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1.  BAKGRUND 
 

Intresset för att lära sig genom leken har egentligen sina rötter i min egen skolgång och vidare 
i min utbildning till förskollärare. De jag själv minns bäst av det jag lärt mig i småskolan är de 
gånger vi lekt historiska händelser. Jag tror inte det var fråga om ett pedagogiskt och 
metodiskt arbetssätt, i alla fall var det ingenting som genomsyrade hela min skolgång utan det 
rör sig om några enstaka tillfällen. Men jag upplever att vi skolbarn blev delaktiga, vi fick i 
fantasin själva vara med i historien, genom leken, berättandet, skapade vi mysterium och 
spänning, det fanns mycket att fantisera kring.  
Lek, berättande och fantasi har alltid fascinerat mig därför blev det kring dessa jag valde att 
titta lite närmare på när jag funderade kring vilka möjligheter som fanns att som pedagog 
gestalta samisk kultur i form av den samiska historien, inom en institution där det råder 
begränsningar, vissa ramar vi ska hålla oss inom såsom tider, lagar, regler, styrdokument, 
ekonomi o s v. 
Vi kom att använda leken som lärande arena, med Storylinemetoden som bas, när vi bekantat 
oss med den samiska historien på vårt samiska fritidshem. 
 
1.1  Vår första termin med Storyline metoden. 
Storyline är en berättelse som följer en röd tråd och som innehåller vissa givna ingredienser. 
Det är ett sätt att dramatisera och leka sig till kunskap. 
Jag och min kollega beslutade att vår röda tråd skulle vara den samiska historian i allmänhet 
men i synnerhet i trakterna kring vårt fritidshem, vi resonerade om att det skulle vara viktigt 
för barnen att känna till om sin egen samiska historia, för att stärka sina rötter. 
Vi ville visa på att vår historia är väldigt spännande och vi såg det som en utmaning att göra 
paralleller och finna likheter med sådant barnen kände igen från sin värld. 
Barnen lekte väldigt mycket Harry Potter efter en aktuell kommersiell film. Vi pedagoger såg 
att det fanns kopplingar vi kunde göra till vår kulturs Noaidi, som beskrivs som spåman, 
helare, botare och vis man, en medicinman. 
Vi dramatiserade en bit av den samiska historian där vi vuxna var aktörerna. 
Jag var Noaidi och min kollega var en yngling som flytt från sin by undan Tjuderna, ryska 
rövare. Barnen blev efter detta väldigt intresserade av trumman Noaidi haft med sig. Barnen 
skapade sina egna ”trumskinn” som spändes fast i en ram av sälg. Barnen valde ut och ritade 
de tecken som de kände mest för. Det påbörjades även ett slöjdande av en ”riktig” trumma 
från en vril, enligt ”mäster-lärling pedagogiken”. 
Vi läste en berättelse om ”Björnmannen” som bar en björnfäll på sig och levde så länge i 
björnens grotta att han tillslut själv blev en björn. Barnen ville efter berättelsen förvandla sig 
till djur, till en björn. Ett barn hade en dag med sig en björnfäll som han la ut på golvet. Han 
kom på att de skulle ligga under björnfällen för att se om de skulle förvandlas. Han låg själv 
under fällen i 45 minuter. De fick björnens kraft, styrka, mod och klokhet. Karaktären 
ändrades till ”Bierdna-olmmái” en björnman. De övriga hittade en ring som de tittade på 
björnmannen genom. 
Vi besökte en  trumutställning på Ájttemuseum i Jokkmokk där barnen fann mycket av det vi 
arbetat kring om den samiska förkristna religionen. Vi arbetade kring olika platsers namn, 
samiska namn som berättade en historia om det speciella stället.  
Vi skulle ge samiska namn till frisen, landskapet. Vi utgick från barnen och deras bakgrund så 
de tog rätt på vad namnen på platser de och deras förfäder härstammar kan tänkas betyda. 
Efter allt detta hade leken Harry Potter automatiskt övergått i en Noaidi-lek för att det var mer 
spännande för barnen. 
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Storylinemetodens idé är just att utmana elevernas aktuella föreställningar och förkunskaper 
för att de ska tillägna sig ny kunskap. Man låter barnen börja med vad de redan vet för att de 
ska tillägna sig ny kunskap.  
 
TEORI 
 
1.2 Leken 
Jag har iakttagit att var barn än befinner sig uppstår olika former av lek.  
Barnen leker sådant de upplevt, har erfarenhet av, inspireras av och finner intresse för, saker 
de håller på att lära sig, saker vuxna gör, sådant de sett på film, sådant de skulle vilja prova 
och önskar sig, de provar olika roller och de bearbetar sina känslor och njuter av själva lekens 
magi utan något syfte alls förutom att ha kul. 
Vilka kan de bästa förutsättningarna vara för att en lek ska blomstra? 
Tid, material, inspirerande idéer, en tillåtande atmosfär, kan vara några av ingredienserna. 
 
När jag befunnit mig i närheten av barnens lek, har det hänt att jag blivit inbjuden att delta. 
Jag har märkt att det krävs vissa saker av mig för att bli inbjuden och för att kunna delta i 
barnens lek. Dessa saker är vad jag själv kallar för ”lekkompentens”, vilket innefattar 
förmågor som lyhördhet, fantasi, inlevelseförmåga, turtagande, idéer, kreativitet för att nämna 
några aspekter. 
 
(Socialstyrelsen, 1990) skriver i sina allmänna råd för förskolan om barns egen lek. 
Den vuxnes roll är mångfaldig under barnens egen lek. God pedagogik kännetecknas av att 
barnen känner de vuxnas intresse och engagemang genom att de hela tiden följer lekarnas 
förlopp, inte genom att de vuxna styr dem, men genom att de hjälper barnen när det behövs. 
Barnen kan behöva nytt material, uppslag, idéer och diskussioner om hur lektemat kan 
utvidgas, hur problem skulle kunna lösas. 
Egenleken ger unika tillfällen för de vuxna att observera och komma underfund med barnens 
olika intressen, hur de tänker, vilka problem de brottas med enskilt och i grupp och hur de 
försöker lösa dem eller på annat sätt handskas med dem.  
Att som vuxen lära sig tolka och förstå lekens språk berör själva kärnan i 
förskolepedagogiken. 
 
Det finns undersökningar som tyder på att barn håller på längre med en aktivitet om någon 
vuxen aktivt deltar och att barnens idéutveckling ökar. Närheten till en aktiv och intresserad 
vuxen ger naturligtvis stadga åt arbetssituationen. Kommunikationen mellan barn och vuxna 
är också viktig i sammanhanget. 
Den vuxnes fantasifulla utformning av rollen kan betyda att leken byggs ut och fördjupas.  
När en vuxen deltar i rolleken förutsätter detta känslighet och lyhördhet, barn uppskattar att 
vuxna är med. Det gäller alltså att med takt och finkänslighet bjuda på sig och sin medverkan. 
Det tycks fungera så att personal som aldrig ger ”leksignaler” uppfattas av barnen som enbart 
åskådare till leken och egentligen är ointresserade av lekens utformning. 
De vuxnas deltagande i leken kan innebära fördjupade kontakter med barnen. Samtal och 
kommunikation under leken får andra bottnar än vanligt. Det kan innebära att både barn och 
vuxna upptäcker andra sidor hos varandra, något som är berikande för båda parter. Att som 
vuxen delta i barns rollek fordrar pedagogiskt kunnande och gott omdöme.  
Den vuxna ska inte vara ett barn bland andra barn. Hon ska förbli en vuxen, som kan leva sig 
in i leken och just därför tillföra den något positivt. Den vuxna kan inte heller gå ur leken på 
ett abrupt sätt, kommentera innehållet och återföra det till verklighetens värld.  
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Då bryts lekens förtrollning, leken hämmas, spårar ur eller upphör i stället för att nå nya 
höjder. (Socialstyrelsen, 1990) 
 
1.3  Leken ur ett samiskt perspektiv 
Barn från olika länder och kulturer med olika slags språk har alla ett gemensamt sätt att 
förhålla sig på och kommunicera sig med och det är leken. I leken förstår alla barn varandra. 
Leken är som ett universellt språk. En gemensam arena att mötas på. 
Det som skiljer olika kulturers lekar handlar kanske mest om vad barnen fått sin inspiration 
ifrån? 
Ernst Manker skriver om de samiska barnens lek i sin bok. 
Lyckliga är de barn som får se och följa föräldrarna i vardagens sysslor. De vuxnes gärning 
blir barnens lek, leken allvar och mening. 
De delade livet med föräldrarna alltifrån de första synintrycken från komsen till hjälpen åt 
mor i kåtan och åt far i rengärdan..(Manker, 1978, s 51.) 
Det verkar ha en betydande roll det vuxna gör, att det ses som någonting viktigt, någonting att 
eftersträva och ta efter. 
Asta Balto, utbildad lärare och cand.polit. med huvudämnet socialpedagogik, rektor vid 
Samisk högskola, skriver om hur de samiska barnen leker det vuxna gör i sitt dagliga arbete 
och verkande. Efterhand omsätter barnen sina kunskaper de förvärvat genom leken till att 
prova i praktiken. Barnen får hjälp och vägledning av de vuxna hur det går till i verkligheten. 
Genom leken växer sig barnen naturligt in i sitt kommande yrke. 
Redan långt tillbaka i tiden har man förstått lekens möjligheter vad gäller bl a lärande och av 
det läser jag även ut att vuxna tyckte att leken i sig var någonting viktigt och värdefullt.  
( Balto,1997) 
 
 Anton Hoem skriver i en artikel om samebarns uppväxtvillkor förr, att vuxna inte lekte och 
vuxen ansågs man vara efter konfirmationen.(Erke, 1986) 
 
Det verkar som att det råder delade meningar hur vida vuxna deltog i lek eller inte. 
Eller handlar det egentligen om hur man definierar begreppet, att vara med och leka som 
vuxen? 
 
