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Förord 
Rapporten redovisar Sameskolstyrelsens skolutvecklingsprojekt. Projektet är genomfört inom 

ramen för Skolverkets insats Matematiksatsningen 2010. Projektet genomförts i samarbete med 

Luleå tekniska universitet. Skolverket betonade i satsning att skolutvecklingen ska genomföras 

utifrån en nulägesgranskning, samt att skolutvecklingen ska eftersträva att initiera en långsiktig 

och varaktig skolutveckling. Behovet av att förändra matematikundervisningen tydliggjordes 

redan i början av 2000-talet i en granskning av Skolverket (2002; 2003). Vid granskningen av 

matematikundervisningen i sameskolan efterfrågades ett samiskt perspektiv på matematik. 

Detta är en efterfrågan som ännu är aktuell. Det har efter denna granskning genomförts två 

aktionsforsknings- och skolutvecklingsprojekt med fokus på matematikundervisning. Projekten 

är genomförda vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Sameskolstyrelsen. Projekten är 

Pedagogisk utveckling av matematik och Samiskt språk och kultur i förskola och skola. I 

aktionsforskningsprojekten erhöll lärare kompetensutveckling inom kulturell 

matematikundervisning, samtidigt som de genomförde lokala skolutvecklingsarbeten inom 

matematik. Projekten dokumenterades, utvärderades och presenterades i en projektrapport 

(Johansson & Jannok Nutti, 2010) med lärarnas arbetsrapporter av de lokala 

skolutvecklingsprojekten. Det här tidigare skolutvecklingsarbetet tog sin start utifrån 

licentiatavhandlingsstudie (Jannok Nutti, 2007). Lärares arbete med att initiera ett samiskt 

perspektiv på matematik diskuterades vidare i avhandlingen Ripsteg mot samisk spetskunskap i 

matematik - Lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola 

(Jannok Nutti, 2010). Detta utgör bakgrund till föreliggande skolutvecklingsprojekt. Projektet 

har genomförts vid de fem sameskolorna under åren 2011-2012.  

Att förändra matematikundervisningen är en process som tar tid, och möjligheten att 

avgöra om föreliggande projekt kan generera till en långsiktig och varaktig förändring, som 

eftersöktes av Skolverket, ligger utanför ramen för denna rapport. Däremot ska denna rapport, 

precis som tidigare publikationer (Jannok Nutti, 2010; Johansson & Jannok Nutti, 2010; 

Nutti, 2012; 2013a-b) ses som del i ett försök att stötta reflektion och aktion för långsiktig och 

varaktig förändring av samisk matematikundervisning. Rapporten vänder sig därför till lärare, 

skolledare och andra professionella inom olika nivåer inom utbildningssektorn med 

förhoppningen att stötta och inspirera till arbete för en flerspråkig och flerkulturell 

matematikundervisning. 
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Inledning 
Behovet av att förändra matematikundervisningen tydliggjordes redan i början av 2000-talet i 

granskning av Skolverket (2002; 2003). I denna efterfrågade elever, föräldrar och lärare vid 

sameskolan, ett samiskt perspektiv på matematikundervisningen (Skolverket, 2002). 

Skollagen stöder även det samiska perspektivet då skollagen förskriver att: ”Sameskolan ska 

ge en utbildning med samisk inriktning som i övrigt motsvarar utbildningen i årskurserna 1-6 

i grundskolan.” (Utbildningsdepartementet, 2010: 13 kap. 1 §). ) och Sameskolstyrelsen 

(2010) poängterade att ett samiskt perspektiv måste läggas på undervisningen. Däremot 

saknas ämnesbeskrivning och mål för den samiska inriktningen eller det samiska perspektivet, 

i och med att det enbart finns kursplaner för ämnet samiska (Skolverket, 2011). Detta medför 

att den enskilde läraren själv ansvarar för att omformulera innehållet i de nationella 

kursplanerna till en samisk inriktning eller ett samiskt perspektiv (Jannok Nutti, 2010; Fyhn, 

2010). Lärarna uttryckte, i studien av Jannok Nutti (2010), att de kände en rädsla för att 

förändra matematikundervisningen. Detta, då de inte ville riskera elevernas möjligheter att 

prestera ”bra” på nationella prov och deras möjligheter att uppnå de nationella 

kursplanemålen. Nationella kursplanemål och nationella prov utgör på så sätt en begränsande 

faktor för realiserandet av en samisk matematikundervisning. Lärarna upplevde även att den 

nationella svenskspråkiga matematikläroboken, där samiskt språk och samisk kultur saknas, 

var ett stort hinder. Utifrån detta, inriktades föreliggande skolutvecklingsprojekt gentemot att 

stötta lärare i arbetet med att omtolka gällande nationella kursplaner till ett samiskt 

perspektiv, samt att implementera en samisk matematikundervisning.  

 

Skolutvecklingsprojektets syfte och mål 

Syftet med skolutvecklingsprojektet är att höja kvaliteten i matematikundervisningen på 

sameskolan. Skolutvecklingsprojektets målsättning är att: 

 

 skapa nätverk för kunskapsutbyte avseende matematikundervisning mellan lärare vid 

de olika sameskolorna, 

 genomföra fortbildning avseende flerkulturell och flerspråkig samisk 

matematikundervisning,  

 genomföra samiska matematikundervisningsinslag på nord-, lule eller/och sydsamiska 

i samarbete med elever, 

 utarbeta matematikmaterial/lärarhandledningsmaterial för samisk 

matematikundervisning. 

 

Skolutvecklingsprojektets målgrupp och projektgrupp 

Projektet bestod av en direkt och en indirekt målgrupp. Den direkta målgruppen var fem 

lärare och deras elever vid de olika sameskolorna. Lärarna undervisade i matematik vid 

sameskolorna i Kiruna, Karesuando, Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby. De fem lärare ingick 

tillsammans med Sameskolans fem rektorer, vikarierande sameskolchef, samt fil. dr. Ylva 

Jannok Nutti i en projektgrupp. Ylva Jannok Nutti fungerade både som projektledare för 

projektet och som handledare för lärares genomförande av lokala skolutvecklingsarbeten. 

Projektets indirekta målgrupp är, nu efter genomförandet, övriga elever, lärare, rektorer och 

skolledare, samt även lärarutbildare som arbetar med samisk eller minoritetsundervisning 

inom grundskola eller lärarutbildning.  
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Från hinder till kreativt skapande 
Skolutvecklingsprojektet tog sin start utifrån tidigare aktionsforskningsprojektet (Jannok 

Nutti, 2010; Nutti 2012; 2013a; 2013b; Johansson & Jannok Nutti, 2010). De tidigare 

aktionsforskningsprojekten baserade på kritisk utopisk aktionsforskningsmetodologi (Nielsen 

& Aagaard Nielsen, 2006). I projekten genomförde lärare lokala skolutvecklingsarbeten 

tillsammans med elever i sameskolan, barn i samiskt fritidshem, samt barn i samisk förskola. 

Lärarnas skolutvecklingsarbete stöttades genom kontinuerliga erfarenhetsutbyten vid möten 

och seminarier i projekten. I inledningen av projekten granskade lärare den lokala 

matematikundervisningen i sameskolan, där avsaknaden av läromedel och styrdokument 

framkom som hinder. Den kritiska granskningen efterföljdes av reflektion kring innebörden 

av en samisk matematikundervisning och fastställandet av visioner för en förändrad samisk 

undervisning, utgångspunkten för tolkningen av samisk matematikundervisning utgick utifrån 

tidigare licentiatavhandling av Jannok Nutti (2007).  

  

Samiska slöjdares och renskötares kulturella matematik 

Jannok Nuttis (2007) licentiatuppsatsen beskrev och analyserade samiska slöjdares och 

renskötares matematiska tankesätt utifrån teorier inom etnomatematik. Begreppet 

etnomatematik introducerades av D´Ambrosio (1985) och begreppet innefattas av olika 

gruppers jargong, koder, symboler, myter och speciella sätt att resonera matematik. Den 

samiska kulturens matematiska kunskaper belystes av teorier av Bishops (1988). Bishop 

menade att matematik som en kulturell kunskap bland annat utgörs av kulturens sätt att räkna, 

lokalisera, mäta och designa. Inom samisk kultur består kunskapen att räkna bland annat av 

olika benämningar på renhjordar med olika antal renar, samt kunskapen att beräkna antal 

renar i en renhjord. Lokalisering i naturmiljön har inom samisk kultur genererat till olika 

väderstrecksbenämningar som går utifrån förhållandet till landskapet. Kunskapen att 

uppskatta avstånd sker med hjälp av tid, eller de olika sinnena som syn och hörsel. Detta utgör 

delar av ett matematiskt tänkande inom samisk kultur avseende räkning och lokalisering som 

genererats i en nära relation till naturmiljön. Dessutom använde, både renskötarna och 

slöjdarna, kroppen som måttenhet och mätmetod (Jannok Nutti, 2007). Särskilt fokus i de 

tidigare aktionsforskningsprojekten lades i förskolan och skolan på aktiviteterna som berörde 

sättet att räkna, samt sättet att mäta (Jannok Nutti, 2010).  

 

Matematikaktiviteter i samisk förskola och sameskola 

Under projekten skedde kunskapsutbyte vid olika möten och seminarier. En avslutande 

workshop genomfördes i samarbete med professor Jerry Lipka, Dora Andrew-Ihrke och 

Evelyn Yanez, vilka delgav erfarenheter från Alaska (Lipka med flera, 1998) till lärarna vid 

sameskolorna. I Alaska har samarbete mellan äldre kulturbärare, lärare, matematiker och 

forskare, lett till omvandlande av lokala kulturella kunskaperna till kulturellt baserade 

matematiklektioner. Under workshopen arbetade Lipka, Andrew-Ihrke och Yanez 

tillsammans med förskollärare, lärare och fritidspedagoger från sameskolorna.  

Centrala begrepp för samiskt lärande är delaktighet, självständighet, tradition och 

kreativitet (Jannok Nutti, 2007), vilka även utgjorde viktig utgångspunkt i genomförandet av 

de lokala skolutvecklingsarbetena (Jannok Nutti, 2010). Utvecklingsarbetena tolkades med 

hjälp av Banks (2004) modell för multikulturell undervisning. Samisk matematikundervisning 

utifrån Banks modell kan synliggöras enligt följande: 
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1. The Contribution Approach - Samiska kulturella temaarbeten med etnomatematiskt 

eller matematiskt innehåll 

2. The Additive Approach - Skolmatematik med samiskt kulturellt innehåll  

3. The Transformation Approach – Samisk matematikundervisning utifrån en 

transformativ ansats 

4. The Social Action Approach - Samisk pedagogik med samiskt språk och kultur som 

bas för utbildningen i matematik (Jannok Nutti, 2010; 2012). 

 

Begreppet ‟multikulturell‟ avser ett flerkulturellt perspektiv med samisk kultur och nationell 

eller västerländsk skolmatematik. Begreppet ‟multikulturell‟ utbildning har i många fall 

ersatts av begreppet ‟interkulturell‟ utbildning, varvid jag väljer att tillföra en distinktion 

mellan dessa begrepp till Banks multikulturella modell. Lahdenperä (2008) sammanfattade 

begreppet „multikulturell‟ som ett statiskt beskrivande av situationen i en grupp, medan 

begreppet „interkulturell‟ visar på handling, en vilja att mötas och förändras. Det 

interkulturella blir därigenom ett sätt att möta det mulitkulturella med ambitionen att 

förändras (Lahdenperä, 2008). Banks begrepp ‟multikulturell‟ kan för de två första 

tillvägagångssätten tolkas vara en flerkulturell undervisning, där undervisningen sker med 

tillägg av samiska kulturella teman eller samiskt kulturellt innehåll. Vid dessa 

tillvägagångssätt undervisades det multikulturella utan interkulturella intentioner, det vill säga 

utan intentioner att det samiska kulturella temat och skolmatematiken skulle samverka med 

varandra. För aktiviteterna Samiska kulturella temaarbeten med etnomatematiskt innehåll 

innebar det att lärarna eftersträvade att genomföra aktiviteter likartat med görandet i den 

ursprungliga kontexten. Lärarna eftersträvade att i ett skolsammanhang återskapa ‟autentiska‟ 

aktiviteter, där fokus för arbetet var inriktat gentemot genomförandet av det samiska temat.  

Renskiljning, ripsnarning och snö var exempel på temaarbeten som genomfördes som i 

förskolan och skolan. Vid dessa temaarbeten utgjordes tolkningsramen av en samisk kulturell 

kontext och räknandet och mätandet fanns närvarande som del av temaarbetet. Att räkna vid 

renskiljning innebar att renar räknas genom att sorteras in i kategorierna; honren, hanren och 

kalv. Varje ren representerades av ett streck i tabellen och det totala antalet streck i de olika 

kategorierna räknas sedan samman. Att mäta vid ripsnarning bestod av användandet av 

samiska kroppsmått vid konstruerandet av ripsnaror, bland annat används den knutna handen 

för att bestämma storleken på ripsnaran och fingrarnas bredd avgjorde på vilken höjd 

ripsnaran skulle placeras. Vid temat snö mättes snödjupet med andra samiska kroppsmått, 

antingen mättes snödjupet med hjälp av hela kroppen eller kroppsmåttet goartil (nordsamiska 

- SaN). Goartil är längdmåttet, som avser avståndet mellan tummen och pekfingret när dessa 

är utsträckta. Aktiviteterna med att räkna renar och att nyttja kroppsmått för konstruktion av 

ripsnaror eller mätning av snödjup var starkt kopplade till de ursprungliga aktiviteterna i den 

samiska kulturella kontexten. Delar av aktiviteterna leddes även av inbjudna kulturkunniga. 

Till exempel berättade en inbjuden renskötare om vikten av att ha kunskap om snökvalitén 

och snödjupet, då snön kan begränsa renarnas möjligheter att finna bete. Matematik har 

tidigare vanligtvis inte uppmärksammats i skolan vid genomförandet av samiska temaarbeten. 

Genomförandet av dessa ämnesövergripande temaarbetena visade på att lärarna har 

kunskapen att fånga upp matematiskt innehåll i kulturella temaarbeten, men viktigt här är att 

ge lärarna adekvat fortbildning i matematik och matematikdidaktik så de ges goda möjligheter 

på att klara av detta arbete. 

Vid aktiviteterna Skolmatematik med samiskt kulturellt innehåll fokuserade lärarna på 

skolmatematik. Lärarna utformade olika matematikuppgifter med teman som matlagning, 

bakning, idrott, rennäring och fiske. Utifrån en skönlitterär bok (Fjällström, 2007) fick 

eleverna läsa om flickan Sannas vardag, därefter fick eleverna lösa olika matematikuppgifter 

som anknöt till avsnittet i boken. En av uppgifterna var kopplad till höstens sarvslakt: ”Sanna 
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är och hjälper till vid slakten. De tar tillvara nästan allt av renen. Renarna som de slaktar ska 

säljas, men några ska de ha själva. Sanna får hjälpa till att vispa blod som de använder för att 

göra korv och palt av.” (i Jannok Nutti, 2010:79). Uppgiften att vispa blod är starkt kopplat 

till ett samiskt lärandeperspektiv där barnen utför egna arbetsuppgifter. Uppgiften liknar på så 

sätt en samisk vardaglig aktivitet, men det skiljer sig även från vardagen då eleverna i 

räkneuppgiften fick i uppgift att omvandla ett recept. Läraren berättade även efteråt att det 

hade varit svårt att hitta ett recept till uppgiften, för vanligtvis används inte recept vid samisk 

traditionell matlagning.  

