara självständiga på olika 
sätt på skilda arenor. Vårt bidrag till forskningen syftade till att studera hur vi kan ta tillvara 
samebarnens kulturella identitet i skolan och vårt arbete tyder på att det är viktigt att utgå från 
varje elevs bakgrund i skolarbetet för att eleverna ska känna delaktighet och inte ett 
främlingskap för skolan. 



1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Vi arbetar i samma arbetslag, med en grupp elever som utgörs av en förskoleklass och två 
grundskoleklasser, år 1 och år 2 på sameskolan i Jokkmokk, en utedag genomförs per vecka, 
när det inte är mer än – 20 grader Celsius. Under denna utedag har vi fokus på det samiska 
språket och den samiska kulturen och traditioner. Vi genomför varierande aktiviteter såsom 
matematik, berättande på samiska, orienteringsämnen, bild och fri lek. 

Med utgångspunkt från observationer av elever har vi sett att flickor och pojkar är 
självständiga på olika sätt, beroende på vilken lärandearena ute- och innearena de befinner sig 
på. Vi menar att eleverna inte lär sig enbart genom traditionell förmedlarpedagogik, därför 
söker vi andra sätt att undervisa på, vilket utedagarna är ett exempel på. Vi bygger vårt arbete 
på ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att vi tror att fler elever lyckas med sin 
läroprocess, om man utgår från sådant som är bekant för dem. ”Lärenergi ökar när eleverna 
kan arbeta med välkända och nära exempel som betyder något för deras livssituation och som 
stärker identiteten” (T. Tiller & R. Tiller, 2003:118). En sociokulturell syn på lärande innebär 
också att vi lär och utvecklar oss genom att delta i sociala sammanhang (Säljö 2002:242). Vi 
menar också det är bra för eleverna om pedagogerna fungerar som en ofelaš, att pedagogen ger 
vissa förkunskaper t ex när eleverna ska göra eld i skogen. Vi har erfarit att fler elever lyckas 
om vi ger några grundläggande kunskaper, innan de själva får göra sina uppgifter och vi lärare 
fungerar som ofelaš när vi instruerar och inspirerar eleverna. Vi vet att vissa elever kan klara 
av att göra eld med den enkla instruktionen att eld görs med tändstickor, men vi har också sett 
att många fler lyckas lösa uppgiften om vi ger fler instruktioner om hur man går till väga när 
man gör upp en eld och att eleverna tidigare har sett på när någon annan har gjort eld eller har 
varit delaktiga.  

Vi har i vårt arbete tagit utgångspunk på barns självständighet, eftersom det är en viktig del av 
den samiska barnuppfostran. Men vårt arbete försöker vi ta tillvara detta och lyfta in det i 
skolans verksamhet. Asta Balto har i sin bok ”Samisk barneoppdragelse i endring” beskrivit 
att andra författare har  observerat att samiska barn gavs mycket frihet ”...som blir de samiske 
barna til del, er et ledd  i selvstendighetstreninga og utviklingen av selvdisiplin”. Hon menar 
vidare att dessa författare inte såg betydelsen av denna självständighetsträning. ”Denne 
selvstendigheten er et mål for oppdragelsen i den livsforma barna er en del av” (Balto 
1997:43). Samiska barn får tidigt ansvar över vissa arbetsområden, vilket utvecklar deras 
ansvarstagande och självständighet. Johan Turi har i sin bok ”En bok om SAMERNAS LIV” 
beskrivit detta ”Hos lapparna ha alla människor någon befattning. Den förste är husbonden, 
så kommer husmodern och så drängen och så pigan och så barnen; det äldsta är vedoxen, det 
nästa är eldpassaren, det tredje är sur-luktaren, det fjärde är mors kelgris, den femte är fars 
kelgris” (Turi 1987:19). 

Vi har också valt att lägga ett genusperspektiv i vårt arbete och även om detta finner vi stöd i 
Baltos bok där hon skriver att ”den samiske barneoppdragelsen viser at gutter og jenter sort 
sett fikk den samme oppdragelsen . Den frie og tvangløse oppdragelseformen gjaldt for begge 
kjønn. Den nære kontakten til foreldrenes arbeid er også et fellestrekk”(Balto, 1997:46). Hon 
skriver att skillnaden mellan könen först framträder när barnen ska lära sig färdigheter som är 
olika för könen. Hon bekriver dock en skillnader i barns sätt att leka, som vi också har lagt 
märke till i vårt arbete ”Gutter og jenter fikk ulike leker” (Balto, 1997:46). 



Detta arbete är gjort av Margareta Åstot, Britt-Inger Baer och Katarina Spiik Skum. Alla vi har 
och har haft ett personligt intresse och engagemang av samiska barnuppfostran och samiska 
språket. Vi är engagerande i det samiska samhället på olika sätt och kompletterar varandra och 
vi har därför en god kännedom om det. Margareta och Britt-Inger är förskollärare, men jobbar 
nu som lärare på sameskolan i Jokkmokk. Katarina är grundskollärare 1-7, med inriktning 
sv/so. Margareta och Britt-Inger har varit med om att bygga upp och utveckla samisk 
förskoleverksamhet i Jokkmokk, Britt-Inger har också varit med att bygga upp och utveckla 
samiskt fritidshem och förskoleklass i Jokkmokk. Margareta och Britt-Inger jobbade som 
nyutexaminerade på icke-samiska förskolor i Jokkmokk, men när den första samiska förskolan 
i Jokkmokk startade år 1992, valde de att lämna dessa. Under detta arbetes fortskridande har vi 
haft stor nytta av deras erfarenheter av dessa verksamheters olikheter. Katarina har skrivit ett 
arbete tillsammans med Ylva Jannok Nutti om samiska elevers kulturmedvetenhet. Med detta i 
åtanke föll det sig naturligt att vi valde vår inriktning på vårt arbete, när vi fick tillfälle att delta 
i projektet ”Gal dat oahppá go stuorrola”. Vårt intresse för genusfrågor, skillnader mellan 
flickor och pojkar i skolan, har väckts genom att vi i vårt arbete och genom vårt arbetssätt, har 
sett att det finns skillnader mellan flickor och pojkar. Den är ett mycket aktuellt ämne i 
samhället på många nivåer och det pågår många debatter bl.a. i våra facktidningar.  

Vi har valt att använda naturen som en lärandearena för att studera eleverna, men vi har även 
valt att vistas ute i naturen för att det genererar trivsel till hela elevgruppen och personalen. 
Turi, som vi tidigare har hänvisat till, har i sin bok beskrivit hur det är med samers tankar 
”…Hans tankar flyta inte, när det är väggar omkring honom och tak över hans huvud” (Turi 
1987:1) . Elisabet Utsi Gaup beskriver hur samer har ett att annat sätt att röra sig på när vistas 
ute ”Vi gör något annat när vi är ute, vi har ett annat förhållningssätt, annat sätt att röra sig. 
Hitta det!  (Utsi Gaup, 2006). Naturen som lärandearena har vi också valt, för att den ger fler 
möjligheter för elever än på en innelärandearena, att utveckla färdigheter de har och även 
tillägna sig fler färdigheter. Tiller (2003) beskriver i sin bok ”Den andra dagen” hur naturen 
kan användas som lärandearena ”Naturen betraktas som en arena för lärande då det gäller 
motorik, självständighet, att bemästra, kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, vänskap och 
andra sociala färdigheter” (Tiller, T. 2003:61). Även Balto beskriver att samerna hade respekt 
för naturen och de visste att man människan inte var herrar över naturen. 

 

1.2 Några pedagogiska perspektiv– läraren som ”ofelaš” 

Vi bygger vårt arbete på sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2005) och ett urfolksperspektiv 
(Kuokkanen, 2005) och i det praktisk arbete med eleverna har vi utgått från konfluent 
pedagogik.  

I en förmedlingspräglad pedagogik är förmedlingsmodellen i fokus, den som har kunskapen, 
pedagogen, ser det som sin uppgift att förmedla till den som ska lära, eleven (Inglar, 1999).I 
boken ”Lærer og veileder” beskriver Tron Inglar (1999) att konfluent pedagogik står i ett 
motsatsförhållande till förmedlingspräglad pedagogik. Konfluent pedagogik lägger vikten på 
att utveckla hela människan och inte bara intellektuella färdigheter.   

Ockå läroplanen underbygger det sociokulturella utgångspunkten, där det heter attt eleverna 
själva skall vara aktiva i planläggningen och utvärderingen i dagliga verksamheter: 



”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleven för att 
aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utvecklas deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 
”Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja 
kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande 
och ta ansvar” (Lpo 94:7). 

