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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att ta reda på vilka uppfattningar som elever och lärare har om 

erfarenhetsbaserad pedagogik som metod för att öka kunskap och förståelse om samisk kultur. 

Vidare var syftet att studera vilka likheter och/eller skillnader som fanns mellan lärarnas 

uppfattningar och elevernas uppfattningar om erfarenhetsbaserad pedagogik som arbetsmetod. 

Eleverna som valdes ut till studien gick vid tillfället i årskurs sex och lärarna som intervjuades 

för studien undervisade i samhällsorientering i de respektive klasserna. Både eleverna och 

lärarna har tagit del av ett projekt som går ut på att besöka en kulturminnesplatsför att lära sig 

mer om bland annat samisk kultur och den samiska historien som är kopplad till staden. Studien 

genomfördes genom att intervjua eleverna i mindre grupper, så kallade fokusgrupper. Som 

komplement till intervjuerna fick eleverna svara på en enkät med frågor kopplade till studiens 

syfte och frågeställningar. Lärarna intervjuades enskilt. Studiens resultat visar på att både elever 

och lärare anser att det är viktigt att lära sig om samisk kultur. Eleverna uppfattar 

erfarenhetsbaserad pedagogik som något som ger dem en bättre förståelse och kunskap om den 

samiska kulturen och deras historia. Vidare visar studien att eleverna lättare minns vad de lärt 

sig och utfört då de själva fått pröva på olika aktiviteter och utfört praktiskt arbete. Lärarna i 

studien är av samma uppfattning. Lärarna menar att de praktiska inslagen leder till att eleverna 

får möjlighet att lära med flera sinnen. Studien visar även att lärarna uppfattar det som att 

eleverna lättare minns vad de lärt sig tack vare de praktiska inslagen. Studien visar på vikten av 

att hitta en balans mellan teori och praktik och att undervisning i skolans närmiljö kan öka 

elevernas kunskap och förståelse om samisk kultur. 

Nyckelord: Erfarenhetsbaserad pedagogik, learning by doing, samisk kultur, studiebesök, 

upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till de elever och lärare som medverkade i studien. Utan er skulle det 

aldrig ha blivit något resultat. Era åsikter, uppfattningar och förslag har varit givande, inte bara 

för studien, men också inför mitt kommande yrke som lärare. Vill även tacka övriga lärare som 

hjälpt till i kontakten med vårdnadshavare samt till att hitta tider för att intervjua eleverna. Till 

sist vill jag tacka min handledare Lisbeth. Tack för ditt stöd under arbetet med studien. Den tid 

och ditt engagemang du gett har varit guld värt.  

 

Amanda Sjöberg Stålnacke 

Mars 2019 
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1 Inledning 
I den här delen kommer en förklaring till det område som valdes för studien och vad som 

påverkat valet av erfarenhetsbaserad pedagogik. Här presenteras också vilket pedagogiskt 

synsätt studien utgår från. Denna studie gjordes under min studietid till mellanstadielärare vid 

Luleå Tekniska Universitet.  

 

På senare år och speciellt efter kursen samhällsorientering har mitt personliga intresse för 

samerna och deras kultur ökat. Respekten, kunskapen och förståelsen för samerna har blivit 

bättre än för några år sedan, men fortfarande finns det mycket att göra för att ge kunskap och 

förståelse för denna minoritetsgrupp. Eftersom det i samhället finns en blandad syn på samer 

känns det viktigt att skolan kan vara en plats där det samtalas och undervisas om denna grupp 

utan att väga in egna personliga värderingar. En plats där det talas om rennäringen som inte 

bara är en av samernas näringar utan också något som är ett kulturarv som renskötaren bär och 

förvaltar. En plats att tala om den turism som en del av samerna driver, där de erbjuder olika 

aktiviteter som är förknippade med renen, jakt, fiske med mera. Idag kämpar samerna mot bland 

annat exploatering av Sápmi, mot gruvföretagen, miljöförstörelse och diskrimineringen av 

samerna och deras rättigheter. Min personliga åsikt är att det är viktigt för eleverna att känna 

till Sveriges ursprungsbefolknings historia och kultur för att på så vis kunna koppla det till 

samernas situation i dagens samhälle och mot skolans styrdokument. 

 

I Sverige finns det idag fem sameskolor, fyra av dem finns i Norrbotten medan den femte är 

belägen i Tärnaby i Västerbottens län. Sameskolan har sin egen läroplan, Läroplan för 

sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, i fortsättningen kallad Lsam 11 

(Skolverket, 2011), men undervisningen utgår i grunden från Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, i fortsättningen kallad Lgr 11 (Skolverket, 2018), med 

ett kursplanstillägg i samiska. I Lsam 11 (Skolverket, 2011) står tydligt syftet med ämnet 

samiska och det är att utveckla kunskap om det samiska språket men också att ge kunskap om 

den samiska kulturen (Skolverket, 2011). All undervisning vid Tärnaby sameskola har en direkt 

koppling till samernas kultur och historia och på så vis blir samernas kultur mer naturlig i 

undervisningen vid den skolan i jämförelse med andra skolor runt om i landet. 

 

Idén till undersökningen kom från min dotters förskola. I en kommun i Västerbottens inland 

finns ett projekt som bland annat handlar om samerna och deras kultur. Alla barn från 

förskoleklass till årskurs sex får besöka kulturminnesområdet ungefär två gånger per läsår för 

att lära sig mer om hur skogs- och jordbruk såg ut förr i tiden och hur det med tiden har 

förändrats och ser ut idag. En annan del av detta besök är att ta del av den samiska kulturen. På 

platsen finns kåtor att besöka där eleverna kan laga mat över öppen eld, lyssna till den samiska 

trumman, jojk och berättelser om samerna. Ibland finns stationer där eleverna får pröva på att 

kasta lasso, sameslöjd med mera. Det är ett tillfälle för eleverna att ta del av och lära sig mer 

om den samiska kulturen. Kulturminnesområdet var till en början ett samiskt vinterviste men 

när det under 1600-talet skulle upprättas marknadsplatser i norr var det samerna själva som 

valde denna plats som handelsplats. Senare byggdes även kyrka, skola, tingsbod med mera och 

vid ett senare skede, år 1632, byggdes lappmarkens första gemensamma trivialskola. Detta var 
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början på vad som idag är staden Lycksele. Alla dessa delar som byggdes på platsen finns mer 

eller mindre kvar idag. Då jag själv är uppvuxen i staden känner jag en stark koppling till denna 

kulturminnesplats och det studiebesök eleverna får möjlighet till under sin skolgång.  

 

Studien kommer till stor del utgå från filosofen John Deweys synsätt på lärande, det vill säga 

learning by doing och det sociokulturella perspektivet på lärande samt en erfarenhetsbaserad 

pedagogik. För många år sedan var det den klassiska katederundervisningen som dominerade 

klassrummen runt om i Sverige, det var läraren som pratade och eleverna lyssnade. Idag syftar 

undervisningen mer på att ge eleverna inflytande, undervisa i ett levande klassrum där eleverna 

får möjlighet att resonera och diskutera med varandra för att befästa sin kunskap, detta är något 

som Skolverket (2018) slagit fast som ett av skolans uppdrag. Uppdragen i dagens skola är 

många men det skolan bland annat har i uppdrag är att ge eleverna lust att lära, ge eleverna 

inflytande i sitt eget lärande och att genom en varierad undervisning öka elevernas förmåga att 

utveckla kunskaper i olika ämnen. Dessutom ska eleverna utveckla sin förmåga att arbeta 

tillsammans med varandra (Skolverket, 2018). Alla dessa delar, med flera, kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet och erfarenhetsbaserad pedagogik. Det finns även forskning som 

visat på att elevernas inlärning ökar i och med att eleverna rör på sig samtidigt och är aktiva, 

den ökar när eleverna får möjlighet att prova på och arbeta praktiskt (Klingberg, 2011). Studien 

kommer därför handla om erfarenhetsbaserad pedagogik och hur det påverkar elevernas 

förståelse och kunskap när det kommer till samisk kultur. 

 

Detta kommer studeras utifrån ett elevperspektiv genom elevintervjuer med kompletterande 

enkätfrågor samt en intervju med två lärare som undervisar i samhällsorientering i årskurs sex. 

Dessa intervjuer görs för att få vetskap om elevernas uppfattning om detta arbetssätt stämmer 

överens med lärarnas syn på detsamma. Resultatet av denna studie kan i fortsättningen användas 

för att få ett mer kreativt och varierande lärande när det kommer till undervisning av den 

samiska kulturen i skolan. Samt ge svar på om man genom undervisning i kombination med 

praktiskt arbete, studiebesök och även ämnesöverskridande undervisning kan bidra till att öka 

elevernas förståelse för och kunskap om den samiska kulturen. 
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2 Syfte och frågeställning 
I denna del presenteras studiens syfte och vilka frågeställningar som studien ska besvara. 

2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att synliggöra hur elever och lärare uppfattar erfarenhetsbaserad 

pedagogik som metod för att möjliggöra en djupare förståelse och kunskap om samisk kultur. 

2.2 Frågeställningar 

- Hur uppfattar eleverna erfarenhetsbaserad pedagogik som metod för att nå kunskap och 

förståelse om samisk kultur?  

- Hur uppfattar lärarna erfarenhetsbaserad pedagogik som metod för att nå kunskap och 

förståelse om samisk kultur? 

- Vilka skillnader och/eller likheter finns mellan elevernas och lärarnas uppfattningar om 

betydelsen av erfarenhetsbaserad pedagogik, som metod för att nå kunskap och förståelse om 

samisk kultur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



4 
 

3 Bakgrund 
I den här delen kommer en förklaring och en fördjupning av det sociokulturella perspektivet 

samt en definition av erfarenhetsbaserad pedagogik. Med utgångspunkt från läroplanens 

centrala innehåll och kunskapskrav kommer också en definition av samisk kultur och 

kopplingen till läroplanen och andra förordningar att presenteras. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

I denna studie kommer en rad personer och deras syn på lärande lyftas fram och de har alla på 

ett eller annat sätt koppling till de valda frågeställningarna. John Dewey, Jean Piaget, Lev S. 

Vygotskij och David A. Kolb har alla en koppling till studiens syfte och deras syn på lärande 

kommer presenteras längre fram i arbetet. När det kommer till inlärningsteorier finns det en rad 

olika teorier om hur inlärningen sker. Det finns dock en gemensam uppfattning och det är att 

alla kan skaffa sig kunskap (Manger, Lillejord, Nordahl & Helland, 2013). Det som skiljer de 

olika teorierna åt är de tre orden, vad, var och hur. Det första ordet som separerar de olika 

teorierna är vad kunskap är, det andra är var kunskapen kommer ifrån och det tredje och sista 

är frågan om hur människor tillförskaffar sig kunskap (Manger et al., 2013). Som tidigare 

nämnts utgår denna studie från det sociokulturella perspektivet och till stor del av Deweys 

synsätt på lärande.  

Det finns tre förutsättningar för att kunna förstå det sociokulturella perspektivet, den första är 

att människor lär genom att delta i olika kunskapsprocesser, den andra förutsättningen är att 

människor måste vara aktiva medskapare av kunskap och den sista förutsättningen är att det 

krävs en förståelse för att kunskapen är förändringsbar (Manger et al., 2013). Vidare innebär 

det sociokulturella perspektivet att om människan inte är av den uppfattningen att kunskap går 

att förändra, kan heller inte människan vara deltagande i den process som krävs för att skaffa 

sig kunskap (Manger et al., 2013). Ett exempel på denna förutsättning kan ses i den tidigare 

teorin om att jorden är platt, genom vetenskap och ny forskning finns idag ny kunskap om att 

jorden är rund. Inom det sociokulturella perspektivet har det länge funnits olika riktningar, men 

enligt Dysthe (2007) är det först på senare år som de pedagogiska och psykologiska 

riktningarna, som ett samlat perspektiv, varit framstående. De forskare som fördjupat sig i det 

sociokulturella perspektivet studerar hur det individuella, sociala och kulturella förhållandet, i 

samspel, kan ge ny kunskap när det kommer till människors utveckling och inlärning (Manger 

et al., 2013). Något som är grundläggande för det sociokulturella perspektivet är den om att 

människan lär tillsammans med andra. Det anses att språket, den sociala kontexten och 

kulturella möten är det som ger människan kunskap. Detta till skillnad från rationalismen och 

empirismen som var och en står för en annan syn på människors inlärning.  

3.1.2 Dewey 

Dewey (2009) ställde sig kritisk till en av den sociokulturella inriktningen som menade att den 

behavioristiska teorin inte skulle komma att forma människor utan istället enbart skulle, 

djurlikt, träna människan. Detta skulle enligt Dewey inte leda till kunskap, vilket en utbildning 

är till för (Dewey, 2009). Utifrån Deweys syn på inlärning myntades uttrycket learning by 

doing. Dewey menar att människor tillförskaffar sig ny kunskap genom att göra (Manger et al., 

2013). Kunskap handlar om att eleverna lär sig bäst när de får ta den teori de lärt sig och använda 

den genom att göra någonting praktiskt. Dewey menar att det inte spelar någon roll hur mycket 
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teori en elev lärt sig, den kommer inte djupt befästas eller bli begriplig om eleverna senare inte 

får använda sig av den rent praktiskt (Manger et al., 2013). Det här är något som även Egidius 

(1999) lyfter fram som viktigt. Egidius anser att det inte bara är läraren som ska vara aktiv och 

ge kunskapen till eleverna, utan det eleverna läst sig till måste sedan utföras genom olika 

aktiviteter, eleverna måste bli de aktiva (Egidius, 1999). Dewey kom att bli missförstådd på 

grund av sin syn på hur inlärning går till, det antogs att Dewey menade att läromedel skulle 

ersättas mot enbart praktiskt arbete. Det Dewey egentligen menade och var tvungen att 

förtydliga var att inlärning är och sker genom en process och att kunskap är något människor 

får när de utför handlingar (Dewey, 2013). Processen sker genom ett möte mellan erfarenheter, 

undervisning, läroböcker, interaktion med andra och det är genom dessa människan får ny 

kunskap. Det är en kombination av flera metoder som gör att kunskap bildas menar Dewey och 

lyfter fram läraren som en viktig del i denna process (Dewey, 1997). Människor lär genom 

erfarenhet, erfarenhet som skapas genom att delta i olika aktiviteter eller att utsättas för olika 

situationer. Detta blir ett tillfälle för att möta andra människor, med annan kunskap och 

erfarenheter, ett möte med nya omgivningar. De nya situationerna kan upplevas mer 

problematiska, att stå inför något utan att ha kunskap om det, ett problem som måste lösas. Det 

är genom sådana situationer Dewey menar att kunskap uppstår, det vill säga genom processen 

att stå inför något nytt, bearbeta, lösa och i efterhand reflektera över situationen. Dewey talar 

även om att genom att möta andra människor i olika situationer och sammanhang kan vi 

tillförskaffa oss kunskap. Detta sker genom att vi med hjälp av språket kommunicerar och delar 

med oss av kunskap och erfarenheter (Dewey, 1997). 