Vid ett annat arbete med utomhusmatematik, fick eleverna i uppgift att stega. Första 

delen av uppgiften var att stega tre olika avstånd; 1 meter, 10 meter och 100 meter. 

Målsättningen med den delen av uppgiften var att eleverna skulle räkna antalet steg på 1 

meter och sedan förstå att de skulle nyttja antalet steg på 1 meter multiplicerat med 10 och 

100 för att få antalet steg på 10 meter och 100 meter. Multiplikation med hela tiotal var något 

som elever tidigare hade arbetat med i matematikboken. Läraren berättade efter 

genomförandet: ”När vi kom ut, så var allt det som borta. De mätte 1 meter. De mätte 10 

meter och först när de hade mätt 100 meter, kom de på och sade: Fröken, det här var ju lätt, 

det hade vi inte behövt mäta.” (Jannok Nutti, 2010:75).  

Andra delen av uppgiften var att uppskatta avståndet till en närliggande byggnad med 

hjälp av samma mätmetod, nämligen att stega. Eleverna förväntades att nyttja stegandet för att 

mäta avståndet, där det egna antalet steg per meter skulle nyttjas för att beräkna avståndet till 

byggnaden. Eleverna stegade avståndet och gav sedan egna uppskattningar på avståndet, men 

ingen elevs avståndsuppskattning hade samband med antalet steg. Eleverna gjorde trots de 

goda avståndsbedömningar så de verkade inte bara gissa avståndet, men uppenbarligen 

använde de inte stegandet som mätmetod för att beräkna avståndet. I den samiska kulturen 

mäts avstånd bland annat med hjälp av ögonmått (Jannok Nutti, 2007) och eleverna verkade 

att nyttja denna metoden. Trots det följde eleverna lärarens instruktioner och stegade, men 

detta låg inte till grund för uppskattning av det aktuella avståndet.  

Gellert och Jablonka (2009) betonade att det är viktigt att utforma räkneuppgifter så att 

eleverna inte missförstår räkneuppgifternas intention och övertolkar det kulturella innehållet. 

Båda räkneuppgifterna, omvandling av recept och beräkna avstånd, hade en skolmatematisk 

tolkningsram, där målet för uppgiften var att eleverna skulle träna på att fördubbla tal eller 

träna på multiplikation med hela tiotal. Vid uppgiften att omräkna recept förstod eleverna 

uppgiftens intention. Däremot vid uppgiften att stega tolkade eleverna uppgifterna utifrån sin 

kulturella kompetens och missförstod lärarens intention, men trots att detta så fick eleverna 

lösa uppgiften på eget sätt. Viktigt har var att läraren inte rättade eleverna utan att hon istället 

lät hon dem uppskatta avståndet till den närliggande byggnaden på det sätt de önskade. 

Till skillnad från temaarbeten och skolmatematiska uppgifter hade de aktiviteter som 

genomfördes som Samisk matematikundervisning utifrån en transformativ ansats 

interkulturella intentioner. Det innebar att aktiviteterna varken genomfördes såsom brukligt i 

en samisk kulturell kontext eller i en skolmatematisk kontext. Här utgick läraren från samisk 

kultur och försökte sammanföra matematikundervisningen till denna. Läraren eftersträvade att 

försöka ge eleverna möjlighet att använda sin samiska kulturella kunskaper i 

matematiklärandet. Barnen i förskolan och eleverna i skolan arbetade med de samiska 

traditionella kroppsmåtten. Arbetet med måttenheterna skedde utifrån motiveringen att det var 

viktigt att för samiska barn att ha kunskap om de traditionella måttenheterna. Barnen i 

förskolan arbetade särskilt med måttenheten goartil, medan skoleleverna arbetade med fler av 

de samiska traditionella kroppsmåtten såsom bland annat salla (SaN, famn), giehta govddu 

(SaN, handens bredd), samt suorpma guovddu (SaN, fingrets bredd). Barnen och eleverna fick 

först lära sig mäta med måttenheterna och samtal fördes kring traditionell användning av 

måttenheterna. En del mått hade många redan kunskap om, medan en del andra mått var mer 
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eller mindre okända för flertalet. De samiska kroppsmåttenheterna omtolkades även till 

metersystemet genom att eleverna fick mäta de egna kroppsmåtten. Lärarnas målsättning med 

det praktiska arbetet med de egna kroppsmåtten var främst att barnen och eleverna skulle 

använda de egna kroppsmåtten som utgångspunkt vid arbete med längdmått, vilket lärarna 

menade kan ge en bättre känsla för längder. Denna tanke innebar att elevernas egna 

kroppsmått användes som ett översättningsled på vägen till erövrandet av metersystemet, 

vilket Høines (2000) menade är viktigt när elever arbetar med att göra nya begrepp till ett 

välbekant språk. Arbete med måttenheter ingår som del i det centrala innehållet för 

matematikundervisningen. Det anges i kursplanen för matematik (Skolverket, 2011): 

”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym 

och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.” (Skolverket, 2011:63). Samtal fördes med 

eleverna kring: ”Varför funkar måtten bara ibland? (Jannok Nutti, 2010:91). Summeringen 

blev att då de traditionella måttenheterna inte är lika för alla, passar måtten att användas vid 

uppskattningar medan de blir för oprecisa i situationer som kräver exakthet.  

Ett samiskt lärande perspektiv utgjorde basen för undervisningen, vilket innebar att 

eleverna gavs möjlighet att lära genom att själva aktivt utforska och praktiskt arbeta med 

måttenheter. Eleverna fick även testa och försöka finna ut egna måttenheter, samt knyta de 

standardiserade enheterna millimeter, centimeter och decimeter till den egna kroppen.  

Eleverna kom då tillsammans med läraren fram till att 1 millimeter är ungefär tjockleken på 

nageln, 1 centimeter är ungefär ett fingers bredd och 1 decimeter är ungefär handens bredd. 

Lärarna menade att detta var viktigt då elever har lättare att komma ihåg enheterna om de ges 

möjlighet att knyta dem till den egna kroppen. Läraren omformulerade traditionella 

kroppsmått genom att på ett nytt sätt anknyta kroppenheter till standardiserade enheter. Detta 

gjorde läraren för att hon uppfattat att eleverna ofta har svårigheter att göra omvandlingar 

mellan de olika enheterna. Om eleverna däremot kan lägga på minnet att millimeter är nagelns 

bredd och decimeter är handens, så menade hon att eleverna har lättare att komma ihåg vilken 

längdenhet som är längre än den andra. Detta visade på ett nytt sätt att nyttja kroppen som 

mätenhet. 

En annan aktivitet var förskolematematik och ”Kaffepåsmatte”. Kaffepåsarna användes 

för räkning, addition, mängd, jämförelse av storlekar, sortering, former och mönster, mätning 

och vägning. Vid denna aktivitet genomfördes ett spontant inslag med ”matte-gympa”, där 

kaffepåsarna som rundningskoner. Detta spontana moment var mycket uppskattat av barnen, 

men förskolläraren upplevde att kaffepåsens värde inte förmedlades som hon önskade då 

dessa användes som rundningskoner. Aktiviteter utifrån en transformativ ansats innebar att 

aktiviteternas målsättning och genomförande värderades och reflekterades utifrån olika 

perspektiv, då begrepp och teman försökte förmedlas utifrån både samiskt kulturellt och också 

skolmatematiskt perspektiv. Aktiviteterna genomfördes med interkulturella aktiviteter, där 

läraren i arbetet med aktiviteten eftersträvade att den samiska kulturen utgjorde bas för ett 

matematiklärande. För att uppnå detta krävs att läraren kan leda matematiska samtal. 

Därefter följer tillvägagångssättet Samisk pedagogik med samiskt språk och kultur som 

bas för utbildningen i matematik, vilket avser en utbildningen som förändras utifrån samisk 

ontologi och epistemologi (Hirvonen, 2004). En matematikundervisning på denna sista nivå 

består av de tre tidigare presenterade tillvägagångssätten, samt möjliggör även att eleverna 

kritiskt får diskutera viktiga samhällsfrågor utifrån flera perspektiv. Hirvonen (2004) menade 

att när vi nått dit att skolorna framskridit så långt att de räknas som interkulturella samiska 

skolor
1

 och då kan vi tala om en samisk pedagogik. Detta innebar naturligtvis här i 

aktionsforskningsprojekten att inga av de genomförda aktiviteterna var av den karaktären, då 

detta tillvägagångssätt inte bara avser enskilda lärares undervisning utan kräver förändring av 

                                                 
1
 Hirvonen benämnde skolorna som ‟multikulturella‟ samiska skolor. 
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hela utbildningen och skolan. Hirvonen påtalade att den norska samiska läroplanen ger denna 

möjlighet, men för att klara av detta krävs att alla lärare är flerspråkiga, har kunskap om den 

samiska kulturen, samt att de besitter flerkulturell medvetenhet.  

Trots realiserandet av en samisk matematikundervisning kräver aktivt engagemang av de 

enskilda lärarna, ses arbetet som viktigt. Viktigt dels för att undervisningen kan ge elever 

möjlighet att ta del av den samiska kulturens samlade erfarenheter och kunskaper och dels för 

att undervisningen kan ge eleverna bättre möjligheter att lära matematik genom att den utgår 

från elevernas vardag och kultur. Läroboken uppgavs vara den begränsande faktorn för 

realiserandet av en förändrad samisk matematikundervisning, men den främsta begränsande 

faktorn för lärarna för att förändra undervisningen kan hittas i nationella mål, nationella prov 

eller examensuppgifter. Lärarna uttryckte en rädsla för att förändra matematikundervisningen 

utifrån samiskt språk och samisk kultur, då de menade att det skulle kunna äventyra elevernas 

möjligheter att prestera ‟bra‟ på nationella prov. Den nationella svenskspråkiga 

matematikboken upplevdes av lärarna som den säkraste vägen för att eleverna skulle kunna 

prestera bra. Däremot att: ”… kombinera den [matematikboken] med samisk traditionell 

kunskap.”(Jannok Nutti, 2010:96), sågs som möjligt för: ”[Matematik]boken behöver inte 

vara ett hinder utan den kan vara ett komplement…” (Jannok Nutti, 2010:96). Bristen på 

samiska läromedel för en samisk matematikundervisning ledde till att lärarna själva måste 

skapa aktiviteterna utifrån sina egna idéer. Viktigt, som en lärare påtalade var att: ”Du ska ha 

ett intresse för det samiska!”. Detta intresse gör att tid kan läggas på att: ”… gräva i ditt eget 

för att hitta…” (Jannok Nutti, 2010:96). Det för att den enskilda läraren måste själv söka efter 

samisk kunskap som kan omformas till ett didaktiskt arbetsområde tillsammans med eleverna. 

För att stötta lärarnas tolkningsarbete bör praktiska och systematiska skolutvecklingsarbeten i 

matematik genomföras. Ett arbete kan starta utifrån en enskild lärares, men om inte läraren får 

stöd från kollegor och ledning riskeras arbetet att avta. Därför bör systematiskt arbete under 

ledning av skolledare inledas, där enskilda lärare i samarbete med kollegor ges möjlighet att 

aktivt ta ansvar för att utveckla den samiska matematikundervisningen. För att lärare ska ges 

denna möjlighet krävs ett pedagogiskt klimat där matematikundervisningen kontinuerligt 

diskuteras och utvecklas utifrån gemensamma visioner och konkreta målformuleringar. Detta 

arbete bör dokumenteras och delges andra samiska matematiklärare. Erfarenheter som sedan 

kan vara till grund för utformandet av samiska kursplaner i matematik.  

Viktigt för det konkreta genomförandet av arbeten i matematik är de enskilda lärarna och 

deras kunnande i matematik, matematikdidaktik, samisk kultur och språk, samt kunskapen att 

omformulera dessa kunskaper till kulturellt baserad matematikundervisning i skolkontexten. 

Detta för att samtliga av dessa kunskaper visade sig vara viktiga för lärarnas möjligheter att 

kreativt skapa och genomföra aktiviteter i matematik utifrån olika tillvägagångssätt, det vill 

säga med utgångspunkt från den samiska kulturen, skolmatematiken eller en interkulturell 

samisk matematikundervisning. Dessa kunskaper kan generera ett matematiklärande. Det är 

även av yttersta vikt att både lärarna och eleverna är medvetna om målsättningen med den 

kulturella matematikundervisningen. Det för att olika målsättningar och fokus innebär olika 

tolkningsramar och lösningar. Vid aktiviteterna som genomfördes som temaarbeten var 

lärarnas målsättning att finna matematik i vardagliga göranden, men fokus för arbetet var inte 

ett matematiklärande utan istället var den grundläggande intentionen att arbeta med samiska 

kulturella teman. Vid aktiviteter som genomfördes som skolmatematik med kulturella element 

var skolmatematiken i fokus. Vid temaarbetena nyttjades kroppsmått, här förväntades det 

uppmätta mätas och anges ungefärligt. Däremot vid de aktiviteter som hade skolmatematiken 

i fokus förväntades inte eleverna att använda sitt vardagskunnande utan eleverna förväntades 

träna på olika matematiska operationer. Vid aktiviteter som genomfördes som interkulturella 

aktiviteter utifrån det tredje tillvägagångssättet där gavs elever möjlighet att aktivt lära utifrån 

både den samiska kulturen och skolmatematiken. Detta innebar att aktiviteterna varken bara 
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hade med element från den samiska kulturen som inramning för matematikuppgifter, eller 

arbetade med samiska teman för att ge eleverna möjlighet att ta del av den samiska kulturen, 

utan målsättningen var att den samiska kulturens skulle vara utgångspunkten för 

matematiklärandet.  
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Metod och genomförande 
Skolutvecklingsarbetena inom projektet genomfördes utifrån erfarenheterna ifrån de tidigare 

aktionsforsknings- och skolutvecklingsprojekt (Jannok Nutti, 2010) och kritisk utopisk 

aktionsforskningsmetodik (Nielsen & Aagaard Nielsen, 2006) Det medförde att arbetet 

startade utifrån en kritisk granskning av den egna skolpraktiken och denna granskning låg till 

grund för formulerandet av visioner och lokala skolutvecklingsmål. Lärarna genomförde 

utifrån detta, lokala skolutvecklingsarbeten på de olika skolorna. Arbeten som planerades, 

genomfördes och utvärderades av de enskilda lärarna i samarbete med kollegor och 

handledare. Arbetena presenteras här i rapporten med målsättningen att dessa kan fungera 

som utgångspunkt för framtida skolutvecklingsarbeten. I projektet genomfördes gemensamma 

fortbildningsträffar med deltagaraktiva föreläsningar, workshop, samt handledningsmöten. 

Under de gemensamma fortbildningträffarna och vid handledningsmöten genomfördes 

gemensamma pedagogiska diskussioner. Utvecklingsprojektet har även utvärderats och 

presenterats. Genomförandet presenteras här i kaptilet.  

 

Fortbildning 

Det genomfördes tre fortbildningsträffar, där projektledaren ansvarade för planerandet och 

genomförandet av träffarna och höll i flertalet av de deltagaraktiva föreläsningarna. 

