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Förord

Jokkmokks kommun har beslutat att samiska bör erbjudas alla elever inom det fria valet, att 
samisk kultur och historia ska vara obligatoriskt, samt att uppmana barn- och utbildnings-
nämnden att implementera detta i skolplanen. Utifrån detta beslut bildades en arbetsgrupp 
med pedagoger från olika skolor i Jokkmokks kommun och denna grupp har tagit fram en 
arbetsplan för samisk kultur och historia, gällande förskola och grundskola.

I förskolans styrdokument, Läroplan för förskolan Lpfö98, kan man under rubriken Mål och 
riktlinjer – Normer och värden läsa följande:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar
---

 förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund
---

I grundskolans styrdokument, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet Lpo94, kan man under rubriken Mål att uppnå i grundskolan läsa följande:

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
---

 har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia,
---

 har utvecklat förståelse för andra kulturer,
---

Tanken med denna arbetsplan är att alla elever inom Jokkmokks kommun skall få en grund-
kunskap gällande samisk kultur och historia. Eftersom många ämnen går in i varandra, till 
exempel kan slöjd vara både kultur och näring men passar även in under andra rubriker, så 
har arbetsområdena delats in i följande teman: Historia/Religion, Samhälle, Språk/Litteratur, 
Kultur, Mat, Näringar samt Värdegrund. Förhoppningen är att denna plan skall underlätta för 
pedagogerna så att de på ett enkelt sätt kan hitta information och inspiration för att smidigt 
arbeta med Samisk kultur och historia i samtliga årskurser samt även hos förskolan. Målet är 
att ämnet skall löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet och att det skall bli ett 
naturligt inslag i det dagliga skolarbetet. Vissa områden kommer därför att dyka upp vid flera 
årsgrupper precis som det gör i andra arbets-/kursplaner inom skolan. 
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Under arbetet med att ta fram denna arbetsplan kom vi hela tiden fram till ett stort ämne, 
nämligen Värdegrund. Vi såg hela tiden möjligheter att genom detta arbete öppna dörrar
för större samverkan och samhörighet mellan skolorna i Jokkmokks kommun och alla 
dess elever.
I Lpo94 står det att …                            
---

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling.

---
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva
med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet 
om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå
och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och 
kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka
denna förmåga hos alla som arbetar där.

---
Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den
kulturella mångfalden inom landet.

---

Denna arbetsplan är uppdelad i arbetsområden per årsgrupp för att det skall vara enkelt att 
komma ihåg alla delar. Det är såklart inte ett måste att arbeta med alla delar under ett visst 
år. Vi har utgått ifrån hur vi vet att vi ofta arbetar, exempelvis jobbar de yngre eleverna ofta 
om Stenålder, Lappland och Jokkmokks lokala historia. Det är då enkelt att parallellt tänka 
hur levde samerna då? / vad gjorde samerna då?. Vi har också bifogat lite tips på litteratur, 
filmer och webbsidor som kan vara till nytta i detta arbete. När det gäller metoder för detta 
arbetsområde är det upp till varje pedagog att bestämma hur den vill jobba. Vi vet också att 
många redan arbetar med dessa områden och hoppas att vi kan utbyta tips med varandra. 

Slutligen skall denna arbetsplan och arbetet efter densamma utvärderas av alla kommunens 
pedagoger. Efter ett läsår får alla fylla i en enkät via e-post. Detta innebär också att arbets-
planen är ett levande dokument som kommer att revideras.  

Med förhoppning om en spirande kreativitet,

Arbetsgruppen: Gun Aira, Susanne Andersson, Ewa-Christina Blind, Kerstin Omma, 
                          Hannele Pelli och Isak Skum.