Om vuxnas deltagande i leken skriver Balto om ett annat synsätt om hur det var förr.  
J.E Rosberg skriver: Jag har icke sett något annat folk använda så mycket tid till at leka och 
jollra med de små som lapparna(sitert i Bruhn 1935, s 92) 
Föräldrarna var också delaktiga på andra sätt i leken. De snickrade leksaker och gav leken en 
stor plats. De vuxna uppmuntrade barnen till lek.  
 
Här kan det tänkas att definitionen av, att som vuxen vara med och leka, kan tolkas olika. Kan 
ett samspel i form av kommunicerande, en dialog med det lekande barnet uppfattas som att 
delta i leken? Om man främjar leken genom att tillverka, tillföra material som gagnar leken 
och berätta om samt visa ”på låtsas” hur materialet kan användas, kan man kalla det för att 
vara med och leka?  
Jag vill kalla det att delta i barnens lek och ser här ett värde av att det sker någon slags 
överföring mellan vuxna och barn men även i en förlängning även mellan barn och barn. 
 
1.4  Inlärning genom lek enligt socialstyrelsen 
Lek och inlärning kan sägas förutsätta varandra. I leken övar barnet sin tankeförmåga. Utan 
lekens hjälp förblir tänkandet ytligt, outvecklat och säkerligen också socialt omoget.  
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Barnet binder i leken samman sin inre värld med den yttre verkligheten, så att de båda 
världarna kan börja integreras på ett harmoniskt sätt. 
Leken ger uttrycksmöjligheter för sådant som barnet inte alltid kan formulera i ord. 
Det verkar som om barnets fantasier, önskningar och infall anpassas till verklighetens 
begränsningar, samtidigt som det vardagliga befruktas av fantasin och ges nya infallsvinklar. I 
leken är ju det mesta möjligt, inget är för absurt, lekmomenten måste inte ske i någon 
turordning, allt kan prövas och utforskas och ingenting upplevs som på förhand 
motsägelsefullt. 
 
Genom leken lär sig barnet att det krävs uthållighet och envishet för att komma underfund 
med något intressant eller för att förverkliga någon föreställning man har. 
Känslan av att till slut lyckas ger inte bara den roliga leken en extra dimension, den stärker 
också känslan av att vara en kompetent person, en som kan något. 
All lek tar avstamp i de föreställningar, de erfarenheter och den kunskap barnet redan har, 
men valet av lek och hur leken utformas motiveras också av inre processer, som önskningar, 
problem, rädsla eller ängslan. Man brukar inom förskolan säga att barnet bearbetar både 
upplevelser och kunskap i leken och därigenom gör något begripligt och möjligt att hantera. 
(Socialstyrelsen,1990) 
Jag har läst i Lpo94 och de lokala styrdokumenten vad som står om inlärning genom lek, 
problemlösning, kreativitet, samisk historia, 
 
1.5  Styrdokument 
 
Lpo94 
I vår läroplan för skola, förskoleklass och fritidshemmet Lpo 94 står det att skolans uppdrag 
är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 
kritiskt granska fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ. 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. 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.  
Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och 
utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. (Lpo 94, 1998. s.7) 
En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna 
sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmågan till eget skapande hör till det 
som eleven skall tillägna sig. (Lpo 94, 1998, s.8) 
 
Sameskolstyrelsen Skolplan 2002 
Varje barn/elev ska utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld samt utveckla sin 
samiska identitet i ett flerkulturellt samhälle. 
 
Skierri/Sameskolan Lokal arbetsplan 2004 
Ge barnen ett eget kulturarv som också innebär att bygga framtidens kultur. Samisk fostran 
och lärande handlar också om att utifrån sin egen kultur lära in och lära ut kunskap, att lära sig 
på sitt eget sätt. Skierri/Sameskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Leken har en 
framträdande plats i verksamheten. 
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1.6  Konfluent pedagogik 
Nils Magnar Grendstad skriver om denna pedagogik, där han förklarar att konfluent betyder 
att bringa samman till en helhet. Konfluent pedagogik bygger på principen, att lära är att 
upptäcka, ett erfarenhetslärande. 
Man integrerar både känslomässiga, intellektuella och psykomotoriska aspekter i lärande och 
undervisningsprocessen. Samtidigt med den intellektuella och fysiska aktiviteten i lärandet 
ska eleven också få kontakt med och lära känna de känslor och kroppsreaktioner som arbetet 
väcker i dem. En meningsorienterad pedagogik där lärandet ska vara meningsfullt för barnen. 
Barnen ska kunna se att stoffet de ska lära sig angår dem och har ett sammanhang med det 
som annars är viktigt för dem i livet. Upptäcker inte eleven själv meningen blir det hela 
meningslöst för barnet oavsett om andra menar att det är meningsfullt. Alla får uppleva att de 
får till sig något och att de också kan bidra med sådant som betyder något för andra. Stimulera 
barnen till att tänka igenom och klargöra för sig själv var de står när det gäller 
värderingar.(Grenstad,) 
 
Cecilie Falkenberg och Erik Håkonsson har skrivit Storylineboken med ett antal medarbetare, 
som utvecklat och fortsätter att utveckla storylinemetoden i Danmark och internationellt –i 
den anda som Steve Bell, Fred Rendall och deras kolleger vid Jordanhill College i Glasgow, 
Skottland format. 
Barnen blir inte instruerade utan utmanade. (Fallkenberg, 2004, s. 40) 
 
1.7  Storyline´s uppbyggnad och förfaringssätt 
Det mest karaktäristiska med Storylinemetoden är att undervisningen är strukturerad som en 
historia. 
Inte som ett ämne, ett problem eller ett tema utan som ett händelseförlopp som löper genom 
en lång rad teman, ämnen och problemställningar. 
Denna historia, vars överordnande struktur läraren har planerat, ska tillfogas ett mer detaljerat 
innehåll som barnen måste bidra med. Genom detta blir historien deras projekt; de får 
äganderätten till den och den får på så sätt liv. Läraren bidrar med stativet, barnen hänger 
något i det. 
Att det finns balans mellan lärarens, barnens och ”historiens egen” styrning central. 
Alla berättelser byggs upp av följande element: 

1. En tid 
2. En plats 
3. Några personer(eller andra varelser) som lever på platsen. 
4. Några händelser. 

 
Utan detta kan man helt enkelt inte ha en historia! Varje Storylineförlopp måste ha dessa 
ingredienser, men det finns otaliga variationsmöjligheter inom ramen. 

1. Tiden 
Tiden, när det hela utspelar sig, är den ena avgörande faktorn för en berättelse. 
Handlar det om särskilda historiska perioder måste man som lärare klargöra detta. Det 
har ett avgörande inflytande på berättelsens förlopp, barnens tankegångar och den 
fortsatta berättelsen. . 
Att tiden är fastlagd är särskilt viktigt om Storylinearbetet bildar ram för ett historiskt 
händelseförlopp, där själva intentionen med undervisningen just är att lära sig 
historia. Det är en del av utmaningen för historieundervisningen att låta eleverna 
fantisera om händelser under en viss epok, utan att de har den nödvändiga historiska 
kunskapen. (Falkenberg/Håkonsson, 2004, s.41-44) 
Barnen föreställer sig historiska perioder och lär av varandra i en gemensam process.  
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2. Platsen 
Platsen där historien utspelar sig är lika viktig som tiden. Barnen skapar en s k fris 
eller ett landskap, vilket skapar många tillfällen till praktiskt arbete och kreativt 
skapande. Det är den vuxne som anger ramarna. 

3. Personerna 
Den tredje ingrediensen är några människor, som ger liv åt historien. Dessa ger, 
bokstavligt talat, det nödvändiga livet åt historien. De ger även barnen möjlighet att 
identifiera sig med historien, stärker deras känsla av ägarskap och ökar barnens 
engagemang.(Falkenberg/Håkonsson, 2004, s. 45) 
Barnen skapar sig en egen karaktär i det material de vill och gör den levande genom 
hitta på en berättelse om den. 

4. Händelser 
De uppdukade möjligheterna i händelserna får barnen att reflektera och handla. De 
utmanar barnen samt får historien att fortsätta. 
 

Nyckelfrågor 
En annan viktig del av Storylineförloppet är att läraren ställer s k nyckelfrågor till barnen.  
Det är öppna frågor, formulerade så att alla barn kan svara utifrån sina respektive 
förkunskaper. Nyckelfrågorna sätter barnen i arbete så att de möter problem som måste lösas. 
De måste formulera teorier, komma med förslag till möjliga lösningar, väga dem mot 
varandra, ställa upp hypoteser och pröva dem. Eller de måste diskutera och argumentera sig 
fram i sina arbetsgrupper. De får frågor om hur de kan tänkas finna bevis eller dokumentation 
eller de kan själva be om hjälp att hitta sådana. De upplever behov av att veta hur man kan 
skaffa hjälp, hur man kan använda den mängd kunskap/information som finns och hur man 
hittar vad man söker i den. Deras egna föreställningar konfronteras följaktligen med ”den 
verkliga världen”. I detta ligger en väsentlig del av lärandet. 
En god regel för en nyckelfråga är att börja med frågeorden vad, hur och varför. 
Man kan infoga ett ”tror du” eller ”föreställer ni er”, ”kanske”, ”möjligen”. 
Frågorna väcker förundran, kräver förklaringar, leder till försök till problemlösning, 
reflektioner, värderingar, ställningstaganden. 
Vi söker efter kreativt tänkande och då måste man ställa äkta frågor och inte frågor som leder 
till att barnen ska försöka lista ut vad läraren vill att barnen ska svara, så att barnen försöker 
finna det svar som gör läraren nöjd. 
 
