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Bidos,  
lassokasting  
og SketchUp!

  Tekst: Tina Tvedt 
  Foto: Tina Tvedt og Anita Dahl Jørgensen

Temauke i samisk kunst, kultur og samfunn 
- et prosjekt om det samiske innholdet i Kunnskapsløftet

De var mettet med kunnskap men sultne på mat, 
klasse 6A ved Store Bergan skole i Sandefjord som 
avsluttet den samiske temauken med selvlaget Bi-
dos (samisk gryterett med reinsdyrkjøtt) og multe-
fromage. Da hadde de lagt bak seg arbeid med det 
samiske innholdet i kompetansemålene for mat og 
helse, i tillegg til kroppsøving, kunst og håndverk, 
norsk, samfunnsfag, musikk og RLE, i løpet av en 
liten uke i februar. Det hadde vært intense dager, 
der det samiske innholdet i Kunnskapsløftet fikk 
all oppmerksomhet.

Bakgrunnen for prosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for 
estetiske fag (EST) og Avdeling for lærerutdanning og inter-
nasjonale studier (LUI) ved Høgskolen i Oslo og Store Bergan 
skole i Sandefjord. Prosjektet er støttet av Utdanningsdirektoratet. 
Målet har vært å utvikle og formidle fagstoff og oppgaver knyttet 
til det samiske innholdet i Kunnskapsløftet. Intensjonen har vært 
å formidle mulighetene og verdien i hva det samiske innholdet i 
Kunnskapsløftet kan tilføre undervisningen. Det har tidligere vært 
holdt to seminarer knyttet til samme tema ved Høgskolen i Oslo. 
Denne gangen var ønsket å kunne nå flere lærere ved å flytte sem-
inaret ut i skolen.

Blogg med ferdige oppgaver                                                                                                           
Bloggen http://samiskkunstkultursamfunn.wordpress.com/ har 
dannet grunnlaget for innholdet i den samiske temauken og for 
seminaret. Bloggen har vært utviklet parallelt med planleggingen 
av temauken og seminaret og er grunnlaget for innholdet i disse 
gjennom oppgaver, fagstoff, bilder og aktuelle lenker. På denne 
bloggen finner du blant annet oppgaver med opplysninger om 
fagstoff, kompetansemål og oppgavetekster, klare til å skrives ut. 
Oppgavene har til nå hatt en hovedvekt på kompetansemålene i 
fagene RLE og kunst og håndverk, men mange av oppgavene sik-
ter mot tverrfaglighet og dekker kompetansemål i fag som mat 
og helse, kroppsøving, samfunnsfag og matematikk. Bloggen vil 
jevnlig oppdateres med fagstoff og oppgaver også i tiden fremover. 

Egen gruppe på Del og bruk                                                                                                                    
Parallelt med oppdatering av bloggen er det etablert en egen 
gruppe for prosjektet på delogbruk.ning.com. Dette er et nettverk 

for lærere, pedagoger, forskere, byråkrater, bibliotekarer og andre 
med interesse for sosial web, IKT og skole. Gruppen heter Samisk 
kunst, kultur og samfunn og er et forum for diskusjon rundt op-
pgavene og fagstoffet som legges ut på bloggen. Medlemmene bi-
drar også med egne oppgaver og synspunkter på det som allerede 
er publisert.

Seminar for lærere
Seminaret, som fant sted på Store Bergan skole, bød på en generell 
innledning om det samiske innholdet i Kunnskapsløftet: Hvorfor 
skal vi arbeide med tema samer og samisk i skolen? og Samisk 
før-kristen religion v/førstelektor Beate Børresen. Videre fulgte 
forelesning om ornamentikk v/Kari Saasen Strand, presentasjon av 
blogg og oppgaver ved Tina Tvedt og Arbeid med bilder i RLE v/
førstelektor Geir Winje. Anita Dahl Jørgensen og Eva Marie Lil-
lås, lærere ved Store Bergan skole, presenterte sine erfaringer fra 
arbeidet med elevene. Elevene hadde også laget en utstilling der de 
presenterte produkter laget under den samiske temauken.

Pilotprosjekt                                                                                                                                        
Mange skoler gjennomfører i dag ulike aktiviteter med utgangs-
punkt i det samiske innholdet i læreplanen. Dette skjer gjerne i 
forbindelse med den samiske nasjonaldagen 6. februar. Det er 
et stort behov for å dele de gode oppgavene som gjennomføres. 
Høgskolens siktemål med prosjektet har vært å samle sammen og 
utvikle, i samarbeid med lærere, relevant fagstoff og forslag til ak-
tiviteter som kan føre til en spennende og variert formidling av 
samisk kunst, kultur og samfunn i skolen.
Ved å koble Høgskolens tenking rundt bruk og deling av digitale 
resurser, kompetanseheving av lærere og samarbeid i utvikling av 
undervisningsmateriell har prosjektgruppa jobbet med å få til et 
etterutdanningstiltak som kan ha en merverdi for fagområdet. Med 
Store Bergan skole som pilotprosjekt er ønsket at flere skoler vil 
prøve ut en lignende form for formidling av det samiske innholdet i 
Kunnskapsløftet til elevene, og at også at disse kompetansemålene 
vil kunne bli en naturlig del av undervisningen gjennom hele 
skoleåret.

Lassokasting i kroppsøving! 
(Thomas)
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Elever ved Store Bergan skole nyter selvlaget Bidos i 
mat og helse. (Signe og Emma)

Resultater fra oppgaven MySaemienSijte, utført i Google SketchUp. Elevene har laget sin egen 
versjon av et planlagt sørsamisk museum og kultursenter på Snåsa, kalt ”Sti”.

Bildet over: Resultat fra oppgave i Kunst og hånd-
verk: Flaskeopptrekker. Håndtaket er utført i bjørk. 
Elevene skulle utføre et enkelt, geometrisk mønster i 
karveskurd.

Over til høyre: Konstituert rektor ved Store Ber-
gan skole, Gunnar Straand, veileder Helene i ut-
førelse av geometrisk mønster ved bruk av teknikken 
karveskurd.

Tul høyre: Elevarbeid: Oppgaven MySaemienSijte. 
Oppgaven er lagt ut på samiskkunstkultursamfunn.
wordpress.com