ARBETSPLAN FÖRDELAD PER ÅRSGRUPP

Förskolan
I förskolan kan barnen enkelt genom leken bekanta sig med samisk kultur och historia. När 
man leker älgjakt så blir den naturliga följden att fundera vad man sedan gör med älgens alla 
delar. Via leken lär man sig då om samiska näringar som jakt och fiske. Genom rim, ramsor 
och sång möter man på ett lustfyllt sätt det samiska språket. Vid en utflykt blir ett naturligt 
inslag att baka gáhkko, allt efter barnens nivå.

Leka älgjakt, ripjakt, fiske och lassokastning
Sjunga enkla barnvisor
Sagor
Rim, ramsor
Baka

Förskoleklass
I förskoleklass börjar barnen bekanta sig med de samiska färgerna samt vad naturens skafferi 
har att erbjuda. I den här åldern börjar barnen intressera sig både för sin egen och andras 
identiteter och kommer in på vem är jag?/ vem är du?

Bär
Sjunga
Rim, ramsor
Vem är jag? Vem är du?     

År 1
Eleverna fortsätter arbeta med de samiska färgerna och då mer specifikt med flaggan samt 
olika material. Nu är det också dags att eleverna besöker vintermarknaden och tittar på 
renrajden. Kanske håller eleverna koll på hur många samiska flaggor de kan se under 
marknadsbesöket?

Samiska färger 
Samiska material: ex garn, skinn  
Vintermarknad
Sjunga

År 2
Förr i tiden var det vanligt att samerna kom flyttande förbi byarna. De stannade då ofta och 
bodde över hos olika bofasta familjer. Det blev därför naturligt att även familjer runt om i 
byarna kunde tala samiska. Eleverna lär sig om sin hembygds historia och hur denna har 
format kulturen.

Jokkmokks historia
Boende då och nu
Sameskola då och nu
Marknadens ursprung
Sjunga 



År 3
För att hitta sin egen identitet är det viktigt att känna till sitt ursprung. Kunskapen om hur 
allting utvecklats hjälper oss också att förstå nutid och framtid.

Istid
Stenålder/Vuollerim 6000
Lappland
Läsa boken ”Sanna”
Vem är jag?

År 4
Eleverna jobbar om Sverige och lär sig mer om samer och deras språk. Det blir då naturligt 
att själva prova på lite samiska ord och fraser. 

Samisk slöjd - duodje (alt i år 5)
Tala samiska (och sjunga)
Ortsnamn
Minoritetsspråk
Samiska flaggan och betydelsen på dess färger
Dräktskick
Åtta årstider
Sverige – samer i Sverige, samer idag (yrken, arbetsplatser, idrottsevenemang, 
kommunikationsmedel/infrastruktur)

År 5
Ett viktigt steg för att motverka förtryck och motsättningar av olika slag är att vi alla känner 
varandra. Ett ypperligt tillfälle för att arbeta med värdegrunden är att låta kommunens 
femteklassare tillsammans genomföra en lägerskola i Kvikkjokk.

Baka gáhkko på hemkunskapen
Kvikkjokks-resa för kommunens alla femteklassare
Silvergruvorna
Kristnandet
Europa – Sapmi och Laponia (karta, flora, fauna, historia)

År 6
Eleverna arbetar vidare på värdegrundsarbetet och kommer även in på internationalisering. 
                                                                    
Sjunga den samiska nationalsången
Muddusresa för kommunens alla sjätteklassare
Historiska berättelser om Muddus
Samisk mytologi
Kristnandet
Världen – urbefolkningar och samerna



År 7
När eleverna blir äldre blir identitetsfrågan allt starkare. Vem är du? Vem är jag? Hur är det 
att vara ung same idag? Eleverna fördjupar sig också i samiska näringar och den så viktiga 
renen.

Läsa ungdomsboken ”SMS från Soppero”
Besöka sarvslakt i Kuorpak
Renen
Renskötsel
Jakt
Fiske
Duodje (samisk slöjd)
Åtta årstider
Konserveringsmetoder
Övriga näringar (yrken, institutioner)

År 8
Eleverna fördjupar sig om vintermarknaden, dess ursprung och dess betydelse idag. I 
samband med detta fördjupar de sig i samisk litteratur, konst och slöjd.