Utmaning 
Att bygga på barnens egna föreställningar och kvalificerade gissningar är en viktig och central 
poäng i storylinemetoden. Detta medför att jämförelsen med den verkliga världen alltid 
kommer efteråt.  
Ett studiebesök på t ex ett museum kommer först efter det att barnen har arbetat och gjort sina 
egna föreställningar. Då har de fått frågor i huvudet, som de kan hitta svar på genom att 
konfronteras med verkligheten. 
Barnen måste utmanas att vidareutveckla sin förståelse av världen. Den som arbetar med 
storyline börjar hela tiden med att fråga barnen vad de föreställer sig, hur de tror att något är. 
Detta görs med hjälp av nyckelfrågorna. 
Detta respekteras som det ”rätta” eftersom det är vad som efterfrågas! Därigenom känner 
barnet tillit till att dess eget bidrag är värdefullt, men samtidigt utmanas barnet att utveckla 
och bygga på sin kunskap i dialog med en kamrat eller gruppen och senare genom att 
utforska, söka efter dokumentation, jämföra med den verkliga världen. 
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Fantisera och leka 
Med hjälp av fantasin förstår vi verkligheten. Man kan prata om tre fantasiområden: 

• Den realistiska fantasin som skapar det möjliga. 
• Den överskridande fantasin som kan skapa det nästan möjliga. 
• Den fantastiska fantasin som skapar det icke möjliga. 

Ett storylineförlopp kan påminna mycket om lek. Aktiviteterna innehåller många av lekens 
kännetecken och är ofta lika fyllda av glädje som den lek eleverna deltar i utanför skolan. 
I ett storylineförlopp bidrar de fiktiva aspekterna till skapandet av en fascinerande kittling och 
spänning. Fantasin lyfter när personerna står inför svåra problem och lösningen är 
betydelsefull för dem.  
Det är en metod som inbjuder fantasin att delta och den utmanar både lärarens och elevernas 
fantasi men meningen med metoden är att eleverna ska lära sig något. 
(Falkenberg, Cecillie & Håkonsson, Erik, 2004) 
 
1.8  Om att lära sig historia 
Då kan man ställa sig frågan hur man som pedagog ska handskas med historia. 
En gången tid som kan tolkas på olika sätt utifrån många synvinklar. 
Här finns det mycket att fundera kring innan man som pedagog sätter igång med ett arbete 
kring den samiska historian. 
Vilken är den historiska källan, vem har skrivit om den samiska historian, hur tolkar man som 
pedagog det man läst, vad är det som gör att man plockar ut vissa bitar ur historian och 
belyser dessa, hur reagerar man på de historiska händelserna, går det att vara objektiv i 
förhållande till känslomässigt starka händelser som finns i den egna kulturens historia, 
förmedlar man sina känslor och därmed vissa ställningstaganden till barnen, är det i så fall rätt 
eller fel? 
 
Marie Steinrud skriver i sin artikel  om jakten på dået. 
Nuet skiljer sig från dået eftersom dået kan ordnas. Hon menar att nuet är kaotiskt och att man 
försöker ordna det genom att söka sig tillbaka till ett förställt förflutet.  
I en värld där allting tycks accelerera och förändras blir det viktigt att se tillbaka till en tid 
som är kontrollerbar. I denna snabba tid längtar man efter det gamla, man blir nostalgisk. 
Det finns teorier som säger att denna strävan att återge vad vi tror är historia, tar död på den 
”verkliga” historien.  
Alla individuella föreställningar om ”hur det såg ut” och ”hur det var” gör att det tills slut inte 
finns något förhärskande ”original”. Vi använder oss av symboler som visar hur ett stycke 
historia såg ut eller som vi tror vi vet att den såg ut.  
Många grupper har tagit bland annat historieskrivandet i egna händer för att historien inte ska 
hamna på en lägre nivå  p g a okunskap. 
 
Jag har läst in mig på den samiska historien i Samernas historia, Samelandets historia och i 
Nomadskolans läsebok. 
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2.  SYFTET 
 
Hur kan leken i Storyline på samiskt fritidshem få barnen att bli engagerade i samisk historia.  
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3.  METOD 
 
Utbildningar som har med ämnet att göra är min förskollärarutbildning, en Reggio Emilia  
5 poängskurs på Universitet samt att jag deltagit på seminarium med bl a samisk historia och 
samisk förkristen religion. 
Storylinemetoden har jag läst mig till från böcker och via Internet. 
Jag har även läst samisk historia på egen hand. 
 
Jag har använt mig av loggbok. 

 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod. 
 
Jag har valt ut tre händelser av mitt arbete med Storylinemetoden. 
Jag tittat närmare på det barnen svarat på de s k nyckelfrågorna, jag har studerat foton och 
övriga iakttagelser jag gjort av barngruppen när vi använt oss av Storyline som arbetsmetod, 
för att se om barnen verkar vara engagerade i samisk historia.  
 
Händelse 1 har jag valt ut ur det kompendieum jag sammanställt vårterminen 2003. 
Fritidshemsgruppen bestod av 9 barn, 6 pojkar och 3 flickor. Vi var två som arbetade 
tillsammans med Storyline. Min kollega hade barnskötarutbildning. 
Händelse 2 har jag valt ut ur det kompendium jag sammanställt höstterminen-03/vårterminen-
04. Fritidshemsgruppen bestod av 14 barn, 9 pojkar och 5 flickor.  
Vi var två som arbetade tillsammans med Storyline. Min kollega hade barnskötarutbildning. 
Händelse 3 har jag valt ut ur det kompendium jag sammanställt höstterminen-05/vårterminen-
06. Fritidshemsgruppen består av 11 barn, 5 flickor och 6 pojkar. Vi har varit två som arbetat 
med gruppen men det var jag som höll i arbetet med Storyline. 
 
Storyline-metoden innefattar observationer, loggbok, samtal, frågeställningar samt intervjuer 
av barnen. 
 
Jag har dokumenterat material i fyra kompendium med foto och text. 
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4.  GENOMFÖRANDE 
 

Jag har valt att lyfta fram tre tillfällen då jag använt mig av Storyline-modellen för att få 
barnen engagerade i samisk historia.  
Jag beskriver hur jag som pedagog gått till väga i dessa tre tillfällen. 
 
Jag har startat upp Storyline på olika sätt. Jag använt mig av en berättelse som består av ett 
sammandrag från det som hänt tidigare, jag har haft dramatiseringar av utvalda bitar samisk 
historia där vi pedagoger klätt ut oss och varit aktörer och barnen suttit mitt i den 
dramatiseringen utan att vara aktiva deltagare och jag har använt mig av handdockor för att 
dramatisera en historisk händelse eller så har jag använt mig av min egen karaktär som jag 
iscensätter att agera, berätta något för barnens karaktärer.  
Början av Storyline är viktigt som en igångsättare av barnens fantasi och nyfikenhet. Det 
handlar om att genom drama, lek, fantasi, berättelser, måla upp en bild för barnen, ange 
”tonen” för vad som komma skall. 
Här finns en väldigt viktig sak jag vill poängtera och det är att vi medvetet valt att inte lägga  
t ex studiebesök i början när vi startat upp med Storyline. 
Eftersom arbetet handlar om den samiska historien måste jag vara väldigt tydlig om vilken tid 
vi befinner oss på. 
Det är viktigt med ett tydligt avslut när man förflyttar sig i tiden, avsluten kan se ut på olika 
sätt men det viktiga är att barnen vet när man lämnat en tid i historien och förflyttat sig till en 
annan. Men det går alldeles utmärkt att förflytta sig framåt och bakåt i tiden bara man är 
tydlig. 
 
4.1  HÄNDELSE 1 
 
Samisk förkristen religion 
Jag och min kollega diskuterade om vilken del vi skulle börja med i den samiska historien. Vi 
hamnade på 1600-talet dels för att några barn just sett en samisk film Ofelas/Vägvisaren. 
Barnen hade en dag tagit med sig filmen till fritids och ville att vi skulle se den. De var 
mycket intresserade kring Tjuderna. Barnen lekte även Harry Potter efter en film de sett. Jag 
och min kollega hade läst om Storyline att man skulle börja med vad de redan vet för att 
därifrån utveckla ny kunskap. 
Vi ville prova teorierna genom att fråga barnen om de visste någonting om Noaidi. Vi gjorde 
paralleller till den för barnen bekanta Harry Potter. Harry Potter har en trollstav, Noaidi har en 
trumma, Harry Potter är en trollkarl, Noaidi är den som ser, en spåman.  
Vi startade upp denna del av historien med en teater där vi pedagoger var utklädda och 
agerade. Jag var Noaidi och min kollega var en pojke som kom skidrande från grannbyn, han 
hade flytt från Tjuderna. Vi hade tillsammans skrivit en berättelse utifrån den samiska 
historien som vi spelade upp för barngruppen utomhus och inne i torvkåtan vi har på gården. 
Barnen satt mitt inne i händelsen men de agerade inte. Vi hade vävt in i teatern att byfolket 
skulle presentera sig för pojken. Barnen fick då reda på att det var dem som var byfolket och 
de skulle få tid på sig att fundera över vem dem var.  
Vi gick sedan in och samlades, det var meningen att vi skulle ställa nyckelfrågorna till barnen 
men de blev så intresserade av Noaidi´s trumma.  
Det är en lyssnandets pedagogik där det till största delen handlar om att vara lyhörda för det 
som barnen finner intresse i.  
Vi tog fasta på barnens intresse för trumman och dess tecken som utmynnade i att de senare 
skapade egna trumskinn med tecken de hämtat från böcker om samiska heliga trummor. 
Barnen var vetgiriga och ville lära sig så mycket som möjligt om tecknen på trumman. 
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Vi ställde nyckelfrågan till barnen: Vilka bor i byn? 
Nyckelfrågorna är öppna frågor som börjar med frågeorden vad, hur, när t ex vad tror ni, hur 
föreställer ni er o s v. 
Det barnen svarar är varken rätt eller fel utan de är till för att starta en arbetsprocess hos 
barnen, det kan handla om försök till problemlösningar, reflektioner, värderingar, 
ställningstaganden, förundran. 
Barnen funderade och skapade sedan sina karaktärer. För att göra karaktärerna ännu mer 
levande fick barnen hitta på berättelser om sin karaktär. 
Vi var noga med att de bara fick ha en karaktär, vi ville inte att de skulle göra om den och 
fastna vid att hela tiden göra nya karaktärer, vi var rädda för att det skulle uppstå förvirring. 
Om en karaktär gick sönder eller försvann fick barnen i uppgift att hitta på en historia om vad 
som hänt. 
När de var färdiga behövde byfolket någonstans att bo. Vi vuxna satte ramarna att landskapet 
var här i trakterna eftersom vi framförallt ville belysa den samiska historien kring barnens 
hemtrakter. 
Tillsammans med barnen skapade vi frisen. Där barnen ville att det bl a skulle finnas med ett 
heligt berg, en dubbelbottnad saivo-sjö. 
Under vårterminen hade vi många händelser som berörde områdena Tjuderna, Noaidi, 
Trumman, Samernas förkristna religion, Saivo, Samisk berättartradition, Björnen, 
Uppkomsten av olika platsers namn (i trakterna kring Gällivare), jojken, hur en samisk by, 
människorna, djuren kan ha sett ut för 500-600 år sedan. 
På slutet av terminen lekte barnen inte Harry Potter längre utan leken hade med tiden övergått 
i en Noaidi-lek. 
Det är viktigt med ett tydligt avslut. Vi åkte med barnen till Jokkmokk på Ájtte museum. Vi 
fick en guide som berättade för oss om den samiska förkristna religionen, Noaidi och 
trummorna på trumutställningen. Barnen var nu väl bekanta med de saker då såg och kunde  
t o m mer än den kunniga guiden om tecken på trummorna! Det var tydligt att barnen hade 
mer behållning av ett studiebesök vid slutet av arbetet istället för i början.  
 
