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Vi ønsker å begynne med å anerkjenne at område vi bor i og lever av også er det 
Sørsamiske folkets land



Presentasjonen omhandler erfaringer fra gjennomføring og 
resultater fra evaluering fra FoU prosjektet om den samisk 
stjernehimmelen.

Hovedmålet med dette prosjektet er å fremme interesse og 
en dypere forståelse for forestillingene om den samiske 
stjernehimmelen i barnehager, skoler og i lærerutdanning.



Den Samiske mytologien om stjernehimmelen

Sirkulerende rundt Nordstjernen kjenner vi til mange stjernetegn

På himmelen er ca. 6000 stjerner synlige uten kikkert. Disse er delt inn i 88 konstellasjoner. 
Mange av dem fikk navnet sitt for flere tusen år siden

Konstellasjonene vi vanligvis bruker, er knyttet til legender fra gresk mytolog

Men andre kulturer hadde helt andre konstellasjoner og historier om disse

Den samiske mytologien om stjernehimmelen er lite kjent for oss



• Reinsdyret er Samenes mest verdifulle dyr 
og har derfor en sentral plass i mytologien 
om stjernehimmelen

• Stjernekonstellasjonene symboliserer 
karakterer i en kosmisk jakt på rein/elg 
(Sarvvis) hvor flere jegere og hjelpere er 
involvert

• Mytologien er lite kjent, selv om historien 
som fortelles er mer forankret vårt felles 
arktiske liv sammenlignet med det vi kjenner 
fra gresk mytologi

Saviomusea / Saviomuseet
https://digitaltmuseum.no/011045215612/ro-opplagstrykk



Den kosmiske jakten

Samene har vær dyktige skiløpere som har bodd i 
rike jaktområder og ønsket seg god jakt og godt fiske

Mange av de samiske stjernekonstellasjonene
forestiller dyr, jaktredskaper, jegere og skiløpere

Jaktscenen på stjernehimmelen har pågått i
uendelige tider

Skulle jakten på en rein/elg noen gang lykkes vil
verden gå under

“Den himmelske jakten”: video fra Saemien Sijte, 
Sørsamisk museum og kultursenter
https://www.youtube.com/watch?v=rh4izdWP3XE

https://www.youtube.com/watch?v=rh4izdWP3XE


Nordstjernen (Stella 
Polaris/Bohaji) er selve
«himmelnagelen» i nord

I den polare natten har samene brukt kunnskap om 
stjernenes systematiske bevegelse på himmelen, både som
kompass og klokke



Hovedkarakterene nordsamisk



Flere nordsamiske aktører:

Gállábártnit:

3 brødre, dyktige jegere, de fant
opp skigåing og bærer med seg 
spyd, kniver og en kjele

Gállá (stjernen Sirius) er deres
far

Cuoigit: 2 dyktige skiløpere

Boares Áhkku : en gammel
kvinne med flere små hvalper
(Pleiadene)



https://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk-i-skolen/
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.2-identitet-og-kulturelt-mangfold/


Undervisningopplegget

Opplegget er delvis basert på en naturfaglig undervisningsressurs fra 
Nordnorsk vitensenter og videreutviklet til et tverrfaglig prosjekt for elever 
og lærerutdanningene ved Nord universitet og videreutdanning for lærere 
(KIL, Dekomp).

Teoretisk innføring:

• Universet og solsystemet (Big Bang, galakser, melkeveien, stjerner, planeter
og hvordan de sirkulerer rundt solen)

• Den samiske kulturen som del av norsk kulturarv, samisk mytologi og den 
kosmiske jakten

• Trykk på skinn og tekstil, Land Art



Praktiske, utforskende aktiviteter ute og inne

• Lage et stjernehjul og lære å navigere på stjernehimmelen

• Finne deltakerne i den kosmiske jakten ved bruk av stjernehjulet

• Bygge stjernekikkert med samiske stjernebilder

• Big bang med mel og vann

• Solsytem i målestokk ute



Praktisk estetiske aktiviteter ute og
inne

• Bruke land art, dramatisering og trykk på
skinn/tekstik for å gjenskape den samiske
stjernehimmelen

• Gruppepresentasjoner med formativ vurdering
(studentvurdering og vurderin fra lærere)

• Refleksjon over prosess, produkt , sammhandling
også i forhold til egen undervisning/lærerrolle

• Etterarbeid



Forskningsmetode
Hvordan kan fysisk aktive, estetiske og skapende arbeidsmåter hjelpe deltakerne til  å få en 
dypere forståelse for samisk tradisjon og mytologi?