Läroplanen understryker självständighet; 

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få 
möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
arbeta självständigt och lösa problem. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 
betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper” (Lpo 94:7). 

Och så från skolverkets sida ställs det krav på lärarna som skall: 

• utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt 
arbete i skolan, 

• se till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får ett reellt 
inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta 
inflytande ökar med stigande ålder och mognad, 

• verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 
undervisningen, 

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer … (Lpo 94:16) 

Dessa citat från läroplanen visar att det absolut inte är några motsättningar mellan det att välja 
ett samiskt perspektiv i vår skolverksamhet och det att genomföra de mål som skolverket i 
Sverige ställer, vi har sammanfallande intressen och det samiska arvet kan bidra till att vi 
utvecklar och stärker vår pedagogiska verksamhet. 

Vi har för vårt arbete och arbetssätt också funnit stöd i Sameskolstyrelsens ledningsdeklaration 
(2005), där Sameskolstyrelsens ledningsgrupp har beskrivit hur sameskolornas verksamhet ska 
bedrivas. ”Vår främsta uppgift är att skapa goda förutsättningar för pedagogisk verksamhet, 
där samiska språket och det samiska kulturarvet utvecklas och som leder till att 
barnens/elevernas samiska identitet stärks. Den inre och den yttre miljön ska synliggöra det 
samiska kulturarvet” (SamS, bilaga sc 96/05).  

Vi har i vårt arbetslag valt ett arbetssätt, där vi pedagoger fungerar som en hjälpande hand, och 
vi har valt att kalla oss ofelaš för att det känns som en naturlig benämning för oss. Vi har 
senare funnit stöd för detta i Balto, 1997 och Gustavsson, 2000. Balto menar att barn lär sig att 
bli självständiga genom att få vägledning av vuxna, att göra egna erfarenheter och genom att de 
får prova och får lov att misslyckas. För oss betyder det att eleverna måste få positiv respons 
även om de inte lyckas med att lösa uppgifterna korrekt. Gustavsson nämner också Magne 
Raundalens begrepp ”forskningshandledare”. Med detta menar han är barnet är den 
självständiga forskaren när den upptäcker världen, men att den vuxne kan fungera som en 
forskningshandledare.  

Nils Magnar Grendstad skriver om konfluent pedagogik i sin bok ”Å lære er å oppdage”. 
Konfluent pedagogik bygger på principen: Att lära är att upptäcka, vilket i sig är en subjektiv 
process. ”Det er bare jeg som kan oppdage for meg. Andre kan peke på ting, vise meg ting eller 
gjøre meg oppmerksom på forhold de mener er viktige for meg. Men de kan ikke oppdage det 



for meg. Det er det bare jeg som kan gjøre” (Grendstad, 1990:235). En konfluent undervisning 
ser på varje människa som något speciellt och syftar mot att hjälpa den enskilda eleven till en 
optimal helhetsutveckling, både ämnesmässigt och socialt. Eftersom eleverna växer, kommer 
de att mogna och i större grad kunna ta ansvar för sig själv och sina handlingar. Grendstad  
menar att uppfostran till ansvar är centralt i konfluent pedagogik.  I Grendstads bok har vi 
funnit en beskrivning som vi i mångt och mycket tycker samstämmer med det vi siktar mot 
med vår undervisning och som är en del av vårt syfte och våra kompissamtal är ett exempel 
som samstämmer med det han beskriver.  

Den kända barnläkaren, som förövrigt också har samisk bakgrund Lars H Gustafssons skriver i 
sin bok ”Lotsa Barn” om just det med självständighet hos barn, men också om den vuxnes roll 
som vägledare. Författaren skriver att tanken i fostran är att öka barnets känsla av värde, 
uppmuntra det till att fatta egna beslut och själv lära av misstagen. Han menar att den vuxna 
måste fungera som en lots, som står bredvid kaptenen och pekar ut farleden från land och har 
all kunskap och vet var alla faror finns, men ute på havet vet han inte mer än kaptenen. Vi 
hittade i boken en bra beskrivning för det vi kallar ofelaš, den som visar vägen, i detta fall den 
vuxne vägvisaren kanske flera vägar för att nå målet sedan får barnet välja själv vilken väg 
passar bäst för det barnet. Det är på sådant vis vi ser på vår egen lärarroll, att vi skall uppträda 
som ofelaš för eleverna. Gustavsson skriver också om självreflektion, som är en värdefull 
kunskap för alla, om vi ska kunna djupna som människor, lära av våra erfarenheter och 
utveckla vår känsla och personlighet. Genom de vardagliga samtalen kring händelser som 
inträffar tränas barnet i självreflektion. 

Det finns många i vårt geografiska område, som har förlorat det samiska språket och vi har 
som ett moraliskt värde att ingen elev ska exkluderas för att de inte har samiska språket.  Vi vet 
att man kan ha en samisk identitet även utan språket och Balto har beskrivit det på följande sätt 
”Det at språket er en viktig kulturbærer betyr ikke at de samer som ikke kan språket ikke har 
en samisk identitet eller tillhørighet. Samisk selvidendifikasjon trenger ikke å bygge på et 
sterotypt utsnitt av kompetenser, slik mange vil hevde, eller for å si det på en annen måte: 
forholdet mellom selvopplevelse av å være same og det ytre uttrykk for samiskheten er 
komplekts og variert” (Balto 1997:119).  

 

1.3 Kvinnligt och manligt 

Kajsa Wahlström har i boken ”Flickor och pojkar och pedagoger” (2003) beskrivit resultaten 
från ett jämställdhetsprojekt som har bedrivits ”Det handlar om att bredda normen för hur 
man ska vara, både för flickor och pojkar. Och det är vi som pedagoger som skapar 
situationen där normerna förs vidare. Barnen är alltid utan skuld” (Wahlström i Lärarnas 
tidning, nr 1, 2006:19). Vi har valt att följa Wahlströms teorier för att den är praktisk orienterad 
och ger råd på vilka situationer om var det är enklast att studera genus. Vi har också valt denna 
för att vi känner teorin väl och den är nyttig för skolvardagen, man känner igen sig i det som 
beskrivs. Den bekräftar det som är känt i tidigare forskning att man ska värdesätta både flickor 
och pojkar och deras handlingar lika mycket .  

 

 



Wahlström menar att pedagoger har en skyldighet: 

• att ta reda på hur verkligheten är, till skillnad från hur vi tror att den ser ut 
• att låta både flickor och pojkar träna samtliga färdigheter som krävs för att kunna 

utvecklas till en komplett människa. 
• att medvetet bemöta flickor och pojkar olika för att vidga deras könsroller och 

färdigheter, för att de senare i livet ska ha större valmöjligheter (Wahlström, 2003:46) 

Nystad har i sin bok ”Mannen mellom myte och modernitet” (2003) beskrivit skillnader mellan 
samiska flickor och pojkar. Hon beskriver att förväntningarna på samiska pojkar är att de ska 
föra familjetraditionerna vidare, speciellt om de kommer från renskötseln eller andra 
primärnäringar. Vidare menar hon att de har det ännu hårdare än andra samiska pojkar 
eftersom renskötare är premissleverantörer för andra samer och de räknas som en 
högstatusgrupp i det samiska samhället. 

Asta Balto har i sin bok ”Samisk barneoppdragelse i endring” skrivit om skillnader och 
likheter mellan samiska flickor och pojkar och hur de har uppfostrats för att bli självständiga. 
Hon menar att ”…den samiske barneoppdragelsen viser at gutter og jenter stort sett fikk den 
samme oppdragelsen. Den frie og tvangsløse oppdragelseformen gjaldt for begge kjønn. 
Forskjellen framtrer når barna skal lære ferdigheter som er ulike for de to kjønn” (Balto, 
1997:.46). Hon beskriver vidare att självständighet kan se olika ut för flickor respektive pojkar. 
”Selvstendighet ser ikke nødvendigvis ut til å bety det samme for gutter som for jenter” (Balto. 
1997: 113).  