 

3.1.3 Lev S. Vygotskij 

Vygotskijs (1978) synsätt på inlärning låg i linje med Deweys. Vygotskij menade att kunskap 

inte är något som bara kan nötas in utan det krävs mer än så för människan att skaffa sig kunskap 

(Vygotskij, 1978). Precis som Dewey ansåg Vygotskij att den behavioristiska synen på lärande 

inte stämde överens med sin egen övertygelse. Vygotskij menade istället att kunskap inte enbart 

sker inom individen själv utan också tillsammans med andra, en yttre process. Vygotskij 

poängterade också att den process som kommer först är den yttre som sedan följs av den inre 

processen (Vygotskij, 1978). Zone of Proximal Development är ett begrepp som beskriver 

Vygotskijs syn på inlärning. Detta begrepp beskriver Vygotskijs teori, att människor lär 

tillsammans och med andra genom att dela med sig av kunskap genom handling och språk 

(Vygotskij, 2001). Om två elever som befinner sig på olika stadier rent kunskapsmässigt 

tillsammans ska lösa ett problem kommer den elev som befinner sig i den lägre zonen få ny 

kunskap. Detta genom att tillsammans lösa problemet genom att använda sig av språket. 

Vygotskij anger språket som ett av det viktigaste redskapet när det kommer till ny kunskap och 

det genom interaktion med andra som nyttan av zonen för utveckling kommer till användning 

(Vygotskij, 1978). Ett exempel på detta beskriver Vygotskij (1999) där handlar det om att två 

barn i samma intellektuella ålder, sju år, ska lösa ett antal uppgifter. En elev klarar med lite 

hjälp av uppgifter som är på en nioårings nivå medan det andra barnet hamnar på en 7,5-årings 

nivå. Vygotskij menar att den eleven tillsammans med andra, en annan elev eller vuxen kan 

lösa en uppgift och hamna i nästa utvecklingszon, den zon som ligger närmast (Vygotskij, 

1999). 
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3.1.4 Piaget 

Piaget (1972) hade precis som Vygotskij en teori om barns utvecklingszoner. Till skillnad från 

Vygotskij ansåg Piaget att det fanns fyra olika faser som barn gick igenom. Dessa faser startar 

redan några månader efter barnet föds och sista fasen börjar när barnet är i elvaårsåldern. För 

varje fas är barnet mogen för att få ny kunskap och lära sig nya saker (Piaget, 1972). Piaget 

menade vidare att barn ej kan lära sig nya saker om de inte är nog gamla, alltså befinner sig i 

rätt fas. Detta var något som många andra som var insatta i ämnet kritiserade, bland annat 

Vygotskij som i sin tur menade att detta hämmade barnen och dess nyfikenhet och lust till att 

lära sig mer. Något de dock hade samma syn på var hur barnen fick ny kunskap. Piaget menade 

som många andra att barnen får kunskap genom att de tillsammans med omvärlden aktivt 

använder sig av sina erfarenheter (Manger et al., 2013). Bakom denna tanke finns begreppen 

schema, assimilation och ackommodation. Piaget menade vidare att barnet själv måste vara 

aktivt för att genom omgivningen skapa ny kunskap. Schema är något som sätter sig hos barnet 

efter det att barnet har fått vara med om något nytt. Om barnet ser en fågel flyga kan barnet nu 

lägga till i sitt schema att fåglar både kan sitta på marken, vilket barnet sett fågeln göra tidigare, 

och flyga. Detta kallas assimilation. Barnet måste nu ändra sitt schema och förhålla sig till den 

nya kunskapen och detta kallas ackommodation (Manger et al., 2013). 

 

3.1.5 Freinet 

Freinet (1975) lade grunden till en pedagogik som idag kallas Freinetpedagogiken eller 

Freinetrörelsen. Freinets främsta mål med sina idéer var att förändra den franska folkskolan 

(Freinet, 1975). Under medeltiden var skolan utformad på ett sådant sätt att eleverna lärde sig 

det de behövde kunna för att klara sig i samhället. Till exempel behövde inte adelsmän lära sig 

läsa, utan det var viktigare att de lärde sig uppföra sig på ett sätt som var passande för adeln. 

Det var också viktigare att lära sig jaga och kriga. Undervisningen formades på ett sådant sätt 

att det skulle passa personen som skulle få undervisningen (Freinet, 1975). Freinet lyfter fram 

den förändring som skedde under 1800-talet. Fokus skiftades från att utgå från vem som skulle 

lära sig till att värdera läsning, räkning och skrivning högst och i och med detta menade Freinet 

att barnen inte längre lär för livet. Det skapades en klyfta mellan Freinet, hans anhängare och 

folkskolan. Idén med folkets skola var att barnet ska vara i centrum, skolan ska vara en 

arbetsskola. Freinet menar dock inte att skolan ska fungera som en lärlingsskola där barnet 

enbart arbetar, men att arbete skall vara den drivande kraften. Freinet menar vidare att tekniska 

hjälpmedel och arbetsredskap måste få ta större plats (Freinet, 1975). Freinets tankar stannar 

inte vid hur undervisningen ska utformas. Freinet presenterar även idéer kring skolans 

lokalisation, skolans uppbyggnad med klassrum, hur möbleringen ska se ut och vilket 

arbetsmaterial som ska användas. Som ett exempel menar Freinet att det på skolan ska finnas 

sammanlagt åtta verkstäder. Fyra som är inriktade mot manuellt arbete och fyra som är inriktade 

mot sociala, intellektuella och konstnärliga arbeten (Freinet, 1975). Den pedagogiska idén var 

omfattande och grundligt genomtänkt. När det kommer till undervisningsmetoderna i 

folkskolan liknar Freinet dessa med ett nyplanterat träd. ”Den verkar som alltför tidiga skott på 

ett nyplanterat träd som kan ge ett ögonblicks illusion av liv. Men rötterna har ännu inte vant 

sig vid jordmånen, de kan inte ge den nödvändiga näringen, och plantan vissnar och dör” 

(Freinet, 1975, s. 179). 
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Det Freinet menar är att det krävs trevande experiment för att få en djupare bildning. 

Experiment tröttar inte ut barnets minne som en föreläsning gör. När barnet är inne i ett 

intressant experimenterande glömmer de tiden och kan på så vis arbeta längre och samtidigt 

tillförskaffa sig kunskap (Freinet, 1975). Sammanfattningsvis syftar Freinets teori till att barnet 

ska vara i centrum när det gäller skola och undervisning. Det ska inte vara examinationer som 

ska vara drivkraften till lärande utan barnen ska lära för livet genom att arbeta praktiskt och 

experimentera. Detta ska vidare öka djupinlärningen hos barnet. De tekniska hjälpmedlen och 

andra arbetsredskap ska användas för att öka inlärningen. Till sist ska närmiljön tas tillvara på 

för att genom denna ge eleverna kunskap för livet (Freinet, 1975). 

 

3.2 Erfarenhetsbaserad pedagogik som begrepp 

Learning by doing kopplas till uttrycket erfarenhetsbaserad pedagogik. Dewey menade att 

eleverna måste få bli de aktiva och utföra handlingar för att tillförskaffa sig ny kunskap (Dewey, 

2013). Kolb (2015) har inspirerats av Dewey och fortsatt forska om erfarenhetsbaserad 

pedagogik för kunskap. ”A common usage of the term ’experiential learning’ defines it as a 

particular form of learning from life experience; often contrasted it with lecture and classroom 

learning” (Kolb, 2015, s. 18). 

 

Erfarenhetsbaserad pedagogik skiljer sig från den behavioristiska synen på lärande och de 

traditionella undervisningsmetoderna. Kolb betonar att erfarenhetsbaserad pedagogik inte ska 

ses som ett tredje perspektiv på lärande utan snarare en kombination av erfarenhet, uppfattning, 

kognition och beteende (Kolb, 2015). Som ett exempel tar Dewey (2004) upp att leva på en 

bondgård bland växter, djur och natur. Ingen undervisning kan mäta sig med att leva mitt bland 

allt detta. Almius (2006) menar att i erfarenhetsbaserad pedagogik är elevernas upplevelser och 

erfarenheter centrala delar och att bildningen blir grundligt införlivad när eleverna får testa på 

något som kopplar samman teori med verklighet. Kolb (2015) anser att inlärning är en process 

som består av fyra olika faser, eller som Kolb beskriver, den sker i cykler. 

 
Figur 1: En förenklad bild av Kolbs cirkel. (Kolb, 2015, s. 68) 
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Kolbs cirkel består av fyra olika delar som Kolb menar är viktiga när det kommer till 

inlärningsprocessen. Den abstrakta förståelsen står för den fakta och de tankar eleven har sedan 

tidigare och den som kan ges vid undervisningstillfällena. Förståelsen tar sedan eleven med sig 

när de senare får vara aktiva och själva pröva den kunskap och förståelse de har, genom aktiv 

prövning. Det tredje steget är att eleverna tillförskaffat sig konkret erfarenhet med hjälp av den 

praktiska delen där de fått pröva sig fram. Det fjärde och sista steget handlar om att reflektera 

över de tidigare två stegen. Till sist sluts cirkeln och eleven hamnar återigen vid abstrakt 

förståelse där eleven fått mer förståelse och kunskap genom att följa de fyra stegen i cirkeln. 

Detta är en levande process som pågår hela tiden (Kolb, 2015). 

 

3.2.1 Tidigare forskning om erfarenhetsbaserad pedagogik 

I en tidigare studie gjord av Larsson (2012) ansåg både elever och lärare att de genom 

studiebesök inte bara fick en bättre förståelse och kunskap, eleverna ansåg även att de var lättare 

att minnas det de hade gjort och på så vis befäste kunskapen bättre. Både elever och lärare ansåg 

att gruppen som helhet också kom närmare varandra och fick en bättre stämning i klassen när 

de, utöver den vanliga undervisningen, fick göra studiebesök. Den skillnad som visade sig 

mellan elever och lärare var att läraren såg studiebesöket som en del i undervisningen medan 

eleverna såg det som något separat och inte alls kopplat till undervisningen i klassrummet. 

Vidare ansåg en av de intervjuade lärarna att undervisningen och förberedelserna eleverna fick 

inför studiebesöket var viktig. Bland eleverna var åsikterna delade. En del tyckte det var svårt 

att förbereda sig inför det kommande besöket och att förväntningarna blev för stora, medan en 

del tyckte det var bra att få förkunskap och information om platsen de skulle besöka. 

Szczepanski (2013) skriver utifrån ett utomhusperspektiv att elever och lärare genom 

platsbaserad undervisning kan skapa möten som blir autentiska och detta ger då en kombination 

av teori och praktik. Szczepanski (2013) kopplar detta till att elever och lärare i skolan kan 

arbeta med skolans närmiljö för att, som ett exempel, arbeta med lokalhistoria. Genom det 

fenomenografiska perspektivet intervjuade Szczepanski lärare för att få deras uppfattning om 

platsbaserad undervisning. Szczepanski (2013) kom fram till fyra olika aspekter. Den aspekt 

som kan kopplas ihop till denna studie angående erfarenhetsbaserad pedagogik var 

kunskapsaspekten. Där såg Szczepanski (2013) att det var ett tillfälle att genom platsbaserad 

undervisning kunna koppla samman teori och praktik. Ett sådant arbetssätt gör att fler sinnen 

används och att det skapar möten med olika fenomen. Vidare menar Leijon och Szczepanski 

(2000) att för utomhuspedagogiken är utemiljön lika självklar som klassrummet eller de 

läromedel som finns. ”Utomhuspedagogiken leder till en kunskap som förenar erfarenhet, 

genom direkt upplevelse och språkliga begrepp” (Leijon & Szczepanski, 2000, s. 71). De båda 

menar att utomhuspedagogiken låter eleverna lära med flera sinnen, genom den kunskap de 

tillförskaffat sig i klassrummet får de sedan använda sig av genom autentiska möten med både 

platser och föremål. Undervisningen blir verklighetsförankrad genom att använda sig av 

utemiljön (Leijon & Szczepanski, 2000). 

 

Hesslefors-Arktoft (2006) utgår från Deweys syn på inlärning. Likt Leijon och Szczepanski 

(2000) lyfter Hesslefors-Arktoft undervisning som ger eleverna ny erfarenhet. Hesslefors-

Arktoft menar att undervisningen ska formas utifrån elevernas tidigare kunskap för att på så vis 

skapa ny erfarenhet för eleverna, som sedan leder vidare till ny kunskap (Hesslefors-Arktoft, 
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2006). Ett dilemma som Hesslefors-Arktoft lyfter är balansgången mellan ämnenas mål och 

elevernas erfarenhet. Diskussioner som uppstått handlar om att undervisningen inte bara kan 

utgå från elevernas erfarenheter utan den ska också kopplas till läroplanen och de mål som 

finns. Det bildas en kamp mellan kursmål och elevers erfarenheter (Hesslefors-Arktoft, 2006). 

Hesslefors-Arktoft lyfter här fram Deweys idé om att det måste skapas en balans mellan de 

båda för att skapa ett meningsfullt lärande. Almius (2006) menar att det i samhällsorienterad 

undervisning ska ingå en stor del fältstudier. Vidare definierar Almius (2006) begreppet 

fältstudie. ”Fältstudier kan ses som ett överordnat begrepp för olika aktiviteter där eleverna 

studerar/’forskar’ kring frågor/problem, som har anknytning till natur, samhälle och mänsklig 

verksamhet utanför böckernas och lärosalarnas värld” (Almius, 2006, s. 125). I likhet med vad 

tidigare studier visar och vad Leijon och Szczepanski (2000) anser får eleverna möjlighet att 

använda flera sinnen vid inlärning och dessutom vidare utveckla dessa. Almius menar att skolan 

genom att använda sig av naturen och samhället kan göra fakta levande för eleverna på ett sätt 

som inte går att göra i klassrummet (Almius, 2006). 