Fortbildningsträff 1 utgick utifrån tidigare skolutvecklingsprojekt och innebar ett uppstartade 

av följande skolutvecklingsprojekt med de egna lokala skolutvecklingsprojekten. Denna träff 

genomfördes i Jokkmokk under två halvdagar mellan den 22-23 mars 2012. Vid dagarna 

deltog de fem lärarna, samt vik. sameskolchef, rektor för Sameskolan i Jokkmokk och 

projektledare. Programmet för fortbildningsträff 1 – Implementering av utvecklingsprojektet 

var: 

 Presentation av projektet (vik. skolchef Laila Stenberg). 

 Presentationer av projektdeltagarna. 

 Deltagaraktiv föreläsning utifrån doktorsavhandlingen Ripsteg mot spetskunskap i 

samisk matematik (Ylva Jannok Nutti). 

 Reflektionssamtal: Matematikundervisning idag - på de enskilda sameskolorna utifrån 

lärarnas lägesbeskrivning. 

 Deltagaraktiv föreläsning: Kulturell matematikundervisning  utifrån tidigare projekt 

vid Sameskolan (Ylva Jannok Nutti) 

 Presentation av upplägg av hela skolutvecklingsprojektet (Ylva Jannok Nutti). 

 Workshop: Brainstorming i mindre grupper -  Lokala skolutvecklingsprojekt:  

 Aktiviteter i skolan utifrån samisk kultur med anknytet till 

matematik/etnomatematik 

 Aktiviteter i skolan utifrån matematikundervisning anknytet till samiskt 

språk och samisk kultur 

 Workshop: Brainstormning – Eget lokalt skolutvecklingsprojekt. 

Inför dessa dagar fick deltagande lärare i uppgift att inventera matematikundervisning på 

skolan inklusive de aktuella läromedel som nyttjades. Vidare skulle de förbereda sig genom 

att ta del av referensmaterial.  

Fortbildningsträff 2 var en matematikdidaktisk föreläsning och workshop vilken 

inriktades gentemot de olika skolutvecklingsprojekten. Genomfördes under två halvdagar den 

28-29 september 2011 i Jokkmokk. Vid dagarna deltog de fem lärarna, föreläsare och 

matematikdidaktisk doktorand Mikaela Rohdin från Luleå tekniska universitet och 

projektledare. Inför träffen skickade samtliga lärare in den egna planeringen för det lokala 

skolutvecklingsarbetet. Vidare hade lärarna börjat söka efter fakta till det egna lokala 
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skolutvecklingsarbetet, till exempel påbörjat en litteraturgenomgång eller planerat in samtal 

med kulturkunniga inom området. Programmet var: 

 Uppstart av träffen och kort repetition av tidigare träff, samt presentation av de 

planerade lokala skolutvecklingsprojekten. 

 Föreläsning med Mikaela Rohdin (LTU) utifrån lärares 

lokalaskolutvecklingsplaneringar,  

 Workshop: Sammanlänkning av styrdokument och lokalaskolutvecklingsprojekt, 

lärares eget arbete under handledning - Uppförande och färdigställande av konkreta 

enskilda arbetsplaner för genomförandet av lokala skolutvecklingsprojekt. 

 Gemensam uppsummering och utvärdering av dagarna, samt genomgång om fortsatt 

arbete. 

Fortbildningsdag 3 var en föreläsning omkring matematikdidaktiska grundprinciper och 

kunskapen att anpassa dessa till samisk omgivning med fokus på grundläggande kunskaper 

om samiska räknetal, räknesätt på samiska, samt även geometri, mätning och bråk på samiska 

kopplat till samisk kultur. Träffen genomfördes den 13-14 mars 2012 i Jokkmokk. Vid dagen 

deltog fem lärare från de fem skolorna, vik. rektor vid sameskolan i Jokkmokk, lärarutbildare 

i matematik Niilo Länsman och projektledare. Program för träffen var: 

 Kort genomgång av nuläget i projektet och uppstart för fortbildningsträffen. 

 Föreläsning med Niilo Länsman. 

 Gemensam uppsummering och utvärdering, samt genomgång av fortsatt arbete. 

Fortbildningen med Niilo Länsman genomfördes på nordsamiska med tolkning till svenska.  

 

Handledning 

Handledning i projektnätverksgrupp. Handledningen har skett genom; 

 Gemensamma telefonmöten vid fyra tillfällen á en timme. Telefonmöten har skett den 

23 maj 2011, den 23 november 2011, den 23 januari 2012 och den 11 maj 2012. 

 Enskilt halvdagsmöte och skolbesök vid de olika sameskolorna mellan den 26-30 mars 

2012.  

 

Lärares lokala skolutvecklingsprojekt 

Struktur för redovisning av lokala skolutvecklingsprojekt planerades ske genom en rapport: 

 Namn på det lokala skolutvecklingsprojektet. 

• Mål. 

• Genomförande av aktiviteter i skola: 

– Tidsplan. 

– Genomförande, vilket ska dokumenteras genom observation och med foto, 

film, loggskrivande. 

• Utvärdering med reflektion och analys. 

Presentation 

Presentation av projektet har skett vid följande tillfällen: 

 Presentation av det egna skolutvecklingsarbetet inom projektnätverksgruppen för 

deltagande lärare och projektledare. Detta genomfördes den 31 maj-1 juni 2012 i 

Jokkmokk.  

 Presentation av projektet för samtliga lärare vid sameskolorna. Detta genomfördes den 

16 augusti 2012. 
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Därutöver har projektrapportering har skett till Skolverket enligt deras riktlinjer för 

redovisning av utvecklingsinsats och projektet presenteras genom följande rapport till övriga 

intresserade. 
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Resultat 
Skolutvecklingsprojektet genomfördes med delarna: eget lokalt skolutvecklingsprojekt, tre 

gemensamma fortbildningsträffar, enskild och gemensam handledning, utvärdering och 

redovisning. De olika lokala skolutvecklingsprojekten genererade totalt fem olika projekt då 

ett projekt genomförs per lärare och skola.  

 

Fortbildning och handledning 

Vid fortbildningsdag 1 Implementering av utvecklingsprojektet med deltagaraktiv föreläsning 

och workshop presenterade de deltagande lärarna den nuvarande matematikundervisningen 

vid respektive sameskola. Lärarna hade inventerat den aktuella matematikundervisningen och 

vilka läromedel som användes på respektive sameskola. Vid matematikundervisningen på 

skolorna nyttjades nationella svenskspråkiga matematikläroböcker och upplägget av 

undervisningen utgick utifrån dessa. Lärarna påtalade att de saknade styrdokument för en 

samisk matematikundervisning då matematikundervisningen vid sameskolan styrs av de 

nationella kursplanerna. Lärarna upplevde att de nationella proven hade ett stort inflytande på 

undervisningen, både utifrån tidsåtgång för genomförande av proven och också utifrån att 

tidigare prov används som underlag för lärares planering av undervisningen. Efter en 

nuvarande lägesbeskrivning arbetade lärarna gemensamt och formulerade visioner för en 

matematikundervisning. Utifrån detta valde lärarna egna fokusområden till de egna lokala 

skolutvecklingsprojekten. En del lärare utgick utifrån kulturella teman i samisk kultur, vilka 

anknöts till matematikundervisning. Andra lärare utgick utifrån innehåll i 

matematikundervisningen som anknöts till samiska kulturella teman. En lärare sa:  

 
Två halvdagar där vi fått ventilera och prata om hur vår matematikundervisning ser 

ut på sameskolorna idag och vad vi vill med projektet. Känner mig riktigt nöjd när 

jag åker hem. Vet vad som förväntas av mig och vet vad jag ska föreslå att vi arbetar 

med på skolan. Jag skulle vilja att vi kan göra en slags ”bank” med lektioner för 

matematiken i sameskolorna utifrån det som tas upp i läroböckerna. 

 

Under fortbildningsdag 2 med deltagaraktiv matematikdidaktisk föreläsning och workshop 

utifrån lärarnas eget lokala skolutvecklingsprojekt fick lärare fortbildning av Mikaela Rhodin 

inom matematiskdidaktiska teman som direkt anknöt till lärarnas lokala 

skolutvecklingsprojekt. Allt detta utifrån aktuell forskning.  

Fortbildningsdag 3 med deltagaraktiv föreläsning och workshop avsåg att ge lärare utökad  

kunskap om didaktiska grundprinciper inom matematik och kunskapen att anpassa dessa till 

samisk omgivning och matematiska grundsymboler och basbegrepp på samiska, till exempel 

grundläggande räknesätt och mätmetoder. Niilo Länsman föreläste om vikten av 

sammankoppla matematiska begrepp med elevernas språk och kultur. Efter dagen uttryckte en 

lärare att: ”Föreläsningar av Niilo Länsman i Jokkmokk har varit givande då det gäller olika 

matematiska uttryck på samiska.”. Lärare såg vikten av att få kompetensutveckling i 

matematikterminologi på samiska och en lärare sa: ”… nu ska jag hem och försöka finna ut 

vilka ord jag ska ha med i ordlistan.”. En annan lärare sa: ”Efter Niilo Länsmans föreläsning 

som gav mycket, blev arbetet både mer inspirerande och utmanande än jag föreställt mig.”. 

Lärarna påttalade att de saknade samisk fortbildning i matematik.  

Vidare uttalade lärare vikten av de gemensamma träffarna i projektgruppen med samtal 

om samisk matematikundervisning. Samtalen skedde förutom vid träffarna, vid fyra 

handledningssamtal - via telefonmöten och via ett skolbesök av handledare. En lärare sa: 

”Uppmuntran och feedback med tips och råd för fortsatt arbete, är mycket viktiga för att vi 

inte ska tappa sugen…”. Efter skolbesöket av handledaren sa en lärare att: ”Efter mötet 
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beslutade jag att satsa på att arbeta med…” och en annan lärare sa: ”De aktiviteter som jag 

bestämde mig för efter mötet…”.   

Avseende strukturen i projektet, med genomförandet av egna skolutvecklingsprojekt, 

fortbildning och handledning, kontinuerlig utvärdering och uppföljning, sa en lärare: ”Jag visste 

hela tiden vad som förväntades av mig.”.  

 

Lokala skolutvecklingsarbeten 

I det tidigare aktionsforsknings- och skolutvecklingsprojekten (Jannok Nutti, 2010) framhöll 

lärare att nationella kursplanemål, nationella prov och den nationella matematikläroboken 

begränsade deras möjligheter att implementera en samisk matematikundervisning. Följande 

skolutvecklingsprojekt inriktades därför på att stötta lärarnas implementeringsarbete av en 

samisk matematikundervisning utifrån en omtolkning av gällande nationella kursplaner. 

Omtolkningen av kursplanerna gjordes under en gemensam workshop vid den första 

fortbildningsträffen. Omtolkningen av läroplanen skedde utifrån den inledande egna 

granskningen av den egna skolvardagen. Denna granskning och omtolkning av de nationella 

kursplanerna låg sedan till grund för formulerandet av mål för genomförandet av det lokala 

skolutvecklingsprojektet. Lärarnas egen presentation av de egna lokala 

skolutvecklingsprojekten följer här efter. 
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Riibma-kaleandarat
2
 - Åsa Blind 

Bakgrund till det lokala skolutvecklingsprojektet 

Den samiska ben- och träkalendern är del av vårt samiska kulturarv, men jag vet själv mycket 

lite om dessa och jag tror att kunskapen om dessa till viss del håller på att gå förlorad. Det är 

därför viktigt att samiska elever ges möjlighet att lära sig lite om dessa. Vidare så anser jag att 

det är vikigt att vi i Sameskolan arbetar med tidsbegreppet, så att eleverna ges möjlighet att få 

kunskap om ett traditionellt samiskt tidsperspektiv till exempel de åtta årstiderna. Dessutom 

vid ett arbete med samiska ben- och träkalendrar, kan eleverna ges möjlighet att tillverka egna 

kalendrar. Detta innebär att arbetsområdet både kan innebära teoretiskt och ett praktiskt 

arbete. Arbetsområdet innebär då ett ämnesövergripande arbete som kan bestå av ämnena 

slöjd, samhällsorienterande- och naturorienterande ämnen, samt matematik. Det finns inga 

begränsningar i vilket stoff om den samiska kulturen man kan behandla under ämnet, då allt 

passar in; renskötselårets olika arbeten, väderlek, historia etc.  

 

Målsättning för det lokala skolutvecklingsprojektet 

Eleverna ska under projektet själva göra sin egen kalender och till den knyta samiska 

märkesdagar, årstidernas växlingar, renskötselåret och egna märkesdagar. Detta arbete ska 

sedan anknytas till matematikundervisningen genom bråk, där utformningen av kalendern 

bygger på indelning av året. 

 

Skolutvecklingsprojektets anknytning till styrdokument 

Matematik kursplanen (Skolverket, 2011) påtalar att undervisningen i ämnet matematik ska 

eleverna ges förutsättningar att bland annat utveckla sin förmåga att: 

 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 

valda strategier och metoder. 

 konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och 

förminskning (Skolverket, 2011:63). 

 

Då detta lokala skolutvecklingsprojekt är ett ämnesövergripande arbete har förutom 

matematik kursplanen även andra kursplaner legat till grund för målformuleringen. Avseende 

undervisningen i de naturorienterande ämnena ska bland annat följande centrala innehåll 

behandlas: 

 

 Årstidsväxlingarna i naturen och hur man känner igen årstider. 

Djurs och växters livscykler och anpassning till olika årstider 

(2011:112). 

 Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur (2011:130). 

 

Vidare ska ämnet slöjd ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:  

 

 formge och framställa föremål i olika material med hjälp av 

lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. 

 tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck (2011:213). 

 

                                                 
2
 Riibma-kaleandarat (SaN), trä- och benkalendrar. 
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Slöjdarbetet består bland annat av idéutveckling och framställning, vilket här eleverna särskilt 

ska ges förutsättningar att utöva. Vidare ska slöjdföremålet funktion och betydelse som bruks- 

och prydnadsföremål beaktas vid arbetet. 

Genomförande av det lokala skolutvecklingsprojektet 

Kunskapsinsamling 

Fakta till arbetet eftersöktes i äldre litteratur om trä- och benkalendrar.  

 

Genomförande 

Vi gick igenom bakgrunden till de tidigare ben- och träkalendrarna och samtal fördes om 

samiskt tidsperspektiv, samiska märkesdagar tidigare och idag. Vi har sökt på internet om 

fakta men inte funnit något någonstans. Den enda källa vi använt är Lapska ben-och 

träkalendrar (Granlund & Granlund, 1973). Eleverna fick göra en egen skiss på en egen 

träkalender. Detta arbete skedde efter genomgångar av läraren om tidigare trä- och 

benkalendrar. Den egna träkalendern skulle dekoreras efter eget tycke och hållas samman av 

egna flätade skinnsnoddar. Detta arbete skedde efter inspiration av bilder från böcker som 

visade tidigare kalendrar. Eleverna utformade kalendern med indelningar av året i månader, 

veckor och dagar. På den egna kalendern markerade eleverna sina viktiga märkesdagar. På 

matematiklektionerna övergick detta arbete till bråk, där eleverna både fick samtala om 

indelning av året och en fråga kunde vara: Hur stor del av ett år är en månad? Vidare så fick 

eleverna spela ett matematikspel med bråk.  