 

1.4 Kulturella blindfläckar   

Stordahl och Kvernmo (1990) menar i sin artikel ”Fra same til akademiker = fra deltaker til 
observatør” att man som professionella yrkesutövare, måste lära sig att använda sina kulturella 
kompetenser, kulturförståelse, så att man kan växla mellan att vara deltagare och observatör. 
Alla vi är deltagare i det samiska samhället och då är det viktigt att vi är medvetna detta för att 
undvika att påverkas av kulturella blindfläckar. Med kulturella blindfläckar (Stordahl och 
Kvernmo) menas att man kan sakna kunskap om vissa delar av den samiska kulturen och kan 
därför felaktigt misstolka vissa händelser såsom etniska eller kulturella tecken, utan att det för 
skull är det. Det kan också vara så att man överidentifierar sig med vissa elever och drar vissa 
slutsatser för att man har samma bakgrund och värden.  

 

1.5 Sameskolan skall styrka den samiska identiteten 

Undervisning för samiska elever har en lång tradition och har förekommit i varierande form 
och utformning sedan 1600-talet. År 1842 tillkom den allmänna folkskolan, men samer har haft 
ett utbyggt utbildningssystem långt före det. Skolan användes som ett medel för att omvända 
samerna från hedendom till kristendom (Johansson, 1977).  

Sameskolan är en grundskoleform som kan väljas av samiska föräldrar. ”Samers barn har 
enligt skollagen rätt att fullgöra sin skolplikt i sameskolor i stället för grundskolan” 



(Skolverket, 1996:5). I Sverige finns det 6 sameskolor, lokaliserade till Tärnaby, Jokkmokk, 
Gällivare, Kiruna, Lannavara och Karesuando. Sameskolan har en egen kursplan och 
betygskriterier som är fastställda av skolverket som tillägg till kursplanerna för grundskolan. 
”Utbildningen i sameskolan skall ge samers barn en utbildning med samisk inriktning som i 
övrigt motsvarar utbildningen till och med årskurs 6 i grundskolan” (Skolverket, kursplaner 
och betygskriterier 2000/2003:5). 

Sameskolans ledningsgrupp, bestående av skolchef och rektorerna, har i sin 
ledningsdeklaration (Sameskolstyrelsen, 2005) poängterat vikten av utbildning där 
utgångspunkt tas ur det samiska kulturarvet. Även skolverket har i sin rapport ”Nationell 
kvalitetsgranskning av skola och barnomsorg 2001/2002. Sameskolan i Jokkmokk”  där de 
angav ”Fortsatt utveckling av arbetet med att utveckla en lärmiljö som utgår från ett samiskt 
perspektiv på kunskap och lärande” som ett utvecklingsområde (Skolverket 2002:15). 

Jernström & Johansson har i sin bok ”Kulturen som språngbräda” beskrivit hur man kan 
arbeta med kulturförankring i skolan och att man då alltid har eleven i centrum och tar 
utgångspunkt från dennas olika erfarenheter och behov. Vidare menar de att man kan se den 
kulturella bakgrunden som följande dimensioner:   

• ”den materiella, som är synlig genom produkter av teknologi och hantverk. 
• den mentala, som omfattar föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar. 
• den sociala, som inbegriper mer eller mindre fasta relationer mellan människor och 

hur man umgås med varandra” (Jernström & Johansson, 1997:43) 

Catharina Andersson, Gudrun Kuhmunen och Carina Sarri (2000) har i sin C-uppsats ”Samisk 
förskola – kulturens hjärta” har också visat på vikten av att arbeta med alla dimensioner vid 
kulturell överföring. 

Vi har valt att tillvarata informell kunskap, lärande utanför skolan (Jernström 2000) i vårt 
arbetssätt och har funnit stöd för detta i Ylva Jannok Nuttis C-uppsats Matematik som ett 
kulturellt fenomen (2003) och Asta Baltos Samisk barnoppdragelse (1997). Samisk kultur 
består till stor del av det som kallas informell kunskap och vi tycker det är viktigt lyfta in det i 
skolans verksamhet för att vidare utveckla det till att bli en del av formell kunskap. 

Vuokko Hirvonen, fil. doktor, skriver i sin studie Mo sámáidahttit skuvlla? om den samiska 
läroplan som finns i Norge. Hon menar att en samisk läroplan kräver att lärarna och skolan har 
mångkulturella kunskaper, kunskaper om samiska kulturella inslag, från historien och 
traditionella värden, så att skolan kan ta vara på de samiska elevernas självkänsla och behov. 
Samiska värden enligt Hirvonen är samiska språket, identiteten, traditionell livsstil, kultur 
(multikultur), historia, barnuppfostran och undervisning. Hirvonens forskning visar att 
skolorna inte har nått upp till målen trots den samiska läroplanen, därför har hon formulerat en 
vision om hur en ” Drömsameskola” kan se ut:  

• att samisk pedagogik ska influera lärarna och det praktiska skolarbetet 
• den ger uttryck för de värden som är viktiga för samerna och dem själva som samer, 

speciellt som lärare. 

Vi har samma syn som Hirvonen, Sameskolstyrelsens ledningsgrupp och Jernström och 
Johansson på hur en ”drömsameskola” ska vara utformad och att det är ett mål som vi strävar 
mot med våra undervisningsmetoder. 



 

1.6  Urfolksperspektiv och dekolonisering  

Doktor Rauna Kuokkanen beskriver ursprungsperspektiv som ett inifrån perspektiv och att det 
sätter urfolks- forskningsfrågor, perspektiv, forskningsprotokoll och – frågor i centrum. Vidare 
beskriver hon att ursprungsperspektiv försöker sätta urfolks synvinkel på att forska, tolka och 
prova ge ärenden och frågor. Ursprungsperspektiv innefattar även att man försöker återuppliva 
och stärka urfolks tankemönster och värden. Begreppet dekolonisering är en ”ge tillbaka” 
princip och enlig Kuokkanen är dekolonisering en del av ett urfolksperspektiv. Kuokkanen 
menar att man ska fundera över hur vi ska kunna undervisa så att vi tar tillvara och hedrar 
samiska förhållanden, kulturen och dess värden. Ska vi göra en mall eller metod som tar sin 
grund och är anpassad till våra förhållanden och kulturella värden eller ska vi ta en färdig mall 
eller metod och försöka anpassa de samiska förhållandena till den? 

 

2. Syfte 

Syftet med vårt arbete är att studera om man genom vårt arbetssätt, kan få samiska flickor och 
pojkar mer självständiga i den kulturella överföringen, på lärande arenan ute- respektive inne.  

Vi vill även studera och se om vi kan bidra till att  

• hjälpa pojkar att få mer lust att lära på en innelärandearena 

• flickor bli mer självständiga på utelärandearena 

 

3. Metod  

Vi har valt att studera elevers självständighet och genusperspektiv på olika lärandearenor. Det 
har vi gjort genom att föra loggböcker och sedan analysera dessa. Aktionsforskning har 
använts som forskningsmetod. 

 

3.1 Forskningsmetod  

De metoder vi valde är kvalitativa till sin karaktär. Med denna form av kvalitativ studie menar 
vi att vi har god möjlighet att involvera elevers, föräldrar och andra i närsamhället i vårt arbete. 
Vi använde oss av loggböcker där vi har noterat händelser, som vi har nedtecknat och 
analyserat. Rönnerman menar att aktionsforskning handlar om att utveckla och förändra en 
verksamhet. Hon menar också att aktionsforskning handlar om att skaffa sig kunskap om hur 
denna förändring går till och vad som sker under arbetets gång. I detta arbete har vi beskrivit 
den verksamhet som vi utövar i vår dagliga verksamhet. I aktionsforskning kan man se 
loggboksskrivande som en väg till att distansera sig till sin egen praktik. Man beskriver 



praktiken och den betraktas av fler än sig själv, vilket leder till att man delger varandra sina 
egna resultat och begrepp. Då uppnås en kollektiv kunskap som inte kan uppnås enbart genom 
självreflektion. ”Inom aktionsforskning genomförs studierna i den egna praktiken och här blir 
då verktygen viktiga för att kunna skapa distans till det som är bekant” (Rönnerman, 2004:25). 

Vårt arbetslag, vi som arbetar med klasserna förskoleklass och klass 1-2 på sameskolan i 
Jokkmokk är Britt-Inger Baer, Katarina Spiik Skum och Margareta Åstot, har valt att ha en 
utedag per vecka när det inte är kallare än – 20 grader c, då vi vistas ute i skogen. Under denna 
utedag har vi fokus på samisk kultur, traditioner, värden, kunskaper och språket. Under dessa 
dagar har vi oftast planerade aktiviteter, men de har även fri lek. Vi har valt att göra det för att 
se hur eleverna tar ansvar, för att de skulle få möjlighet att röra sig mer och för att eleverna ska 
ges en arena till att agera på. Vi tror att vissa elever som ofta misslyckas på innelärandearenor, 
kan ges andra möjligheter att lyckas om vi vistas på en utelärandearena. Vi tror också att elever 
lär genom att delta i praktiska och kommunaktiva samspel med andra som även Säljö beskriver 
och vi får mer tillfällen till sådant på en utelärandearena. 