Läsa en bok om eller av samer
Vintermarknadens ursprung
Intervjua samisk konstnär eller slöjdare, skriftlig/muntlig redovisning     
Laponia
Pärlälven
Älven - utbyggnad

År 9
Samerna har många egna officiella instanser som styr deras vardag. De är en del av samhället 
och de har likaväl som andra påverkats av världens historia. Även andra världskriget drabbade 
samerna och om detta skall eleverna lära sig.

Andra världskriget – lokal del: att läsa boken ”Flyktingar i fjället”
Lagar 
Media
Organisationer
Samer i Norden
Minoritetsspråk
Dialekter/regioner
Tvångsförflyttningar
Fjällvandring för kommunens alla niondeklassare



Litteraturtips Lämplig ålder

Samer – ett ursprungsfolk i Sverige. 2004. Läromedel/fakta för alla
(Denna bok har de flesta pedagoger fått. Har delats ut
av Sametinget och Jordbruksdepartementet). Kan laddas 
ned som pdf-fil på följande länk: 
http://www.regeringen.se/sb/d/1512/a/37817

Kuoljok, Sunna och Utsi, John-Erling. 1993. Samerna: Solen Läromedel/fakta för alla
och Vindens folk. Ájtte. ISBN 9187636093.

Kuoljok, Sunna. Samernas historia. 1998. Fakta för alla
ISBN 9163070758. Sametinget.

Kvenangen, Per-Guttorm.  Samernas historia. Fakta för alla
ISBN 9177160525 Sameskolstyrelsen.

Aira, Elsa m fl. Lulesamiska dräkter. 1995. Fakta för alla
ISBN 9187636034. Ájtte och Jokkmokks kommun.

Jannok Porsbo, Susanna. Samedräkter i Sverige. 1999. Fakta för alla
ISBN 918763614X 

Forseth, Björn. Samelandets historia. 2000. År F-år 6
ISBN 64612031.

Kärrberg, Kate. Sápmi Sameland.
Best.nr 12090 Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lättläst
order@spsm.se   Pris: 135 kr
Lättläst bok om samer idag. Denna bok borde alla skolor ha.

Warenberg, Kristina och Danell, Öje m.fl. Flora i Renbetesland . Alla åldrar
ISBN 9136033707 Lantbruksförlaget.

Aronson, Åke m.fl. Djurens spår. 2004. Alla åldrar
ISBN 9134510184.

Nyberg, Daga och Lundberg, Sara. I sameland. 2001. Berättelser och sägner för 
ISBN 9129653126. barn

Leastadius, Ann-Helén. 2007. SMS från Soppero. Ålder 9-13 år
ISBN 9171085181 eller 9789171085184.

Erikson, Mauritz. Flyktingar i fjällen. 1974. År 8-9   

Aira Fjällström, Sara. Sanna – sameflickan från Jokkmokk. Unga läsare/Lättläst
2007. ISBN 9789170531194.
Boken finns utgiven på fyra språk: svenska, nordsamiska, 
sydsamiska och lulesamiska. Böckerna på samiska beställs 
från Sameskolstyrelsen. Läs mer på www.sameskolstyrelsen.se



Zak, Monica. När Jag Var Tretton Blev Jag Same. 1999. År 6-9
ISBN 9172214465 eller 9172214465.

Tidskrifter finns att låna på biblioteket.   -

Kom ihåg att se över vad er skolas bibliotek innehåller. På flera skolor finns bra 
material både om samer i stort men även specialböcker om samiskt dräktskick osv.

Kom ihåg att det går att låna böcker på Ája (Ájttes bibliotek).

Filmtips

Filmlåda  Sapmi Ealla   År 6-9
finns på Östra, ges ut av  www.filmcentrum.se

Kautokeinoupproret (2008) År 8-9

Zapp me (3 delar) År 4-9
Finns på svenska och nordsamiska.
Finns hos SLI, UR-film.