 

En studie med fenomenologiskt perspektiv gjort av Johnsson och Karlsson (2014) lyfter fram 

ännu en aspekt av utomhuspedagogik och att variera undervisningen. Tidigare nämndes att 

elever lär med flera sinnen, det är lätt att koppla teori och praktik, det sker en stärkande 

gruppsammanhållning med mera. Därtill menar en del av lärarna i den studien att eleverna lär 

olika och att lärarna med hjälp av utomhuspedagogik kan variera undervisningen och att de på 

så sätt erbjuder eleverna olika inlärningssätt. Hur eleverna lär bäst upplevde lärarna kunde 

variera även fast det gällde samma elev. Johnsson och Karlsson (2014) presenterar också en del 

hinder för utomhuspedagogiken. Bland annat nämner de en studie gjord av Grahn (1988) som 

menar att det finns brist på lämpliga utomhusmiljöer. Szczepanskis (2009) studie pekar på 

lärarnas bristande kunskap när det kommer till hur utomhusmiljön kan användas både som ett 

läromedel men också som ett andra klassrum. Lärarna i studien anser att det är svårt att veta när 

det är passande att undervisa utomhus och varför det ska undervisas utomhus. Andra hinder 

som studien kommit fram till är att lärarna anser att det är svårt att kunna observera alla elever 

när undervisningen sker utomhus. De menar att det är svårt att veta vad varje enskild elev gör 

(Szczepanski, 2009). För att se det hela från ett elevperspektiv menar lärarna i studien att många 

elever har svårt att uppfatta utomhusundervisningen som undervisning. De menar att eleverna 

glömmer bort att det fortfarande handlar om lektionstid fastän de flyttar ut undervisningen till 

närmiljön. Szczepanskis (2009) studie visar även vädret som ett hinder och bristen på bra kläder 

och annan viktig personlig utrustning. ”Tryggheten och vanan av att vara i klassrummet sitter i 

bokstavlig mening i väggarna” (Szczepanski, 2009, s. 52). Lärarna menar att stabiliteten i 

gruppen påverkas och att det är svårt att behålla kontrollen över undervisningen när den 

förflyttas utomhus. 

3.3 Lagar och förordningar 

Det finns en hel del lagar och förordningar som skolan och dess personal ska förhålla sig till. I 

Lgr 11 (Skolverket, 2018) står det både vad eleverna ska arbeta med och vad de ska lära sig. 

Lgr 11 tar upp de uppdrag som skolan ska utföra. ”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” (Skolverket, 2018, s. 7). 
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Ett av skolans uppdrag är att öka elevernas förståelse och kunskap om andra kulturer, i detta 

fall handlar det om den samiska kulturen. Andra delar som styr skolans arbete och undervisning 

är den att undervisningen ska anpassas till varje enskild individ (Skolverket, 2018). Detta kan 

tolkas som att lärarna genom olika undervisningsupplägg kan nå fler elever och ge alla elever 

samma kunskap men med olika former av undervisning. Skolan idag är mer målrelaterad än 

den var under den tid då vi hade det relativa betygssystemet (Hult & Olofsson, 2017) och det 

innebär att vi måste vara tydliga med de mål som eleverna ska uppnå. Det är också viktigt att 

läraren presenterar de mål som finns och att eleverna är väl informerade och införstådda i vad 

som förväntas av dem (Hult & Olofsson, 2017). 

3.4 Samisk kultur 

Samerna och den samiska religionen och kulturen presenteras i den här studien utifrån det 

centrala innehållet och kunskapskraven i religion som finns i Lgr 11 (Skolverket, 2018). 

Samerna har funnits i Sverige i flera tusen år och är idag erkända som Sveriges 

ursprungsbefolkning, samerna är dessutom den enda ursprungsbefolkningen i Europa. Det som 

kännetecknar ett ursprungsfolk är att de länge har levt på samma plats, innan områdena började 

koloniseras. De talar sitt eget språk, har sin egen kultur och deras sedvänjor skiljer sig från 

samhället i övrigt (www.samer.se). Det finns idag lagar som erkänner samerna som Sveriges 

ursprungsbefolkning. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. ”Nationella 

minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges 

åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (2009:724, 

2 §). Detta syftar till att skydda de minoritetsgrupper som finns och dessutom värna om de 

minoritetsspråk som de olika grupperna talar. Genom språklagen går att läsa att ”De nationella 

minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska” (2009:600, 2 §). För 

att se till den samiska kulturen är detta ett sätt att värna om och skydda samernas rättigheter till 

kultur, språk och näring. Det samiska språket är samiska och kommer i olika dialekter och 

varianter beroende på vart i Sápmi samerna bor. Samerna har sin egen flagga och firar sin egen 

nationaldag den 6 februari. Jonsson och Svonni (2016) lyfter fram två komponenter som är 

viktiga när det kommer till att stärka och bevara den samiska kulturen. Det första är Sametinget 

som arbetar för att skydda samernas rättigheter och förbättra samernas situation. De hjälper till 

vid samhällsplanering, när det kommer till organisation och de ansvarar även för att ekonomiskt 

ersätta de renägande samerna om en ren blir dödad av rovdjur (Jonsson & Svonni, 2016). 

Vidare lyfter Jonsson och Svonni (2016) sameskolans betydelse för den samiska kulturens 

överlevnad och existens. Tidigare var utbildningen kortare och inte lika omfattande för de 

samiska barnen som för svenska barn. Senare förändrades detta och sameskolan började utgå 

från samma läroplan som övriga skolor. Dock med ett tillägg av det samiska språket. Skolan 

arbetar också för att bevara den samiska kulturen och de samiska normer som finns (Jonsson & 

Svonni, 2016). Precis som Jonsson och Svonni lyfter skolan som en viktig plats visar en studie 

gjord av Hertting och Alerby (2009) att de samiska barnen ser naturen, familjen och speciellt 

renen som en stor del av deras liv. De samiska barnen som intervjuades i studien går på 

sameskolan i Jokkmokk och det studien visar är att barnen ser naturen som en central del i deras 

liv. En pojke uttryckte sig angående renskötseln att han gillar att vara med och hjälpa till med 

renarna och att han ville lära sig mer om renskötseln (Hertting & Alerby, 2009). Vidare visar 

studien att kulturen även är starkt förknippad med familjen. Ett barn berättar att han gillar att 

http://www.samer.se/
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vara i fjällen, oftast inte med vänner utan hans syster och hans familj. När de kommer till barnen 

i sameskolan har vårdnadshavarna gjort ett aktivt val av skola, Hertting och Alerby (2009) tycks 

kunna se att barnen har lyckats hitta en balans mellan den vanliga kulturen och den samiska 

kulturen. 

Det finns inte mycket skrivet om den samiska religionen och det lilla som finns är inte skrivet 

av samerna själva utan istället av svenskar och oftast svenska präster. Det man dock vet om den 

samiska religionen är att den är starkt kopplad till naturen och dess väsen. Till exempel sågs 

solen, månen som något gudomligt och eftersom samerna ansåg att naturen var besjälad var det 

viktigt att hålla sig på god fot med den. Som i många andra religioner och kulturer fanns det 

inom den samiska religionen gudar och gudinnor som stod för olika uppfattningar och samerna 

tillbad och offrade också till de olika beroende på vad de behövde hjälp med (www.samer.se). 

I och med koloniseringens framfart ersatte den kristna guden samernas gudar och gudinnor. 

Men bilder av gudarna och gudinnorna går fortfarande att finna på den samiska trumman. Den 

samiska trumman är något som finns kvar än idag. Den enda skillnaden är att trumman idag 

används som ett musikinstrument till skillnad från hur den användes förr. Nåjden använde sig 

av trumman för att försätta sig i trans och få kontakt med andevärlden. Detta kunde nåjden göra 

för att till exempel hjälpa en sjuk person att tillfriskna (www.samer.se). Nåjden var en utvald 

person som bland annat kunde sätta sig i trans och få kontakt med andevärlden. Redan i början 

på 1300-talet började samernas situation påverkas av de svenska kungarna, det började med att 

skatt skulle drivas in och sedan fortsatte det med övertagandet av området Sápmi. Målet var att 

bygga på marken och bruka marken för att tjäna pengar, samerna drabbades så klart av detta 

och förflyttades bort från området. Under tidigt 1600-tal beslutades att kyrkor skulle byggas 

och detta var början på förkristnandet av samerna. De förbjöds att utföra sin religion, tala sitt 

språk, trummor brändes och de samiska barnen skulle lära sig den kristna läran 

(www.samer.se). Till en början var tanken att finska och samiska skulle talas av statsmakten 

när de befann sig i de områden där de språken talades, men under 1800- och 1900-talet ändrades 

denna uppfattning. Sverige hade en vilja att efterlikna andra länder och strävade efter att vara 

ett enspråkigt land. Detta gjorde att skolorna förändrades väldigt drastiskt och gjorde allt för att 

förbjuda elever från att tala andra språk än svenska. Detta gjordes till och med genom våld 

(Parkvall, 2009). Den samiska religionen försvann mer eller mindre men den kunskap och den 

kultur som låg nära vardagen fördes vidare och mycket av den finns kvar än idag. 

Kolten, slöjden och jojken är något som starkt förknippas med den samiska kulturen. Kolten är 

ett samiskt klädesplagg men som står för mycket mer. Klädesplagget står för vem man är, vart 

man kommer från och den finns i olika varianter beroende på område och familj. Till kolten 

bärs olika tillbehör i form av bälten, skor, olika broscher och smycken (www.samer.se). När 

det kommer till den samiska slöjden tillverkades olika verktyg, kåsor, kärl med mera som kunde 

vara lätt att ta med sig när samerna flyttade med renarna. Det skulle vara lätt att packa ihop och 

rymma de olika sakerna utan att packningen skulle bli för tung. Alla de föremål som skapades 

hade ett användningsområde och var ett hjälpmedel för att klara sig i och med att samerna 

flyttade runt med renarna. Knivar, kåsor och kläder är några exempel på den samiska slöjden 

och alla dessa skapades av det samerna kunde hitta i naturen och det samerna fått av djuren. 

Den samiska jojken är ett slags sångsätt som består av ljud och ord. Jojken kan handla om döda 

http://www.samer.se/
http://www.samer.se/
http://www.samer.se/
http://www.samer.se/
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släktingar, platser eller händelser och till skillnad från annan musik är jojken en känslomässig 

förbindelse mellan natur, djur och människan (www.samer.se).  

3.4.1 Samisk kultur kopplat till läroplanen 

Skolan har i uppdrag att utbilda eleverna om olika kulturer och religioner. Samerna är en av de 

minoritetsgrupper som skolan har i uppdrag att ge eleverna kunskap om. Det handlar om att 

eleverna ska ha ”fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia” (Skolverket, 2018, s. 12). 

I kunskapskraven står det klart och tydligt vad eleven ska kunna när de slutar årskurs sex och 

när det gäller den samiska kulturen ska eleverna kunna beskriva några grundläggande delar 

inom samisk kultur. ”Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och 

samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens 

samhälle” (Skolverket, 2018, s. 220). Utöver de kunskapskrav som eleverna ska nå innan de 

avslutar årskurs sex så ska skolan också ge eleverna kunskap om många andra delar som 

jämställdhet, allas lika värde, att ingen ska diskrimineras på grund av till exempel religion eller 

kultur (Skolverket, 2018). 

Förenta Nationerna värnar om barns rättigheter och år 1989 antogs konventionen av FN och 

samtliga länder förutom USA har anslutit sig till den. I Barnkonventionen (Unicef, 2019) står 

det att ” Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter” 

(Unicef, 2019, s. 6) samt att ”Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller 

som tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion” (Unicef, 2019, s. 6). I 

skolan är detta något som ska uppfyllas och i skollagen (SFS 210:800) står följande. ”En elev 

som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i 

elevens nationella minoritetsspråk” (7 §). Skolan har enligt skollagen en skyldighet att erbjuda 

modersmålsundervisning för de elever som tillhör en av de minoritetsgrupper som finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.samer.se/


13 
 

4 Metod 
I den här delen presenteras intervjuer som metod för att samla in data och med en efterföljande 

analys ur ett fenomenografiskt perspektiv. Här presenteras också enkät som metod för att samla 

in data. Vidare presenteras de avvägningar som gjordes vid valet av metod och det riktade 

urvalet av elever och lärare till studien. 

4.1 Datainsamling 

Utifrån syftet och de frågeställningar som valdes skedde insamlingen av data genom en 

kvalitativ fallstudie i form av intervjuer med elever och lärare. Intervjuerna med eleverna 

skedde i form av så kallade fokusgrupper, intervjuerna med fokusgrupperna kompletterades 

med enkätfrågor kopplade till syftet och frågeställningarna (se bilaga 1). Det var 20 elever som 

svarade på enkäten vilket innebar att det inte fanns något bortfall. Studien utgick från ett 

fenomenografiskt perspektiv. ”Fenomenografi är en metod att bestämma variationer av de 

uppfattningar som objekt och händelser i omvärlden som kan återfinnas hos en definierad grupp 

människor…” (Stensmo, 2002, s. 117). Inom forskning finns det två ordningar. Den första 

ordningen fokuserar på att ta reda på hur något är medan den andra ordningens fokus ligger på 

att ta reda på hur något uppfattas. Eftersom syftet i denna studie handlade om att ta reda på 

elevernas och lärarnas uppfattningar om erfarenhetsbaserad pedagogik föll valet på den andra 

ordningen, vilken innebär hur något uppfattas (Stensmo, 2002). Alexandersson (1994) 

beskriver forskningsansatsen som att frågorna som ställs utgår från att ta reda på hur människor 

uppfattar eller tänker kring verkligheten. Intervjuerna med eleverna skedde i mindre grupper 

medan intervjuerna med lärarna skedde enskilt. Intervjufrågorna var öppna frågor (se bilaga 3), 

vilket Kvale (1997) menar att frågorna bör vara vid kvalitativa intervjuer. För att underlätta 

analysen av intervjuerna spelades dessa in. 

4.2 Hur ser undervisningen ut idag 

För att få insyn om hur lärarna undervisar eleverna om samisk kultur ställdes specifika frågor 

om undervisningen. Frågorna var kopplade till hur den aktuella undervisningen såg ut vid 

tillfället för studien. Denna information kan anses viktig för att få en inblick i hur lärarna 

bedriver undervisningen och hur de tänker angående förkunskap men också efterarbetet av 

studiebesöket. 

När det kommer till hur lärarna i studien undervisar i samisk kultur och religion sammanfaller 

det med besöken på kulturminnesområdet. Under vårterminen i årskurs fem och höstterminen i 

årskurs sex besöker eleverna den aktuella kulturminnesplatsen som står i centrum för projektet. 

Det blir totalt två heldagar för studiebesök. Lärarna brukar innan besöket visa en kort 

PowerPoint för att ge eleverna en förförståelse för den samiska kulturen och vad som komma 

skall under besöket. Under besöket får eleverna höra berättelser om samernas historia av samer 

själva, de får även pröva på praktiska aktiviteter och ta del av och använda sig av samiska 

föremål. Efter besöket när de återvänt till den ordinarie undervisningen brukar eleverna prata 

om deras besök. Ibland får eleverna svara på kryssfrågor om den samiska kulturen men de har 

aldrig något prov på vad de lärt sig. Lärarna har också tagit hjälp av en person som gjort en film 

om den samiska skolan och den samiska historien. Denna person brukar besöka klasserna för 

att visa filmen, svara på frågor och berätta om samerna och deras kultur och historia. 