 

Fotografier från vårt arbete i skolan 

 

 
Bild 2. Vi börjar med att lära oss vad de samiska ben- och  

hornkalendrarna är och hur de har använts.  
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Bild 3. Här är några exempel på hur 

kalendrarna har sett ut. Foto: Åsa Blind. 

 

 
Bild 5. Så är det dags att fundera på hur 

våra egna kalendrar ska se ut. Foto: Åsa 

Blind. 

 

 
Bild 7. Så är det dags att mäta, såga,  

forma till och putsa våra råämnen. Vi 

köpte list på ett byggföretag. Förr gjorde 

man kalendrarna av björk som man torkat. 

Foto: Åsa Blind. 

 

 

 

 
Bild 4. Arbetet är intensivt och engagerat. 

Foto: Åsa Blind. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 6. Här gäller det att vara noggrann när 

man mäter och räknar ut hur långa 

avstånden ska vara. Vi använder linjal och 

räknedosa. Foto: Åsa Blind.  

 
Bild 8. Raspen var ett verktyg för  

grovarbetet, sen blev det sandpapper.  

Foto: Åsa Blind. 
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Bild 9. Vi förde över våra kalendrar från 

papper till träkalendern. Foto: Åsa Blind. 

 

 
Bild 11. Så graverade vi med glödpenna 

och borrade hålen. Foto: Åsa Blind. 

 

 

 
Bild 10. Det var inte så lätt att tvinna 

snodden som håller ihop de olika delarna. 

Foto: Åsa Blind. 

 
Bild 12. Det färdiga resultatet. Foto: Åsa 

Blind. 

 
Bild 13. På matematiken arbetade vi med 

bråk. Foto: Åsa Blind.

Reflektion 

Eleverna var mycket engagerade och deltog aktivt under hela arbetets gång och de var mycket 

stolta över sina färdiga produkter. Detta arbete genomfördes som ett tematiskt 

ämnesövergripande arbetsområde och jag sammankoppla arbetet till räkning med bråk under 

matematiklektionerna.  

Litteraturtips till det lokala skolutvecklingsprojektet 

Granlund, I. & Granlund, J. (1973). Lapska ben-och träkalendrar. Acta Laponica XIX.  

Nordiska Museet/Almqvist & Wiksell. 
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Sammanfattning på nord-, lule- och sydsamiska
3
 

Čoahkkáigeassu skuvlabarggus  

Mii geahčaimet duogáža dan ovddit sámi dákte- ja muorrakaleandarii ja ságastalaimet sámi 

áigeperspektiivva birra, sámi mearkabeivviid birra ovdal ja otne. Gáldu man mii 

geavaheimmet leai girji Lapska ben-och träkalendrar (Granlund & Granlund, 1973). Dain 

oahppit ieža ožžo ráhkadit sárguma iežas muorrakalerandarii. Dan iežas muorrakaleandar 

hervejuvvui oahppi miela mielde ja dollojuvvui iešbárgejuvvon sastebáttiiguin. Oahppit 

hábmejedje kaleandara dan láhkái ahte juhke jagi mánuide, vahkuide ja beivviide. Dan iežas 

kaleandarii oahppit merkejedje iežas dehálaš mearkabeivviid. Matematihkkadiimmuin dát 

bargu molsašuvvái cuvkkii (bråk), gos oahppit sihke ožžo ságastallat jagi juohkima birra ja 

jearaldat sáhtii leat: Man stuorra oassi jagis mánnu lea? Oahppit ožžo das maŋŋil joatkkit 

speallat matematihkkaspeala cuovkkain. 

 

Rijmo  

Vuostak gähttjat sáme dákte- ja muorrarijmo duogev ja ságastit sáme ájges ja märkkabiejvijs, 

gåk lij dålen ja uddni. Viehkken dán bargguj la girjje Lapska ben-och träkalendrar (Granlund 

& Granlund, 1973). Gåhtjo oahppijt ietjasa muorrarijmov sárggot ja dan milta ietjas rijmov 

dahkat mav hiervviji ja nåv de bådnemsasnijn tjoahkkáj biedjat. Oahppe dahki jahkerijmov 

mánoj, vahkoj ja biejvij. Dasi ietjasa märkkabiejvijt aj tjálli. Matematijkkaleksjåvnån de gis 

oahppe barggi bråhkajn ja de ságasti jahkejuohkema birra. Buojkulvissan máhttá gatjálvis: 

man stuor oasse jages la mánno? Maŋŋela máhtti oahppe matematijkkaspelav spellat. 

 

Tjohkehtehtemem skuvlebarkoste 

Mijjieh åvtehistovrijem tjirrehtimh dej åvte saemiej måaroe- jih moere biejjielåhkojde jih 

soptsestimh saemien boelhki bïjre, saemiej mïerhkebiejjieh dejpeli jih daan biejjien. Gaaltije 

mejtie provhkimh lij gärjam Lapska ben-och träkalendrar (Granlund & Granlund, 1973). 

Learoehkidie åadtjoejin jïjtje daejstie akten jïjtjese vytneldahkem darjodh jïjtjese moere 

biejjielåhkoem. Jïjtjese moere biejjielåhkoem rïesin guktie sïjhtin jih tjåangkosne jïjtjesh 

skåerrie pruvnieldahkigujmie steerin. Learoehkidie biejjielåhkoem hammoedin 

juakaldihkiejgujmie jaepeste gusnie askh, våhkoeh jih biejjieh. Jïjtjese biejjielåhkosne 

learoehkidie dej jïjtjese vïhkeles mïerhkebiejjieh vïhtesjin. Gåessie matematihkelåhkojde 

daate barkoe jöörhki bröökese, gusnie learohkh åadtjoejin jåakaldihkien bïjre jaepesne 

sopsestidh jih akte gyhtjelasse meehti årrodh: Man stoerre paarhte jaepeste akte aske lea? 

Learoehkidie männgan åadtjoejin jåarhkedh mejnie akte matematihkespealem bröökine 

spealadidh. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Översättningar till nordsamiska av Miliana Baer, till lulesamiska Sara Aira Fjellström och till sydsamiska 

Anna-Sofie Bull Kuhmunen. 
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Arbete med lávvu4 och det matematiska begreppet gievlie5  – Margit Lundberg 

Bakgrund till det lokala skolutvecklingsprojektet 

Anledningen till att vi valt detta område är dels för att det är ett område där det är lätt att 

arbeta konkret. Eleverna får samtidigt lära sig om hur mönster och geometri funnits med i den 

samiska kulturen inom olika områden. Att arbeta med cirkeln med hjälp av kåtan och dess 

form har vi gjort tidigare men nu känns det roligt att få göra det som ett helt moment med 

lektionsförslag. 

Mål för det lokala skolutvecklingsprojektet 

Eleverna ska få lära sig geometriska figurer och termer på samiska parallellt med de svenska. 

Målet är att läraren ska kunna använda sig av de samiska termerna under de praktiska 

övningarna och att eleverna då ska förstå dem och kanske även kunna använda dem själva.  

 

Skolutvecklingsprojektets anknytning till styrdokument 

Arbetet kommer att bygga på skolmatematik med samiskt kulturellt innehåll och fokuserar på 

området geometri inom matematikundervisningen för årskurs 1-6. Utöver ämnet matematik 

kommer vi även att komma in på mål i Lgr11 för samiska, so och bild. I matematik för 

årskurs 1-3 kommer vi att arbeta med centralt innehåll utifrån den nya kursplanen i matematik 

i Lgr11 inom området Algebra: ”… geometriska mönster ska konstrueras, beskrivas och 

uttryckas.” (2011:63), samt området Geometri: ”Grundläggande geometriska begrepp…” 

(2011:63)och ”Symmetri, till exempel i bilder/…/och hur symmetri kan konstrueras.” 

(2011:64). För årskurs 4-6 kommer vi att arbeta med nya kursplanen i matematik Lgr11 och 

det centrala innehållet i området Geometri: “Konstruktion av geometriska objekt…” och 

”Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan 

bestämmas och uppskattas.” (2011:65). 

 

Genomförande av det lokala skolutvecklingsprojektet 

Kunskapsinsamling 

Jag letar i både äldre och nyare litteratur fakta kring kåtan och mönster, till detta genoför jag 

intervjuer med några äldre då det gäller val av kåtaplatser och mönsterkonstruktion inom 

slöjden. Jag söker efter ord och begrepp på samiska och gör en ordlista med dessa.  

 

Reflektion 

Då det gäller kåtans storlek pratade jag med en äldre, som sa att man stegade från sida till sida 

för att veta hur brett det ska vara. Jag sökte matematiska begrepp på nordsamiska och 

upprättade en ordlista, men avseende orden på sydsamiska finns inte alla i någon ordbok så 

jag har frågat den sydsamiska språkkonsulenten om hjälp. 

 

Skolarbete 

Det att blir ett teoretiskt- och praktiskt arbete med årskurs 4-6. Vi kommer att arbeta omkring 

olika begrepp på kopplade till kåtans form, cirkeln. Eleverna kommer utomhus att få prova på 

att skapa olika stora kåtaplatser. De kommer även att få lära sig hur man mätte förr när man 

skulle bestämma storlek på platsen för kåtan. 

 

                                                 
4
 Lávvu (SaN), tältkåta. 

5
 Gievlie (SaS), cirkel. 
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Lektion 1 

Förberedelse: Ta med papper och penna för att kunna anteckna det eleverna säger. Ladda 

kameran. 

 

Gå ut och titta på runda former och fotografera. Eleverna får berätta om de vet vad formerna 

heter på svenska eller samiska. Skriv ner vad de redan kan och vilka former ni behöver ta reda 

på. Gör gärna samlingen i en tältkåta. 

 

Reflektion: 

Vi har rest vår tältkåta för att kunna ha samlingar i den. Jag och skolbarnen klarar av att resa 

kåtastängerna tillsammans, men de är långa och tunga. Vi försöker få dem på samma avstånd 

från varandra och att de har ungefär samma lutning. När vi placerat ut kåtastängerna stegar 

barnen tvärs över på flera ställen för att se om kåtan är rund. Den verkar ganska rund enligt 

deras bedömning. När det är klart hämtar barnen upp säcken med kåtaduken. De måste 

hjälpas åt att bära den för den är tung. Hur tung kan den vara? undrar vi då. De får alla gissa 

och sedan får de gissa om de är tyngre eller lättare än kåtaduken. För att få veta rätta svaret 

hämtar vi en våg och väger både kåtaduken och barnen. De minsta barnen väger närmast. Att 

vi kom att uppskatta och väga blev för mig ett positivt moment som jag inte tänkt på att det 

kunde vara med innan. Så ska vi placera ut aernie, eldstad, och de hämtar stenar i bäcken. De 

vill även nu gissa, uppskatta och kolla vikten. Senare på eftermiddagen fick vi ta hjälp av flera 

vuxna för att kunna få upp duken på kåtan. 

 

Lektion 2-3 

Förbeledelse: Sammanställ de bilder ni behöver för att kunna visa eleverna på SMART-

board. Plocka fram papper, snöre och saxar. 

 

Vi samlas i klassrummet och tittar på bilderna och skriver upp begreppen på samiska och 

svenska (se ordlista nedan). Vi diskuterar: 

 Vad är en cirkel? 

 Hur kan man göra en cirkel? 

 Hur visste man förr hur stor plats man behövde till kåtan? 

 Vilken form har kåtaduken? (Titta på bild från när vi reste kåtan.) 

 Hur kan man ta reda på hur stor kåtaduken ska vara? 

 

Reflektion 

Vi börjar inne i kåtan med att prata om hur man levde i kåtan förr. Var de slog upp kåtan och 

hur stor den behövde vara. Eleverna sa de samiska orden för platserna i kåtan och vem som 

sitter var. Vidare pratade vi om de runda formerna i kåtan och varför man använde sig av 

runda former förr. Eleverna kom fram till att det var lättare att bygga och hitta materiel till 

runda saker. Sedan fick eleverna ett papper där de blev ombedda att rita runda saker som de 

såg i kåtan. De fick även ta kort på en ”rund” sak var. Vi upptäckte att saker kan vara runda 

på olika sätt. Till exempel är ett vedträ runt både i ändan där man ser en cirkel och rund runt 

om. Eleverna kom fram till följande uttryck som de behöver på samiska för att kunna förklara 

kåtans former: cirkel, rund, avlång och runt om. Vissa av orden stämde överens med de ord 

som jag skrivit i ordlistan. 

När röken efter en stund lagt sig allt för tät i kåtan gick vi ut för att stega runt kåtan. 

Eleverna stegade med olika steglängd runt kåtan och en elev frågade efter första varvet när 

hon kommit runt om hon skulle ha meter som enhet? Jag frågade om hon visste att det var 14 

meter och hon trodde det. De andra eleverna skrev ner hur många steg de gått efter att ha 

kontrollräknat 3 gånger. Resultaten blev 14 (meter), 17, 18 och 23 steg runt kåtan. Sedan fick 
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de gå in och stega kåtans diameter. Resultaten blev 4, 4, 5 och 5 steg. Sedan gick de från 

eldstaden, aernie, och utåt, det vill säga kåtans radie. Resultaten blev 2, 2, 3 och 3 steg. 

Varken eleverna eller jag gjorde några kopplingar mellan diametern och radien. En elev 

beskriver de olika sträckorna som mäts så här: runt botten = omkrets, tvärs över = diametern 

och eldstaden-ut = radien. Det här kan vara bra begrepp att ta vara på under våra fortsatta 

resonemang. Som avslutning fick eleverna ”stega” längden på kåtastängerna. De upptäckte att 

det blev mer exakt om de gick fot för fot istället för långa steg. Med anledning av detta gick 

en elev tillbaka och mätte runt kåtan med hjälp av fötterna och ändrade därmed sina steg från 

23 till 70. Då hamnade vi i samtal om hur viktigt det var att det var samma person som 

”stegade” ut kåtans plats förr i tiden för att kåtan skulle få samma storlek varje gång. Vi kom 

också fram till att det inte kunde vara ett barn som mätte eftersom steglängden förändrades 

eftersom de växte.  Eleverna var engagerade och kom hela tiden med kommentarer och 

förslag.  

 

 
Bild 14. Elever stegar kåtans diameter. Foto: Margit Lundberg. 

 

Vi skrev först en ordlista på svenska med svarta bokstäver med de ord som vi kommit på att 

vi behöver lära oss. Sedan letade eleverna reda på vad orden heter på samiska i ordböcker. De 

skrev in orden på nordsamiska med röd text och sydsamiska med grön text. Sedan ritade vi 

cirklar med hjälp av glas på vitt papper som vi klippte ut. Dessa cirklar ska vi sedan göra ett 

memory av med de ord som finns på vår ordlista. Det blev mycket matematik när vi skulle 

räkna ut hur många cirklar som ryms på ett pappersark och hur många cirklar vi behövde för 

att kunna göra memoriet. En elev kom på att om vi gjorde dubbel uppsättning av alla ord så 

kunde vi spela memoriet på flera olika sätt. 

 

Lektion 4 

Förberedelser: Färdigställ ordlistan för SMART-board, gör färdiga cirklar för memoryt. 

 

Låt eleverna färdigställa memoryt med de samiska orden. Spela så de blir bekanta med orden. 