4.2  HÄNDELSE 2 
 
Marknad  
Marknaden i vårt samhälle är en 215 årig historisk tradition som vi tänkte plocka in som en 
kortare händelse i vår Storyline. 
Barnen fick rätt på att byfolket var påväg till  marknad, där mycket folk från många byar 
skulle träffas.  
Barnen satte igång med att tillverka saker till marknaden. Barnen diskuterade sinsemellan om 
vad de skulle sälja/byta med varandra. Stor aktivitet. Alla arbetade entusiastiskt och kom hela 
tiden på nya saker att tillverka. 
Vi gjorde i ordning marknadsplatsen. När vi kommit så här långt samlades vi och vi ställde 
några nyckelfrågor till barnen: 

1. Vad säljer dem på marknaden? 
2. Hur betalar dem? 
3. Vad köper dem? 
4. Händer någonting mer i anslutning till marknaden? 

 
Barnen svarade: 

1. Yxa, yllekläder, slägga, hackare, fisk, godis, riddarhjälm, kattguld, psalmbok, 
halsband, fjällräv, rentröjor, rävfäll, kåta, korv, bröd, kött, fisk, renskinn, slöjd, stora 
älghorn, älgkött, hjortkött, renkött, ben till hundar, ägg, fjädrar, knivar, hjortskalle, 
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garn, drycker, orm, mjukskinn, skinnbyxor, björnskinn, sten, penna, bord, 1 par byxor, 
1 käpp, hammare, spik, bikupa, trägubbe, mössor, halsduk, tavla, guksi, bok, skål, 2 
korgar, stol, kaffepåse, docka, citron, 2 par skor, låda, båt. 

2. Byteshandel. 
3. Garn mot yxa. Björnskinn mot rävskinn. Båt mot trumma. Fjällrävungeskinn mot fisk. 

Docka mot hackare. Skärp mot bikupa med honung och en träfigur. Kött mot kaffe. 
 
Sedan släpptes handeln fri. Karaktärerna har bytt med varandra. En del bytte så att deras 
grejor tog slut så de stängde och for iväg för att göra nya saker de sedan kunde byteshandla 
med. 
 

4. Ett barn hade en renrajd man fick åka med, turistnäringen var född. Ett barn undrade 
om prästen skulle vara på marknaden. Ett annat barn sa: -Ja, jag vet det kanske är 
bröllop! 

 
Marknaden blev inte en kortare händelse utan pågick i stället resten av året. Vi hamnade in på 
handeln från då till nu. Barnens intresse kring handeln var drivkraften till dess utveckling. 
Från byteshandeln övergick vi så småningom till handel med riksdaler. Alla fick från början 
lika mycket. Några gjorde ett finurligt kassaskrin, barnen kom på att de måste sätta pris på 
sina saker. Barnen hade lärt sig att förhandla om priset när de haft byteshandel, vilket fortsatte 
och utvecklades med betalningen med riksdaler. När handeln varit igång ett tag hade några av 
barnen inga riksdaler kvar medan andra fått ännu mer än de haft från början, detta diskuterade 
vi om. (Det är inte barnens namn här nedan, utan namnen på barnens karaktärer) 
Nyckelfrågor: 

• Hur har dem som fått mycket riksdaler burit sig åt? 
• Hur kommer det sig att några har slut riksdaler? 
• Hur får man mer riksdaler? 

 
Barnen svarade: 

• Höja priserna. 
• Man gör någonting bra. 
• Vissa köper inte då det är för dyrt, då får man sälja billigare. 
• Om sakerna tar slut måste man göra nya. 
• Först sålde jag(Bruno) ensam sedan började jag och Bierdna-Olmmái att sälja 

tillsammans, för att få mer saker och mer riksdaler. Sedan köpte vi inget själva, vi 
sålde bara och ropade: -Kom och köp. Jättebilligt! Sedan kom Aigin också, sedan 
bestämde vi att inga fler fick sälja tillsammans med oss för då finns det ingen som 
köper. 

• Sara har inga riksdaler kvar. Jag har handlat så mycket för det fanns så mycket fina 
saker. Jag har handlat för de riksdaler jag fått då jag sålt. 

• Vidjoe: Jag köpte så himla mycket. Jag köpte mest från Bruno, Bierdna-Olmmái och 
Aigin. Jag fick en riksdal av Bierdna-Olmmái. Jag såg trumman Bierdna-Olmmái och 
Bruno hade och så ville jag typ ha den. Man måste ge 6 riksdalmynt för den. Jag hade 
inte det. Sen sa dem 4 mynt och 1 riksdalsedel och då köpte jag den. Sen hade jag slut 
rikdaler. 

• Bierdna-Olmmái och Bruno: En riksdalsedel är värd 10 rikdsdalmynt. Man får växla 1 
sedel mot 10 mynt. Om någon ger 1 riksdalsedel och något kostar 9 riksdalmynt så får 
man tillbaka 1 riksdalmynt. 

• Bierdna-Olmmái: Kolla på mitt kassavalv, här har man sedlar och här mynt! 
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• Anna: Jag har mer riksdaler nu än jag hade från början. Någon har köpt av mig för 1 
riksdal och jag har inte köpt något. 

• Aigin hade två riksdaler då han slog ihop sig med oss (Bierdna-Olmmái och Bruno) 
men vi blev bara glada för då fick vi över 10 riksdalsedlar tillsammans och det var det 
vi hade önskat. 

• Anna kommer på att vi ska ha auktion. 
• Bierdna-Olmmái: Auktion, man ska ropa högre än varandra, om en ropar 15 riksdaler 

och en annan ropar 16 riksdaler så får den den. 
 
Jag (pedagog) inflikar: Den som håller i auktionen tar emot saker som sedan sälj till 
högstbjudande. Den som gett saken till auktionsförättaren brukar få en viss del av vad någon 
ropar in saken för. 

• Bierdna-Olmmái: Den får ¼ del… 
 
Sedan funderade barnen kring på vilka andra sätt de skulle kunna få in riksdaler: 

• Byfolket funderar på att ha en festival, dansa, jojka, sjunga med prispengar man kan 
vinna. 

• Bierdna-Olmmái: 1 myntriksdal kostar det i inträde på våran festival. 
• Sara har en varg som man får titta på om man betalar. 
• Bierdna-Olmmái: Det är stängt, vi måste fixa prislappar! 

 
Detta tyckte jag (pedagog) var så spännande…från marknad, byteshandel till handel med 
riksdaler och nu började barnen fundera kring andra evenemang…jag tänkte att jag skulle 
prova inbjuda till en utveckling av affärsverksamheten och berättade för barnen att jag hade 
en affärsidé, att jag skulle öppna ett gästgiferi och café. 

• Anna kom och ville jobba hos mig (Piehtar Tjågne). Hon har många idéer. Hon tog 
initiativ till att tillverka fika som skulle säljas i caféet. Hon sa att hon kunde baka, 
köpa mat till caféet, diska, servera, sälja. Hon for iväg och köpte in viltkött och hjorton 
hos de andra. Vi bestämde att vi skulle ha en meny med viltprodukter. Hon är en 
mycket god marknadsförare med många idéer för en blomstrande verksamhet. 

• Vidjoe ville också börja arbeta hos oss. Hon sa att hon kan diska. Sedan kom hon med 
idéer om att vi kanske behövde en duk och en vas med blommor och servetter. Vi 
anställde henne som vår dekoratör, för hennes fina idéer. 

• Sara gjorde ett gästarbete hos oss, hon ville inte jobba hos oss hela tiden, så vi 
anställde henne för en viss tid, mot lön, att göra och dekorera servetter tillsammans 
med Vidjoe och Anna. 

 
Några av barnen ”hakade på” dessa idéer och övergick från marknadshandel till affärsidéer. 
Några ville fortsätta med marknadshandeln för det tyckte dem var roligast. 