När de senare arbetar med andra områden inom samhällsorientering återkopplar de ofta till den 

samiska kulturen och försöker hitta kopplingar mellan till exempel Stormaktstiden, Gustav 
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Vasa och samerna. På så vis blir samerna återkommande under undervisning i andra ämnen och 

områden. 

4.3 Urval 

Till studien gjordes ett riktat urval. Stensmo (2002) benämner detta som strategiskt urval. 

Eleverna och lärarna var aktuella för studien då de alla varit med under besöket på 

kulturminnesplatsen. Eleverna som intervjuades gick alla i årskurs sex vid samma skola, klassen 

var uppdelad i två klasser men båda klasserna hade besökt kulturminnesområdet lika många 

gånger och vid samma tillfällen. Den ena klassen bestod av 23 elever, killar och tjejer och den 

andra klassen bestod av 20 elever blandat killar och tjejer. I båda klasserna fanns det en kulturell 

blandning och elever med annat modersmål än svenska. För att få en sådan jämn spridning som 

möjligt fanns några kriterier som skulle uppfyllas. Denna årskurs valdes då de under 

höstterminen besökt kulturminnesområdet och hade besöket relativt färskt i minnet och att jag 

dessutom gjort min verksamhetsförlagda utbildning i de två klasserna. 

På mellanstadiet fanns det några lärare som var ämneslärare i samhällsorientering och de som 

undervisade i religion i årskurs sex var båda utbildade till lärare inom samhällsorientering. Alla 

dessa lärare undervisade i de klasser som gjort studiebesök på kulturminnesområdet. Det 

innebar att alla lärare hade erfarenhet av detta studiebesök. Flera av lärarna kunde väljas för 

intervju, men valet blev två av dessa lärare. De båda lärarna undervisade i årskurs sex vid tiden 

för det senaste studiebesöket. Undersökningsgruppen skulle bestå av och uppfylla följande: 

- En jämn fördelning klasserna emellan 

- En jämn fördelning mellan killar och tjejer 

- Elever som varit med under besöken 

- Lärare som undervisar i ämnet samhällsorientering 

- Lärare som varit med under besöken 

4.3.1 Resultatet av urvalet 

För att ta fram undersökningsgruppen ur de två klasserna tog jag hjälp av min tid från min 

verksamhetsförlagda utbildning då jag tillbringade tio veckor i de två klasserna. Då lärde jag, 

till viss mån, känna eleverna och deras personligheter och lite av deras bakgrund. De elever 

som kom med i urvalet hade alla besökt kulturminnesplatsen och därför blev urvalet följande: 

- 20 elever totalt 

- Tio elever från respektive klass 

- Fem tjejer från respektive klass 

- Fem killar från respektive klass 

När det kommer till lärarna som intervjuades i studien valdes två lärare som undervisade i 

samhällsorientering i de två klasserna. En av lärarna var förstelärare i samhällsorientering och 

hade dessutom god insyn i projektet vid kulturminnesplatsen. 
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4.4 Forskningsetiska principer 

När det kommer till etik vid forskning presenterar Vetenskapsrådet (2002) fyra huvudkrav. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan 

intervjuerna genomfördes informerades eleverna och lärarna om hur studien skulle gå till och 

vilken roll de skulle ha i studien. Eleverna och lärarna fick också information om att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan, informationskravet. Efter elevernas samtycke mejlades 

vårdnadshavarna för att godkänna elevernas medverkan. Detta eftersom eleverna var under 15 

år, samtyckeskravet. Mejlet skickades ut till vårdnadshavarna i god tid för godkännande. Under 

arbetets gång ändrades studiens metod och därför skickades ett kompletterande mejl ut till 

vårdnadshavarna för godkännande (se bilaga 4). Mejlets innehåll utgick från de delar som 

Vetenskapsrådet (2002) tagit fram och vilka ska ingå när det söks samtycke för intervju. 

Elevernas och lärarnas namn förekommer aldrig i studien utan de förblir anonyma vilket de 

också fick information om, konfidentialitetskravet. Datainsamlingen gjordes genom 

ljudinspelning som efter analys och transkribering raderades, nyttjandekravet. 

4.5 Genomförande 

Planeringen inför intervjuerna gjordes i god tid. Eleverna och lärarna informerades och 

godkände sin medverkan. Därefter skickades ett mejl ut till de berörda vårdnadshavarna för att 

få ett godkännande att deras barn fick medverka i studien. Kvale (1997) har sju stadier när det 

kommer till den kvalitativa forskningsintervjun. Ett av dessa stadier handlar om planering och 

den viktiga aspekten tidsdimension. Eftersom jag var ute i god tid för att få godkännande 

upplevde jag inte att det fanns någon tidspress. Intervjuerna skedde vid olika tillfällen under 

skoltid, det var viktigt att det skulle passa in i elevernas schema och inte störa deras 

undervisning allt för mycket. Intervjuerna skedde i ett mindre grupprum där eleverna satt runt 

ett bord så alla kunde se varandra och samtala. Intervjuerna med eleverna skedde i grupper om 

fem, så kallade fokusgrupper. Fokusgrupp är en teknik inom forskning som har till syfte att 

samla in data. Detta skiljer sig från andra grupper, till exempel arbetsgrupper och terapigrupper 

som inte alls har samma syfte (Wibeck, 2010). Vid fokusgrupper samlas data in genom att 

personerna i gruppen integrerar med varandra och att forskaren som ansvarar för studien redan 

bestämt vilka frågor som ska behandlas (Wibeck, 2010). Det finns också en samtalsledare som 

leder intervjun framåt. Intervjuerna inledde mötet och dessa spelades in. Efter avslutad intervju 

fick eleverna fylla i enkäten med frågor som komplement till intervjun. Under intervjun ställdes 

öppna frågor som eleverna fritt fick prata om och enkäten fylldes i enskilt och anonymt. 

Hultåker och Trost (2016) menar att det är viktigt att den person som skapat enkäterna och 

sedan ska sammanställa svaren ska vara med under tiden enkäten fylls i. Detta var aktuellt i 

denna studie då enkäterna delades ut direkt efter intervjun och samlades in innan eleverna gick 

tillbaka till klassrummet. En annan viktig del i att jag var med i rummet under tiden de fyllde i 

enkäten var att de kunde ställa frågor om de inte förstod någon av frågorna. Detta var inte något 

jag kände behövdes, utan frågorna var formulerade på ett sådant sätt att eleverna förstod dem. 

Eftersom eleverna och lärarna inte har samma roll i undervisningen anpassades frågorna utifrån 

vilka som skulle intervjuas. Det var totalt 20 elever som blev tillfrågade att ställa upp på intervju 

och samma antal elever som tillfrågades att fylla i enkäten, samtliga elever svarade på samtliga 

frågor. Frågorna till eleverna (se bilaga 2) skiljde sig något från frågorna som ställdes till lärarna 

(se bilaga 3). 
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4.6 Analys 

Analysen skedde kvalitativt. Den kvalitativa analysen skiljer sig från den kvantitativa då den 

kvantitativa handlar om ”mer än/mindre än” och den kvalitativa inriktar sig på likheter och 

olikheter. När det kommer till den fenomenografiska analysen fokuseras analysen på den 

sistnämnda, det vill säga likheter och olikheter (Alexandersson, 1994). De inspelade 

intervjuerna transkriberades i sin helhet. Den data som samlades in med hjälp av intervjuerna 

och enkäterna kallas för rådata. För att utomstående skulle förstå studiens resultat sållades en 

mängd icke relevant data bort, detta kallas reducering. Den data som presenteras i resultatdelen 

är data som är relevant för att ge svar på studiens syfte och frågeställningar. Detta moment 

kallas för kodning (Stensmo, 2002). Alexandersson (1994) menar att den som intervjuar efter 

transkriberingen kan få en bild av helheten och att hen på så vis kan sålla bort det som inte är 

relevant data. Efter att data skrivits ner på papper kunde de olika uppfattningarna urskiljas. Den 

data som återstod efter avkodningen placerades in under tre olika kategorier. För att skapa de 

tre kategorierna gick mina tankegångar till studiens syfte och till de frågeställningar som fanns. 

Detta för att återkoppla resultatet till syftet och frågeställningarna. De tre kategorierna blev 

därför, Elevernas uppfattningar, lärarnas uppfattningar och olikheter/likheter. Eftersom 

studien hade ett fenomenografiskt perspektiv presenterades resultaten genom att sammanfatta 

elevernas och lärarnas svar, men även ta med direkta citat. De kompletterande enkätfrågorna 

som fokusgrupperna svarade på sammanställdes och presenteras under en enskild rubrik.  

4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet när det kommer till kvalitativa intervjuer handlar om att samma resultat från ett 

intervjutillfälle ska återkomma vid ett annat intervjutillfälle (Trost, 1997). Om man utgår från 

det interaktionistiska perspektivet anses det att förändringar sker genom långsamma processer 

och eftersom dessa processer anses långsamma anses det att de är statiska. Trost (1997) menar 

dock att människan inte är konstant utan är i ständig förändring och anser att tala om reliabilitet 

när det kommer till kvalitativa intervjuer är galet (Trost, 1997). En annan komponent som tas 

upp vid den kvantitativa intervjun är det slumpartade. Detta anses minska reliabiliteten vid en 

kvantitativ studie medan det slumpartade kan öka reliabiliteten i den kvalitativa intervjun 

genom att intervjuaren under analysen noterar eventuella felsägningar eller missuppfattningar 

som i analysen kan komma att vara viktiga. Vidare kan reliabiliteten handla om tolkning. Kvale 

och Brinkmann (2014) tar upp ett exempel där två personer transkriberar samma inspelade 

intervju men den ena personen transkriberar mer noggrant än den andre vilket gav ett annat 

resultat från samma insamlade data. 

När det kommer till reliabiliteten vid enkätundersökningar menar Trost & Hultåker (2016) att 

det även här handlar om en syn på att människan är statisk och inte under ständig förändring. 

Vidare för enkätundersökningar anses Trost & Hultåker (2016) att utformningen av frågorna är 

av stor vikt för reliabiliteten. Vid enkätundersökningar är det viktigt hur frågorna är 

formulerade. Är frågorna formulerade med enkla, ej krångliga ord minskar risken för att 

informanterna missuppfattar eller ej förstår vad frågan handlar om. Om enkätfrågorna istället 

är formulerade på ett sätt att informanterna inte förstår frågan eller vad det handlar om eller om 

frågan innehåller negationen minskar reliabiliteten 
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Validiteten vid kvalitativa intervjuer handlar om trovärdigheten i svaren (Wibeck, 2010) samt 

om att mäta det som var tänkt att mäta (Trost & Hultåker, 2016). Vid kvalitativa intervjuer 

handlar det om personers uppfattningar om något, forskaren vill ta reda på en viss persons 

uppfattningar om något. Om personen i fråga istället svarar vad personen tror någon annans 

uppfattningar är sjunker validiteten då mätningen handlade om att ta reda på denna persons 

uppfattningar (Trost & Hultåker, 2016). När det kommer till validitet vid enkätundersökningar 

är det också viktigt att mäta det som var tanken att mäta. Som ett exempel tar Trost & Hultåker 

(2016) en enkätfråga angående hur många gånger i veckan informanterna läser tidningen. 

Skulle svarsalternativen i detta fall vara utformande med svarsalternativ som alltid, ofta, sällan 

och aldrig skulle svaren inte täcka det som var tänkt att mätas. Skulle svarsalternativen istället 

vara utformade med veckans alla dagar skulle validiteten öka då svarsalternativen faktiskt anger 

hur många dagar informanten läser tidningen (Trost & Hultåker, 2016). 

Reliabiliteten och validiteten är viktig oavsett det handlar om en kvantitativ studie eller en 

kvalitativ studie. Forskaren måste tydligt kunna redogöra för att den data som är insamlad och 

analyserad är trovärdig. Och om resultatet från en kvalitativ undersökning inte senare kritisk 

granskas kan reliabiliteten och validiteten börja ifrågasättas (Trost & Hultåker, 2016). 
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5 Resultat 

Under resultatdelen redovisas de uppfattningar och svar som kom fram under intervjuerna med 

fokusgrupperna och lärarna. Detta sker genom en sammanfattning av intervjuerna som 

genomfördes med de 20 eleverna men även med direkta citat från informanternas svar. I den 

här delen redovisas också elevernas svar från enkätundersökningen. Resultatet är uppdelat i tre 

kategorier, vilka är Elevernas uppfattningar, lärarnas uppfattningar och till sist 

likheter/olikheter. Under rubriken elevernas uppfattningar kommer elevernas uppfattningar 

presenteras. Under den andra rubriken, lärarnas uppfattningar, presenteras det som kom fram 

under intervjun med lärarna och till sist presenteras de likheter och/eller olikheter som fanns 

mellan lärarnas och elevernas uppfattningar. 

I resultatdelen är eleverna kodade, till exempel Elev 1. Dessutom är eleverna kodade beroende 

på vilken klass de gick i Elev 1:1 eller Elev 1:2. Lärarna i studien är också kodade som Lärare 

1 och Lärare 2. I studien förekommer också två andra personer. En som har besökt klasserna 

för att visa film och tala om den samiska historien, men också varit med under ett av besöken 

på kulturminnesområdet. Denna person är avkodad som Person X. Den andra personen som 

förekommer i studien är avkodad som Person XX. Under intervjun med en av lärarna nämndes 

också en plats som för studien inte är relevant att nämna vid namn och har därför avkodats som 

Plats X. Vidare förekommer kulturminnesplatsens riktiga namn i direktcitaten, 

intervjufrågorna, enkätfrågorna samt brevet till vårdnadshavarna. Kulturminnesplatsen kodas 

där som Platsen. 

5.1 Elevernas uppfattningar 

När det kommer till elevernas uppfattningar om samisk kultur ansåg näst intill alla elever att 

det var viktigt att lära sig om samisk kultur. Under intervjun svarade 19 av 20 elever att det var 

viktigt medan enkäten visade att 14 av 20 elever ansåg att det var viktigt, 4 av 20 elever visste 

inte och 2 av 20 elever ansåg inte att det var viktigt. Eleverna nämnde bland annat det faktum 

att samerna är Sveriges ursprungsbefolkning och en del av Sveriges historia. En annan orsak 

som också vägdes in var att eleverna var bosatta i Norrland vilket gjorde det ännu viktigare att 

ha kunskap om den samiska kulturen. 

Jag tror att det är för att, alltså samerna är ju en del av Sverige men dom bor ju ganska norr upp och de 

finns ju väldigt många samer. Så jag tror att det är ganska viktigt att kunna. Plus det är ju en del av 

Sveriges historia (Elev 13:2). 