Ge orden i läxa.  
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Svenska Sydsamiska Nordsamiska 

cirkel       gievlie gierdu 

kant        skaavhte    ravda 

rund        jorpe         jorba 

diameter  diametere   čaĎamihttu 

radie       raadije suonjar 

sträcka    gåhkoe       gaskka 

linje        sïeve          sáhcu 

omkrets   bïjremöölege birramihttu 

Tabell 1. Ordlista över arbetsområdets mamatiska begrepp  

på svenska, syd- och nordsamiska. 

 

Reflektion 

Idag gick vi bara igenom de matematiska termerna kring cirkeln och dess radie och diameter. 

Vi tittade på förhållandet mellan radie och diameter med siffror och snöre. Eleverna fick med 

hjälp av snöre och penna försöka rita cirklar i sina böcker.  Vi pratade även lite om hur de förr 

gjorde för att få en rund plats för kåtan. 

 

Lektion 5 

Repetera orden på samiska och spelar memory. 

 

Om ni har tar ni en tältkåta och försöker fundera ut hur stor plats som behövs för att sätta upp 

den. Annars kan man försöka uppskatta hur stort område som behövs för att antalet elever ska 

rymmas. Eleverna får komma med förslag på hur vi ska göra när vi går ut och märker upp 

platsen vid lämpligt ställe. 

 

Lektion 6 

Förberedelser: Plocka ihop suohpan/ lasso, papper, pennor, ordkort på samiska och tältkåta. 

 

Gå ut och uppskatta med hjälp av lassot (eller annat eleverna föreslagit) hur stor plats ni 

behöver för att resa kåtan. Ni reser kåtan då ni är nöjda med platsen. Sedan undersöker ni 

förhållanden mellan radie, diameter och omkrets. Barnen mäter med hjälp av att stega.  

Uppgifter: 

1. Gör tre olika stora cirklar med hjälp av lassot och kompis.  

2. Visa på något sätt hur förhållandet radie – diameter hänger ihop. 

3. Försök räkna ut ungefär hur många diametrar det går runt cirkeln.  

 

 
Bild 15. Eleverna arbetar ute.  

Foto: Margit Lundberg. 
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Reflektion 

Vi mäter upp ett område vid gamla skolan men vi måste flytta eftersom det är för hårt. Vi går 

upp till fotbollsplanen och reser tältkåtan på snön. Det finns gott om plats. Vi reser den men 

blir inte nöjda. Kontrollerar med att måtta radien invändigt och lagar till. Repeterar cirkelns 

begrepp på snön. gör 3 olika stora cirklar med hjälp av töm och visar på förhållandet mellan 

diameter och omkrets. Innan vi mäter gissar eleverna på 2,5 och 5 gånger. Det blir drygt 3 

diametrar på varje cirkel. Jag förklarar och förtydligar genom att rita i snön. Eleverna visar på 

att de förstått genom att göra enkla beräkningar. Elever mäter upp cirklar med hjälp av lasson 

i snön och sedan ta reda på förhållandet mellan radie, diameter och omkrets.  

 

Lektion 7-8 

Förberedelser: Plocka fram stora papper, färgpennor och stor passare.  

Låt eleverna göra planscher med bilder och begrepp om cirkeln.  

 

Lektion 9  
Utvärdering tillsammans med eleverna i grupp.  

 

Reflektion 

Vi har: 

 satt upp en tältkåta och mätt ut hur stor plats som behövs för att sätta upp den, 

 sammanställt nordsamiska och sydsamiska ord där språkcenter varit till hjälp för att 

sammanställa de sydsamiska begreppen,  

 gjort och spelat samiskt memory med matematikbegrepp och  

 testa förhållandet mellan diameter och omkrets, visat på matematikregel. 

 

Litteraturtips till det lokala skolutvecklingsprojektet 

Kjellström, R.(2000). Samernas Liv. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Drake, S. (1979).  Västerbottenslapparna. Umeå: Två förläggare bokförlag. 

Wiklund K. B., Andelius, E., Bergström, E., Hoving, F, & Hampusson-Huldt, H. 1991[1920].  

Mönsterbok för samisk hemslöjd i Västerbottens Län. Umeå: Två Förläggare Bokförlag.  

Lette, R. J. & Fellström, P. (1968). Mönsterbok i samisk slöjd. Luleå: Norrbottens museum. 

Fyhn, A. B. (2007). Angles as Tool for Grasping Space: Teaching of Angles Based on  

Students' Experiences with Physical Activities and Body Movement (Doctoral thesis).  

Tromsø: University of Tromsø.  

Utsi Gaup, E., Nergård, A., Nystad, A. & Valkeapää, N. H. (1991). Matematihkkasánit.  

Dárogielas sámegilli – sámegielas dárogilli. Sámi oahpahusráĎĎi. 
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Sammanfattning på svenska, nord-, lule- och sydsamiska 

Bargu lávuin ja matemáhtalaš duohpa gievlie - Čoahkkáigeassu lekšuvdnaplánemis  

Lea teorehtalaš- ja praktihkalaš bargoguovlu jahkegurssiin 4-6. Mii áigut bargat daid sierra 

doahpagiiguin mat leat čadnon  goaĎi hápmái ja girdui. Olgun oahppit besset geahččalit 

ráhkadit sierra stuorra goahtesajiid. Ožžot maid oahppat got ovdal mihtidii go galggai 

mearridit loaiddu sturrodaga. 

 

Vuosttaš diibmu  

Mana olggus geahččat jorba hámiid ja govve. Oahppit ožžot muitalit jus dihtet maid hámiid 

namma lea ruoŧagillii dehe sámigillii. Čális maid dii juo diehtibehtet ja makkár hámiid dii 

dárbbahit iskkat. Čoahkkanehpet mielas lávus.  

 

Nubbi ja goalmmát diibmu  

Mii čoahkkanit luohkkálanjas ja geahčadit govaid ja čállit doahpagiid sámigillii ja ruoŧagillii. 

Mii ságastallat:  

 Mii gierdu lea?  

 Got ráhkada gierddu?  

 Got ovdal diĎii man stuorra saji dárbbahii goahtái?  

 Makkár hápmi loavdagis lea? (Gehččet gova go mii ceggiimet lávu.)  

 Got sáhttá váldit sealvái man stuorat loavdda galgá leat?  

 

Njealját diibmu  

Divtte ohppiid válbmet memory daid sámi sániiguin. Speala vai oahpastuvvet sániide. Atte 

sániid ruovttobargun.  

 

ViĎat diibmu  

Gearddut sániid sámegillii ja speala memory.  

 

Jus dis lea lávvu, de váldet dan ja geahččalehpet iskat man stuorra saji dárbbaha dan cegget. 

MuĎuin sáhttá geahččalit árvvoštallat man stuorra saji dárbbaha vai visot oahppit galget 

čáhkat. Oahppit ožžot buktit evttohusaid got mii galgat bargat go mii vuolgit olggus ja 

merkejit  heivvolaš báikki.  

 

GuĎat diibmu  

Mannet olggus ja árvvoštallet suohpaniin (dahje iežáin man oahppit leat evttohan) man 

stuorra saji dii dárbbahehpet lávu cegget. Dii ceggebehtet goaĎi go lehpet duhtavaččat 

báikkiin. Maŋŋil dii iskabehtet gaskavuoĎa suotnjara, čaĎamihtu ja birramihtu gaskal. Mánát 

mihttidit lávkkiiguin.  

Barggut: 

1. Ráhkat golbma sierra stuorra gierddu suohpana ja rátná vehkiin. 

2. Vuoset soames láhkai got dilli suotnjara – čaĎamihtu gaskal lea.  

3. Geahččal rehkenastit sullii galle čaĎamihtu mannet gierddu birra. 

 

Gihccet - gávccát diibmu  

Divtte ohppiid ráhkadit plánššaid govaiguin ja doahpagiiguin gierddu birra.  

 

 

Ovccát diibmu  
Árvvoštallan ovttas ohppiiguin joavkkus. 
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Oktiigeassu 

Mii leat:  

 ceggen lávu ja mihttidan man stuorra saji dárbbaha dan cegget,  

 čohkken davvisámi ja oarjánsámi sániid, gos giellaguovddáš lea leamaš veahkkin 

čohkket daid oarjánsámi doahpagiid,  

 ráhkadan ja speallan sámi memory matemáhtalaš doahpagiid ja 

 geahčadan gaskavuoĎa čaĎamihtu ja birramihtu gaskal, vuosehuvvon matematihka 

njuolggadusaiguin.  

 

 

Barggat låvdagådijn ja matematijkak moallánagájn gievlle  

Nälját gitta gudát jahkeklássaj (4-6) la barggo teorehtalasj ja praktijkalasj. Oahppe barggi 

moallánagáj ma gulluji gävlláj ja goade hábmáj. Ålggon oadtju oahppe mihttit umasse stuorra 

gåtsajijt. Oadtju aj oahppat gåk dålen mihttijin gå lidjin goadev tsieggitjit. 

 

Vuostasj leksjåvnnå 1 

Mannit ålgus jårbbis hámijt gehtjatjit gåvvitjit. Oahppe giehttu, dárruj jali sábmáj dajt hámijt 

mejt juo diehti. Tjále dajt mejt oahppe juo diehti ja makkir hámijt de gis oahppat dárbahi. 

Ságastallit låvdagoaden. 

 

Nubbe ja goalmát leksjåvnnå 2-3 

Tjåhkanihtit klássaladnjaj gåvåjt gehtjatjit ja moallánagájt sábmáj ja dárruj tjálátjit.  

Ságastallam: 

 Mij la gievlle? 

 Gåk máhttá gievlev dahkat? 

 Gåk dålen diehtin man stuor gåtsajev hássat goadev tsieggitjit? 

 Makkir hábme l loavddagin? (Gähttjit gåvåjt gå oahppe lidjin goadev tsieggimin) 

 Gåk diehtá loavddaga stuorrudagáv? 

 

Nälját leksjåvnnå 4 

Gåhtjo oahppijt ållit mujttospelav ’memory’ sámij bágoj. Maŋŋel de oahppe spelli dav vaj 

sáme bágojt oahppi. Vatte bágojt häjmmabarggon. 

 

Vidát leksjåvnnå 5 

Gärddádihtit sáme bágojt ja spellit mujttospelav. Jus la låvdagoahte de oahppe sulástalli man 

stuor gåtsajev dasi dárbahi. Jus ij la, de sulástalli man stuor sajev dárbahi hássat vaj gájka 

oahppe tjárggi. Vähkkálakkoj barggi. 

 

Gudát leksjåvnnå 6 

Mannit ålgus ja sjuohpana viehkijn (jali juojnak iehtjádijn mejt oahppe li oajvvadam) 

sulástallit man stuor gåtsajev dárbahihpit goadev tsieggitjit. Gå duhtabihtit stuorrudagájn de 

goadev tsieggijihtit. Gähttjit ärádusáv rádie, diamehtera ja birrudagá gaskan. Oahppe mihttiji 

lávkij.  

Dahkamusá: 

1. Dagá gålmmå umasse stuorra gievle sjuohpan ja ráddna viehkken. 
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2. Vuoseda gåk rádie ja diamehter aktan gulluba. 

3. Gähttjala sulástallat galla diamehtera li gievle birra. 

 

Giehttjit ja gávtsát leksjåvnnå 7-8 

Gåhtjo oahppijt plansjajt dahkat gievle birra, aktan gåvåj ja moallánagáj. 

 

Avtsát leksjåvnnå 9 

Árvustallam aktan juohkusa oahppij. 

 

Ájádallam    

Mij lip: 

 låvdagoadev tsieggim ja mihttim man stuor gåtsajev dasi dárbahip. 

 tjoahkkim sámegielbágojt. 

 dahkam ja spellam mujttospelav matematijkak moallánagáj. 

 gähttjam ärádusáv diamehtera ja birrudagá gaskan matematijka njuolgadusájmilta. 

 

 

Barkoe låavteginie jih matematihkebaakoem gievlie - 

Tjohkehtehtemem låhkoesoejkesjimmeste 

Dïhte lea akten teoritiske- jih praktiske barkoedajvem 4-6 jaepielåhkoejgujmie. Mijjieh 

edtjebe barkedh ovmessie baakoejgujmie mij gåetien hammoe jih gievlien bïjre leah. 

Learoehkidie edtjieh ålkone åadtjodh pryövedh ovmessie stoerre gåetie-sijjieh skaepiedidh. 

Dah edtjieh aaj åadtjodh lïeredh guktie dejpeli möölin gåessie edtjin eajhnadovvedh man 

stoerre gåetiesijjie edtji årrodh. 

 

Låhkoe 1 

Vaedtsieh olkese jorpes hammoeh vuartasjidh jih guvviedidh. Learoehkidie åadtjoeh 

soptsestidh jis daejrieh guktie hammoej nommh daaroen jih saemien gïelesne leah. Tjaelieh 

våålese mah dah joe maehtieh jih mij hammoeh dijjieh tjoerede ohtsedidh. Darjode 

tjåangkoem maaje akten låavthgåetesne. 

 

Låhkoe 2-3 

Mijjieh klaasshtjiehtjelisnie tjåanghkenibie jih guvvvide vuartasjibie jih bäjjese baakojde 

daaroen jih saemien gïelesne tjaelebe. Mijjieh digkiedibie: 

 Mij gievlie lea? 

 Guktie  gievliem darjodh? 

 Guktie dejpeli deejrin man stoere sijjieh mij daerpies don gåatan. 

 Mij hammoe låavtegasse? (Vuartesjh guvviem gåessie låavtegem tseegkimh). 

 Guktie maehtebe ohtsedidh man stoerre låavtege edtja årrodh? 

Låhkoe 4 

Baajede learoehkidie memorym illedh saemiej baakoejgujmie. Spealadidie guktie åehpies 

baakoejgujmie sjidtieh. Vedtieh baakojde leaksosne. 
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Låhkoe 5 

Ikth vielie saemiengïelesne baakojgujmie barkedh jih memorym spealadidh. 

Jis utnede, dijjieh låavhth-gåetiem vaeltede jih pryövede ussjedidh man stoerre sijjiem mij 

daerpies juktie tseegkedh. Jeatjah gaavhtan gåarede pryövedh ryöknedh medtie stoerre 

daajvem mij daerpies gåessie låhkoeh learoehkidie edtjieh tjaakanidh. Learoehkidie åadtjoeh 

raeriestimmieh buektedh guktie edtjebe darjodh gåessie mijjieh olkese vaedtsebe jih sijjiem 

mïerhkebe hijven säjjan. 

 

Låhkoe 6 

Vaedtsede olkese jih soehpaninie viehkine ussjedalledh (jallh jeatjah mij learoehkidie 

bïhkedamme) man stoerre sijjie lea daerpies juktie låavtegem tseegkedh. Dijjieh låavtegem 

tseegkede gåessie sijjine fuakoes lidie. Männgan goerehtallede guktie mej raadijem, 

diameeterem jih gievliem/bïjremöölegem gaskoeh. Maanide möölieh mestie viehkine silledh. 

Laavenjassh 

1. Darjoeh golme ovmessie stoerre gievlieh soehpanistie jih voelpeste viehkine. 

2. Vuesehth guktems-laakan guktie mej gaskoe raadije-diameetere lägan. 

3. Pryövh ryöknedh man gellieh diameeterh gievlien bïjre leah. 

 

Låhkoe 7-8 

Baajede learoehkidie plaansjh/stoerre-guvvieh, guvvieh jih baakoejgujmie gievlien bïjre 

darjodh. 

 

Låhkoe 9 

Digkiedimmie learoehkigujmie ektesne dåehkesne. 