• Bruno, Bierdna-Olmmái och Aigin tänker göra en restaurang. 
• Anna: Ju mer Riksdaler vi får in desto mer lön får vi! 
• Vidjoe: Vi måste ha en svart blus, vit kjol, vit tröja, svarta skor, svart förkläde. Det ska 

man ha när man serverar. 
Barnen arbetar självständigt med sin försäljning, restauranger, båtaffär, hotell, marknaden, 
caféer. De använder sig av datorn, där de tar ut bilder på saker de säljer.  
Någon har skrivit skyltar på datorn, där det står café och prislista på vad varorna kostar. 
Andra har skrivit skyltar och listor för hand. I detta finner de ett meningsfullt sammanhang, 
där de behöver skriva. (Skriv-och lästräning). 
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Matematiken kommer också in i ett för barnen meningsfullt sammanhang. Barnen räknar 
pengar. De plusar och drar ifrån. De köper många saker, de räknar ihop priset på varorna. De 
funderar kring om de har tillräckligt för att köpa en viss vara. 
De kommer på lösningar på hur de ska göra båtar och lådor. De klurar ut hur de ska klippa i 
pappret för att när de viker ihop det, skapa en bår eller en låda. De funderar kring hur det 
kommer sig att de blir av med pengar men inte får några och över att de får en massa pengar 
men inte gör av med några. En del konstaterar att de har balans mellan inkomster och utgifter.  
De barn som själva inte har någon affärs-, restaurang-, café- eller hotellverksamhet söker 
anställning hos dessa. De är medvetna om att de arbetar för att få lön och de kräver sin lön 
efter utfört arbete. De talar om sina kvalifikationer, kunskaper, det dem är bra på och det dem 
tycker om. Här har barnen visat på att: någon är bra på marknadsföring, reklam, någon är 
suverän på turismnäringen, renrajd och hundspann. Det finns en dekoratör, en som tillverkar 
och säljer båtar, en som är i leksaksbranschen. 
Någon organiserar arbetet och fungerar som arbetsledare, någon spekulerar i pengar och har 
som största intresse att få dem att växa. Några är goda konsumenter. Någon har öppnat ett 
zoo. Några är försäljare i sameslöjd, viltkött. 
Barnen, i lekens form, tränar på att presentera sig själv på ett positivt sätt. Faktiskt tränar de 
på att gå på anställningsintervju! 
 
Barnen kom på att de behövde större affärslokaler och kom på att de skulle hämta ner en 
träkoja från övervåningen, den satte barnen själva ihop. De började fundera kring vad de 
skulle göra med den gamla lokalen (dockskåpet) och kom fram till att de skulle sälja den för 
6000:-. 
Här kom även in frågor om när det skulle bli kronor istället för riksdaler, hur mycket kronor 
man får för en riksdal, när i tiden kronor kom istället för riksdaler. 
Jag (pedagog) fick i uppdrag att tillsammans med ett av barnen söka på Internet vilket årtal 
kronan kom och när vi tagit rätt på detta bestämde vi att vi nu var i tiden på vår tidsspiral för 
att gå över från riksdaler till kronor, därför satte barnen priset på sin gamla lokal i kronor. 
Ett av barnen började prata om skatt. Det hakade jag(pedagog) på och berättade om hur 
birkarlarna for runt förr i världen och drev in skatt till kungen och att folk fick betala med 
päls, skinn m m. 
Jag frågade barnen om vad de tror att skatten går till i dag. 
De visste inte, kanske till fattiga barn i andra länder. 
Jag sa att skatten bl a går till skolbarnen så att de får skrivböcker, pennor, datorer m m. 
Barnen tyckte det var bra med att man ska betala skatt. 
Vi var lägligt mitt inne i deklarationstider så jag (pedagog) beslutade att barnen skulle få 
deklarera. De räknade ihop sina gemensamma tillgångar som pengar, fastigheter, inventarier, 
produkter. Barnen har betalat in skatt, de har varit med och bestämt att de betalar in 1/3 del av 
sina tillgångar i skatt. Pengarna som de betalat in kommer att gå till uppbyggnaden av den nya 
sameskolan/internatet  och vips, kom vi klurigt tillbaka till den röda tråden av den samiska 
skolhistorien (som vi egentligen startade terminen med). 
Mitt i all handel har vi använt kyrkkåtan till bl a påskgudstjänst. Byfolket stängde sina affärer 
och marknadsstånd och gick till kyrkan. De ville att jag(pedagog) skulle agera präst, jag 
berättade om den bibliska berättelsen om Jesu död och återuppståndelse sedan sjöng vi 
psalmer.  
Barnen vägrade att göra ett avsluta av handeln så vi hade ett annat avslut istället. 
Barnen hade kommit på att de ville ha bröllop. 
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4.3  HÄNDELSE 3 
 
Samerna och nybyggarna 
Det barnen först fick göra var att skapa sig sina egna karaktärer, där ramarna handlade om hur 
de tror att samerna såg ut i begynnelsen och hur deras liv kunde tänkas sett ut på den tiden. 
Barnen har nu många karaktärer och gör om dem emellanåt, det fungerar bra. 
Nästa steg vi gjorde var att barnen antingen skrev själva eller berättade för mig om sin 
karaktär. (Se bilaga Historier om barnen karaktärer). 
Karaktärerna i grupp kallar vi för byfolket men vad det handlar om är samerna och det vet 
barnen. 
När karaktärerna ”fått liv” genom att barnen fantiserat kring dessa kom vi till funderingarna 
om hur dessa samer i begynnelsen bodde.  
Min tanke var att belysa det nomadiserande livet. Här fick jag vara tydlig med barnen och 
säga att det inte fanns hus på den här tiden.  
Jag iscensatte händelser där hela byfolket skulle flytta från ett ställe till ett annat med rajden. 
Detta pågick i flera omgångar för att barnen skulle få tillfälle att fundera över vilket slags 
boende de skulle använda sig av.  
Frisen eller landskapet finns kvar år efter år men den är föränderlig till viss del beroende på 
vilken tid vi befinner oss på. Stommen är den samma men barnen skapar ny rekvisita till den 
från år till år. 
Byfolket byggde upp sin Siida med kåtor, de diskuterade var de skulle bo på frisen. 
Barnen skapade sin miljö, sin egen rekvisita på frisen. 
Detta fick barnen tid till att göra.  
När detta var färdigt var det tid för en händelse som i det här fallet bestod av 
en fiktiv berättelse jag skrivit utifrån den samiska historien. 
Jag hade ritat två familjer med nybyggare och gjort hus till dem. När jag läst berättelsen 
färdigt, illustrerade jag händelsen med hjälp av dessa ritade figurer och hus. Jag ställde upp 
deras hus på frisen, ställde upp staket runtom och placerade ut nybyggarfamiljerna.  
Jag gav ingen kommentar utan satte mig sedan tillsammans med barngruppen igen och ställde 
nyckelfrågorna: 

1. Vad tror ni händer nu? 
2. Vad tror ni byfolket tänker? 
3. Vad tror ni nybyggarna tänker? 
4. Vad är det som är bra för byfolket? 
5. Vad är det som är dåligt för byfolket? 

 
Barnen svarade:  

1. Nybyggarna frågar samerna var guldbären fanns. Jag tror att nybyggarna fick komma 
in hos byfolket för att få värme och mat. Nybyggarna frågar vart dem kommit. 
Byfolket frågar vart dem är påväg. Nybyggarna frågar byfolket om de får plats att 
bygga hus här och jag tror att byfolket säger att det går bra. Jag tror att nybyggarna 
frågar om de får sova över hos någon undertiden som de bygger sina hus. 

2. Att byfolket också tänker bygga hus. Att de kan ha kåtorna när de är ute på resa. Vad 
är det här för nåt, är de helt kokko i huvudet? Kan de bara komma upp hit och bygga? 
Nybyggarna vet hur man bygger hus, byfolket kan lära sig av dem att bygga hus. 
Byfolket lär sig att tämja djur av nybyggarna. 

3. De tänker nog att byfolket är konstiga, om vi kunde något annat språk, funderade vad 
vi åt. De undrar nog varför vi inte kan plantera och varför vi jagar vilda djur. De tror 
att byfolket är sådana här människor som kommer att lura dem, som hálde.  
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4. Vad är de där för konstiga människor som bor i skinnhus i stället för vanliga hus? Men 
de har fina broscher. Kan ni sy en sådan där fin klänning åt oss så vi ser lika fina ut 
som ni? Kan ni lära oss samiska? Byfolket kan lära sig svenska av nybyggarna. Kan vi 
få lite renkött av er? 

5. Att vi får lära oss bygga hus. Att vi får lära oss lite saker. Vi får bättre värme för i ett 
hus är det bättre väggar. Att de får lära sig att odla så de inte behöver döda djur. Lära 
sig att tala svenska. Lära sig att sticka. 

6. Att byfolket tycker inte om saker som nybyggarna byggit och odlat och de hatar att de 
byggt staket. Att de har för stora tomter. 

 
Barnen agerar själva/reaktioner som sedan utspelade sig i deras lek: 

• Nu ska jag noaida, jag måste gå i lektioner. 
• Nu ska jag noaida med trumman, nu reser jag med trumman. 
• Ett barn ritar gräs som nybyggarna odlat. 
• Barnen ritar tamkreatur, djur till nybyggarna. 
• Ett barn kommer igång med att bygga en kåta till sin karaktär. 
• Ett barn tillverkar en kåta i kartong, klurar på konstruktionen, hon kommer på 

att bitarna måste vara smalare upptill och bredare nertill för att det ska bli 
lutande väggar. Hon provar och gör om i flera omgångar och tillslut kommer 
hon fram till den konstruktion hon tänkt sig. 