Vidare lyftes också förståelsen för hur samerna har behandlats historiskt sett men också hur de 

behandlas idag. Som en elev uttryckte det ”Den samiska kulturen håller på att försvinna. Om 

man tar upp det och pratar om det försvinner den inte” (Elev 1:1). En annan elev uttryckte sig 

på följande sätt ”För att veta hur dom hade det förr. För att dom ska få ha sitt samhälle kvar. 

Och veta hur svårt dom hade det förut” (Elev 7:2). 

När det kommer till den aktuella undervisningen och vad eleverna eventuellt saknar rent 

undervisningsmässigt blev svaren lite blandade. En del elever tyckte att det var bra som det var 

och att enbart besöket på kulturminnesområdet gav tillräcklig kunskap (Elev 7:2; Elev 15:2; 

Elev 16:2; Elev 17:2 och Elev 18:2). Andra elever tyckte att de kunde besöka en sameby för att 

se hur de gör. ”Ja man kan ju fara till något ställe man vet att det är samer. Typ på, du vet 

Jokkmokks marknad är det ju massor av samer. Man får ju testa på olika grejer” (Elev 8:2). Att 

det var samer som skulle ge kunskapen lyftes flera gånger från flera olika elever. ”Är inte säker 



19 
 

på vad det heter så är det ju lättare att lära om man faktiskt få lära sig själv att göra det med 

hjälp av kanske någon same” (Elev 4:2), ”Någon som kan samiska saker kan ju lära oss” (Elev 

2:2). En elev tyckte också att det saknades undervisning om förkristningen, om hur svenskarna 

behandlade och vad de gjorde mot samerna (Elev 1:1). En annan som också ansåg att de lärde 

sig för lite om samerna och den samiska kulturen sa uttryckligen. ”Vi får lära oss mindre om 

hur det är idag, men vi får heller inte lära oss mycket om hur det var förut. Det är verkligen lite 

och ännu mindre” (Elev 2:1). En del elever kände att de skulle vilja se fler filmer om samerna, 

då de lättare lär sig genom att se film. De ville dessutom ha mer förklaringar kring hur de levde 

och lever. 

När det kommer till själva besöket på kulturminnesområdet var de flesta elever överens att det 

är lättare att lära sig genom att själv få pröva olika aktiviteter och arbeta praktiskt, detta med 

ledning av någon som har kunskap. Eleverna menade att de genom att få uppleva lättare minns 

det de lärt sig och om de senare vill fortsätta öva själv kan de fortsätta med det. ”För då har man 

säkert bättre minne av att hur man kanske gör det och kanske kan träna vidare på det” (Elev 

4:2). En elev menade att de vid praktiskt arbete blir en del av allting, eleven menade att han tar 

in informationen lättare och att det ger en annan upplevelse av allt. Eleven menade vidare att 

det är på så vis lättare att förstå hur samerna haft det och har det. Detta istället för att läsa i 

böcker och försöka fantisera hur samerna hade det så får de pröva på (Elev 6:1). Här nedan 

kommer några exempel på hur eleverna uttryckte sig angående besöket på 

kulturminnesområdet. 

”Jamen det blir ju typ såhär. Hur lärde du dig det här? Ja just ja, jag var ju och gjorde det här 

och då sa dom det här” (Elev 5:2). 

”Att nästan få typ känna känslan av vad dom kände” (Elev 4:2). 

”Ett år bakade vi lax i en grop. Då fattade jag att dom gjorde så förr i tiden” (Elev 7:2). 

”Om man läser i en bok, ja dom gjorde så, då blir det som inte på samma sätt. Får man uppleva 

hur dom gör så blir det att man lever sig in. Man får mer förståelse” (Elev 19:2). 

För att öka kunskap och förståelse för samerna hade eleverna egna förslag på hur de kunde 

arbeta med området samisk kultur. Där nämndes besök av olika slag, men ett besök som 

nämndes flera gånger var att besöka en sameby (Elev 10:1; Elev 9:1; Elev: 3:1 och Elev 8:2). 

Ett annat besök var Jokkmokks marknad, se tidigare citat (Elev 8:2). Något annat som nämndes 

var att läsa ännu mer om samerna och deras kultur. Två av eleverna nämnde att de skulle kunna 

intervjua någon samisk släkting eller någon same och fråga dem hur det var när de var liten 

eller hur deras liv som same ser ut (Elev 3:1 och Elev 7:2). En av de två eleverna utvecklade 

sin idé angående att intervjua en släkting, ”Det är ju ganska lätt att göra om man bara känner 

någon. Bara fråga och skriva ner på papper. Göra en artikel och visa upp den för klassen eller 

hela skolan” (Elev 3:1). En elev var dock skeptiskt till detta förslag då eleven menade att det 

skulle bli svårt att genomföra då eleven inte känner någon same att intervjua (Elev 20:1). 

När det kommer till att arbeta ämnesöverskridande kom många förslag på i vilka ämnen och 

hur de skulle kunna arbeta. I engelska kunde eleverna läsa och skriva engelska texter med 

samiskt innehåll ”Man kan ju läsa en text på engelska om samer” (Elev 12:1). I alla grupper 

nämndes slöjdämnet och den samiska slöjden. Slöjd i form av skapande av renhorn som 

material, mössor samt skapa en samisk trumma (Elev 7:2). ”Då kan man göra sameslöjd. Man 

gör massa samegrejer. På träslöjden kan man ha sameslöjd och syslöjden. Det är jättelätt att 
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man kan göra av mössor och sådant” (Elev 11:1). En elev som själv var same och hade 

sameslöjd på schemat nämnde att de vanliga slöjdlärarna skulle kunna ta hjälp av läraren som 

undervisar i sameslöjd för att kunna arbeta ämnesöverskridande (Elev 1:1). I bildämnet kunde 

de tänka sig rita olika samiska symboler som kan finnas på trumman. Detta förslag var något 

som Elev 7:2 redan gjort då eleven tidigare gått på en annan skola och kommit till klassen vid 

starten av årskurs sex. I musik menade en elev att de kunde prata mer om jojken som sångsätt 

(Elev 11:1), de hade tidigare arbetat med det under musiken med deras förra musiklärare men 

menade att de skulle kunna tänka sig göra det igen. I ämnet svenska ansåg en del av eleverna 

att de kan blanda ämnena svenska och samhällsorientering genom att göra en skrivuppgift där 

de letar fakta angående samerna och deras kultur (Elev 2:1, Elev 3:1, Elev 12:2). ”Svenska. Då 

lär man sig skriva det. Det blir ju nästan som so/svenska på något sätt, att man gör. Man skriver 

en skrivuppgift och sen, man skriv en skrivuppgift, sen gör man letar efter reda på fakta ja” 

(Elev 3:1). Till sist var det en elev som tog upp geografi som ett av ämnena de kunde arbeta i. 

Eleven menade att de här kunde arbeta om Sápmi som område, vart det ligger och i vilken del 

samerna pratar vilken samiska (Elev 11:1). 

En del andra åsikter framkom också under intervjun. ”Det är mest typ alltid hur det var förr. 

Inte precis vad dom håller på med nu. Typ hur många som är samer och hur många som håller 

på med renar och så” (Elev 13:2). En annan elev sa uttryckligen. ”Det är sant vi får lära oss 

mindre om hur det är idag, men vi får heller inte lära oss mycket om det var förut” (Elev 2:1). 

En del elever tyckte att de får lära sig alldeles för lite om samerna och att det finns väldigt 

mycket fördomar om samerna. Till exempel att alla samer är på fjället och jagar renar (Elev 

8:2). En grupp elever ansåg att lära sig om samernas historia är viktigt men att det är ännu 

viktigare att lära sig om hur samerna har det idag.  

5.2 Lärarnas uppfattningar 

De två lärare som intervjuades i studien ansåg att det var viktigt med en djupare kunskap och 

förståelse för samisk kultur. Den ena läraren (Lärare 2) lyfte den lokala historian som en viktig 

del. ”Att man ska kunna sin egen historia och historien man har runt om sig och då passar det 

väl alldeles utmärkt för oss då att ha den samiska inriktningen” (Lärare 2). Lärare 2 menade 

därför att besöket på kulturminnesområdet passar den samiska inriktningen väldigt väl. Lärare 

1 hade samma uppfattning om den lokala kulturen och samhället de bor i och framförallt allt att 

de är bosatta i norra Sverige vilket gör att den samiska kulturen ligger väldigt nära ”Jag tycker 

att det är viktigt. Framförallt när man bor här i norra Sverige. Alltså det är ju som en lokal kultur 

också” (Lärare 1). Lärare 1 menar att många av eleverna är samer eller har samiska rötter, 

antingen får de det samiska från hemmet eller från skolan och på så vis skapar ett intresse kring 

det. Eleverna har sin del i den samiska kulturen. ”Om än dom inte får det hemifrån så man får 

de från skolan och en del får de inte hemifrån men intresserar sig i skolan. Så har du ju ändå 

din del i den samiska kulturen” (Lärare 1). Lärare 1 anser vidare att läroplanen är skriven för 

hela Sverige men tänker att de i södra Sverige inte har samma anknytning till den samiska 

kulturen som de i norra Sverige har. Lärare 1 påtalar att hans elever får lära sig genom samhället 

och hur den samiska kulturen uppmärksammas i staden, till exempel samernas nationaldag 

(Lärare 1), därtill även historien om kulturminnesområdet. Båda lärarna anser att de praktiska 

inslagen under besöken gör att de ökar kunskapen och förståelsen för samisk kultur. Båda 

lärarna menar att eleverna får möjlighet att själva pröva på olika aktiviteter som förknippas med 
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samerna. Båda lärarna lyfter en aktivitet där eleverna får sitta inne i kåtan och lyssna på 

berättelser av samerna om samerna. 

Det är ju att vi har ju dem, har ju fått prova slöjd, lassokastning, kåtorna, historien. Hur en kåta är 

uppbyggd. Kulturen vem som sitter närmast ingången vem som sitter närmast köksbordet. Jag tror att vi 

har mer än dom här grundläggande. (Lärare 1) 

”Och så hade de bra grejer praktiskt. Fick kasta lasso och satt i kåtan. Och det minns de ju 

mycket bättre sen. Att de gjort någonting och sådär” (Lärare 2). Vidare berättar lärare 2 om det 

senaste tillfället då det var unga samer som berättade för eleverna och menar att det blev väldigt 

lyckat då det blev närmare i ålder ”Och där har vi ju haft samer själv som Person X har varit 

där en omgång och så hade vi några unga nu och det vart jättebra” (Lärare 2). Lärare 1 har 

samma uppfattning som Lärare 2 angående detta, men lyfter också att projektet på 

kulturminnesområdet bidrar till en likvärdig utbildning i hela kommunen. Kommunens alla 

skolor är inblandade i projektet och på så vis får alla samma information (Lärare 1). En skillnad 

som läraren ser är hur lärare i ett senare skede arbetar med den samiska kulturen när de kommer 

tillbaka till sin ordinarie undervisning. 

Och vi får likvärdighet i hela kommunen. Inte vilken skola du går på eller vilken lärare du har. Sen är det 

väl det som kan bli skillnad, hur mycket du tar med dig det här tillbaka till skolan och jobba vidare med 

det. Det kan skilja lite beroende på vilken lärare du har. (Lärare 1) 

När det kommer till fördelarna med en kombination av studiebesök och undervisning menar 

båda lärarna att det praktiska och att eleverna får pröva på ökar kunskapen och förståelsen. 

Lärare 1 menar att det är ett tillfälle för eleverna att lära med alla sinnen. När teori och praktik 

vävs ihop är det också lättare för eleverna att komma ihåg vad de lärt sig ”Så tycker jag att det 

är när man, alltså när du, att jobba med alla sinnen. Alltså inte bara teoretiskt utan även göra 

saker praktiskt. När man väver ihop de där två” (Lärare 1). Vidare menar lärare 1 att veckorna 

i skolan ”rullar” på men får eleverna ett avbrott i undervisningen för att göra ett studiebesök så 

blir det något annat, en happening. ”Minns ni när vi var på ’Platsen’?” eller ”Minns ni när vi 

var på reningsverket?” (Lärare 1). Lärare 1 menar att det är lättare för eleverna att minnas det 

de gjort. Vidare menar lärare 1 att ett studiebesök kan vara en bra inledning på ett nytt område. 

Detta för att skapa en förförståelse för det område som de senare ska arbeta med. ”Jag tycker 

att det är bra att inleda med ett studiebesök så dom har den här förförståelsen när man börjar 

jobba” (Lärare 1). Lärare 1 ser dock inte nödvändigtvis att besöket måste ske innan uppstarten 

av arbetet, det kan även ske efter påbörjat arbetet med området. Lärare 2 har en känsla av att 

det fuskas en hel del med att ta vara på närområdet vid undervisning. ”Oftast finns det ingen 

litteratur och oftast står det inte i vanlig lärobok och då tyck man det är svårt att komma på vad 

man ska jobba med riktigt” (Lärare 2). Lärare 2 menar vidare att det är väldigt mycket historia 

som ska behandlas. Båda lärarna har samma uppfattning angående besöket på 

kulturminnesområdet och anser att det är ett bra besök då det lätt kan kopplas till den ordinarie 

undervisningen ”Så att vi har ju väldigt förspänt här att vi har det samarbete så att man kan 

koppla det mot undervisningen” (Lärare 1), ”För då pratar vi ju både religion och historia, ja 

allting egentligen. Och hur Lycksele har uppstått och allting” (Lärare 2). Lärare 2 lyfter dock 

upp en oro inför om projektet kommer fortsätta. 

Men vi har ju ett hot just nu, Person XX har ju sagt upp sig och Person XX har ju varit driv… ja det är ju 

egentligen de som dra det stora lasset alltså. Själva skogsmuseet och sameföreningen. Och nu vet jag inte, 
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jag har inte. Jag vet inte alls hur det kommer fortsätta. Jag hoppas jag gör det i alla fall. Men det känns 

lite sådär. Lite oroligt. Synd. (Lärare 2) 

När det kommer till ett gränsöverskridande arbete och samisk kultur menar Lärare 2 att besöket 

på kulturminnesplatsen blir som en temadag. Under temadagen blandas historia och religion 

naturligt och att de kan använda sig av den lokala historien för att lära sig om den samiska 

kulturen. Här kommer också närområdet till användning för lärande menar lärare 2. Lärare 1 

poängterar också att historia och religion går hand i hand ”Bara för att det står historia på 

schemat lär sig även eleverna samhällskunskap då de talar om hur händelser i historien har 

påverkat samhället, till exempel demokratin” (Lärare 1). Lärare 1 tillägger att det är väldigt lätt 

att väva ihop de fyra samhällsorienterande ämnena samhällskunskap, religion, historia och 

geografi. ”När det här på ’Platsen’ sker så har det ju egentligen ingen betydelse om vi håller på 

med samhällskunskap just då. Så man väver ju som in i en… Jättelätt att hitta kopplingar till 

alla fyra ämnen” (Lärare 1). 