 

3.1.1 Genomförande 

Vi har genomfört vår undersökning i den nedan beskrivna försöksgruppen under ca 1 års tid. 
Vi har genomfört löpande aktiviteter och har efter genomföranden reflekterat och analyserat 
dessa. Vi har jobbat med experiment som medveten metod i vår forskning, genom att vi har 
ändrat på förhållanden för eleverna och för övningar, för att se om det gav några förändringar 
av beteenden hos eleverna såsom att flickor är omsorgsinriktade och pojkar individualister. 

Under undersökningens gång har vi själva gått igenom en lärandeprocess. Det har resulterat i 
att vi i arbetslaget mer medvetet har börjat analysera och utvärdera händelser och våra egna 
undervisningssituationer och se resultat som kan vidareutveckla undervisningen. 

 

3.1.2 Material 

Det material som vi har använt oss av är bilder, där vi ser elever i olika lärandesituationer, och 
loggböcker. Det insamlade materialet har vi sedan använt till reflektion och analys av vårt 
arbete. Vi har som stöd följt aktionsforskningsmodellen, se bilaga nr 1. Enligt 
aktionsforskningsmodellen ska man först identifiera behoven, se ett mål, sedan göra en 
planering för undersökningen och eventuellt revidera sina tidigare mål. Sedan går man vidare 
mot ett genomförande och en datainsamling för att sedan göra en värdering och analys för att 
sedan jämföra med målet. Om man då har nått målet är forskningen avslutad, annars bör man 
en ny vända i forskningsgången. 

 

3.1.3 Undersökningsgrupp 

Vi har genomfört vår undersökning i en elevgrupp med elever från förskoleklass och två 
grundskoleklasser – år 1 och år 2. Elevgruppens antal är 17 elever, varav 8 flickor och 9 
pojkar. 



 

3.1.4 Gemensamma observationer 

Efter varje genomförd aktivitet har vi diskuterat och reflekterat över aktiviteternas mål, syfte 
och genomförande. Genom detta har vi har vi gjort aktionsforskningsprocessen till vår egen. 
Om en aktivitet har gett träff till syftet i vårt forskningsarbete har vi gått vidare och fördjupat 
oss i diskussionerna och analyserna och ställt oss frågan hur vi ska gå vidare vid nästa aktivitet. 
En av våra metoder har varit att till följande aktivitet medvetet förändra förutsättningarna för 
aktiviteterna för att kunna se en förändring. Vi har använt oss av en metod som är vanligt inom 
det samiska som är att skapa lite förvirring. I början av vårt arbete var det ibland svårt att 
analysera sitt eget praktiska arbete med eleverna, men under arbetets gång har det blivit lättare 
att ”kliva” utanför sig själv och reflektera över sitt eget och andras arbete. Vi har också inom 
vårt arbetslag under arbetets gång utvecklats till att kunna ge och ta kritik, vilket inte alltid var 
så lätt när vi startade vårt arbete 

 

3.1.5 Loggboksanteckningar 

Vi har fört loggboksanteckningar under arbetets gång. Vi har nedtecknat reflektioner med 
anknytningar till vårt syfte, efter genomförda aktiviteter.  

 

3.2 Procedur 

Under denna del i rapporten beskriver vi på vilka olika områden, innelärandearena och 
utelärandearena, vi har observerat eleverna. Vi har nedan valt att redovisa ett urval av dessa 
och dessa har valts för att de är bra exempel på det vi vill belysa med denna rapport. 

 

3.2.1 Innelärandearena 

I detta arbete har vi valt att presentera ett urval av exempel lärotillfällen från olika 
innelärandearenor. De innelärandearenor vi har observerat på är kompissamtal, måltider, 
annorlunda innelärandearena och självständighetsinriktad innelärandearena.  

 

3.2.1.1 Kompissamtal 

Vi har använt oss av kompissamtal som metod för att stärka pojkarnas självständighet på 
innelärandearenor och för att få eleverna att förstå att de lär sig för sin egen skull samt för att 
motivera dem ta till sig kunskap och förstå vad de ska använda den nya kunskapen till.  Genom 
kompissamtal försöker vi stärka elevernas självkänsla. Vi har kompissamtal som minimum en 
gång per vecka och utöver det vid behov. När vi har kompissamtal sitter vi i ring på golvet och 
samtalar om hur veckan har varit. Varje kompissamtal består av tre vändor med frågor och alla 
eleverna måste svara enskilt på frågorna. Frågorna som ställs är ”hur har din vecka varit, har 



någon varit dum med dig och har du varit dum med någon?”. Om alla elever svara att det är 
bra avslutas samtalet, men om någon har blivit kränkt eller har en olöst konflikt löser vi den. 
Ibland förlänger vi kompissamtalen och utvecklar dem till etiska samtal. Vi samtalar då om att 
de själva måste ta ansvar för sitt lärande och hur de tycker att de lär sig bäst. Sedan har vi 
använt oss av kompissamtal för att visa hur man är en bra kompis. Det är det viktigt att man får 
pojkar att prata om känslor och att ta mer ansvar för sin innemiljö, både flickor och pojkar 
behöver samtala om hur man ger beröm åt varandra för att stärka sin egen självkänsla. 
Samtalen används även som metod för att lära flickorna att prata om konflikter utan att ta det 
personligt. Genom att använda denna metod är vi ofelaš och visar hur eleverna kan tänka på 
nya sätt och vi hjälper dem till nya förstålelser. Kompissamtal kan användas i en mental del av 
dekolonisering eftersom man medvetandegöra olika områden och kompissamtalen verkar som 
redskap för detta. Vi har genom detta blivit mer medveten om vår egen roll om ofelaš och att 
man kan fungera som denna på fler plan än på ett praktisk plan.  

 

3.2.1.2 Måltider 

På höstterminen -05 gjorde vi två stora förändringar vid matsituationen; vi delade upp eleverna 
i flick- respektive pojkbord och eleverna har själva fått börja ta sina egna tallrikar, bestick och 
glas. Tidigare år har vi haft ett dukningssystem där två elever har gått och dukat borden i 
matsalen för alla elever i klassen. En dag hade vi pedagoger glömt att skicka iväg eleverna för 
att duka, resultatet blev att eleverna tog eget ansvar och tog sitt porslin själva. Efteråt 
utvärderade vi pedagoger detta och kom fram till att detta system skulle ge oss flera vinster; vi 
pedagoger skulle inte behöva komma ihåg vilka eleverna som skulle duka, eleverna skulle få ta 
eget ansvar, tidsvinst och vi pedagoger skulle inte behöva diskutera för att få alla att duka. Vi 
har även sett att det har gett andra vinster ex. nu när eleverna bara torkar sitt eget bord blir det 
mindre tjafs och eleverna själva håller reda på vem som ska torka nästa gång. Sista veckan före 
jul frågade vi pojkarna om vem som skulle torka efter jul och de hade inga svårigheter med att 
tala om vem av dem det var. Eleverna har blivit mer självständiga och de känner ett ansvar för 
sitt bord.   

Den andra förändringen var att vi delade flickgruppen i två egna bord och pojkgruppen i två 
egna bord. Vi valde att prova detta alternativ, för att vi trodde att kunde få eleverna mer 
självständig. Vi ville ge flickorna möjlighet att få mer utrymme för sig själv, slippa ta ansvar 
för någon annan än sig själv. Vi ville även ge pojkarna möjlighet att utveckla sitt språk, lära sig 
att fördela arbetsuppgifter och komma ihåg sina ansvarsområden, utan att någon vuxen eller 
flicka skulle påminna dem. I Wahlström som vi redan har visat till har vi funnit stöd för våra 
val och teorier.  Hon beskriver bl. a. att det är en stor utmaning att dela upp barngruppen i 
genusgrupper, och att man därför bör göra denna uppdelning i mindre greppbara situationer 
och att matsituationen därför är ett bra val. Hon skriver också att eleverna genom att delas upp 
i genusgrupper kan ”… få utveckla självständighet, språk och begrepp” (Wahlström  
2005:143). 

Vi har valt att ha karottsystem vid matsituationen för att eleverna själva ska ta ansvar, för hur 
mycket mat de öser upp på tallriken, för att se till att alla vid bordet får mat och att hjälpa 
varandra. Vi har sett en förändring när vi delade elevgruppen i flick- respektive pojkbord. 
Flickorna har för första gången tagit så mycket mat så att någon annan har blivit utan och 
pojkarna har lärt sig att ta mindre portioner, för att maten i karotten ska räcka till alla. 