• Kvalitativ forskningstilnærming som gir innsikt i deltakernes refleksjoner ett år etter 
undervisningsprosjektet

• Induktiv tilnærming inspirert av Grounded theories sosialkonstruktivistiske retning (Charmaz, 
2006)

• Kontinuerlig åpen koding, kategorisering  fenomener

• Konstant komparativ analyse (aksial og selektiv koding), utvinning av dataene som førte til 
konsepter, ideer og kategorier/teori

Casus Participants Method
Case 1 12 pupils from 3rd and 4th grade Focus group interview of 7 pupils one year after

Case 2 34 teachers Open ended questionnaire (14 answers), one year after



Analyse

Raw data Initial codes Focused codes Axial coding/Categories

P1: "Not just talk about it and stuff, to do it, like, a little 
differently”

P2: "That we don’t have to write about it, then we can be 
outside and do it"

Not just talk

Do it

Don’t have to write

be outside

Do it

Variety, more dividends. 

Customised. 

Place-based.

Active in relation to subjects-

making.

Bodily learning

Thinking by Making

Authentic setting

P3: "Yes, we learn more because it was very exciting" learn more
exciting

Relevant, interesting, engaging
feelings

Affective

T1: “I probably remember everything, I believe it is 
because we "did" with the body and what we did.”
T3: “We remember because we got to work with the body, 
build and collaborate and that cooperation in groups was 
a positive experience”

Remember everything
Do it with the body
WHAT we did

Learning
Active
Engaging
Relevance

Collaboration

Bodily learning
Affective learning

Collaborative art

T2: “It was a great way to make it last by using it physically 

and actively.”

Remember better when you have used the 
knowledge physically.

Learning 

Active

Bodily learning
Thinking by Making



Resultat

• Historier om samisk mytologi finnes i liten grad i lærebøker. Få deltakere 
hadde kunnskap om den samiske stjernehimmelen

• Lærere og lærerstudenter satte pris på å få innblikk i hvordan å underviser 
elever praktisk estetisk og utforskende om den samiske stjernehimmelen 

• Deltakerne likte de kreative utfordringene med å gjenskape den kosmiske 
jakten ute med land art og var engasjerte i å dramatisere jakten på Sarvvis

• Elevene fikk erfaringer med hvordan det var å leve og navigere i mørketida før 
elektrisk lys, klokker, mobiltelefoner og kompass fantes

• Deltakerne syntes det var interessant og lærerikt å få kunnskap om og innblikk 
i samisk mytologi og håndverkstradisjoner



• Deltakerne husker historien og aktivitetene ett år senere, noe som tyder på 
dybdelæring for både elever og lærere (Sawyer, 2014; Dahl & Østern, 2019).

• Deltakerne understreker at de husker fortellingen fordi det var spennende og  sier 
at de lærte mens de gjorde det (bygde den utendørs, dramatiserte jakten osv.). 
Andre fremhevet samarbeidet og muligheten for å bruke kroppen til å lære 
(Sawyer & DeZutter 2009; Merleu-Ponty 1967).

• Autentisitet er viktig, men undervisningsstedet kan være hvor som helst i nord. 
En autentisk setting ble fremhevet som viktig for fremme en helhetlig opplevelse 
for deltakerne (Jordet 2010; Fägerstam & Blom, 2013).

• Praktisk-estetiske læringsformer gir læreren muligheter til å trekke en rød tråd 
mellom fagene og skape en autentisk opplæringssituasjon preget av en helhet, 
sammenheng og positive opplevelser for elevene. Men dette krever planlegging 
og samarbeid mellom faglærerne (Jordet, 2010, Dahl & Østern, 2019).



Prosjektet viste seg å være viktig for å øke kunnskapen og interessen for den samiske 
mytologien om stjernehimmelen. 

Det er avgjørende å følge læreplanens intensjoner og undervise i dette temaet, ellers 
mister vi denne delen av vår felles kulturhistorie og dermed en del av vår identitet i 
nord.

En større innsats og fokus fra utdanningssystemene er nødvendig for at prosjekter
som disse skal implementeres i lærerutdanning og skole. 

Både i forhold til bruk av uteskole og det samiske elementet i læreplanen, begge
anses ofte som en slags avbrekk/“happening” 

Konklusjon



Further reading:

• Relate North publication 2019: Sørmo, W., Stoll, K. 
& Gårdvik, M. «Starry Sky – Sami Mythology as 
Inspiration for Collaborative Artistic Expressions 
and Learning Retention. 

Useful links:

• http://www.leidin.info/Stjernebilder-og-
stjernestier.html

• https://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=815
466

• https://www.viten.no/?stjernehimmel_tegn

• http://www.mn.uio.no/astro/tjenester/publikum/a
lmanakken/innhold/tema2001.html

• https://nordnorsk.vitensenter.no/stjernehjul

Spørsmål?

http://www.leidin.info/Stjernebilder-og-stjernestier.html
https://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=815466
https://www.viten.no/?stjernehimmel_tegn
http://www.mn.uio.no/astro/tjenester/publikum/almanakken/innhold/tema2001.html
https://nordnorsk.vitensenter.no/stjernehjul

