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INNHOLD

• Bakgrunn: Tradisjonskunnskap i 
friluftslivsundervisningen ved UiT

• Reindriftsprosjektet: Læringsaktivitet og 
forskningsprosjekt

• Foreløpige resultat og diskusjon
• Studentens erfaringer og opplevelser

• Relevans for yrkesrolle

• Aktualitet og videre forskning



Tradisjonskunnskap i
friluftslivsundervisning

«Finnmarks lokale
natur, tur-
og friluftslivstradisjoner
tas i bruk i
undervisningen»



REINDRIFTSPROSJEKT

• Synlig kulturbærer

• Møtepunkt i friluftsliv

• Siida

• Nomadisk drift

• Samlinger



Læringsaktiviteter



Eksotisk opplevelse 
eller læringsarena?

➢Hvilke opplevelser og erfaringer 
uttrykker studentene etter deltagende 
møte med samiske reindriftsutøvere?

➢Hvilke refleksjoner gjør studentene 
om relevansen dette kulturmøtet kan 
ha for en fremtidig yrkesrolle? 

Og hvilken overføringsverdi kan dette ha 
i andre læringssammenhenger?



Kvalitativ metode
• Refleksjonsnotater studenter
• Gruppeintervju av studenter
• Kollektiv, kvalitativ analyse



Opplevelser og erfaringer

« Man ble bare kastet ut i oppgaven»

«Opplevelsen i kverna var spennende, 
lærerik og artig»

«Den opplevelsen kommer jeg til å ha 
med meg resten av livet»

«Det var interessant å se hvordan man 
parterer dyret og bruker omtrent alt 
som er for å kaste minst mulig»

«Her fikk man virkelig bli kjent med 
menneskene gjennom samarbeidet om 
arbeidet». «Jeg fikk ta del i den ekte
samiske kulturen»

«Learning by doing»

Kroppslig/ sanselig/ 
emosjonell 
opplevelse

Matkulturopplevelse

Fellesskap



Relevans for yrkeslivet

«Jeg visste veldig lite om samisk kultur»

«Jeg vil ta med meg erfaringen av å 
begynne på en oppgave uten mye 
instruksjon i forkant»

«Å faktisk fokusere bare 100% på en ting 
er jo veldig sunt»

«Vi har erfart hvordan det er å jobbe 
aktivt og fysisk i mange timer, og hvordan 
det er å være veldig sliten i både kropp og 
hode»

«Vet mer når jeg skal dra på tur der det er 
reinsdyr»

Kunnskapsgrunnlag

Ferdigheter/ 
arbeidsmåter

Arbeidsmoral

Naturkunnskap



«Dette [kulturmøtet] kan være med å 
begrense fordommer og øke 
forståelsen for og kunnskap om den 
samiske kulturen»

«Den erfaringen vi har fått, er ikke 
noe man kan forstå av å lese om 
samer i en bok! »

Kulturforståelse



Overføringsverdi -
andre læringsarenaer

• Autentisk læringssituasjon

• Tradisjonell samisk læring -
læring i friluftsliv?

• Friluftslivsutøvelse/ naturguiding
– konsekvenser av ferdsel

• Samisk kultur i skoleverk og 
utdanning



Reindrift - eksotisk opplevelse eller kulturell
læringsarena?

Takk for oss!