Ämnet slöjd är också något som lyfts upp. Slöjdlärarna själva brukar ta hjälp av samiska 

slöjdare för att arbeta mer tematiskt ”I perioder har ju, jamen alltså, då har ju slöjdlärarna lånat 

in samiska slöjdare också” (Lärare 1). Lärare 1 anser att om tiden skulle finnas skulle det vara 

möjligt att väva in alla ämnen, även naturorientering, svenska och hemkunskap, för att arbeta 

tematiskt under en period. När det kommer till andra arbetsformer lärarna skulle kunna tänka 

sig arbeta med känner lärare 1 sig nöjd med samarbetet de har med kulturminnesområdet och 

anser att det är givande (Lärare 1). Läraren önskar dock att det skulle finnas tid att i arbetslaget 

planera mer tematiskt och att de under en period gör ett större arbete där alla ämnen vävs in. 

”Alltså det jag kan tänka mig, som jag sa, är att man ännu mer spetsar till det med tematiskt” 

(Lärare 1). Lärare 2 lyfter upp tidigare givande metoder och material som läraren önskar skulle 

återtas i bruk. Läraren nämner den samiska lådan som skolorna kan boka och använda sig av 

när de arbetar med den samiska kulturen. I lådan finns bland annat en samisk docka med 

samiska kläder, en kåta i miniatyr som eleverna får bygga ihop. 

Ett vi hade ju något som hette samiska lådan. Som man lånade ut till skolan. En stor låda där det fanns 

grejer. En docka med en samisk dräkt, en kåta man kunde bygga upp och det fanns andra grejer också. 

Så det var alltid ett bra sätt. (Lärare 2) 

Vidare lyfter lärare 2 upp ett tidigare besök vid ett rengärde som ett bra arbetssätt. Där fick 

eleverna se hur de arbetar kring renarna och där samerna själva berättade för eleverna vad de 

gör och hur. 

Sen hade vi en gång som också var bra, det var väl också något projekt man fick fara och följa ut och 

kolla renarna in action. På ett rengärde vid Plats X. Och då fick man ta bilen dit och så tittade man och 

så berättade dom om renar och renskötsel och sådär. (Lärare 2) 

Lärare 2 lyfter dock en nackdel med sådana här givande projekt. ”Nackdelen med sådana 

projekt är att de oftast är att de får pengar till ett projekt, de är korta och intensiva och sen blir 

det inte fler gånger vilket är synd” (Lärare 2). Lärare 2 förklarar att det tillskjuts pengar för 

projektet, eleverna får ta del av det, det är kort och intensivt och sen blir det inget mer. 

5.3 Enkätfrågor och svar 

För att komplettera intervjun med eleverna fick eleverna svara på åtta enkätfrågor (se bilaga 1) 

kopplade till besöket på kulturminnesplatsen, studiebesök som undervisning och 
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undervisningsform. Eftersom enkäten enbart är ett komplement till den intervju som gjordes 

valde jag att redovisa hur många elever som valt de olika svarsalternativen, detta för att få en 

mer klar bild av elevernas uppfattningar. Under diskussionsdelen kommer enkätsvaren 

diskuteras och kommenteras tillsammans med svaren som framkom under intervjun. 

Enkäten delades ut direkt efter att intervjun avslutats och samlades in innan eleverna lämnade 

rummet. Det var 20 elever som svarade på enkäten och samtliga elever svarade på samtliga 

frågor. Enkäten i sin helhet finns under bilaga 1. 

Enkäten inleddes med en fråga om hur elevernas kunskap om samisk kultur var innan besöket 

på kulturminnesområdet. På den frågan svarade 10 elever av 20 att deras kunskaper var sådär, 

8 elever av 20 svarade att de hade dåliga kunskaper och 2 elever av 20 elever ansåg att de hade 

goda kunskaper om samisk kultur. 

Den andra frågan eleverna skulle svara på var hur deras kunskap förändrades efter 

studiebesöket. 16 elever av 20 svarade att deras kunskap förbättrades, 4 elever av 20 ansåg inte 

att det blev någon skillnad och ingen av eleverna ansåg att kunskapen blev sämre. 

På frågan hur eleverna lär sig bäst svarade 12 elever av 20 att praktiskt arbete och studiebesök 

fungerar bäst när de ska lära sig, 7 elever av 20 ansåg att en kombination av 

klassrumsundervisning och praktiskt arbete fungerar bäst och 1 elev av 20 ansåg att 

klassrumsundervisning, läsa böcker och genomgångar gör att de lär sig bäst. 

En annan fråga i enkäten handlade om vikten av att lära sig om samisk kultur. Eleverna skulle 

svara på om de tyckte att det är viktigt att lära om samisk kultur. 14 elever av 20 ansåg att det 

är viktigt, 4 elever av 20 visste inte och 2 elever av 20 ansåg inte det är viktigt. 

Nästa fråga som ställdes fokuserade på elevernas uppfattningar om studiebesök som 

undervisningsmetod. Där svarade 16 elever av 20 att det är bra, 4 elever av 20 ansåg att det är 

sådär och ingen av de svarande ansåg att det är dåligt med studiebesök som 

undervisningsmetod. 

På frågan om de lättare minns det som de lärt sig genom praktiskt arbete och att göra besök 

svarade 19 elever av 20 att det är lättare att komma ihåg det de lärt sig när de får arbeta praktiskt 

och göra besök. 1 elev av 20 visste inte om det är lättare. 

En annan fråga handlade om varierad undervisning. Eleverna skulle svara på om det är viktigt 

att variera undervisningen. På den frågan svarade 17 elever av 20 att det är viktigt med variation 

och 3 elever av 20 svarade vet inte. 

På den sista frågan fick eleverna svara på om de i framtiden kommer ha användning för det de 

lärt sig under besöket på kulturminnesområdet. Där svarade 11 elever av 20 att de inte vet om 

de kommer ha användning av det, 6 elever av 20 svarade att de kommer ha användning av det 

och 3 elever av 20 svarade att de inte kommer ha användning av det. 
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6 Diskussion 
Under denna del kommer studiens metodval kritisk granskas, även reliabiliteten och validiteten 

kommer att diskuteras. Med koppling mot studiens bakgrund kommer resultatet från 

intervjuerna med fokusgrupperna, analysen av enkäterna och intervjun med lärarna diskuteras. 

Vidare i denna del lyfts hur denna studie kan hjälpa mig i mitt kommande yrke och hur andra 

forskningsfrågor kan fortsätta forskningen kring det valda området.  

6.1 Metoddiskussion 

Studiens resultat visar att valet att samla in data med hjälp av kvalitativa intervjuer med 

fokusgrupper och lärare samt kompletterande enkäter med eleverna gav svar på studiens syfte 

och frågeställningar. Syftet med studien var att synliggöra elevernas och lärarnas uppfattningar 

kring erfarenhetsbaserad pedagogik. Samt vilka likheter och/eller olikheter som fanns mellan 

elevernas och lärarnas uppfattningar. Detta syfte besvarades i och med studiens metodval. 

Studien visar att det riktade urvalet var avgörande för det resultat som studien fick. Detta då 

eleverna och lärarna nyligen hade besökt kulturminnesområdet och hade det färskt i minnet, 

eleverna hade dessutom hunnit göra två besök innan intervjuerna genomfördes. Ett under 

vårterminen i femman och ett under höstterminen i sexan. Lärarna var dessutom de som 

undervisade eleverna i ämnet samhällsorientering och kände till eleverna och elevernas 

kunskaper. 

Valet att intervjua eleverna i grupp gjordes med avvägningen att eleverna kunde komma med 

olika uppfattningar och åsikter om de frågor som ställdes. Det kunde även ge en möjlighet till 

trygghet för eleverna att intervjuas i grupp istället för att intervjuas enskilt vilket skulle kunna 

uppfattas mer intensivt och utpekande. Studien visar att det både finns fördelar och nackdelar 

med att intervjua eleverna i grupp. Den nackdel som framkom med att intervjua eleverna 

tillsammans i mindre grupper var att en del elever pratade mindre medan andra pratade mer. 

Detta visade sig under analysen av enkäterna då svaren kunde se annorlunda ut under intervjun 

än vid enkätsvaren. Enkäten var ett givande komplement till intervjuerna och gav ungefär de 

svar som förväntades. Det fanns en känsla av att enkätsvaren till viss mån skulle avvika från 

det som kommit fram under intervjun, men i det stora hela gav enkäten de svar som förväntades. 

Enkäterna svarade alla elever på och då kom också alla elevers uppfattningar fram medan det 

möjligtvis inte riktigt visade sig under intervjun med eleverna. I det stora hela stämde dock 

intervjusvaren och enkätsvaren överens och gav samma resultat. Gruppdynamiken spelade en 

stor roll under de intervjuer som genomfördes. Eleverna hade gått i samma klass länge och det 

ansågs som en fördel för studien att eleverna hade god kännedom och relation till varandra. 

Under en av intervjuerna visade det sig att den gruppen var mer avvaktande och tysta. Det var 

inte riktigt någon som ville ta ordet, men när en av eleverna till sist började svara på frågorna 

blev de andra eleverna mer bekväma och gav också svar på frågorna. Detta kan tänkas bero på 

elevernas inställning till intervjun eller att de enbart var avvaktande. I alla grupper finns också 

en form av hierarki som gör att en del elever har högre status. I grupper finns också olika sorts 

personligheter där en del har lättare att ta ordet och tala för sig medan andra är mer avvaktande. 

Som den som genomförde intervjun fanns ingen möjlighet att påverka detta. Stensmo (2002) 

menar dock att det är viktigt att den som leder intervjun tillåter det att vara tyst och inte bli 

stressad av detta. Istället kan tystnaden eller nickningar hjälpa den intervjuade framåt. I och 

med en del avvaktande elever kändes det extra viktigt att välja att göra den kompletterande 
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enkäten. Under intervjun kunde följdfrågor ställas för att få mer ingående svar från eleverna 

eller ställa frågor för att förstå vad eleverna menade med sina svar. 

Under analysen av enkätfrågorna framkom en nackdel och det var att det inte fanns möjlighet 

att ställa följdfrågor. Dock blev kombinationen intervju och enkät god. Resultatet visar att 

intervjuerna med fokusgrupperna och lärarna besvarar studiens syfte och frågeställningar, dock 

utesluter inte detta att det finns andra metoder att använda sig av för att få andra eller mer 

noggranna svar. Andra alternativ är att eleverna skulle intervjuas enskilt eller att de skriftligt 

skulle få svara på frågorna. Det finns ingen garanti på att svaren skulle bli fler eller mer 

ingående då många elever har svårt att utförligt svara på frågor skriftligt. Enskilda intervjuer är 

heller ingen garanti då det är den enskilda eleven som måste vara den som kommer med svar 

på alla frågor utan hjälp från andra. En annan del som både kan ses som en fördel och en nackdel 

var att jag redan hade varit med dessa elever i tio veckor under den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Jag var ett känt ansikte för eleverna och de var kända för mig. Detta kan ses som 

något som gör att eleverna slappnar av lättare och inte behöver vara rädda för att tala medan det 

också kan skapa en stämning där det blir lite mer en rolig stund. En stund då eleverna för 

möjlighet att göra något annat än den ordinarie undervisningen. Studien visade att valet att 

intervjua de två lärarna och den kvalitativa intervjun som metod gav svar på studiens syfte. 

Kvale (1997) menar att frågorna vid en kvalitativ intervju ska vara öppna. Det ska inte vara 

frågor med bestämda svarsalternativ. Detta kan vara en av orsakerna till att lärarnas svar blev 

mycket utvecklade och att det under intervjun kunde ställas följdfrågor för att vara säker på att 

studiens forskningsfrågor skulle besvaras. Men även för att försäkra mig om att jag förstod vad 

lärarna menade. Detta gjorde att eventuella missförstånd kunde elimineras.  

Reliabiliteten och validiteten för studien ökade då intervjuerna spelades in. Valet att spela in 

intervjuerna var viktigt då jag under transkriberingen ordagrant kunde skriva av vad eleverna 

och lärarna sa. Dessutom fanns möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen om det 

var något som var svårt att uppfatta eller vid användandet av direktcitat. Detta för att så noggrant 

som möjligt citera eleverna och lärarna och analysera deras svar. Detta är också något som 

bidrar till att öka reliabiliteten för studien. Eftersom frågorna som ställdes utgick från studiens 

syfte och frågeställningar ökar också validiteten för studien. För att återkoppla detta till studiens 

bakgrund påpekar Trost & Hultåker (2016) vikten av att frågorna ställs på ett sådant sätt att det 

som var tanken att mätas faktiskt mätas. Om en ny studie skulle göras, med samma syfte och 

frågeställningar, med precis samma elever skulle resultatet möjligtvis peka i samma riktning. 

Särskilt om eleverna dessutom fortfarande skulle ha samma slags undervisning om samisk 

kultur som de har idag. Trost & Hultåker (2016) menar att det är svårt att diskutera reliabilitet 

då människan inte är statisk utan förändras under tidens gång. 

Vid en kvalitativ undersökning, vare sig det handlar om intervjuer eller enkäter, är det viktigt 

att frågorna och svarsalternativen är utformade på ett sådant sätt att informanterna förstår 

frågan. Det ska ej finnas negationer med i frågeställningen och krångliga ord ska undvikas 

(Trost & Hultåker, 2016). Detta för att undvika missförstånd vilket kan leda till minskad 

validitet. Studiens frågor utgick, som tidigare nämnt, från studiens syfte och frågeställningar 

och var formulerade för de informanter som fanns med i urvalet. 



26 
 

6.2 Diskussion elevernas uppfattning 

Eleverna i denna studie ansåg att det var viktigt att lära sig om den samiska kulturen då samerna 

är Sveriges ursprungsbefolkning och samerna är en del av Sveriges historia. Just den samiska 

historian är starkt förknippad med Sverige och hur samerna behandlades av svenskarna vid 

koloniseringen av Norrland (www.samer.se). Elevernas tankar kring varför det är viktigt att lära 

sig om samisk kultur kan knytas till den lag som erkänner samerna som Sveriges 

ursprungsbefolkning men också lagen som nationella minoriteter (2009:724, 2 §). En av 

eleverna tog upp att det är viktigt att tala om samerna på grund av den samiska kulturen och att 

de samiska kunskaperna om samerna håller på att försvinna. Detta är något som Jonsson och 

Svonni (2016) också tar upp. Jonsson och Svonni (2016) utgår dock från sameskolan och hur 

sameskolan är viktig för att bibehålla den samiska kulturen och dess normer. Det samiska 

kommer mer naturligt i sameskolan än vad den gör i den svenska skolan. Studien visar på att 

en del av eleverna vill lära sig mer om den samiska kulturen och att de inte lär sig tillräckligt 

mycket om samerna. Detta kan möjligtvis vara något den svenska skolan kan ta lärdom av. Kan 

den svenska skolan genom att mer naturligt, i den ordinarie undervisningen, anamma den 

samiska kulturen för att öka kunskap och förståelse om samisk kultur? Detta på samma sätt som 

i sameskolan där det sker på vardaglig basis. För att koppla detta till Freinet (1975) och Freinets 

pedagogik kan det tänkas att sameskolan utgår från vem det är som ska lära. Det är de samiska 

barnen som ska lära sig och då utgår undervisningen från den samiska kulturen och de normer 

som finns. Undervisningen är upplagd på ett sådant sätt att eleverna får lära sig delar som de 

har användning för senare i livet och i vardagen. Ingen av fokusgrupperna nämnde dock 

samerna som en av de nationella minoritetsgrupperna. Detta kan möjligtvis ha att göra med att 

eleverna i detalj inte är insatta i läroplanen och skolans uppdrag på samma sätt som lärarna är. 