Hjordeliv (2009) År 6-9

Samer Alla åldrar
Finns hos SLI, UR-film.

Musik

Buoremus ájgge av Mandy Senger och Sara Aira Fjällström, cd-skiva på lulesamiska. De 
säljer den själva.

Biejvve båktå muv  - barnsånger på cd-skiva samt textbok med noter.

Samiska nationalsången på nord-, lule- och nordsamiska finns också på cd, finns att köpa hos 
Sameskolstyrelsen. 

Suga suga su av Elisabeth Utsi Gaup. Att lära sig med musik och rytm, på nordsamiska.
1989. ISBN 8290625073.



Web-sidor/Länktips

www.sametinget.se     Bra faktasidor om samer

www.samer.se Bra faktasidor om samer

www.ajtte.com/?page_id=12   (för skolan)

www.ajtte.com/wp-content/uploads/lararhandledning-pdf.pdf   
Lärarhandledning med fakta, instruktioner, uppgifter och boktips.

www.de5stora.se Om de fem stora rovdjuren.

www.naturvardsverket.se Naturvårdsverkets hemsida.

www.wwf.se Världsnaturfondens hemsida.

www.indigenousportal.com  Internationell sida för ursprungsbefolkningar, ej på svenska.

www.sfn.se/skola/ FN:s svenska sida för skolor.

www.sfn.se FN:s svenska hemsida.
          
www.fjallen.nu Länsstyrelsens sida om samer, fjällen, Laponia mm.

www.sli.se Skolornas beställningssida för filmer. Sök på ordet samer och du 
får massor med filmtips!

http://www.skansen.se/docs/Studiematerial_Samer.pdf
Studiematerial från Skansens visningsavdeling och Svenska Samernas Riksförbund (SSR) om 
samisk identitet och kultur.

www.ur.se/Vuxen/Tv/Tema-Samer  Här finns filmtips men även webbkurs i lulesamiska och 
nordsamiska. Även faktasidor om samer.

www.filmcentrum.se Här beställer du filmlådan Sapmi Ealla.

www.nll.se/upload/IB/ku/nbmum/Avdelningar/Publika%20avd/Pedagogik/samisk%20storylin
e/Hela%20handledningen%20Sapmi.pdf
Ett färdigt arbetsmaterial som passar åldrarna 6-16 år.
Handledning till Storyline-arbete om Sapmi – Sameland Om samisk kultur och historia, 
publicerat av Norrbottens museum.



Övrigt material

Läromedelspaketet  Ett år med en renskötarfamilj, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
Författare: Anne Pavval  Illustratör: Henry Svahn. Innehåller: Berättelsepärm, storboken, 
memorykort, berättelsebilder, storkartan. 1260 kr exkl moms.  Finns på Östra.

Duodji-påsen som kan hyras hos Sameslöjdstiftelsen, Jokkmokk.

Ájtte-väskan som kan hyras på Ájtte Fjäll- och Samemuseum, Jokkmokk.

Frågelådan Om samer som finns på Östra, kan köpas av Samernas utb.centrum, Jokkmokk.
Arbetsmaterial för år 6-9.

Memoryspelet Gissto som finns på Östra, kan köpas av Sameslöjdstiftelsen, Jokkmokk.

Barnens rajd om den blir stationär i Jokkmokk.

Övriga tips

Både Ájtte och Samernas utbildningscentrum har kåtor som man kan fråga om lov att låna.

Använd all personal som har kunskaper i ämnet. Du har säkert någon kunnig på ditt jobb, du 
kan ringa sameskolan och du kan fråga någon av deltagarna i denna arbetsgrupp; Gun Aira, 
Hannele Pelli, Kerstin Omma, Susanne Andersson, Isak Skum och Ewa-Christina Blind.
Vidare finns Sametinget, Samernas utbildningscentrum och Àjtte Svenskt fjäll- och 
samemuseum.