 

3.2.1.3 Annorlunda innelärandearena 

Vi hade planerat in tre besök till kommunens islada. Inför första besöket gjorde vi som 
brukligt, vi checkade av om alla elever hade utrustningen i ordning. När vi var på väg till första 
besöket var en elev mycket tveksam och sa att denna inte ville. En av oss pedagoger pratade 
med denna elev och sa ”vi tar med oss skridskorna och ser om du vill åka”. När vi kom fram 
ville eleven inte åka skridskor och då tog en annan av oss pedagoger över och sa ”du måste 
prova att åka”.  Eleven gjorde sig i ordning och var beredd att sätta igång. Allt gick bra tills 
eleven skulle kliva ned på isen, då vägrade denna. Vi pedagoger stod rådvilla någon sekund, 
tills vi beslutade att lyfta ned eleven på isen och så vi gjorde. Eleven började åka skridskor och 
var jätte lycklig och såg fram emot nästa besök i isladan. När vi har analyserat denna händelse 
har vi kommit fram till att vi agerade efter samisk pedagogik, vi tog hänsyn till den enskilda 
eleven. Vi visste att denna elev är rädd att prova nya saker och vi var så nära att lyckas med att 
få denna att åka skridskor, därför valde vi denna strategi och hade det varit en annan elev så 
hade vi använt oss av en annan strategi.  

 

3.2.1.4 Självständighetsinriktad innelärandearena 

Målet var att eleverna i åk 1 och åk 2 skulle klara sig utan läraren en halvtimma. Första gången 
samlade pedagogen elevgruppen och förklarade att de skulle arbeta utan lärare och att de skulle 
gå ut på rast när klockan blev halvtio. Det fungerade bra. Veckan efter upprepades situationen, 
men den här gången klarade inte eleverna av att starta och genomföra arbetet själva. När vi 
analyserade utgången kom vi fram till att pedagogen, vid första tillfället hade samlat 
elevgruppen och utförligt förklarat vad eleverna skulle arbeta med och att de skulle hjälpa 
varandra för att de inte skulle ha en vuxen i samma rum. Vid andra tillfället trodde pedagogen 
att de skulle klara att börja arbeta direkt utan samling, eftersom de hade gjort det gången innan, 
pedagogen var därför otydlig och gav bara muntliga instruktioner åt eleverna. 

 

3.2.2 Utelärandearena 

Hösten 1999 fick vi på sameskolan i Jokkmokk en ny arbetsordning, all undervisning för 
förskoleklass och år 1 och 2 skulle bedrivas på samiska, enligt sameskolstyrelsens riktlinjer. 
Det hade inte gjorts tidigare på vår skola och elevgruppen delades in i två grupper, en lule- och 
en nordsamisktalande grupp. Vi ställdes som pedagoger inför många utmaningar. Eftersom det 
var nytt sökte vi nya grepp, hur skulle vi få samiskan rolig? Hur skulle vi kunna undervisa 
naturtermer på samiska i klassrummet? Vad skulle hände med grupperna när de var delade 
efter språkvariteter? Samtidigt hade debatten i samhället kommit igång om att barn i allmänhet 
rörde sig för lite och vi funderade vad vi kunde göra åt det. Efter många diskussioner kom vi 
fram till att införa utedagar, där vi skulle ha undervisning förlagd i naturen, där vi skulle få 
dessa saker tillgodosedda. I resonemanget kom vi fram till att dessa utedagar kanske kunde 
vara det bästa forumet för att undervisa samisk kultur? Vi beslöt att prova detta och såg som 
pedagoger ett utmärkt tillfälle till att integrera alla ämnen i skolan under utedagarna. Under 
årens lopp efter många utvärderingar, har utedagarna utvecklats till att bli kontinuerlig en dag 
varje vecka, men den har också utvecklats till en arbetsmetod i vårt arbetslag, förskoleklass, år 



1 och år 2. Personalen har varierat, men tanken och meningen har bestått. Formen på 
utedagarna varierar och även innehållet, den ger även oss pedagoger en möjlighet till att iaktta 
och observera enskilda elever, elevgruppen och tid till eftertanke och reflektion. Nu är 
utedagarna ett uppskattat inslag hos både föräldrar, elever och oss pedagoger. Under de två 
senaste åren har vi haft en speciell uteplats, som ligger ca 2 km från skolan, dit vi oftast 
förlägger utedagarna. 

 

3.2.2.1 Att göra eld själv 

Målet var att eleverna skulle göra eld själva när lärarna hade kommit fram. När lärarna kom 
fram ordnade lärarna kaos för eleverna genom att inte göra eld. Efter ett tag frågade vi om de 
ville ha varm mat och det ville de flesta. Då frågade vi hur man får varm mat och eleverna 
konstaterade att man måste ha en eld för att få varm mat. Pojkarna i åk 2 tog sig an uppgiften 
att gör eld och de fick instruktionen att vi bara hade en tändsticksask. Sedan drog vi oss 
tillbaka och lät eleverna jobba själva. Pojkarna jobbade länge med att få upp eld, men det gick 
mindre bra. Till slut ropade en av pojkarna ”nu är det bara två tändstickor kvar, ni måste 
komma”. Då visade lärarna hur viktigt det är med grunden, näver och tändved, för att man ska 
få eld. Balto som vi tidigare har refererat till menar att det är viktigt att barn ges tillåtelse att få 
ett sämre resultat eller misslyckas med en uppgift och ändå få god respons på det och vi menar 
att denna dag beskriver detta skeende. Denna beskrivning visar på att man i ett socialt 
sammanhang utvecklas bättre, som är en av det sociokulturella perspektivets centrala poäng.  

 

3.2.2.2 Att göra egna val 

Målet för eleverna var att introducera vår uteplats för nya elever och vi hade även målet att de 
skulle kunna olika trädslag eftersom vi vid denna tidpunkt jobbade med temat höst. Det är vår 
första utflykt för denna termin till våra speciella uteplats,  för att alla ska känna sig trygga går 
vi alla tillsammans från skolan, annars brukar eleverna få gå före lärarna. På vägen till vår 
uteplats finns ett ställe, där stigen delar sig. Några elever ur förskoleklassen uppmärksammade 
den andra stigen och eftersom det var första gången de skulle till vår uteplats uppmuntrade vi 
dem att själva välja vilken väg de ville gå. Det gjorde vi medvetet för att vi vet att det är ett led 
i elevernas självständighetsträning. Elevgruppen delade på sig och lärarna följde med varsinn 
grupp, båda grupperna kom fram till uteplatsen ungefär samtidigt och alla elever var stolta och 
nöjda över sitt val. Vi har matematik utomhus för att vi vill ge eleverna möjlighet att arbeta 
med matematik på en annan arena än på en innelärandearena.När vi serverade mat fick de 
betala med björklövoch sedan när vi skulle gå tillbaks till skolan fick var och lämna tre tallbarr, 
tre granbarr och tre björklöv som en lösen för att få gå till skolan. När vi analyserade dagen 
kom vi fram till att valsituationen stärker elevernas självständighet. 

 

3.2.2.3 Den regniga dagen 

Vi skulle ha utedag, men eftersom det regnade och blåste, samlades eleverna och lärarna först i 
klassrummet. Vi pratar om dagens skoldag, vi diskuterade vädret och vad eleverna ville göra 
av dagen. Eleverna fick flera alternativ att ställa in utedagen, göra utflykt i gymnastikhallen 



eller i kåtan på skolgården eller att genomföra utedagen trots vädret.  Om de valde det senare 
alternativet kunde de välja att gå till vindskydd på vägen till utflyktsplatsen och eleverna valde 
att fara till sin vanliga utflyktsplats. När vi kom hem hade vi en utvärdering med eleverna, där 
de själva kom fram till att det var ett mindre bra val att gå ut i skogen den dagen. Vi lärare 
analyserade dagen och kom fram till att det hade varit en bra lärandesituation, där eleverna 
hade fått göra ett val och ta konsekvensen av det och vidare utvärdera det. Efter denna dag har 
vi ställt in några utedagar vid liknande väder. Det är inte alltid det vällyckade lärosituationerna 
som så de bästa, man kan lära sig mycket mer när man måste förhålla sig till saker på ett nytt 
sätt. 