Under skolans uppdrag i Lgr 11 står det bland annat att eleverna ska ha ”fått kunskaper om de 

nationella minoriteterna (judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar) …” 

(Skolverket, 2018, s. 12). Läroplanen är något som lärarna ska utgå ifrån när de gör sin 

planering för undervisningen och de mål och förväntningar som finns ska tydligt presenteras 

för eleverna så de är medvetna om vad de ska kunna och vad som förväntas av dem (Hult & 

Olofsson, 2017). 

Lgr 11 (Skolverket, 2018) innehåller dock mer än bara mål och kunskapskrav. Ett av skolans 

uppdrag är att eleverna ska få kunskap om de nationella minoriteter som finns, men detta är inte 

något kunskapskrav som krävs för att få betyg (Skolverket, 2018). Detta kan i sig vara orsak till 

att eleverna inte talar om samerna som en av de nationella minoriteterna. En annan del i denna 

studie som är intressant är elevernas uppfattning om den omfattning de får lära sig om samerna 

och den samiska kulturen. Denna studie visar dock inte på hur mycket av skolans uppdrag som 

eleverna känner till. Den visar heller inte på hur mycket eleverna vet om de kunskapskrav som 

gäller för delen religion. En del elever ansåg att de fick lära sig alldeles för lite och nästan 

ingenting alls. En del elever ansåg att de fick lära sig för lite om hur samerna har det idag och 

en elev ansåg att när de pratade om den samiska historien skiftades fokus till att handla om 

svenskarna. Här måste vi ställa oss kritiska till de läromedel som finns i skolorna idag. De delar 

som handlar som samerna är väldigt liten i jämförelse med svenskarnas historia, likaså delarna 

i Lgr 11 (Skolverket, 2018). Kan det vara en god idé att inför undervisning om samisk kultur 

använda sig av litteratur, film med mera som är skapade av samer själva? Som denna studie 
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visar tar de hjälp av samer för att visa film och få berättelser om den samiska kulturen. På så 

vis blir källan samerna själva och inte svenskarna. Samma sak gäller de kunskapskrav som 

finns. Är den kunskap eleverna ska ha med sig från årskurs sex verkligen tillräcklig när det 

kommer till den samiska kulturen, samer som minoritet och samer som ursprungsfolk? Kanske 

borde de delarna vara mer omfattande för att på så vis bevara och värna om samerna och deras 

kultur. 

Med koppling till läroplanen och kunskapskravet ”Eleven kan beskriva några grundläggande 

drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk 

religion kan iakttas i dagens samhälle” (Skolverket, 2018, s. 220) är det förståeligt att eleverna 

känner att de får lära sig alldeles för lite. Det eleverna ska kunna om samisk kultur och religion 

är inte något stort och omfattande utan en väldigt liten del av ämnet religion. 

Dewey (2013) och Kolb (2015) menar att eleverna måste vara aktiva och experimentera för att 

tillförskaffa sig ny kunskap, eleverna måste få pröva på och göra och inte bara matas med teori 

i klassrummet. Studiens syfte var att ta reda på elevernas och lärarnas uppfattningar om 

erfarenhetsbaserad pedagogik, erfarenhetsbaserad pedagogik som går ut på att eleverna får bli 

de som utför, prövar på och arbetar praktiskt. Denna studie visar på att en del elever var nöjda 

med upplägget av studiebesöket och menade att det gav dem tillräckligt med kunskap om den 

samiska kulturen medan andra hade förslag på andra praktiska aktiviteter för att få kunskap. 

Det praktiska är något som genomsyrar hela intervjun med eleverna. Eleverna menar själva att 

de får en bättre förståelse för samerna genom praktiskt arbete och de minns lättare vad de gjort 

och vad de lärt sig när de har fått pröva på och uppleva något. Detta är något även Larssons 

(2012) studie visar. De eleverna ansåg också att de lättare minns och fick en annan förståelse 

genom studiebesöket. En viktig fråga i detta sammanhang är om eleverna minns vad de lärt sig 

för att det är viktigt att kunna det eller om det minns det för att det var en rolig aktivitet och att 

de inte lägger stor vikt vid vad de faktiskt fick lära sig under besöket. Andra hinder som 

Szczepanski (2009) pekade på i sin studie var bland annat väderförhållanden och brist på bra 

kläder för utevistelse. Detta var, i denna studie, inte något som lyftes som ett hinder för 

utevistelsen. Det fanns heller inte något som antydde att lärarnas bristande kunskap kunde 

hindra eleverna och lärarna att besöka platsen. Det sistnämnda kan tänkas bero på att de som 

gav eleverna information och höll i de praktiska delarna på besöken själva var samer och hade 

god kunskap i det de lärde ut. Om det fanns en brist på kunskap hos lärarna täcktes den biten 

upp av de personer som fanns på plats vid studiebesöket. 

Vygotskij (1978) förespråkar den proximala utvecklingszonen och hur eleverna genom 

interaktion med andra, genom språket, kan utvecklas och tillförskaffa sig kunskap. Vygotskijs 

syn på lärande är något som kan skönjas i elevernas uppfattningar kring studiebesöket på 

kulturminnesområdet, men också studiebesök i stort. Eleverna menade att det är bra om den 

som lär ut själv är same eller har goda kunskaper om samisk kultur. De anser vidare att det är 

viktigt att det är någon som berättar eller informerar medan de gör för att de ska lära sig. Viktiga 

delar för eleverna är interaktionen, språket och det praktiska. På så vis kan elevernas 

uppfattningar kopplas samman med Vygotskijs syn på lärande och hur Vygotskij anser att 

eleverna tillförskaffar sig kunskap.  
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En av enkätfrågorna i denna studie handlade om hur eleverna lättast lär sig. En elev av 20 

menade att hen lär sig bäst genom undervisning i klassrummet, 12 elever av 20 menade att de 

lär sig bäst när de får arbeta praktiskt och göra besök och 7 elever av 20 ansåg att en 

kombination av klassrumsundervisning och praktiskt arbete gör att de lär sig bäst. Detta visar 

på vikten av att variera undervisningen för att nå alla elever och öka deras förutsättningar att nå 

kunskap och öka deras kunskap. Detta är ett av de uppdrag Skolverket menar att skolan ska 

arbeta för. I skolan ska undervisningen anpassas utifrån varje individ som ska motta 

undervisningen (Skolverket, 2018). Men det kan också kopplas tillbaka mot studiens bakgrund 

och Deweys (2009) learning by doing som menas med att eleverna måste bli de aktiva och de 

som ”gör”. Detta i likhet med Freinets (1975) tanke angående att arbetet ska vara den drivande 

kraften som gör att eleverna tillförskaffar sig kunskap. 

I motsats till Larssons studie (2012) visar denna studie att besöket är en fortsättning på den 

introduktion som hållits inför besöket. Eleverna i studien tar upp att de innan besöket får se en 

film eller läsa om det för att de ska veta vad besöket kommer handla om. På så vis kan det antas 

att eleverna är medvetna om att det sker en sammanvävning att klassrumsundervisning och 

studiebesök. Detta är dock ingen garanti att så är fallet. För å andra sidan visar studien på att 

eleverna tycker att de lär sig alldeles för lite om samerna och deras kultur. 

6.3 Diskussion lärarnas uppfattningar 

Precis som eleverna ansåg lärarna i denna studie att det var viktigt att ha kunskap om den 

samiska kulturen och dess historia. Lärarna var inte bara inriktade mot samer som Sveriges 

ursprungsbefolkning utan nämnde också lokalhistorian och samhället eleverna och lärarna lever 

i. Det lärarna menade var att den närmiljö som fanns var viktig och ett bra komplement till den 

ordinarie undervisningen. Projektet med kulturminnesområdet ansåg lärarna var givande och 

viktigt för undervisningen, det enda orosmomentet angående besöket var huruvida det kommer 

fortsätta eller inte. Detta kan återkopplas till studiens bakgrund och Szczepanski (2013) som 

menar att det genom platsbaserad undervisning skapas mer autentiska möten och att skolan med 

hjälp av närmiljön kan arbeta med lokalhistoria precis som de båda lärarna nämner. Under 

avsnittet geografi i Lgr 11 (Skolverket, 2018) finns en del angående hemortens historia där 

platser, byggnader och föremål tas upp som exempel att gå igenom. Den uppfattning lärarna 

har kan starkt kopplas till den delen av läroplanen. Där nämns inte samisk kultur direkt, men 

precis som Lärare 1 anser finns den samiska kulturen i samhället och i närheten av eleverna. 

Lärare 2 ansåg att det var ett ypperligt tillfälle att arbeta med den samiska kulturen vid besöket 

vid kulturminnesplatsen då det är en del av stadens historia. 

När det kommer till det praktiska menar Lärare 1 att eleverna tack vare studiebesök och 

praktiskt arbete får möjlighet att använda sig av flera sinnen för att tillförskaffa sig kunskap. 

Detta är något som Leijon och Szczepanski också nämner när det kommer till 

utomhuspedagogik som arbetsmetod. Eleverna får då en möjlighet att ta den teori de tagit till 

sig i klassrummet och omvandla den till något praktiskt genom autentiska möten med samer 

men även med olika föremål (Leijon & Szczepanski, 2000). I denna studie anser lärarna att det 

är lätt att väva ihop teori och praktik genom studiebesök av detta slag, detta i likhet med vad 

Szczepanski (2013) kom fram till i sin studie. Där visade studien på olika aspekter och en av 

aspekterna var kunskapsaspekten. Det Szczepanski (2013) kunde se var att lärarna genom 
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platsbaserad undervisning kopplar samman teori och praktik och på så vis får eleverna en chans 

att använda flera sinnen. Denna aspekt framkom i denna studie under intervjun med Lärare 1. 

Under ämnet religion i läroplanen framgår det tydligt vad eleverna ska kunna när de går ut 

årskurs sex. Det framgår vad eleverna ska kunna om den samiska kulturen för betyget E och 

det är följande. ”Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk 

religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle” 

(Skolverket, 2018, s. 220). Detta är något alla lärare måste ha i beaktande när de gör planeringen 

för undervisningen. Lärarna i denna studie menade att eleverna har god kunskap i ämnet, till 

och med bättre än deras vårdnadshavare och att eleverna får mer än en grundläggande kunskap 

inom området. Eleverna får på så vis goda möjligheter att nå de kunskapskrav och mål som 

finns genom detta besök. Ett dilemma som Hesslefors-Arktoft (2006) tagit upp är den balans 

som måste finnas mellan mål och erfarenhet. Likt Deweys idé menar Hesslefors-Arktoft att det 

är viktigt att lärarna inte enbart ser till elevernas erfarenheter och skapandet av erfarenheter utan 

att lärarna också tydligt ser till de mål som finns. Denna studie visar genom intervjuerna med 

lärarna att de är medvetna om de kunskapskrav som finns. Studien visar också på att eleverna 

får mer än grundläggande kunskaper tack vare projektet på kulturminnesområdet. Det studien 

visar angående efterarbetet är att det sker en muntlig reflektion och inte en provsituation. Detta 

kan visa på en värdering av kunskapskraven som lärarna gör. Det måste finnas en balans. Även 

fast besöket sker, fungerar bra och är givande för eleverna måste det hela tiden kopplas samman 

med läroplanen och de mål som finns att nå. Om det som i detta fall är ett studiebesök som ska 

generera kunskap ska det tydligt framgår för eleverna vilka mål som finns och vad som 

förväntas av dem (Hult & Olofsson, 2017).  

I denna studie presenterades hur lärarna undervisar om samisk kultur och detta arbetssätt kan 

sättas i perspektiv till Kolb (2015) och Kolbs lärcirkel. Lärarna ger eleverna förkunskaper inför 

besöket genom att bland annat visa en film eller PowerPoint. Detta ger eleverna en del teori och 

fakta inför det kommande besöket. Eleverna får sedan under besöket pröva på olika aktiviteter 

som samisk slöjd, lassokastning, matlagning med mera. Aktiviteter som är kopplade till den 

samiska kulturen. Denna prövning leder i sin tur till konkret kunskap för eleverna och till sist, 

tillbaka i klassrummet, får eleverna reflektera över vad de lärt sig och vad de gjort. Eleverna 

har efter alla dessa steg skapat en ny abstrakt förståelse för samerna och den samiska kulturen 

och cirkeln sluts. Genom detta arbetssätt har lärarna använt sig av Kolbs cirkel och de fyra 

stegen i Kolbs syn på lärande. 

Studien visar att lärarnas uppfattningar angående studiebesök är något som är positivt. Lärare 

2 lyfte detta projekt som viktigt och givande men var också orolig över fortsättningen av 

projektet. Som Lärare 2 nämner har det skett några projekt där de har fått pengar för att eleverna 

ska få åka och besöka ställen. Men sedan avslutas också projekten och kommer inte igen. I detta 

fall är det kulturminnesplatsen som har ett stort ansvar för att detta genomförs så skolan är på 

ett eller annat sätt beroende av dem för att det ska fortgå. Men hur kan skolorna själv arbeta för 

att på lång sikt ha återkommande projekt för att upprätthålla en varierande undervisning utan 

att vara beroende av andra. Återigen går tankarna till Freinet (1975) och Freinets idéer kring 

hur skolan ska vara uppbyggd. Freinets idéer handlar om vart skolan ska vara belägen, hur 

skolan ska vara uppbyggd, hur klassrummen ska se ut och möbleras. Freinet hade tankar 
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angående vad som skulle finnas i skolans lokaler i form av verkstäder och så vidare. På så vis 

kan skolan bli mindre beroende av andra för att kunna upprätthålla de praktiska delarna av 

undervisningen. Både med hjälp av skolans närmiljö men också skolans tillgång till verkstäder 

med olika inriktning. 

Szczepanski (2009) intervjuade i sin studie lärare angående undervisning i utomhusmiljön. 