 

Tjåangkoe-digkiedimmie 

Mijjieh: 

 aktem låavtegem tseegkeme jih mööleme man stoerre sijjie mij daerpies juktie 

tseegkedh. 

 tjåangkanamme noerhtesaemien jih åarjelsaemien baakoeh gusnie gïelejarnge vïehkine 

orreme åarjelsaemien baakojde tjåangkanamme. 

 dorjeme jih spealadamme saemien memorym gusnie matematihke baakoeh. 

 pryövedh guktie mej diameeterem jih bïjremöölegem gaskem, 

matematihkenjoelkedassem vuesehtamme. 
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Renbete som utematematik – Helena Länta 

Bakgrund till det lokala skolutvecklingsprojektet 

Min erfarenhet är att skolan tar så stor del av barnens tid och att den i mycket litet grad berör 

kunskaper som i vardagen är viktiga för en renskötare. Jag önskar därför i detta projekt att 

sammanlänka arbetet i skolan med renskötseln.  

 

Målsättning med det lokala skolutvecklingsprojektet 

Eleverna ska få möjligheten att lära sig beskriva temperaturen, djupet och kvalitén på snön, 

samt utifrån dessa grunder göra en bedömning av det aktuella renbetesförhållandet. Elever ska 

vidare få arbeta med att mäta snödjupet både med hjälp av metersystemet och samiska 

kroppsmått, därefter ska de få avgöra betesförhållandet utifrån dessa mätningar. Elever ska 

beskriva resultatet av våra undersökningar i enkla tabeller och diagram, samt tolka resultatet 

av undersökningar från diagrammet genom att dra slutsatser om betet var bra för renen vintern 

som gått.  

 

Skolutvecklingsprojektets anknytning till styrdokument 

Matematik kursplanen (Skolverket, 2011) påtalar att undervisningen i ämnet matematik ska 

eleverna ges förutsättningar att bland annat utveckla sin förmåga att: 

 

 Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, 

tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med 

användning av nutida och äldre metoder. 

 Tabeller och diagram för att beskriva resultatet från 

undersökningar. Tolkningar av data i tabeller och diagram. 

 Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i 

vardagliga situationer (2011:65). 

 

Vidare har den samiska kursplanen beaktas genom att samernas levnadssätt idag med 

utgångspunkt i historia och kulturarv, med renskötselåret, samt olika sätt att jaga och fiska). 

Dessutom då detta lokala skolutvecklingsprojekt är ett ämnesövergripande arbete i matematik 

med en samisk inriktning har även andra kursplaner, förutom kursplanerna i matematik och 

samiska, legat till grund för projektets utformning. Det vill säga vidare ska även: ”Enkla 

fältstudier och experiment utföras, vilket utgör del i biologi kursplanen. 

 

Kunskapsinsamling 

Litteratur och samarbete med experter; lulesamisktalande och nordsamisktalande renskötare. 

 

Aktiviteter 

Kontinuerligt mäta snödjupet under hela vinterhalvåret, bedöma snöns kvalité, samt notera 

temperaturen: 

 Egna undersökningar; att mäta snödjupet med hjälp av äldre måttenheter, samiska 

kroppsmått, naturens mått (snömärkeslav) och standardiserade måttenheter (cm-m). 

 Redovisa resultatet från undersökningarna i tabeller och diagram. 

 Uppskatta snömängden; hur mycket snö är det, hur mycket har det snöat idag? 
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 Undersöka renbetetförhållandet tillsammans med kunnig renskötare(lulesamisktalande 

och nordsamisktalande). Detta ska ske i samband med våra egna undersökningar med 

avsikten att få de samiska benämningarna på snöförhållandet och snödjupet. 

 Avläsa temperaturen kontinuerligt. 

 

Planering för de olika månaderna 

September 

Förberedelse välj område, samt planera och genomför en utedag och välj ett område att 

undersöka närmare. Området ska vara en ruta på 1x1meter. Undersökning renbete på vald 

rutat: Finns det bete för renen?  

 

Undersökning av ett område – ruta: 

1. Mät upp en ruta 1x1 m. 

2. Mät laven, hur hög eller lång är den? 

3. Uppskatta hur stor del av rutan är täckt av lav (%). 

4.  Renskriv fakta. 

 

Påbörja tabeller och diagram i matteboken därefter våra undersökningar. 

 

Oktober  

Förbereda - kontakta experterna, söka litteratur och läs om de olika betesförhållanden. 

Ta fram material till den samiska väderobservationen. 

 

November  

Fältobservation med våra experter.  

 Hur ser betet ut? Är det blött, is eller snö? Samiska benämning på situationen idag. 

Tankar inför vintern. 

 Hur mycket snö brukar det vara under vintern? Leta efter tecken (snömärkeslav), mät, 

anteckna, renskriv. 

Väderobservera; läs temperaturen och se den samiska benämningen på vädret. Anteckna. 

Anteckna resultatet i tabellerna. 

 

December   

Fältobservation med experterna. Undersök betesförhållandet. 

 Hur djup är snön, kvalitén på snön – betet? 

Väderobservera; läs temperaturen och se den samiska benämningen på vädret. Anteckna. 

Anteckna resultatet och de nya samiska benämningarna. 

Anteckna resultatet i tabellerna. 

  

Januari  

Fältobservation med våra experter. Undersök betesförhållandet. 

 Hur djup är snön, kvalitén på snön – betet? 

Väderobservera; läs temperaturen och se den samiska benämningen på vädret. Anteckna. 

Anteckna resultatet och de nya samiska benämningarna. 

Anteckna resultatet i tabellerna. 

 

Februari 

Fältobservation med våra experter. Undersök betesförhållandet. 

 Hur djup är snön, kvalitén på snön och kvalitén på renbetet? 

Väderobservera; läs temperaturen och se den samiska benämningen på vädret. Anteckna. 
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Anteckna resultatet och de nya samiska benämningarna. 

Anteckna resultatet i tabellerna. 

 

Mars 

Fältobservation med våra experter. Undersök betesförhållandet. 

 Hur djup är snön, kvalitén på snön – betet? 

Väderobservera; läs temperaturen och se den samiska benämningen på vädret. Anteckna. 

Anteckna resultatet och de nya samiska benämningarna. 

Anteckna resultatet i tabellerna. 

 

April 

Fältobservation med våra experter. Undersök betesförhållandet. 

 Hur djup är snön, kvalitén på snön – betet? 

Väderobservera; läs temperaturen och se den samiska benämningen på vädret. Anteckna. 

Anteckna resultatet och de nya samiska benämningarna. 

Anteckna resultatet i tabellerna. 

 

Sammanfatta vår undersökning – tolka och dra slutsats av våra tabeller och diagram. 

 

Genomförande 

Vi har arbetat praktiskt i ute i skogen med eleverna vid fyra tillfällen. Varje tillfälle har vi 

också efterarbetat i klassrummet. Vid varje tillfälle läste vi av lufttemperaturen. 

 

Tillfälle 1:  
Eleverna arbetade i grupper och inventerade renbetet enligt samebyarnas renbruksplan. 

 
Bild 16. Först valde eleverna ut egna ”naturrutor” i skiftande miljöer till exempel ungskog,  

tallhed, tallskog och blandskog. Eleverna fick också uppskatta tillgången på hänglav. Foto:  

Helena Länta. 

 

Tillfälle 2:  
Efter första snötäcket i december: 
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• undersökte eleverna renbetet genom att prova gräva, där de skulle bedöma om det var 

lätt eller svårt för renarna att komma igenom snötäcket.  

• mätte eleverna snödjupet och bokförde resultatet i sin fältbok.  

• fick eleverna i uppgift att försöka identifiera snökvalitén och finna en samisk 

benämning.  

• Fick eleverna n i uppgift att bedöma renlavens kondition, vilket de gjorde genom att 

smaka på renlaven för att bedöma om den var isig eller bra.  

 

 
Bild 17. I skogen med eleverna. Foto: Helena Länta. 

 

Vi gräver och mäter! 

 

Tillfälle 3:  

Vinterbete, februarimånad. Eleverna upprepar samma procedur som vid tillfälle 2.   

När eleverna antecknade resultaten i sina fältböcker var det lätt att se skillnader och göra 

jämförelser. De upptäckte stora skillnader mellan de olika naturrutorna och tillfällena. 

 

 
Bild 18. Eleverna gräver i snön och undersöker. Foto: Helena  

Länta. 

 

Tillfälle 4:  

Vårvinter, aprilmånad. Eleverna upprepar samma procedur som vid de tidigare tillfällena. De 

kunde också konstatera att hänglav hade blåst ner under vintern och fungerade nu som 

vinterbete. I klassrummet efteråt sammanställdes samtliga fyra tillfällen i en tabell. 
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Bild 19. Vi sammanfattar vår undersökning och tolkar vårt resultat  

och drog slutsatser av vår undersökning. Foto: Helena Länta. 

 

Reflektion  

Eleverna var mycket engagerade och nyfikna. Under arbetet uppfattade eleverna inte det som 

ett matematikarbete. De tog arbetet mycket seriöst och gjorde alla uppgifterna. Vid 

uppskattningsuppgifterna behövde eleverna handledning och då hjälpte jag dem genom att 

visa eller genom olika former av beskrivning. Kunskap som är viktig i en renskötares vardag 

är ibland svåra att överföra till en skolsituation.  

 

Litteraturtips till det lokala skolutvecklingsprojektet 

Ryd, Y. & Rassa, J. (2007). Snö – en renskötare berättar. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Tips till det lokala skolutvecklingsprojektet 

Ájttes utställning med etnomatematik. 
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Sammanfattning på nord- lule- och sydsamiska 

Boazoguohtun olgomatematihkkan - Čoahkkáigeassu skuvlabarggu plánemis  

Dássádit mihttidit obbasa olles dálvvi, mearridit muohttaga kvalitehta, ja maid čállit 

temperatuvrra:   

 Iežas iskamat; mihtidit muohttaga boares mihtuid mielde, sámi gorutmihtuiguin, 

luonddu mihtuiguin (gatna) ja standardiserejuvvon mihtuiguin (cm-m).  

 Čilgehit bohtosa iskamis tabeallaiguin ja diagrámmaiguin.  

 Árvvoštallat muohtameari; man ollu muohta lea, man ollu lea muohttán otne?  

 Iskat boazoguohtundili čeahpes boazodolliin (julevsámigielat ja davvisámigielat). Dát 

galgá dahkkot min iežas iskamiid oktavuoĎas áigumušain oažžut daid sámi 

namahusaid muohtadillái ja obbasa mearrái.   

 Lohkat temperatuvrra jeavddalaččat. 

 

Sierra mánuid plánen  

Čakčamánnu  

Ráhkkaneapmi, vállje guovllu, ja pláne ja čaĎat olgobeaivvi ja vállje guovllu dárkileabbu  

iskat. Guovlu galgá leat ruktá 1x1 mehtar. Iskkan, boazoguohtun válljejuvvon ruvttás: Lea go 

guohtun bohccuide?  

 

Iskkan guovllus – ruktá:  

Mihtit ruktá 1x1 m.  

5. Mihtit jeahkála, man allat dahje guhkki lea?  

6. Árvvoštala man stuorra oassi ruvttás lea gokčojuvvon jeahkáliin (%). 

7. Čorges ja čále dieĎuid.  

 

Álggat tabeallaid ja diagrámmaid mattegirjjis ja dan maŋŋil min iskamiid.  

 

Golggotmánnu  

Válbme – váldde oktavuoĎa čehpiiguin, oza girjjálašvuoĎa ja loga daid sierra guohtundiliid 

birra. Buvtte materiálaid sámi dálkeárvvoštallama birra.  

 

Skábmamánnu  

Gieddegeahččamis min čehpiiguin.  

 Makkár guohtun orru? Lea go njuoskkas, jiekŋa dehe muohta? Sámi namahusat diliide 

otne? Jurdagat dálvvi ovdal.  

 Man ollu muohta láve leat dálvit? Oza mearkkaid, mihttit, čále ja čále buhtisin. 

Geahča dálkki; loga temperatuvrra ja geahča makkár sámi namahus lea dálkái. Čále.  

Čále bohtosiid tabeallaide.  

 

Juovlamánnu  

Gieddegeahččamis čehpiiguin. Iskka guohtundili.   

 Man assá lea oppas. Muohttaga kvalitehta – guohtun?   

Geahča dálkki; loga temperatuvrra ja geahča makkár sámi namahus lea dálkái. Čále.  

Čále bohtosiid tabeallaide ja daid oĎĎa sámi namahusaide. 

Čále bohtosiid tabeallaide.  

  

 

OĎĎajagimánnu  

Gieddegeahččamis čehpiiguin. Iskka guohtundili.   
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 Man assá lea oppas? Muohttaga kvalitehta – guohtun?   

Geahča dálkki; loga temperatuvrra ja geahča makkár sámi namahus lea dálkái. Čále.  

Čále bohtosiid tabeallaide ja daid oĎĎa sámi namahusaide. 

Čále bohtosiid tabeallaide.  

 

Guovvamánnu 

Gieddegeahččamis čehpiiguin. Iskka guohtundili.   

 Man assá lea oppas? Muohttaga kvalitehta – guohtun?   

Geahča dálkki; loga temperatuvrra ja geahča makkár sámi namahus lea dálkái.. Čále.  

Čále bohtosiid tabeallaide ja daid oĎĎa sámi namahusaide. 

Čále bohtosiid tabeallaide.  

 

Njukčamánnu 

Gieddegeahččamis čehpiiguin. Iskka guohtundili.   

 Man assá lea oppas? Muohttaga kvalitehta – guohtun?   

Geahča dálkki; loga temperatuvrra ja geahča sámi namahusa dálkái. Čále.  

Čále bohtosiid tabeallaide ja daid oĎĎa sámi namahusaide. 

Čále bohtosiid tabeallaide.  

 

Cuoŋománnu 

Gieddegeahččamis čehpiiguin. Iskka guohtundili.   

 Man assá lea oppas? Muohttaga kvalitehta – guohtun?   

Geahča dálkki; loga temperatuvrra ja geahča makkár sámi namahus lea dálkái. Čále.  

Čále bohtosiid tabeallaide ja daid oĎĎa sámi namahusaide. 

Čále bohtosiid tabeallaide.  

 

Čoahkkáigease min iskama – dulkka ja fuobmá loahppajurdaga min tabeallain ja 

diagrámmain.  

 

Guohtom ålggomatematijkkan  

Gätjo dálvev bäjválattjat muohttagav mihttit, guohtomav gähttjat (man hámak la muohta) ja 

temperatuvrav tjálestit: 

 Ietjas dahkamusá: muohttagav mihttit sámeláhkáj ja dálásj mihttimvuogij milta (sm-

m). 

 Tjállet båhtusijt tabellajda ja diagrámmajda. 

 Sulástallat: man gassa la muohta, man ednagav la muohttám? 

 Gähttjat guohtomav aktan sámegielak ällobarggijn åhpatjit sáme bágojt muohttaga ja 

guohtoma birra.  

 Bäjválattjat temperatuvrav gehtjastit. 

 

Mánoj barggoRagátmánno  

Vállji bájkev gånnå máhttebihtit ålggobiejvev adnet, ja danna sajev åtså, 1x1 mehtera 

stuoragav, gånnå oahppe li gehtjatjit guohtomav tjiegŋalappot. Mak le guohtom? 