 

3.2.2.4 Bry sig om varandra 

Målet för denna utedag var att ha matematik i skogen och gå utan någon vuxen till uteplatsen. 
för att se om eleverna tog ansvar för alla och inte bara tänka på sig själv. Innan eleverna gick 
iväg samlades vi berättade att de skulle gå själva ut till uteplatsen. En elev undrade om 
förskoleklassens elever skulle hitta rätt, och då ställde vi frågade ”hur vi brukar göra om något 
inte hittar”. En elev svarade då att de andra fick visa vägen, pojkarna räknade in alla och sedan 
gick en pojke iväg före alla andra. Efter detta släpptes elevgruppen iväg, medan lärarna dröjde 
kvar ett tag. När vi kommer fram till utflyktsplatsen sa en pojke glatt ”jag vet att alla har 
kommit fram för jag gick sist”. Det tycker vi visar på att elevgruppen lyckades att ta sig till 
uteplatsen själva och ta hand om varandra. När vi analyserade dagen konstaterade vi att 
eleverna hade lärt sig av oss lärare att man måste veta hur många som var närvarande när man 
startade, för att se att alla hade kommit fram, vilket visar att det var en bra konfluent 
lärouppgift, då eleverna själva upptäckte att någon bör ha ett huvudansvar när en stor grupp ska 
förflytta sig. 

 

3.2.2.5 Förvirring skapar lärande 

Målet med den här utedagen är att lära eleverna naturtermer specifika för årstiden  och att få 
flickorna att ta mer ansvar för vedinsamlandet och elden. När vi kom fram till utflyktsplatsen 
skapade lärarna medvetet ett kaos för flickorna, genom att börja samla ved direkt utan att ta en 
kafferast. Det dröjde inte länge förrän flickorna började påkalla våran uppmärksamhet genom 
att ropa “ska ni inte dricka kaffe?” upprepade gånger. När vi ignorerade det konstaterade de 
“vi har ingen eld”. När vi kom med veden berättade vi åt flickgruppen att de var tvugna att 
göra eld själv för att få en eld.  Eftersom pojkarna hade förvunnit till sina kojor, så hade 
flickorna ingen valmöjlighet. Efteråt var de mycket stolta när de hade lyckats med uppgiften. 
När vi sedan reflekterade över dagen kunde vi konstatera att flickorna har ett annat sätt hjälpa 
varandra,de är mer hjälpsamma med råd till varandra än pojkarna. Flickorna sa t.ex. “om du 
håller tändstickan under nävret så går det bättre” eller “jag håller nävret så tänder du”. 
Pojkarna är mer hård med varandra, de kan t.ex. säga “få hit tändstickorna du kan ju inte”. Vi 
reflekterade över hur mycket man som kvinnliga förebilder omedvetet överför till flickorna. En 
tanke föddes hos oss att det skulle vara intressant se om flickor och pojkar agerar annorlunda, 
att någon man följde med på en utedag. Varför vi valde att pressa flickorna till att själva göra 
eld, är för att vi tycker färdigheten att göra eld är så pass central i det samiska samhället och för 
alla andra som färdas ute i naturen i dessa trakter, att alla barn bör ges samma möjlighet att 
utvecklas denna färdighet. 



 

3.2.2.6 Manlig gäst på vår utelärandearena 

Målet med utedagen var att eleverna själva skulle tälja sin egen grillpinne. Målet för oss var att 
se om eleverna uppförde sig annorlunda när vi hade en manlig gäst med oss. Vi började med en 
samling i klassrummet, där den manliga gästen presenterades. Sedan när vi pedagoger kom ut, 
hade pojkarna redan farit till uteplatsen, medan flickorna väntade på oss vuxna. 

När vi stannade och tog grillpinnar var det en av pojkarna som inte ville ta en grillpinne. Vi 
frågade honom om han skulle äta kall korv, då insåg han att han måste ta sin grillpinne själv. 
När vi kom fram till uteplatsen splittrades elevgruppen i flera små grupper. Eleverna tog 
absolut inget ansvar för elden. När vi analyserade dagen konstaterade vi att pojkarna tog 
mindre ansvar för i princip allt, i jämförelse när vi bara är kvinnliga pedagoger. Vi upptäckte 
också att vi själva, omedvetet lämnade över ansvaret för det praktiska till den manliga gästen. 
Vi konstaterade att pojkarna for från skolan, utan att räkna gruppen som de annars brukar göra. 
Den manliga gästen uppmärksammade något som vi kvinnliga pedagoger inte reflekterat över, 
han menade att flickorna hade för vassa knivar. Det vi sedan reflekterade över var att han inte 
kommenterade pojkarnas knivar. 

 

4. Resultat - Självständighet på olika villkor, ute och inne, med glada 
flickor och pojkar  

Under detta avsnitt presenteras resultat från olika delar av vårt syfte. Analyserna av resultaten 
har genomförts utifrån ett sociokulturellt -, genus-  och urfolksperspektiv. Vi använder oss av 
konfluent pedagogik och kan igenom detta fungera som ofelaš. Vi har analyserat 
loggboksanteckningar och har gemensamt analyserat det som vi har sett på olika lärandearenor, 
inne- och utelärandearenor.  

 

4.1 De omsorgsfulla flickorna ute och inne 

Vi har sett att flickor och pojkar jobbar på olika sätt som grupp på utelärande arenor. Vi har 
också sett att flickor är mer måna om att ta hand om varandra som grupp, när de vistas på en 
utelärandearena. Flickor är mer verbala och när de ska lösa uppgifter tillsammans ex. som när 
de ska göra eld tillsammans, försöker de vägleda varandra så att de ska lyckas att lösa 
uppgifterna tillsammans. Vi har sett att flickor ofta tar mindre initiativ och träder tillbaka 
tillförmån för pojkar när vi jobbar på utelärande arenor. På innelärandearenor jobbar flickor 
mer självständigt och jobbar oberoende av andra. Vi har noterat att flickorna gärna hjälper 
pojkarna på innelärandearenor. I matsituationen har flickorna alltid hjälpt varandra men nu när 
vi har flick- respektive pojkbord slipper flickorna ta ansvar ensamma. Tidigare har de ägnat 
mycket av sin matstund till att tillgodose pojkarnas behov men har vi sett att de får mer tid för 
sig själva och ges därmed utrymme att umgås socialt med varandra. 

 



4.2 Inre disciplin pojkar ute – inne  

Vi har sett att pojkar är mindre aktiva på innelärandandearenor än på utelärandearenor. De tar 
mer initiativ när vi jobbar på utelärande arenor och de är även mer aktiva när vi jobbar med 
praktiska arbeten på innelärande arenor. Pojkar tar mer ansvar för gruppen när vi vistas på 
utelärande arenor ex de räknar och ser om alla har kommit fram. Vi har sett att pojkar tar med 
ansvar utomhus. När de kommer utomhus blir de mer ”manliga”, rösten och kroppshållningen 
blir annorlunda, de sträcker på ryggen, bredare över axlarna pratar med en grövre röst och 
pratar om andra ämnen.  Vi har sett att pojkarna är mer självständiga utomhus och 
individualister. De löser uppgifterna mer individuellt och om någon inte klarar de påbörjade 
uppgiften stöttar de inte varandra utan tar över uppgiften och löser den själv. Pojkarna har en 
bättre disciplin när de vistas på ute- än på innelärandearena. Vi har sett att pojkarna har blivit 
positivare till skolarbetet under forskningsarbetets gång. Tidigare var det bara enstaka pojkar 
som tog ansvar för sitt eget lärande men vi har sett en förändring som visar att en större andel 
av dem tar mer ansvar nu. Vid matsituationen har pojkarnas beteende förändras när vi har 
börjat ha flick- och pojkbord.  Pojkarna visar nu mycket mer självständighet och de har börjat 
visa ansvar för sysslorna och för sina kamrater vid bordet. De har även utvecklas socialt och 
för nu samtal och hjälper de som behöver hjälp.  

 

4.3 Självständighet 

Vi har sett att pojkarna är mindre självständiga på innelärandearenor medan flickorna är mer 
självständiga. Genom att vara tydlig och genom att lägga ett medvetet fokus på självständighet 
har vi sett att man kan få flickor mer självständiga på utelärandearenor och pojkar på 
innelärandearenor. När pojkarna ges ett ansvar och är medvetna om läroprocesser blir de mer 
intresserade av arbetsuppgifterna. Vi har uppmärksammat flickornas benägenhet att vara 
omsorgsfulla och vi har utnyttjat det i självständighetsträningen för dem. Flickornas 
självständighetsutveckling har skett i grupp.  