I denna händelse var min tanke att barnen skulle bli bekanta med den del av historien där 
nybyggarna mötte samerna men jag hade även en djupare tanke där jag ville belysa mötet 
mellan två helt olika kulturers möte. Mötet mellan två olika sätt att tänkta, levnadssätt och 
bakgrund. 
Efter nyckelfrågorna satte barnen igång med att leka med sina karaktärer, de kom igång med 
att skapa till sina karaktärer men de skapade även till nybyggarna. 
Barnens lek har jag dokumenterat i text och foto.  
Nu har barnen fått nytt stoff till sin lärande lek, när det gått ungefär en vecka är det dags för 
en ny händelse. 
Den handlade om renskötselns uppkomst. Först läste jag ur en historiebok(Forseth, 
Samelandets historia).  
Sedan placerade jag ut smådjur i plast, ren och älg på frisen, för att åskådliggöra att dessa djur 
vistats i byfolkets närhet sedan visade jag med djuren hur de flydde från kreaturen som 
nybyggarna hade, samt att nybyggarna svedjade marken att laven försvann. Min(pedagog) 
karaktär Jierbmás-Piera samlade byfolket för att ta upp problemet med att ren och älg flyr. 
 
Nyckelfråga: 
Har byfolket något förslag på vad vi ska göra, när älg och vildren flyr området där vi bor? 
Barnen svarade: 

• Vi skäller ut nybyggarna och säger år dem att sticka. Säger att de flyttar en bit bort 
eller att de plockar upp allt bajs, så renar och älgar inte blir rädda eller bygger hus åt 
djuren. 

• Man säger att de måste mocka eller så måste de ta bort sina djur. 
• Skälla bort nybyggarna från byn så vi får ha renarna ifred. 

 
Jag läste sedan ett utdrag ur (Wiklund, Nomadskolans läsebok) om renskötselns uppkomst. 
Mina observationer av barnen lek efter detta: 
Några av barnen har väntat på att renskötseln skulle börja och kom direkt igång med ett 
kreativt skapande kring detta. Ett barn satte igång med att göra renar. Hon tänkte valla renar 
med hjälp av häst. Hon visade mig en ”galen nulpu” och en ledarhärk som blivit riven.  
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Hon märkte en kalv genom att klippa ett snitt i dess öra. Hon har ritat steg för steg hur man 
mjölkar vajan, vispar mjölken, värmer den så att det blir klibbigt, knövla det till en ost. 
 
När barnen arbetat en tid med sina renar som de nu blivit renskötare åt var det dags för nästa 
händelse. Jag hade innan läst in mig på historien kring detta i bl a (Forseth, Samelandets 
historia) och utifrån det skapat en berättelse jag förmedlade till barnen: 
Byfolket har samlat renarna i hela hjordar men en dag har de försvunnit och byfolket beger 
sig iväg för att finna dem. Förargade nybyggare kommer springande och skriker att renarna 
håller på att äta upp allt vad de odlat, de har rivit ut och trampat på deras hö. Renarna har nu 
förstört så mycket att de riskerar att hamna i svält. De kanske inte överlever vintern, om de 
och djuren inte får sina grödor kommer de kanske att dö, både djur och människor! 
Byfolket blev ännu argare, för nybyggarna var orsaken till att vildrenarna och viltet försvunnit 
från deras marker, de hade brett ut sig, bränt ner skog och renens mat, laven, så byfolket 
närapå svultit ihjäl! Byfolket hade levt här i evigheter före nybyggarna och klarat sig av vad 
naturen gett. Det var nybyggarnas eget fel att renarna nu åt i deras odlingar, de hade ju förstört 
deras naturliga mat! 
 
Nyckelfrågor: 
Vad händer mellan byfolket och nybyggarna? 
 
Barnen svarar: 

• Ska jag sparka er i baken. Ni får bo 3000 mil härifrån! 
• Ni har ju förstört våran natur för renarna, då kan ni likaväl flytta härifrån även fast ni 

är arg på oss. Ni har ju bränt upp renarnas mat, så då borde de förstöra eran gård. 
• Varför måste de skjuta bort min vaja då? 
• De får flytta 500 mil härifrån. 
• De ska flytta dit var det inte finns samer. De får bo i byn tills de hittar ett sådant ställe. 
• De får hjälpa till att samla in de renar som stuckit. 
• Har de inget skafferi där de kan hämta mat? 
• Att de säger förlåt till varandra, att de hjälper varandra och fortsätter odla och lära 

varandra. Lära saker av varandra t ex att odla, så kan byfolket också odla och ge det 
till renarna. 

• Byfolket kanske kan hjälpa nybyggarna och ge dem mat för byfolket har ju mycket 
mat. Men dem kanske inte gillar maten. 

 
Observationer av barnens lek: 
Något barn tar mjöl och salt som någon förut ritat och ger till nybyggarna. De diskuterar 
sinsemellan: -Vi kan ju inte ge all våran mat till dem! 
-Jamän, vi kan ju hämta mer mat från skogen. De måste ju få mat eftersom renarna trampat 
sönder deras mat. 
Ett barn tog sin ledarhärk och ledde iväg de renar som var hos nybyggarna. De ledde dem till 
Bássivárri. Ett barn sa åt mig: -Jag ska ta och tämja en härk! 
Detta är ett pågående arbete därför har vi inte kommit fram till något avslut ännu. 
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5.  RESULTAT 
 

Hur kan leken i Storyline på samiskt fritidshem få barnen att bli engagerade i samisk historia. 
Barnen har velat både stanna kvar längre och vara med på fritids trots att de egentligen haft 
lediga dagar. Fritidsbarnen brukar stoppa mig på gården när de är ute på skolrast för att 
berätta om saker de tillverkat hemma som hör till Storyline. 
De undrar om det ska hända något i Storyline.  
Genomgående för de tre händelserna utläser jag av barnens initiativförmåga, självständiga 
arbete, drivkraft till att själva vilja fortsätta och utveckla berättelsen, att barnen verkar vara 
engagerade i arbetssättet och i den samiska historien. 

• Vi tog fasta på barnens intresse för trumman och dess tecken som utmynnade i att de 
senare skapade egna trumskinn med tecken de hämtat från böcker om samiska heliga 
trummor. Barnen var vetgiriga och ville lära sig så mycket som möjligt om tecknen på 
trumman. 

• Barnen var nu väl bekanta med de saker de såg och kunde t o m mer än den kunniga 
guiden om tecken på trummorna! 

• Barnen diskuterade sinsemellan om vad de skulle sälja/byta med varandra. Stor 
aktivitet. Alla arbetade entusiastiskt och kom hela tiden på nya saker att tillverka. 

• Marknaden blev inte en kortare händelse utan pågick i stället resten av året. Vi 
hamnade in på handeln från då till nu. Barnens intresse kring handeln var drivkraften 
till dess utveckling. 

• Här kom även in frågor om när det skulle bli kronor istället för riksdaler, hur mycket 
kronor man får för en riksdal, när i tiden kronor kom istället för riksdaler. 
Jag (pedagog) fick i uppdrag att tillsammans med ett av barnen söka på Internet vilket 
årtal kronan kom och när vi tagit rätt på detta bestämde vi att vi nu var i tiden på vår 
tidsspiral för att gå över från riksdaler till kronor, därför satte barnen priset på sin 
gamla lokal i kronor. 

• Nu ska jag noaida, jag måste gå i lektioner. 
• Nu ska jag noaida med trumman, nu reser jag med trumman. 
• Ett barn ritar gräs som nybyggarna odlat. 
• Barnen ritar tamkreatur, djur till nybyggarna. 
• Ett barn kommer igång med att bygga en kåta till sin karaktär. 
• Några av barnen har väntat på att renskötseln skulle börja och kom direkt igång med 

ett kreativt skapande kring detta. Ett barn satte igång med att göra renar. Hon tänkte 
valla renar med hjälp av häst. Hon visade mig en ”galen nulpu” och en ledarhärk som 
blivit riven. Hon märkte en kalv genom att klippa ett snitt i dess öra. Hon har ritat steg 
för steg hur man mjölkar vajan, vispar mjölken, värmer den så att det blir klibbigt, 
knövla det till en ost. 

• Ett barn tog sin ledarhärk och ledde iväg de renar som var hos nybyggarna. De ledde 
dem till Bássivárri. Ett barn sa åt mig: -Jag ska ta och tämja en härk! 

 
Jag har inte gjort en djupare neddykning i frågeställningen än vad jag kunnat utläsa ur dessa 
tre händelser.  
Jag har inte mätt barnens engagemang på något sätt, vilket kan påverka resultatet en hel del. 
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6.  DISKUSSION 
 

Den som söker ett vattentätt vetenskapligt bevisat material kring hur det lekfulla arbetssättet i 
Storyline på samiskt fritidshem kan få barnen att bli engagerade i samisk historia.  
Engagemanget hos barnen har jag inte testat på något mätbart sätt vilket förmodligen färgar 
resultatet felaktigt. Det känns som att syftet behöver mätas och undersökas på ett mer 
vetenskapligt sätt. Jag har inte heller helt lyckats ställa mig utanför mig själv som en sann 
forskare, för att få en distans. 
Men jag har inte lyckats med detta av den anledningen att det inte hör till lekens, berättandets, 
fantiserandets natur att vara vetenskapligt korrekt! Det är svårt att placera in i fack, 
strukturera, analysera och dela upp en lek, när lekens främsta kännetecken är att skapa en 
helhet. Leken är magi, förtrollning och ett sätt att överskrida gränser med och jag vill helst 
låta det vara så. Det är inte lätt att vara inne och peta på detaljer i en lek när helheten den 
befinner sig i är mycket större. Att plocka ut en del ur helheten för att söka bevis på ett 
fungerande och engagerande arbetssätt strider väldigt emot mina tankar om lek och fantasi. 
Men för den med öppna sinnen hoppas jag att denna uppsats skänker inspiration, idéer och ett 
uppvaknande av ens inneboende leklust. 
 