 

Nieljetjiegagav gähttjat: 

1. Mihtti nieljetjiegagav, 1x1 mehter. 

2. Mihtti vistev, man guhkak la? 
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3. Sulástalá man ållo visste (%) l nieljetjiegagin. 

4. Tjále diedojt snivva. 

Sárgo tabellajt ja diagrámmajt matematijkkagirjjáj ja dasi de diedojt tjálesta. 

 

Gålgådismánno 

Válde aktavuodav ällobarggij, åtså girjijt ja lågå guohtoma birra.  

Tjoakke ábnnasijt mejt dárbahihpit dálkev gehtjatjit. 

  

Basádismánno 

Ålggobiejvve aktan ällobarggij.  

 Mak le guohtom? Le gus skilltje, jiegŋa jali säŋásj?  Udnásj sáme bágo ja moallánagá.  

Makkira li ájádusá dán dálve birra?  

 Man gassa muohta la dálven? Gähttjit ganájt, mihttijihtit, tjálestihtit, ja nåv de snivva 

tjállit. 

 

Dálkev gähttjat: gehtjasta temperatuvrav ja udnásj dálkev, gåk dav sábmáj javllá? Tjálesta. 

Tjálesta båhtusijt tabellajda. 

 

Javllamánno  

Ålggobiejvve aktan ällobarggij. Guohtomav gähttjat. 

 Man gassa la muohta, makkir la guohtom (man hámak la muohta)?  

Dálkev gähttjat: gehtjasta temperatuvrav ja udnásj dálkev, gåk dav sábmáj javllá? Tjálesta. 

Tjálesta båhtusijt ja dajt ådå sámegielbágojt dálke birra. 

Tjálesta båhtusijt tabellajda. 

  

Ådåjakmánno  

Ålggobiejvve aktan ällobarggij. Guohtomav gähttjat. 

 Man gassa la muohta, makkir la guohtom (man hámak la muohta)?  

Dálkev gähttjat: gehtjasta temperatuvrav ja udnásj dálkev, gåk dav sábmáj javllá? Tjálesta. 

Tjálesta båhtusijt ja dajt ådå sámegielbágojt dálke birra. 

Tjálesta båhtusijt tabellajda. 

 

Guovvamánno  

Ålggobiejvve aktan ällobarggij. Guohtomav gähttjat. 

 Man gassa la muohta, makkir la guohtom (man hámak la muohta)?  

Dálkev gähttjat: gehtjasta temperatuvrav ja udnásj dálkev, gåk dav sábmáj javllá? Tjálesta. 

Tjálesta båhtusijt ja dajt ådå sámegielbágojt dálke birra. 

Tjálesta båhtusijt tabellajda. 

 

Njuktjamánno 

Ålggobiejvve aktan ällobarggij. Guohtomav gähttjat. 

 Man gassa la muohta, makkir la guohtom (man hámak la muohta)?  
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Dálkev gähttjat: gehtjasta temperatuvrav ja udnásj dálkev, gåk dav sábmáj javllá? Tjálesta. 

Tjálesta båhtusijt ja dajt ådå sámegielbágojt dálke birra. 

Tjálesta båhtusijt tabellajda. 

 

Vuoratjismánno 

Ålggobiejvve aktan ällobarggij. Guohtomav gähttjat. 

 Man gassa la muohta, makkir la guohtom (man hámak la muohta)?  

Dálkev gähttjat: gehtjasta temperatuvrav ja udnásj dálkev, gåk dav sábmáj javllá? Tjálesta. 

Tjálesta båhtusijt ja dajt ådå sámegielbágojt dálke birra. Tjálesta båhtusijt tabellajda. 

Tjoahkkáj giesset guoradallamijt – dålkkut ja tjielggit tabellajt ja diagrámmajt. 

 

Gåatome goh ålkoe-matematihke - Tjohkehtehtemem soejhkesjimmeste skuvlebarkese  

Gellien-aejkien abpe daelvegem moehtegem mööledh, lopmen kvaliteetem saakestidh, jih 

temperatuvrem tjaeliestidh: 

 Jïjtjesh goerehtallh; moehtegem mööledh båeries mööle-aktesigujmie viehkine, 

saemien kroehpe-möölegh, eatnemi-möölegh (lopmegïtne-mïerhkem) jih mööle-aktesh 

mij standariseereme (cm-m). 

 Resultatem goerehtallemijstie taabellinie jih diagraamminie buerkiestidh. 

 Moehtegem ussjedidh; Man jïjnje lopme lea, man jïjnje daan biejjien tjuatseme? 

 Gåatomem maehteles reajnoe-maennine goerehtalledh (gie saemeste). Daate edtja 

sjïdtedh seamma aejkesne mijjen jïjtjesh goerehtallh gåessie ulmie lea dejtie saemien 

baakojde lopmen jih moehtegen bïjre åadtjodh. 

 Gellien-aejkien temperatuvrem lohkedh. 

Soejkesjimmieh ovmessie askide 

Gaekere 

Rååresjimmie, dajvem veeljh, jih akten ålkoe-biejjiem soejkesjidh jih darjodh jih veeljh aktem 

dajvem gusnie gietskiebasse gïehtjedidh. Dajvem edtja akte skaavtegem 1x1 meeterem 

årrodh. Goerehtallemem, gåatomem skaavhtegisnie mij veeljeme. Gåatome bovtside leah? 

Goerehtallemem akten sijjesne - skaavhtegem 

1. Möölh aktem skaavhtegem 1x1 meeterem. 

2. Möölh burhviem, man jolles jallh guhkies lea? 

3. Ussjedidh man stoerre biehkie skaavhtegistie burhvijste leah(%) 

4. Tjaelieh staaran 

Aelkieh tabellh jih diagraammigujmie madtegärjesne mijjen goerehtalli männgan. 

 

Golke 
Rååresjimmie - maehteles-almetjidie govlehtalledh, lidteratuvrem ohtsedidh jih ovmessie 

gåatomen bïjre lohkedh. Ohtsedh ïebnh don saemien daelhkie-vuejnemasse. 

 

Rahka 

Sijjie-vuejnemisnie mijjen maehteles-almetjigujmie. 

 Guktie gåatome vååjnoes? Diedtjies lea, jïenge jallh lopme? Saemien lahtesem daan 

biejjien bïjre. Ussjedimmieh daalvan. 
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 Man jïjnje lopme pråvhka daelvegen årrodh? Ohtsedh vähtaj mietie (lopmegïtne-

mïerhkem), möölh, noteerh, tjaelieh. 

 Daelhkie-vuejnieh; temperatuvrem lohkh jih vuartesjh daelhkien saemien nomme. 

Noteerh. Tjaelieh resultaatem taabellinie. 

Goeve 

Sijjie-vuejnemisnie maehteles-almetjigujmie. Gåatomem vaaksjodh. 

 Man gïengeles lopme lea, lopmen kvaliteete – gåatome? 

Daelhkie-vuejnieh; temperatuvrem lohkh jih vuartesjh daelhkien saemien nomme. Noteerh. 

Tjaelieh resultaatem jih dah orre saemiej lahtesh. Tjaelieh resultaatem taabellinie. 

 

Tsiengele 

Sijjie-vuejnemem mijjen maehteles-almetjigujmie. Gåatomem vaaksjodh. 

 Man gïengeles lopme lea, lopmen kvaliteete - gåatome? 

Daelhkie-vuejnieh; temperatuvrem lohkh jih vuartesjh daelhkien saemien nomme. Noteerh. 

Tjaelieh resultaatem jih dah orre saemiej lahtesh. Tjaelieh resultaatem taabellinie. 

 

Goevte 

Sijjie-vuejnemem mijjen maehteles-almetjigujmie. Gåatomem vaaksjodh. 

 Man gïengeles lopme lea, lopmen kvaliteete jih gåatomen kvaliteete? 

Daelhkie-vuejnieh; temperatuvrem lohkh jih vuartesjh daelhkien saemien nomme. Noteerh. 

Tjaelieh resultaatem jih dah orre saemiej lahtesh. 

Tjaelieh resultaatem taabellinie. 

 

Njoktje 

Sijjie-vuejnemem mijjen maehteles-almetjigujmie. Gåatomem vaaksjodh. 

 Man gïengeles lopme lea, lopmen kvaliteete - gåatome? 

Daelhkie-vuejnieh; temperatuvrem lohkh jih vuartesjh daelhkien saemien nomme. Noteerh. 

Tjaelieh resultaatem jih dah orre saemiej lahtesh. Tjaelieh resultaatem taabellinie. 

 

Voerhtje 

Sijjie-vuejnemem mijjen maehteles-almetjigujmie. Gåatomem vaaksjodh. 

 Man gïengeles lopme lea, lopmen kvaliteete - gåatome? 

Daelhkie-vuejnieh; temperatuvrem lohkh jih vuartesjh daelhkien saemien nomme. Noteerh. 

Tjaelieh resultaatem jih dah orre saemiej lahtesh. Tjaelieh resultaatem taabellinie. Mijjen 

goerehtallemem tjohkehtehtedh – guarkedh jih ussjedidh mij mestie mijjen taabellijstie jih 

diagrammijstie båetieh. 
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Arbete med former och mönster i renmärken – Birgit Skum Påve 

Bakgrund till det lokala skolutvecklingsprojektet 

Sedan samerna började med tamrenskötsel har de använt sig av märkning av renens öron för 

att veta vem renen tillhörde. Märket visar vem renen tillhör, men även vilken familj eller släkt 

renmärket tillhör. Årstiden för kalvmärkning under sommaren, mellan juni till augusti. Vid 

kalvmärkningen räknandes kalvarna, vid renskiljningen på vintern räknades alla renarna och 

då kunde man bland annat se hur många kalvar som överlevt till dess. Renskötaren använder 

sig av kniv till att märka de olika snitten i renens öron. De sparar ett större snitt som torkas, 

och dessa  för att kunna räkna kalvarna efter kalvmärkning. Det är att för att kunna veta hur 

mycket renar man äger och också för att se till vintern hur mycket kalvar som försvunnit på 

olika sätt. 

 

Målsättning för det lokala skolutvecklingsprojektet 

Målsättningen med arbetet är att eleverna ska lära sig känna igen och ha viss kännedom av de 

olika renmärkessnitten. Det lokala skolutvecklingsarbetet ska tillsammans med elever i 

förskolklass och skolår 1-2 arbetas under samiska och samhällslektioner och hela arbetet 

kommer att genomföras på samiska. Arbetet ska avseende matematikundervisning beröra 

former och mönster, samt sortering och strukturering av dessa. Dessutom ska eleverna få 

arbeta med tio-kamrater. 

 

Skolutvecklingsprojektets anknytning till styrdokument 

Mål för det lokala skolutvecklingsarbetet anknyts till styrdokumenten genom den samiska 

kursplanen och ska behandla: ”Samers levnadssätt i dag med utgångspunkt i historia och 

kulturarv. Traditionella samiska boendeformer, färdsätt och näringar i form av renskötsel, jakt 

och fiske.” (Skolverket, 2011:214). 

 

Matematik kursplanen (Skolverket, 2011) påtalar att: 
 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro 

till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.  

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska 

sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom 

undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens 

betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under 

historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och 

relevans (2011:62). 

 

Det lokala skolutvecklingsprojektet anknyter till matematikkursplanens centrala innehåll i 

algebra och: ”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, 

beskrivas och uttryckas. ” (2011:63). 

 

Genomförande av det lokala skolutvecklingsprojektet 

Eleverna ska arbeta med sitt eget, sina föräldrarnas, far- eller morföräldrars renmärke. 

Arbetets innehåll: 
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• Fakta om samisk historik om tamrenskötsel. 

• Se filmen Bohcco dovdomearkkat. 

• Samtala om olika märkningsmetoder under sommar- och vinterhalvåret.  

• Studera alla samebyar i Sverige, hur många, skillnader på fjällsamebyar, 

skogsamebyar och koncessionssamebyar.  

• Arbeta mer ingående med elevernas samebyar. 

• Alla elever har fått ta ut ett renmärke ur sametingets märkesbank. 

• Alla elever har ritat och klippt ut renmärket i papper som vi sedan lamerat. Alla 

märken har vi satt upp på väggen. 

• Lära sig renmärkessnittens benämningar och lära sig säga sitt renmärke. 

• Studera renmärkesavbrott inom familjen. 

• Lära sig hantera kniv och lära sig märka i olika material; skinn, näver, apelsinskal 

och liggunderlag. 

• På skolgården har vi alla lekt rengärde: 

• Två eller tre elever var renskötare, en del var renar och en var hund.  

• Vi var ute, hade tre "kalvar" som var märkta i öronen. Läraren säger till ett 

barn i taget, berättar märket på kalven som barnet ska kasta fast. Eleven har tre 

alternativ, och finner då kalven som ska tas fast. 

• Besök på ett rengärde i Buoltzajaur. Vi tittar på renarnas öron och ser att renarna har 

märken i öronen. Vi tittar även på slaktade renar på märkena. 

• Eleverna får göra egna gilkur med guolgamearkat. 

• Arbete med att sortera och räkna renar i ett eget miniatyrgärde (10-kamrater). 

 

Reflektion 

Vi började med att prata om kalvmärkning och alla elever i F-2 fick berätta om deras 

erfarenheter, jämföra hur det är i de olika samebyarna. Eleverna i klassen tillhör tre samebyar. 

Eleverna berättade var de har sina sommarvisten och två av samebyarna har sommarvisten i 

Norge. Vi har tittat gränserna på deras egna samebyar och vilka områden samebyarna har. Vi 

har också studerat alla samebyar i Sverige, antalet samebyar, den nordligaste och sydligaste 

samebyns läge, skillnader mellan fjäll- och skogssamebyar, samt koncessionsbyar. En del av 

eleverna i 2:an har själva fått prova på att märka egen kalv. Märket i örat på renen visar vem 

renen tillhör. Vi tittar hur märkena ser ut och eleverna konstaterade att en del har färre snitt 

och en del mer. De elever som kan berättar hur märket det egna ser ut snitt för snitt. En del 

elever kan och vet snitten. Vi jämförde deras märken med föräldern, tittade vilket snitt som 

kommit till eller tagits bort eller bytts ut. Alla barnen fick prova att berätta sitt renmärke. Vi 

reflekterade att idag har vi mycket hjälp av maskiner av alla slag och att idag går det mycket 

snabbare på grund av alla maskiner. Sommartid samlar man ihop renarna med motorcykel, 

fyrhjuling, helikopter och paramotor. Vi var till Pulsujärvi på sarvslakt i september, då tittade 

vi på renarnas öron och vi såg skillnader på helöringar och märkta renar. Vi tittade närmare på 

märkessnitten på slaktade renars öron.  

 

Elevernas utvärdering av arbetet 

 Vi har målat, klippt ut rengärden och renar. Vi har räknat renar.  

 Vi har kastat med lasso. 

 Vi har ritat renar.  

 Vi har klippt ut våra egna märken. 

 Vi har ritat våra egna märken.  

 Vi har gått igenom våra märken i familjen. 

 Vi har lärt oss snittens namn.  
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 Vi var på renskiljning, där tittade vi om renarna var märkta. 

 Att märka kalvarna var roligast! 

Litteratur- och läromedelstips till det lokala skolutvecklingsprojektet 

Kuhmunen, N. (2000). Renskötsel i Sverige förr och nu. Svenska samernas riksförb.(SSR). 