 

4.4 Kompissamtal 

Vi har genomfört regelbundna kompissamtal och vi har sett att det ger ett bra resultat för 
gruppens trivsel, om vi någon gång inte gör de som brukligt påpekar eleverna genast det. En 
förändring har skett hos pojkarna och de kan idag prata om sina känslor t.ex. om en konflikt 
uppstår, om de inte har någon kompis o.s.v. Eleverna har även blivit medvetna om 
konsekvensen av sina handlingar genom kompissamtal. Flickorna har blivit bättre på att själva 
lösa konflikter och de efterfrågar själva kompissamtal om de inte har löst konflikten. De har 
utvecklat mycket i konsten att lösa konflikter och nu surar de mindre om någon påpekar att de 
kanske inte har varit så snälla. 

 

 

 



4.5 Mannens dag 

Den dagen vi hade tagit med oss en manlig gäst under en utedag såg vi att alla tog mindre 
ansvar för det praktiska. Pojkarna var de som ändrade sina beteenden mest radikalt.  De 
väntade nästan att den manliga vuxna skulle göra mat också åt dem. Flickorna betedde sig i 
princip som vanligt. Pojkarna tog heller inget ansvar för gruppen som de annars gör. 

 

4.6 Ute - lyckliga  

Vi har sett att det uppstår mindre konflikter på utelärarande- än innelärandearenor. Många 
elever är mycket gladare, lugnare och positivare när de vistas på utelärande arenor. Några 
elever har reflekterat över detta och även kommenterat det till oss ”vi bråkar ju nästan aldrig 
när vi är i skogen” och de har även noterat att vi pedagoger har ett förändrat beteende och 
kommenterade det på följande sätt ”alla är ju gladare, till och med fröknarna”.  Balto skriver 
att samer har ett speciellt sätt att vara på utomhus ”Samene kjefter sjelden på sine barn. Inne i 
goahti må barna rette seg etter regler av hensynet til de andre, men ute i det fri får de skjøtte 
seg selv  (Balto, 1997:40) och Utsi Gaup som vi visar till, beskriver detta.  Vi vet att samer har 
ett annat sätt att vara på, när vi vistas utomhus, men även eleverna har märkt det. När våra 
elever var på väg till vår uteplats går vi stöter vi på en grupp elever från en annan skola som är 
högljudda. Några av eleverna kommenterar det och säger ”vad dom skriker i skogen”. Dom 
lade märke till att de andra barnen gjorde något som de själva inte gjorde när de var ute i 
naturen. Det visar på barnens dekolonisering att de själva uppmärksammar att vi samer beter 
oss annorlunda ute i naturen.  

 

5. Diskussion 

Syftet med vårt arbete är att studera om man genom vårt arbetssätt, kan få samiska flickor och 
pojkar mer självständiga i den kulturella överföringen, på lärande arenan ute- respektive inne. 
Vi vill även studera och se om vi kan bidrag till att hjälpa pojkar att få mer lust att lära på en 
innelärandearena och flickor bli mer självständiga på utelärandearena. Vi ser att samiska 
flickor och pojkar kan bli mer självständiga på ute- och innelärandearenor, vi ser även att vi  
medverkar till att pojkarna får mer lust att lära på en innelärande arena och att flickor blir mer 
självständiga på utelärandearena.  

Vi som har gjort detta arbete har alla ett personligt intresse och engagemang för den samiska 
kulturen. Vi är engagerande i det samiska samhället på olika sätt och vi har därför en god 
kännedom om det. Vi har alla olika bakgrunder men vi har även gemensamma 
beröringspunkter. Vårt intresse för genusfrågor, skillnader mellan flickor och pojkar i skolan, 
har väckts genom att vi i vårt arbete och genom vårt arbetssätt, har sett att det finns skillnader 
mellan flickor och pojkar. Genus är ett mycket aktuellt ämne på många nivåer i samhället och 
det pågår många debatter bl. a. i våra facktidningar. I och med att aktionsforskning är en metod 
i denna forskning har vi getts möjlighet att utifrån ett annat perspektiv betrakta vår kultur och 
vårt arbete. Vad gäller aktionsforskning har det varit mycket givande och intressant att få 
forska i sin egen kultur och sin yrkesverksamhet. När man får möjlighet att delta i 
aktionsforskning, ges man möjlighet att prova olika saker och att förändra sin verksamhet. Det 



gör att man känner sig delaktig och söker nya infallsvinklar i sin egen vardag. Utvecklingen av 
oss yrkesmässigt har gått otroligt mycket fortare med hjälp av detta projekt, exempelvis tror vi 
inte att vi hade kommit igång med att experimentera med t.ex. att ta med en manlig gäst till vår 
utedag. Detta arbete är en del av ett dekoloniseringsarbete. Dekolonisering är när man går 
tillbaka till ursprunget av en kultur som har koloniserats och samifiering av verksamheten är en 
del av det. Även i ett sociokulturellt perspektiv kan man se att om man utgår från redan kända 
saker för eleverna når man ett bättre resultat. 

Flickor visar mer självständighet på utelärandearenor, de törs välja en egen väg i skogen även 
om inga pojkar eller någon vuxen tar samma väg, de kan göra eld och flickorna har börjat 
utmana pojkarna i färdighet t.ex. i skidåkning ligger de i täten vid vissa tillfällen. Flickorna 
leker familjelekar och odlar rabatter i skogen och pojkarna bygger kojor och vi pedagoger är 
inte rädda för det längre. Vi ser att pojkarna är gladare och villigare till att arbeta på 
innelärandearenor. De har även börjat visa mer känslor och har blivit duktigare på att uttrycka 
dessa, de har även blivit bättre på att diskutera och argumentera för sig och sina åsikter. 
Eleverna har utvecklat en högre grad av självständighet och det visar sig bl.a. i att de kan vara 
delaktiga i beslut och inse konsekvensen av dessa beslut. Exempelvis efter en rast for några av 
eleverna och gömde sig. När de kom tillbaka tog vi en diskussion om hur vi ska göra vid 
sådana tillfällen. Vi föreslog att man skulle få stanna inne fem minuter av rasten, men eleverna 
föreslog och beslutade själva att man skulle få stanna inne hela rasten och efter detta beslut har 
de aldrig upprepat detta. Med utgångspunkt från observationer av elever har vi sett att flickor 
och pojkar är självständiga på olika sätt, beroende på vilken lärandearena de befinner sig på. 
Som vi har visat i bakgrund har Elisabeth Utsi Gaup funderat över hur man kan föra in 
utevistelse i en institution. Eftersom vi vet att samer har ett annat sätt att uppföra sig när vi rör 
oss i skog och mark men även ett annat förhållningssätt till naturen och därför anser vi det 
viktigt att alla samiska barn får ta del av denna kunskap, vilket de kan tillgodogöra sig om de 
förs in i de samiska institutionerna. Vid har sett att båda könen har gett mer utrymme i 
matsituationerna som följd av att de sitter i olika bord, flickorna kan prata om sina intressen 
utan att bli avbrutna av pojkarna. Pojkarna har i sin tur utvecklat mer självständighet och visar 
mer empati och ansvar och vi har funnit liknande resultat som Wahlström. Pojkarna har även 
utvecklat sitt språk. Faktorer som man måste vara uppmärksam på är att pojkarna har tendens 
att välja ut en ledare som dikterar villkoren för de övriga ex. hur fort de ska äta, vad som är god 
mat o.s.v. och att flickor ibland visar mindre empati än tidigare, de kan t.ex. tömma 
matkarotten utan att alla har fått mat. 

Vi menar att eleverna inte lär sig enbart genom traditionell förmedlarpedagogik och därför 
söker vi andra sätt att undervisa på, vilket utedagarna är ett exempel på. Inglar och Grendstad 
har i bakgrunden beskrivit konfluent pedagogik som vi använt i det här arbetet. Eftersom 
uppfostran till ansvar är centralt i konfluent pedagogik har vi funnit en beskrivning som vi i 
mångt och mycket tycker samstämmer med det vi siktar mot med vår undervisning och som är 
en del av vårt syfte och våra kompissamtal är ett exempel som samstämmer med det han 
beskriver.  