Leken är på framtågande. Den har fått ett värde i sig. Det står skrivet om leken i 
styrdokumenten, socialstyrelsen, hjärnforskningen, det forskas i ämnet från alla håll och 
vinklar där resultatet visar lekens oerhörda betydelse. 
Det har hänt en hel del med oss pedagoger under vår forskningsprocess. Ibland går det inte att 
jämföra hur vi arbetar idag med hur vi gjorde för några år sedan. Vi har lärt oss oerhört 
mycket i vår aktionsforskning. Förr bar vi pedagoger med oss en tung ryggsäck av att vi 
skulle lära ut någonting, vi ville vara nyttiga, vi ville ha samlingar där vi arbetade med olika 
teman och med sådant vi trodde var viktigt för barnen att kunna. Vi trodde att vi måste ha 
kunskaper i alla slags ämnen och att det skulle vara så rättvis som möjligt för barnen, alla 
skulle deltaga på allt för att lära sig så mycket som möjligt. Visst ramlar vi emellanåt tillbaka i 
gamla gängor och trär på oss den gamla ryggsäcken igen men det är tack och lov alltmer 
sällan. 
Vi har en ny roll idag för våra barn, den rollen är vad jag kallar att vara en mentor. Vi finns 
tillhands, närvarande med barnen där de befinner sig i sin egen vetgiriga läroprocess, vi kan 
ställa frågor till barnen för att öppna upp nya vägar. Vi är inte överflödiga även om det kanske 
är vår största fasa som pedagog. Vi har en viktig uppgift att fylla. Vi ska finnas där hos barnen 
med hela vårt väsen och upptäcka världen på nytt tillsammans med barnen. 
 
Det finns väl beskrivit hur metoden Storyline går till, i detalj finns det beskrivningar av hur 
man ska gå till väga med alla ingredienser man behöver för att få till en lyckad 
Storylineprocess. I den litteratur jag läst, artiklar, film är metoden någonting man ägnar sig åt 
i skolan. Jag har inte hittills funnit att man någonstans arbetat efter metoden i förskolan. Jag 
har arbetat med Storyline med skolbarnen på fritids men jag är övertygad om att den även går 
att använda med yngre barn. Ju yngre barn desto mer tyngd på leken medan de äldre 
skolbarnen fortfarande har ett lekfullt arbetssätt men att den är mer inriktad på det 
intellektuella, sökandet av kunskap, att ta rätt på fakta, skrivande, skapande av böcker, 
tidskrifter m m. 
Förutom kunskaperna kring hur man arbetar med Storyline kräver det vissa egenskaper av 
pedagogen. 
Jag har förstått att jag själv och mitt agerande är en stark, bärande och viktig del av om 
lärandet genom Storyline ska bli lyckad. Genom mitt kroppsspråk, mitt sätt att tala med och 
lyssna på barnen, bekräfta dem, visa att var och en är viktig och oerhört betydelsefull. 
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Det är viktigt att vara närvarande i nuet, att se in i barnen, se deras potential och lyfta dem där 
de är. Skapa kontakt med barnen på en djupare nivå och ge väldigt mycket uppmuntran och 
bekräftelse samt massor av tid där deras lekar hinner utvecklas. 
Jag har även haft stor nytta av min skrivartalang när jag skrivit ihop berättelser, en ådra av 
skådespelartalang är bra att ha och min förmåga att rita. Den största egenskapen jag haft nytta 
av i arbetet tillsammans med barnen kring den samiska historien är min egen fantasi och 
lekkompetens. Jag minns hur man leker, därför talar jag samma språk som mina fritidsbarn. 
 
Steirud skriver om att historien lätt blir en nostalgisk bild av ett då, som går att ordnas i 
efterhand och när man strävar efter att återge vad vi tror är historia, tar vi död på den 
”verkliga” historien. 
Det ligger nog någonting i det hon menar, för hur ska vi egentligen veta hur det var förr? 
Tänk om min bild jag målat upp för barnen, ett historiskt sceneri som egentligen kanske såg ut 
helt annorlunda i verklighetens historia. 
Jag har fritt skapat fiktiva händelser, berättelser utifrån de historieböcker jag läst. 
Det tål att tänkas på men å andra sidan väcker kanske dessa historier ett intresse för att lära sig 
mer om den samiska historien, där barnen själva läser in sig på mer korrekt fakta i ämnet. Min 
förhoppning är att vår lek med historien skänker barnen en varm och lustbetonad känsla för att 
ta rätt på mer kring sin egen historia. 
En annan aspekt av historiska händelser som jag funderat och tampats med inom mig själv har 
varit mitt eget känslomässiga ställningstagande och reaktioner på det som hänt samerna under 
tidens gång. Mina insikter har varit att jag inte kan förhålla mig helt objektiv och neutral i 
frågor som berör mig starkt känslomässigt. 
När det har hänt har jag antagit utmaningen och berättat för barnen hur jag känt. 
Jag antar att barnen blir påverkade av att jag utstrålar mina känslor även om jag inte säger 
något om det. Jag tror det är okej att inte vara objektiv i alla lägen. Jag har dock förklarat för 
barnen när sådana tillfällen uppstått, att jag utmanat mig själv att finna andra vinklar att se 
saken på, att jag genom kunskap kanske förändrar mitt känslomässiga ställningstagande. 
 
Grendstad skriver om konfluent pedagogik, där han förklarar att konfluent betyder att bringa 
samman till en helhet. Konfluent pedagogik bygger på principen, att lära är att upptäcka, ett 
erfarenhetslärande. 
Helheten som han beskriver det innehåller förutom det intellektuella och det fysiska i lärandet 
även att eleven också får kontakt med och lär känna de känslor och kroppreaktioner som 
arbetet väcker i dem och att lärandet ska vara meningsfullt för barnen. Bilda sina egna 
värderingar utifrån känslorna. 
Genom Storyline händelserna tror jag att barnen finner ett meningsfullt sammanhang där 
kunskaper och ämnen hamnar i ett sammanhang som t ex vid läs-och skrivutveckling, 
matematik. Det känslomässiga engagemanget håller jag med om är vikigt för att få ett djup i 
Storylinehändelserna och i de problem barnen ställs inför att lösa.  
Jag är intresserad av ett lärande som berör barnen på många nivåer. 
Jag vill att barnen blir känslomässigt engagerade, att de upplever historien, kulturen, 
händelser.  
 
Det skulle vara spännande att följa upp erfarenheterna barnen gjort i arbetssättet, kunskaper, 
lärdomar och insikter barnen tillskansat sig för att se barnen konfronteras med den verkliga 
världen. Vad händer om barnen hamnar i samma slags händelser i verkligheten?  
Att barnen får kunskaper om den samiska historien är uppenbart men hur kommer dessa 
kunskaper en till gagn i det verkliga livet? Finns det tillfällen i det verkliga livet som barnen 
praktiskt drar nytta av vad de upplevt i Storyline?  
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Jag har hört några kommentarer från föräldrar som berättat om hur deras barn t ex tagit 
initiativ till inköp av något och argumenterat, prutat och förhandlat för att få ner priset. Detta 
efter vi haft marknad med byteshandel och handel med riksdaler i vår Storyline, där barnen 
förhandlat om priser och prutat. 
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6.1  FORTSATT FORSKNING 
 

Jag skulle vilja följa upp barnen mer för att hitta fler liknande användanden av vad barnen lärt 
sig i leken eller skiljer barnen på fantasi och verklighet? 
Om barnen t ex slår upp en kåta de inreder i Storyline, får de då kunskaper om hur man slår 
upp och inreder en kåta i verkligheten?  
För om barnen anser sig äga kunskapen när de skapat i Storyline så innebär det att 
kunskaperna de tar till sig i Storyline omsätts i verkligheten och blir till någonting som stärker 
barnens samiska identitet. Funderar på om det finns forskning kring om det finns ett samband 
mellan virtuell verklighet och verkligheten. Att hjärnan inte skiljer på vad man upplevt i 
fantasin och det man upplevt i verkligheten och därför anser sig äga kunskapen? 
 
En frågeställning att fördjupa sig mer i är hur barnen utifrån detta arbetssätt blir bemötta. 
Vilken syn har vi vuxna på barn? 
Tycker vi innerst inne att barn ska vara ”väluppfostrade”, helst inte synas och höras, att de ska 
vara tysta och lyssna på vad vi vuxna säger, vänta på de vuxnas tillåtelse och försöka avgöra 
vad det är de vuxna vill att man ska tänka, göra, vara?  
Då kommer dessa barn att uppfattas som problembarn som är oerhört jobbiga, som vi måste 
trycka ner och ”få ordning på”. 
De två olika synsätten kräver olika mycket energi och engagemang av oss vuxna. 
Det handlar väldigt mycket om vilken barnsyn vi har och därför måste vi pedagoger granska 
oss själva ingående. 
Här behöver vi nog lyfta blicken och se vad dessa två synsätt gör med barnen, vad blir 
konsekvenserna av dessa olika synsätt? 
Inom Reggio Emilia säger man att ”Lydiga barn är farliga barn”, när man efter kriget och 
fascismen skapade det nya synsättet vad gäller pedagogik, som vår läroplan idag bygger på. 
Och vad är väl farligare för våra samiska barn, av en minoritetskultur i ett majoritetssamhälle, 
som ska växa upp och verka i sin egen kultur men även i det övriga samhället, än just ”lydiga” 
och anpassningsbara barn? 
 