Lärarna i den studien menade att det fanns en risk att förlora kontrollen över situationen och att 

en vana bryts om undervisningen förflyttas utomhus. Lärarna i Szczepanskis studie menade 

vidare att det fanns en trygghet att befinna sig i klassrummet och att den tryggheten skulle 

försvinna om den istället genomfördes utomhus. Detta var ingenting som kunde skönjas i denna 

studie. Under intervjun med Lärare 1 och Lärare 2 var detta aldrig något som kom på tals. Det 

är dock förståeligt att denna rädsla finns hos lärarna i studien gjord av Szczepanski (2009). Det 

finns även elever som är i stort behov av kontinuitet och elever som har väldigt svårt för 

förändringar. Eleverna kan ha svårt för att deras ”planering” förändras. Detta kan dock 

förhindras om lärarna i god tid informerar eleverna om den kommande utomhusundervisningen 

eller studiebesöket. På så vis kan eleverna i god tid förbereda sig på att kommer bli en lite 

annorlunda undervisning och skoldag. 

Det andra orosmomentet som framkom i Szczepanskis (2009) studie var det angående att 

förlora kontrollen. Denna studie visar att det under besöken är många vuxna kring eleverna. Det 

är både lärarna, de vuxna som håller i besöket från kulturminnesplatsens håll och andra personer 

som arbetar i klassen. Det är således inte enbart den klasslärare som tillhör klassen som åker ut 

på studiebesöken med 20-23 elever. 

6.4 Diskussion likheter och skillnader 

I denna studie hade eleverna och lärarna en rad uppfattningar som stämde överens med 

varandra. Bland annat var uppfattningen om vikten av kunskap om samisk kultur lika viktig 

bland eleverna som lärarna. Dock gav enkätundersökningen en liten annorlunda bild av 

elevernas uppfattningar om vikten av att lära sig om samisk kultur. Där visade sig att alla 20 

elever inte var överens om att det var viktigt att lära sig. Detta utfall av enkätfrågan kan bero 

på att alla elever fick göra sin röst hörd, vilket kanske inte var fallet under intervjuerna. Det var 

dock övervägande att båda grupperna tyckte det var viktigt men eleverna i studien nämnde 

samerna som ursprungsbefolkning medan lärarna var mer inriktade på den lokala historien. 

Både lärarna och eleverna nämnde dock att det var viktigt då de var bosatta i de norra delarna 

av Sverige. Den största olikheten mellan lärarna och eleverna i denna studien är delen om 

mängden av undervisning som eleverna får om samisk kultur. Lärarna menar att de får mer 

undervisning än vad kunskapskravet kräver ”Eleven kan beskriva några grundläggande drag i 

fornskandinavisk och samisk religion …” (Skolverket, 2018, s. 220). Medan eleverna anser att 

det är alldeles för lite och att de knappt får lära sig något alls. Med utgångspunkt från läroplanen 

får eleverna den undervisning de ska ha, men samtidigt är det lätt att förstå elevernas 

uppfattningar om att det är mycket lite. Den samiska kulturen och religionen får inte mycket 

plats i läroplanen och precis som lärare 1 menar är läroplanen skriven för hela Sverige och inte 

bara de nordligaste delarna. Detta kan med stor sannolikhet spela in vid skapandet av läroplanen 

och kunskapskraven. Denna olikhet visar än en gång på vikten av att tydligt presentera de mål 

som finns så att eleverna är medvetna om vad de ska lära sig (Hult & Olofsson, 2017). Även 
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fast målet är väldigt omfattande eller om målet är väldigt litet. Vidare kan tänkas att elevernas 

egna intresse för samisk kultur kan spela roll för deras syn på hur mycket de får lära sig. Finns 

det ett personligt intresse kan detta så klart fungera som en drivkraft hos eleverna för att lära 

sig mer. Kunskapen är en process och eleverna måste vara medskapare av kunskapen (Manger 

et al., 2013) och finns då ett personligt intresse är det möjligt att eleverna själva kan driva 

processen framåt med hjälp av till exempel lärarna eller sina klasskamrater. 

Likheterna mellan eleverna och lärarnas uppfattningar var dock övervägande. Piaget, Freinet, 

Dewey, Vygotskij och Kolb är alla av liknande uppfattning att eleverna ska vara de aktiva, de 

ska få experimentera, pröva på, få möjlighet att blanda teori och praktik och att lära med flera 

sinnen. I denna studie menar både elever och lärare att det praktiska inslagen gör att de får en 

bättre förståelse för den samiska kulturen och att de genom besöket och praktiskt arbete får en 

möjlighet att lära med flera sinnen. Detta är något lärarna är medvetna om då de brukar använda 

sig av studiebesök för att antingen skapa en förförståelse inför ett kommande arbetsområde eller 

för att fördjupa och väva ihop teori och praktik. Detta är något i likhet med vad Leijon och 

Szczepanski (2000) menar. Att undervisningen blir mer förankrad i verkligheten om lärarna 

använder sig av utomhusmiljön som finns i närheten. 

Elevernas och lärarnas tankar angående hur de kan arbeta med samisk kultur i andra ämnen är 

en annan likhet. Både lärarna och eleverna tar i denna studie upp ämnena slöjd, svenska, musik, 

andra samhällsorienterade ämnen. Därtill nämndes ämnet engelska av en elev. När det kommer 

till Sápmi, det område som samerna lever i och ser som sitt land, menar en elev att de i ämnet 

religion kan prata om området Sápmi, vart det ligger och vilken slags samiska som talas var. 

Historiskt sett har samerna behandlats väldigt illa av svenskarna, speciellt under tiden för 

koloniseringen då samerna skulle förkristnas och förbjudas att utföra som tro och andra 

sedvänjor (www.samer.se). Denna studie visar att lärarna genom att väva ihop de fyra ämnena 

samhällskunskap, religion, historia och geografi kan arbeta med samisk kultur genom att hitta 

kopplingar mellan Sveriges historia och den samiska kulturen. Till exempel kopplingar mellan 

Gustav Vasa och koloniseringen av Norrland. Detta var något som en elev efterfrågade. Eleven 

hade en önskan om att tala mer om hur samerna behandlats genom historien men också hur 

samerna behandlas än idag. Jonsson och Svonni (2016) lyfter sameskolan som en viktig 

komponent för att bevara den samiska kulturen och de samiska normer som finns. Detta borde 

vara en lika viktig del inom den svenska skolan då skolan ska bidra till att öka förståelse och 

kunskap för andra kulturer än sin egen. 

Samerna och den samiska kulturen har funnits i Sverige längre än svenskarna och samerna är 

erkända som Sveriges ursprungsbefolkning. De är Europas enda ursprungsbefolkning då de 

länge har befunnit sig i området Sápmi, de talar sitt eget språk och har sin egen kultur och 

sedvänjor som skiljer sig från övriga samhället (www.samer.se). Denna studie visar att både 

lärarna och eleverna ser på samerna som ursprungsbefolkning och att de har god möjlighet att 

lära sig om den samiska kulturen med hjälp av närmiljön. Kulturminnesplatsen har historiskt 

sett stark koppling till samerna och stadens uppbyggnad. Studien visar att eleverna får möjlighet 

att ta del av alla de viktiga delar som finns inom den samiska kulturen. Denna studie visar på 

att eleverna får möjlighet att höra på berättelser om samerna och deras historia. Eleverna får 

möjlighet att lyssna till jojken och trumman. Trumman som under koloniseringen brändes för 

http://www.samer.se/
http://www.samer.se/
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att hålla borta de samiska traditionerna och religionen (www.samer.se). Med utgångspunkt från 

studien är det möjligt att ställa sig frågan om hur eleverna får lära sig om förkristningen. I 

studien framkom en del uppfattningar om att samernas historia övergick till att handla om 

svenskarna. Det uppfattas som en brist i att djupgående tala om hur samerna behandlades under 

koloniseringen. Är det möjligt att fullt ut ta hjälp av texter, filmer och personer med samisk 

bakgrund för att få deras upplevelse av det hela istället för att utgå från den svenska sidan. Blir 

det en mer rättvis bild av samernas historia och situation genom ett sådant tillvägagångssätt. 

Som tidigare nämnt visar studien att lärarna uppfattar att eleverna ges möjlighet att lära sig det 

de ska utifrån kunskapskraven. Från elevernas håll saknas en del för att de ska känna att de lärt 

sig tillräckligt. 

6.5 Implikationer för yrkesuppdraget 

Från resultatet av denna studie kommer jag ta med mig vikten av att vara lyhörd för elevernas 

tidigare erfarenheter, upplevelser och åsikter. Jag kommer även ta med mig att man genom 

studiebesök kan ge elever en förförståelse för ett kommande arbetsområde eller att man genom 

studiebesök och praktiskt arbete kan ge eleverna en varierad undervisning. Både för att ge en 

fördjupad kunskap men också för att låta eleverna aktivera flera sinnen vid inlärningen. Vidare 

kommer jag ta med mig tankegångarna kring hur man genom närområdet kan undervisa, inte 

bara om samisk kultur, men också andra delar inom samhällsorientering. Till sist kommer jag 

försöka arbeta för att eleverna ska få vara delaktiga när det kommer till arbetsmetod och 

arbetsuppgifter. Vid intervjun med eleverna kom det fram många bra förslag om hur elever och 

lärare kan arbeta om samisk kultur. Det krävs dock en avvägning från mig som lärare om 

elevernas förslag är praktiskt genomförbara, om de kan kopplas samman med läroplanen, 

bedömas och om tiden räcker till. 

6.6 Fortsatt forskning 

En forskning som jag anser skulle vara intressant och relevant är att ta reda på hur 

undervisningen av samisk kultur ser ut i skolor i södra Sverige jämfört med skolor i norra 

Sverige. Denna studie gav en bild av hur eleverna och lärarna uppfattar vikten av att lära sig 

om samisk kultur och hur de arbetar med den. Frågan är hur undervisningen i södra Sverige ser 

ut och vad de har för uppfattningar av att lära sig om samisk kultur?

http://www.samer.se/
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Bilaga 1 

 

Enkätundersökning 

Samisk kultur 

 

1. Hur var dina kunskaper om samisk kultur innan besöken på ”Platsen”? 

 

o Goda 

o Sådär 

o Dåliga 

 

2. Hur förändrades dina kunskaper om samisk kultur efter besöket på ”Platsen”? 

 

o De blev bättre 

o De blev sämre 

o Ingen skillnad 

 

3. Tycker du att du lär dig bäst, genom att: 

 

o Få undervisning i klassrummet, genom att läsa böcker, ha genomgångar med 

mera 

o Arbeta praktiskt och göra besök 

o En kombination av både undervisning i klassrummet och praktiskt arbete 

 

4. Tycker du att det är viktigt att lära sig om samisk kultur? 

 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

5. Vad anser du om studiebesök som undervisning? 

 

o Bra 

o Sådär 

o Dåligt 

 

6. Är det lättare att komma ihåg det du lärt dig, om du får arbeta praktiskt och göra 

besök? 

 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 



 

7. Anser du att det är viktigt att variera undervisningen? 

 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

8. Kommer du i framtiden ha användning av det du lärt dig vid ditt besök? 

 

o Ja 

o Nej 

o Vet inte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till eleverna angående erfarenhetsbaserad pedagogik 

Samisk kultur 

 

1. Varför är det viktigt att ha förståelse för och kunskap om samisk kultur? 

 

2. Finns det något i undervisningen som du tycker saknas för att öka din förståelse för 

och kunskap om samisk kultur? 

 

3. På vilket sätt kan besöket på ”Platsen”, genom att arbeta praktiskt, bidra till att öka 

elevers förståelse för och kunskap om samisk kultur? 

 

4. Hur kan man på andra sätt arbeta för att öka förståelse för och kunskapen om samisk 

kultur? 

 

5. Hur skulle lärare och elever i andra ämnen kunna arbeta för att öka förståelsen för och 

kunskapen om samisk kultur? (Ämnesöverskridande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till läraren angående erfarenhetslärande pedagogik 

Samisk kultur 

 

1. Anser du att det är viktigt att eleverna får en djupare förståelse och kunskap om 

samisk kultur än vad kunskapskraven kräver? Varför/Varför inte? 

 

2. Hur ser innehållet i undervisningen ut när det kommer till samisk kultur och samer 

som del av den minoritetsgrupp som finns i Sverige? 

 

3. På vilket sätt anser du att besöket på ”Platsen” bidrar till att öka elevernas kunskap 

om och förståelse för samisk kultur? 

 

4. Vilka fördelar kan du se att det finns med att kombinera undervisning och 

studiebesök? 

 

5. Vilka fördelar ser du att det finns med att arbeta gränsöverskridande för att öka 

elevernas förståelse för och kunskap om samisk kultur? 

 

6. Finns det någon annan arbetsform du skulle vilja använda dig av för att öka 

elevernas förståelse för och kunskapen om samisk kultur? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Hej! 

Jag heter Amanda och studerar till mellanstadielärare vid Luleå Tekniska Universitet. Jag har 

under tio veckors tid gjort min verksamhetsförlagda utbildning i ditt barns klass och ska till 

våren skriva mitt examensarbete, därför skriver jag till dig. 

I mitt examensarbete ska jag göra en kvalitativ fallstudie för att ta reda på om eleverna 

upplever att de genom studiebesöken på ”Platsen” befäster och fördjupar kunskapen om 

samisk kultur bättre än vid en mer traditionell klassrumsundervisning. Detta ska jag ta reda på 

genom en anonym enkätundersökning, eleverna kommer alltså aldrig förekomma med namn, 

på bild eller med röst, utan kommer genom hela arbetet och presentationen vara anonyma. 

Denna enkätundersökning sker endast vid ett tillfälle under skoltid. Efter jag sammanställt 

arbetet och analyserat enkäterna kommer dessa förstöras för att återigen värna om sekretessen 

och att de förblir anonyma. Arbetet kommer jag presentera för mina kurskamrater vid Luleå 

Tekniska Universitet och arbetet kommer publiceras på Luleå Tekniska Universitets portal, 

Diva. 

Ditt barn har godkänt förfrågan om att vara med, men på grund av ditt barns ålder krävs också 

ett godkännande från dig. Eleverna har rätt att när som helt avbryta sitt deltagande. 

Svara på mejl till X/X för att meddela om det är okej eller inte för ditt barn att delta i studien. 

Har du frågor angående undersökningen går det bra att mejla mig personligen på mejlen 

nedan. 

Tillägg 

Angående intervjuerna med era barn. Det har skett ett tillägg. Jag kommer behöva, utöver 

enkätundersökningen, göra en intervju som spelas in för att kunna analyseras. Intervjuerna 

kommer ske i grupp och raderas direkt efter dem är analyserade. Detta kräver dock som 

tidigare ett godkännande från er. 

 

Med vänliga hälsningar 

Amanda Sjöberg Stålnacke 

 

 