Vi menar också det är bra för eleverna om pedagogerna fungerar som en ofelaš, att pedagogen 
ger vissa förkunskaper t ex när eleverna ska göra eld i skogen vilket vi finner stöd i Säljö, Balto 
och Gustavsson. Vi har erfarit att fler elever lyckas om vi ger några grundläggande kunskaper, 
innan de själva får göra sina uppgifter att eleverna tidigare har sett på när någon annan har gjort 
eld eller har varit delaktiga. Självständighet, lära sig att klara sig, är ett område som betonas i 
läroplanen. Vi har kommit fram till att det är bra att ha olika självständighetsträning för flickor 
och pojkar och vi tror att det är något som man kan använda sig av i alla sorters skolor, inte 



bara samiska enheter. Det vi har sett kan bidra till att samiska flickor får vara flickor och kan 
utveckla självständighet på en utelärandearena utan att behöva ta manliga beteenden. Vi tror att 
om man använder vårt arbetssätt så kan man öka självständigheten på innelärandearena hos 
samiska pojkar, vilket kan resultera i att de får en positivare syn på sin skolgång.  

Vi har använt oss av kompissamtal som redskap för att stärka självkänslan hos elever och det 
har resulterat i att alla elever vågar i olika grad kan diskutera och argumentera för sin sak. Vi 
har sett att när de har utvecklat konsten att argumentera kan de utnyttja det på både ett negativt 
och ett positivt sätt. Vi har också genom kompissamtal gett eleverna ett forum för medverkan 
på olika plan. Det har väckt funderingar hos oss om att vi kanske gör eleverna en björntjänst 
eftersom vi har funderat över om vi som pedagoger och skolan i allmänhet klarar av elever som 
är duktiga på att diskutera och argumentera för sig och sin sak?  

Resultaten från när vi hade en manlig gäst gjorde oss förvånade, vi hade väntat oss att 
pojkarnas beteende skulle förändras men inte en sådana radikal förändring, pojkarna tog inga 
initiativ till ansvarstagande. Vi har analyserat resultaten och vi har kommit fram till att 
pojkarna kanske tror att de måste ta ansvar när vi bara är kvinnliga pedagoger, att eleverna har 
utvecklat en disciplin och en viss ordning när de visas på utelärandearenor med oss och att 
deras disciplin är knuten till vår närvaro, om situationen var ny och skapade förvirring för dem 
eller att de helt enkelt omedvetet reagerade med invanda beteenden. Nystad som vi i 
bakgrunden har visat på beskriver att samiska män förväntas kunna mycket om livet i naturen 
och vi har funderat på om det samiska normerna kan ha färgat av sig på våra elever, kanske det 
var därför flickornas beteenden inte förändrades nämnvärt. Vi har också funderar på om hur 
eleverna hade reagerat om vi som kvinnliga pedagoger hade tagit över det praktiska? Vidare 
har vi funderat över hur elevernas självständighet hade utvecklats på utelärandearenor om vi 
hade haft en manlig pedagog i arbetslaget och vilka roller hade vi som kvinnliga pedagoger då 
tagit?   

Under arbetets gång har vi lärt oss och fått ett nytt perspektiv på att det är viktigt att skilja på 
oss som privatpersoner och som professionella yrkesutövare, i ett flerkulturellt samhälle. Det är 
speciellt viktigt eftersom vi vet att man kan ha kulturella blindfläckar och då kan ta felaktiga 
beslut och tolkningar. Liv Østmo (050920, föreläsning i Luleå) menar att man som 
professionella yrkesutövare, måste lära sig att använda sina kulturella kompetenser, 
kulturförståelse, så att vi kan växla mellan att vara deltagare och observatör, vilket vi har blivit 
bättre på genom detta projekt. Vi har själva gått igenom en läroprocess under detta arbete och 
resultaten som vi har kommit fram till har gjort att vi har fått andra insikter för oss som 
samiska pedagoger. Vi tror att våra resultat kan bidra till att fortsätta utveckla sameskolans 
undervisning. Under arbetets fortskridande har vi diskuterat våra egna reflektioner ofta. En av 
de saker vi har lyft upp till diskussion är vårt arbetssätt och sameskolan framtida roll. Om vi nu 
börjar jobba på detta sätt att lyfta fram den mentala och sociala dimension på ett för oss nytt 
sätt som ett komplement till den materiella dimensionen (Jernström & Johansson, 1997), 
exkluderar vi då vissa elever och framtida elever. Påverkar det föräldrar till att inte välja vår 
skola? Vi kan ha elever med lite eller ingen samisk kulturbakgrund, gör det att detta 
undervisningssätt att de känner sig främmande på vår skola? Klarar eleverna av det bättre än vi 
och föräldrarna tror? Vi menar att vi med detta sätt att jobba kan få fler att välja vår skola 
genom att vi inkluderar även de som har få eller inga attribut som hör till den yttre 
dimensionen. Arbetssättet samstämmer med lagar och regler som styr vår verksamhet. Under 
arbetes gång har vi getts möjlighet att kunna se att vi samer är annorlunda, inte bara vad gäller 
yttre attribut såsom kläder, mat m.m och även inse att det inte är negativt att ta in det i mer i 
skolverksamheten. Vi har i forskningsarbetet fått bekräftelse att det är rätt att göra sådant som 



vi tidigare inte har tordats göra och prata om. Det är skönt för oss som pedagoger och vi tror att 
det även kan vara skönt för föräldrar att ta del av detta. Om man använder kulturarvet och gör 
om det till praktiskt lärande, blir det optimalt lärande på alla plan och då utvecklas eleverna 
och får en självförståelse. När man lägger vikt på det mentala som vi gör utvecklar eleverna en 
självförståelse, vilket är något av det viktigaste man gör i en lärosituation. 

 

5.1 ”Legalisering” av samisk pedagogik  

I bakgrunden har Kuokkanen beskrivit urfolksperspektiv och hennes fråga om hur skolan ska 
se ut har väckt en ny förståelse hos oss. Hennes fråga ”Ska vi göra en mall eller metod som tar 
sin grund och är anpassad till våra förhållanden och kulturella värden eller ska vi ta en färdig 
mall eller metod och försöka anpassa de samiska förhållandena till den?” har gjort att vi har 
börjat diskutera frågan. Vi har under årens lopp diskuterat liknande frågor men har inte förstått 
vidden av koloniseringen av skolan, vilken vi har blivit medvetna om under detta arbetes gång. 
Vi har inget belägg för följande inlägg men vi anser att sameskolan har följt den svenska 
skolans mall till viss del och lagt in samisk kultur och värden i den. Det hade därför varit 
intressant att i sameskolan genomföra en liknande forskning som Andersson, Kuhmunen och 
Sarri har gjort. Genom detta projekt har vi fått en annan förståelse och ser också att sameskolan 
kan ha en annan utformning. Första gången vi blev medvetna om att det är tillåtet att ta ut 
”svängarna” mer var när vår skola blev granskad av Skolverket och de konstaterade att vi hade 
för lite samisk prägel på vår skola. Genom projektet ”Gal dat oahppa go stuorrola” och vårt 
forskningsarbete har vi förstått att sameskolan kan vara anpassad till samiska värden och ta sin 
grund i den samiska kulturen och att det blir en bättre skola av det och att eleverna blir 
duktigare av det. 

Vi har genom detta arbete bidragit med teoretiska konstruktioner, kompissamtal som redskap 
och självständighetsträning olika för de två olika könen. 

Syftet med vårt arbete är att studera om vi genom vårt arbetssätt kan få samiska flickor och 
pojkar mer självständiga på två olika lärandearenor. Vi har sett att så är fallet men vi har även 
sett att det inte alltid har lett till ökad självständighet, vilket inte beror inte på enskilda elever, 
det kan bero på olika faktorer såsom instruktioner, samhällets normer, inflytande av andra 
kulturer, miljö, omedvetna signaler och påverkan av pedagoger. Vi tror att om vi som samiska 
pedagoger hade haft en gemensam samisk grundutbildning eller ett styrdokument med mer 
samisk inriktning hade resultatet kunnat bli annorlunda. Vi har inga belägg för detta men det 
bara våra egna spekulationer. 

 

5.2 Fortsatt forskning 

 

Under arbetes gång har tankar väckts om vad som hade varit intressant att bedriva vidare 
forskning om. Några områden som vi anser hade behövt belysas ytterligare är: 

• att studera hur det samiska genusperspektiv skiljer sig från det västerländska 
• att studera vilka skillnader det finns mellan samiska och svenska elever   



• att studera vad det samiska självständighetbegrepp innebär 
• att studera vidare konsekvenserna som uppstår när man stärker eleverna på andra 

lärandearenor än de vi har redovisat i detta arbete 
• att genomföra en liknande studie i skolan som den Andersson, Kuhmunen och Sarri har 

genomfört i förskolan 
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