6.1.1  Dekolonalisering 
Hela arbetet med den samiska historien handlar om en dekolonialiseringsprocess. 
Jag har valt att inte ta med denna bit i min uppsats men vid ett annat tillfälle skulle jag vilja ha 
dekolonialiseringen som utgångspunkt och fokus. 
Jag blev nyfiken av att det här med att ta fasta på de lekar, fantasier och det som barnen har 
erfarenhet av och bygga vidare på det som ett led i dekolonialiseringsprocessen. Finna 
likheter från det barnen har kunskap om i sin värld av t ex barnprogram, filmer, böcker, spel, 
lekar till att göra ett igenkännande av olika företeelser i den samiska kulturen. 
Ett sätt att bejaka barnens värld samtidigt som man visar på att den egna samiska kulturen är 
den mest spännande och intressanta.  
Jag har i praktiken sett det fungera från Harry Potter lek till Noaidilek. Från slott och 
prinsessor till en vacker sameflicka som bor bakom Dundret, dit prinssessor och prinsar far.  
Jag skulle vilja studera mer kring vad som skrivits kring dekolonialiseringsprocessen. 
 
6.1.2  Barn och andlighet 
Här ligger mitt egentliga och starkaste intresse. Från början av vårt forskningsprojekt var det 
området barn och andlighet som jag tänkte forska kring efter vad jag upplevt tillsammans med 
barnen. 
Men ganska snart förstod jag att andligheten, i ännu större grad än lek och fantasi, är svår att 
lyckas fånga i en vetenskaplig forskning. 
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Lek och fantasi är nära kopplad till andligheten och min övertygelse är att barnens andlighet 
utvecklas i känslans och föreställningens värld.   
Jag tror även att vi vuxna utvecklas andligen i en större grad om vi har en lekfull inställning, 
en närhet till fantasin, medvetenhet om känsloreaktioner och en god föreställningsförmåga. 
I dagens snabba teknologiska värld där klockan och effektiviteten styr vårt liv, har vi tappat 
vår förmåga att höra oss själva, varandra och naturen runtomkring oss. 
Vi saknar något i våra liv men vi vet inte vad det är. Vi försöker jaga efter det i den yttre 
världen men ingenting känns tillfullo tillfredställande. Vi har glömt bort att det vi söker finns 
inom oss, om vi bara i lugn och ro får utforska oss själva och vad som händer i vårt inre. 
Jag skulle vilja läsa om Henning Johanssons olika dimensioner av kulturen men om jag inte 
uppfattat det fel så talar han om tre dimensioner av kulturen, en fysisk, en social och en 
mental. 
Jag skulle vilja lägga till att det finns en fjärde dimension av kulturen, en andlig. 
Ett andligt synsätt färgar hur vi uppfattar världen och förhåller oss till den och andra 
människor. 
T ex om vi har det andliga synsättet att naturen är besjälad och att varje sten, träd, fjäll, bäck 
är levande, då förhåller man sig på ett vördnadsfullt och respekterande sätt gentemot naturen. 
Ett givande och tagande sker i balans. 
Har man en materialistisk, mer fysisk syn på naturen ser man naturen som döda material som 
är till för att användas och förädlas. Naturen är ett råmaterial som måste omvandlas till 
någonting annat eller förfinas. Det är vad naturen är till för, att tas ifrån. 
Barn är nära en andlig dimension av livet i sina lekar. Det har jag sett många exempel av i 
mitt arbete med Storyline. För barnen lever naturen. Stenar och träd får armar, ben och 
ansikten. De ligger under en björnfäll för att få björnens styrka, kraft och mod. Det har skapat 
följare som följt deras karaktärer och hjälpt dem med olika egenskaper och visdomar, de har 
färdats med hjälp av trumman till sin rika inre värld, barnen har fantiserat kring den samiska 
skapelseberättelsen, barnen har lekt att goda och onda andar färdats mellan de olika världarna 
på vår fris, genom en andeport, det har förekommit bot, boaskar, noaidi, barn har blivit 
återfunna i underjorden av noaidi. 
En andlig dekolonialiseringsprocess, att återta vår egen samiska andlighet är nog en väsentlig 
del vår kultur. Vi som vill finna den, har de starkaste läromästarna i barnen, för där lever 
andligheten.   
Vår andliga dimension av kulturen och hur vi på ett mer medvetet sätt kan föra in det i vår 
verksamhet är ett område jag känner väldigt varmt för att utforska mer kring.  
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BILAGA 1 
 

En berättelse ur vårt arbete 
Byfolket har samlats. Tjuderna besegrats. Blyg-Johan har legat under björnfällen och fått 
björnens kraft, mod, styrka, kunskap och visdom. Andreas blev riven av en räv..noaidi gjorde 
en självsresa till dödsriket..och fick budskapet att Andreas skulle helas i Björngrottan. 
Familjemedlemmar som varit borta har återvänt till byn och Mihkkal har gått i lära hos 
Noaidi-Piehtar och blivit Boaskar. 
 
Då rycks dörren upp och det kommer in någon i kåtan. Prästen… 
Han frågar efter han som påkallar andar, använder trolldom och den onda trumman. 
Han rycker trumman av Noaidi-Piehtar och kastar den på elden, tar ifrån honom allt och för 
honom till tinget. 
 
Noaidi-Piehtar fick återvända till byn Sáivovággi men nu som Piehtar Tjågne-fiskaren. 
 
Prästen kom tillbaka till byn på husförhör. Byfolket läser ur katekesen, de måste kunna 
budorden utantill. 
När det gått en tid återvände prästen på förhör och beordrade att byfolket skulle bygga en 
kyrka i byn. Byfolket fick bestämma hur den skulle se ut. Det blev en kyrkkåta. 
Barnen i byn hämtades av prästen till skolan. Den första sameskolan i samhället. De är länge 
och långt borta från sina föräldrar. Några rymmer från skolan. 
Barnen får åka hem till byn, de ska nu lära det övriga byfoket om kristendomen. 
 
Piehtar Tjågne berättar att han blivit i fråntagen sina saker men inte hans tro. Han frågar 
byfolket om deras tro. Han säger att i Sáivovággi by finns plats för all slags tro, att man får tro 
på flera gudar eller på en gud. 
Byfolkets tro blomstrar… 
 
Det är marknad i och byfolket ska dit. De har med sig många saker. Kött, fisk, bröd, rävskinn, 
älghorn, knivar, garn, björnskinn, yxor, kaffepåsar, båtar och mycket mer som de önskar 
kunna byta mot någonting annat på marknadsplatsen. 
Anna hade ordnat så att man fick åka med hennes renrajd och så var turistnäringen född. 
 
Tiden gick och det började handlas med riksdaler i stället. Byfolket har lärt sig genom 
byteshandeln att förhandla om priset och det fortsatte dem med enda tills köpare och säljare 
var nöjda. 
För några tog riksdalerna slut väldigt fort och för andra växte dem i väldig fart. 
Uppfinningsrikedomen bland byfolket ledde till nya idéer på vad som kunde säljas och snart 
kom olika affärsverksamheter igång. 
Affärer, caféer, hotell, gästgiferi, djuraffär, båttillverkning. En del var nu egna företagare och 
andra sökte anställning. Byfolket berättade för varandra vad de var bra på och vad de ville ha i 
lön. 
 
Byfolket fick nu användning av sina läs-och skrivkunskaper för nu skulle skyltar skrivas, 
menyer, priser och reklam. Matematik blev det också när riksdalerna skulle räknas och alla 
tillgångar summeras när skatten skulle betalas. 
Några av byfolket flyttade nu till samhället där de hade sin affärsverksamhet men de hade 
Sáivovággi som sitt sommarställe. 
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Kyrkan användes nu flitigt till påskgudstjänst och dop. Vackrast av allt var nog att så många 
av byfolket träffat sig en käresta så det stundades flera bröllop både utomhus och i kyrkan. 
 
Piehtar Tjågne besökte alla vigselceremonierna med glädjetårar i ögonen. Han brukade vara in 
till samhället ibland för att besöka någon av byfolket. 
Kanske tog han en kopp svart kaffe på något kaffe men sedan återvände han snabbt till 
Sáivovággi till sin fiskesjö. Det tyckte han var lugnast. 
När så kvällningen kom, satte han sig för att laga näten. Tankarna kom och gick. 
Han skakade på huvudet och log åt alla nymodigheterna inne i samhället. 
Han tänkte på allt som hänt i hans liv, på att ungdomen inte längre brydde sig om gamla tider. 
Nä…tänkte han…nog var det allt bättre förr… 
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BILAGA 2 
 

Historier om barnens karaktärer 
 

Barn1: 
Han heter Bertil, han är 19 år. 
Han bor i en trähydda som han har byggt själv. Han har fullt med vapen. Han har en yxa, 
spjut, en järnspets, ett juster, en fiskekrok på snöre och en flintakniv. 
Han kom på hur man gör eld då han och en kompis höll på att göra en kniv, det blev en gnista 
och det började brinna. 
 
Barn2: 
Min karaktär gillar att jaga och han är 14 år. Han gillar att stå på torn och hålla vakt. Han 
heter Henrik. Han bor i en grotta. Han bor där ensam. Han gillar att äta kött. Han gillar att 
anfalla och förstöra sånt han inte tycker om. 
 
Barn3: 
Hon bor med hennes kompis Kicki i en grotta. Dem äter kött. Dem är och jagar bufflar. Dem 
sover på renhudar. 
 
Barn4: 
Dem äter fisk. Husen var av sten. Där hade dem eld. Dem hade fisk i grottan. Dem hade 
stenstolar och stenbord. Dem hade stenar när dem gjorde eld. Han tog och hade varma stenar 
och gjorde eld med dem. Det var mycket varmt där. Han heter Albert, han är 13 år. 
 
Barn5: 
Hon är 18 år. Hon bor i en grotta utav sten. Där fanns det massor av olika saker, en sten som 
såg ut som ett ägg, en skål utav lera. Hon hade en skål med en stor sten i som hon rullade över 
peppar så de blev mindre. Hon hade en sten som soffa, hennes kamrater hade hjälpt till att 
bygga den. Hon kastade sten på en annan sten så att det blev gnistor, sen stoppade hon dit 
pinnar. Detta stoppade hon i en skål så det skulle brinna. Hon hade gjort en skål av lera. 
Hennes kompisar var olika djur som bor i skogen. 
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