Eira, N. I. (1994). Bohccuid luhtte. Dat. 

Pavval, A, & Svahn, H. (2007). Ett år med en renskötarfamilj. Umeå: Specialpedagogiska  

institutet.  

 

Internet- och filmtips till det lokala skolutvecklingsprojektet 

Internet: Sametinget. Renmärkesregistret. Se: http://www.sametinget.se/8536 

Film: Bohcco dovdomearkkat 

 

 

Fotografier från vårt arbete i skolan 

 

 
Bild 20. Våra renmärken sitter uppe på väggen i klassrummet. 

Foto: Birgit Skum Påve. 

 

.  

Bild 21. ”Våra renkalvar” med våra  

egna renmärken. Foto: Birgit Skum Påve. 
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Bild 22. Vårt renmärke och renmärkesavbrott 

 i vår familj. Foto: Birgit Skum Påve. 

    
Bild 23. En elev märker ”sin kalv”.   Bild 24. Eleven sitter på ”kalven” 

Foto: Birgit Skum Påve.    som han ska märka. Foto: Birgit  

Skum Påve. 

 

 
Bild 25. Våra minityrgärden där vi sorterade och räknade renar.  

Foto: Birgit Skum Påve. 
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Sammanfattning på nord-, lule- och sydsamiska 

Čoahkkáigeassu skuvlabarggus  

Barggu ulbmil lea ahte oahppit skuvlajagis F- 2 galget oahppat dovdat ja háhkat muhtin 

máhtu daid sierra boazomearkasániid birra. Bargu gieĎahallu sámi ja servodatdiimmuin ja 

olles bargu čaĎahuvvo sámigillii. Bargu mii guoská matematihkkaoahpahussii galgá guoskat 

hámiide ja minstariidda, ja maid daid bordima ja strukturerema. Dasa lassin oahppit galget 

beassat bargat logi-rátnážiiguin. 

  

Skuvlabarggus skuvllas oahppit besset bargat iežas, iežas váhnemiid, ádjá- dahje áhkuid 

mearkkaiguin. Barggu sisdoallu lea:  

• DieĎut sámi historjjá birra boazodoalu birra.  

• Geahča filmma Bohcco dovdomearkkat. 

• Ságastala sierra mearkavugiid birra geasse- ja dálvejahkebealis.  

• Loga visot čearuid birra Ruoŧas, galle leat, earuhusat duottarčearuin, vuovdečearuin ja 

konsešuvnnačearuin.  

• Bargga eanet dárkilit ohppiid čearuiguin.  

• Visot oahppit leat ožžon viežžat mearkka sámedikki mearkavuorkkás.  

• Visot oahppit leat sárgun ja beaskidan mearkka báhpiris maid mii leat lamineren. 

Visot mearkkat leat bidjon seaidnái.  

• Oahppat mearkasániid namahusaid ja oahppat bagadallat iežas mearkka.  

• Geahča mearkarievdadusaid veagas. 

• Oahppat geavahit niibbi ja ohppet merket sierra ávdnasiin; sastis, beassis, 

apelsiidnagaras ja olgooaĎĎinvuolážis. 

• Mii leat visot stoahkan gárdi skuvlašiljus:  

• Guokte dehe golbma oahppi ledje boazobargit, muhtimat ledje bohccot ja okta 

beana.  

• Mii leimmet olgun, mis ledje ”miesit” mat ledje merkejuvvon belljiide. Oahppi 

muitala ovtta mánnái hávil, muitala miesi mearkka maid mánná galgá suhppet. 

Oahppi ožžo golbma molsaeavttu, ja de gávdná miesi man galgá váldit gitta.  

• Manaimet gárddis Buolzajávrris. Mii geahčaimet bohccuid mearkkaid ja oinniimet 

ahte bohccuin leat mearkkat beljiin. Mii geahččat maid njuvvon bohccuid mearkkaid.  

• Oahppit besset ráhkadit iežas gilkoriid guolgamearkkaiguin.  

• Bargu čuoldit ja lohkat bohccuid iežas miniatyragárddis (10-rátnáža).  

 

Barggat ruotgiejaj hámij ja girjij 

Ulmme l oahppe åvddåskåvlån, vuostasj ja nuppe jáhkeklássan galggi oahppat dåbddåt ja 

muhtem mudduj buktet ruotgiejajt. Dájna sjaddi oahppe barggat sámegiel- ja 

sebrudakmáhttudakleksjåvnåjn ja ålles barggo l sámegiellaj. Matematijkkaleksjåvnån de gis 

oahppe hámij ja girjij barggi, gåk dajt tjuolldet ja bårddet. Oahppe galggi aj barggat 10-

rádnajn. 

Oahppe barggi ietjas, äjgádij, áhko jali ádjá merkajn.   

Bargo sisadno: 

• Diedo dålusj sámij ällobargo birra. 

• Gähttjat filmav Boahttsu dåbddåmerka. 

• Ságastallat gåk giesen ja dálven mierkkit.  

• Gähttjat divna tjärojt/tjieldijt Svierigin, galla li?, ärádusá várre-, vuovdde- ja 

konsensjåvnnåtjieldij gaskan.  
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• Tjiegŋalappot barggat oahppij tjäroj/tjieldij. 

• Gájka oahppe merkav válljiji sámedikke märkkavuorkás.  

Merkav páhppárij sárggu ja de dav biesskedi ja nåv lamineriji ’laminera’.  

Divna merkajt gatsosti säjnnáj. 

• Oahppat ruotgiejajt ja giehttot ietjas merkav.  

• Gähttjat ietjas fuolkkerievddadusájt.  

• Hárjjánit nijbijn barggat ja mierkkit umasse ábnnasijt: sasnev, biessev, 

apelsijnnaskánev ja hárddovuolev 

• Skåvllåsjaljon ståhki oahppe sij li gárden: 

Guokta jali gålmmå oahppe li ällobargge, muhtema li rejna ja akta l bena.  

Gålmmå "miese" li merkan.  

Åhpadiddje giehttu merkav avta oahppáj ájgen ja nåv de galggá oahppe njuolgga 

miesev dat gålmåt mieses gierastit. 

• Manádit gárden Buoltsajávren. Gähttjat rejnajt ma li gárden ja daj merkajt. Gähttjat 

merkajt duoljijn.  

• Oahppe dahki gilurijt ja dasi ietjas båmerkav girjji.  

• Smávgárde sinna ståhki oahppe, sij lárkki ja riekkniji rejnajt (10 rádna). 

 

 

Tjohkehtehtemem skuvlebarkoste 

Ulmiem barkojne lea ahte learoehkidie skuvlejaepesne F-2 edtjieh lïeredh damtedh jih ånnetji 

ovmessie mïerhkijste daejredh. Barkoem nuvlieh gåessie saemien jih siebredahken låhkoeh 

leah jih abpe barkoem saemien gïelesne dorjesåvva. Barkoem edtja matematihke-låhkoen 

bïjre hammoeh jih maallh gaajesjidh, jah veesmedimmiem jih tseegkemem daejstie aaj. 

Learoehkidie edtjieh aaj åadtjodh luhkie voelpigujmie barkedh. 

 

Skuvlebarkoem skuvlesne lea ahte learoehkidie edtjieh jïjtse, altese eejhtegi, aehtjh- jallh 

tjidtj-aahkaj gon aajjaj bovtsh-mïerhkigujmie barkedh. Barkoen sisvege leah: 

 Saatnah saemien histovrijem båatsoe-burrien bïjre 

 Filmem Bohcco dovdomearkkat vuejnedh 

 Sopsestidh ovmessie mïerhkeme-vuekiej bïjre gïesie- jih daelvie bieliejaepide. 

 Gaajhkide saemiej-sïjhti  bïjre Svöörjesne lohkedh, man gellieh, mij joekehtsh vaeriej-

sïjhtide, skåejjiej-sïjhtide jih konsesjovnh-sïjhtide. 

 Gïengelåbpoe learohki sïjhtigujmie barkedh.  

 Gaajhkide learoehkidie aktem mïerhkem saemiedigkien mïerhke-baanghkeste 

åådtjeme vaeltedh. 

 Gaajhkide learoehkidie leah mïerhkem paehperesne guvviedamme jih bietskiedamme 

jih männgan lameereme. Gaajhkide mïerhkide libie vïedtjesne bïejeme. 

 Mïerhki nommh lïeredh, jih jïjtse mïerhkem lïeredh jïehtedh.  

 Jyöretassh-mïerhkh fuelhkesne lohkedh. 

 Lïeredh nejpiem nuhtjedh jih lïeredh ovmessie ïebnigujmie mïerhkedh: skåerrie, 

biessie, abpelsijne-goelmese jih jïevehtahke. 

 Skuvle-gïertesne mijjieh gaajhkesh-dovnesh giedtiem stååkedamme. 

 Göökte jallh golme learohkh båatsoe-burrijh lin, naakenh lin bovhtsh jih akte  

          bïenje lij. 
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 Mijjieh ålkone limh, golme ”miesieh” utnimh mij bïeljide mïerhkeldahkesne lin. 

 Lohkedäjja jeahta akti- akti maanese, miesien mïerhkem soptseste mij maana edtja 

åadtjestidh. Learohke golme molsehth åtna, jih miesiem gaavna mij edtja åadtjestidh. 

 Aktem gïedtiem Buoltsajaevresne guessiestidh. Mijjieh bovtsi bïeljh goevlebe jih 

vuajnebe ahte bovtside mïerhkh bïeljide utnieh. Mijjieh aaj leekedimmie bovtsi 

mïerhkh vuajnebe. 

 Learoehkidie jïjtsh spïerem åadtjoeh darjodh. 

 Barkedh veesmedh jih bovtsh ryöknedh jïjtsh unnebegiedtesne (10 voelph). 
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Matematihkkasánit sámigillii6 - Henrik Tomma 

Bakgrund till det lokala skolutvecklingsprojektet 

Begreppsbildning i matematik och de samiska begreppen är i fokus för detta 

skolutvecklingsarbete. Tidigare under mitt arbete som lärare har jag inte använt de samiska 

begreppen och det är en utmaning att som lärare lära mig själv att använda det samiska språket 

som ”matematikspråk” och ge eleverna mer ord, begrepp och kunskap.  

 

Mål för det lokala skolutvecklingsprojektet 

De kortsiktiga målen är att ge eleverna fler ord och mer mod att använda samiska ord och 

utryck på våra matematiklektioner. Med ord och uttryck menas i första hand ska vi lära oss 

räkneorden, i andra hand de geometriska namnen på figurer och i tredje hand använda samiska 

för matematiska resonemang. I ett längre perspektiv är ju målet för de som har samiska som 

första språk ska kunna uttrycka sig på både samiska och svenska på matematiklektionerna. För 

elever med samiska som andraspråk ge dem ord och begrepp som är specifika för samiska 

miljöer. 

 

Avgränsning 

De matematiska begrepp som jag upplevt som centrala i årskurserna 1-3 är: lasiheapmi/addition, 

eretváldin/subtraktion, räkneorden (okta, guohkte, golbma...) och ordningstalen (vuostas, nubba, 

golbmat...). Begrepp som också används är de som berör dagarna, makkar beavi odne lea/vad är 

det för dag idag, gallat beavi odne lea/vilket datum, jagi/årtal. I årskurs 3 tillkommer: 

geardun/multiplikation och juohkin/division. Det finns ju givetvis mer begrepp som blir aktuella 

men i denna stund har jag valt dessa ovanstående exempel att ta avstamp ifrån.  

 

Genomförande av det lokala skolutvecklingsprojektet 

Kunskapsinsamling - Förberedelser 

Vid det inledande seminariet fick jag kompendium med begrepp på samiska av rektor Marina 

Blind, begrepp som många var helt nya för mig och jag blev medveten om hur få begrepp jag 

själv kunde. Jag hittade på vår skola ett kompendium med matematiska begrepp (Sámi 

oahpausráddi, 1990). De samiska matematikläroböcker från norsk sida gav också begrepp och 

exempel på hur begreppen används för att träna eleverna till begreppsbildning. I arbetet och 

genomförandet ska de begrepp och ord som används kopplas till de ord som finns i läroplanen 

för matematik och samiska. I matematikens läroplan står om att använda matematikens 

uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar 

och slutsatser. I samiskans läroplan tas förmågan att anpassa språket efter olika syften, 

mottagare och sammanhang.  

Lektionsplanering 

Lektionstillfälle 1 

Denna lektion skulle vi arbeta med siffrorna på samiska. Efter att ha gått igenom räkneorden 

fick eleverna arbeta med talen 1-10 på ett arbetsblad (se bild 26).  

                                                 
6
 Matematihkkasánit sámigillii (SaN), matematiska ord  på samiska. 
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Arbetsblad 1-10

• Okta 7 ***
• Guokte 9 ****
• Golbma 1 ********
• Njeallje 3 *********
• Vihtta 8 **
• Guhtta 10 ******
• Čieža 4 *
• Gávcci 6 **********
• Ovcci 2 *****
• Logi 5 *******

 
Bild 26. Arbetsblad med räkneord 1-10 på nordsamiska.  

 

Reflektion 

Nästa lektionstillfälle ska noll tas med och sedan kan talområdena 11-20, 21-30 och så vidare 

läggas på allt eftersom.  

 

Lektionstillfälle 2 

Vid detta lektionstillfälle arbetade vi med telefonnummer. Eleverna fick träna in ett eget eller 

känt telefonnummer. Eleverna fick sedan berätta sina telefonnummer åt varandra, läraren eller 

någon elev kan skriva ner det telefonnumret eleven säger på ett blädderblock.  

 

Reflektion 

Eleverna kan vid ett annat lektionstillfälle få fråga personal eller andra om deras telefonnummer 

som de sedan kan redovisa för varandra eller inför hela klassen. 

 

Lektionstillfälle 3 

Eleverna spelade mattebingo (se bild 27) ett engelskt spel i grunden som har spelplaner och 

frågekort med tal i talområdet 0-20. Talen kan vara 2+7=__, 3+__=13, 4-2=__ eller 13-__=9. 

Dessa har också kompletterats med egenskrivna multiplikationer och divisioner. Eleverna fick 

spela i två och två med kulram och ibland miniräknare. Detta har eleverna spelat tidigare och 

vet hur det går till.  

 

Reflektion 

Att detta var en känd och uppskattad aktivitet kunde jag se då jag genomförde den. 

Fortsättningsvis ska jag söka efter andra spel som går att överföra till samisk 

matematikundervisning.  

 



 51 

Lektionstillfälle 4 

Träna in talområdet 1-10 med hjälp av kort med talen 0-10. Kort med räkneorden skrivna på 

nordsamiska sedan kan de paras ihop på vanligt memorysätt. Detta kan kompletteteras med 

talen 11-20, beroende på vilket talområde som ska tränas. Det går även att spela ”Finns i sjön” 

med en vanlig kortlek och fråga frågorna på samiska. 

 

Lektionstillfälle 5 

Tiokamraterna på nordsamiska (se bild 27), olika uppgifter kan utformas för att träna 

taluppfattning och automatisera tiokamraterna på nordsamiska (se bild 28). 

Arbetsblad Memory

• Memory, frågekort 10-kamraterna (med 0 och 10)
•

• 0+10 Nollá ja logi
• 1+9 Okta ja ovcci
• 2+8 Guokte ja gávcci
• 3+7 Golbma ja čieža
• 4+6 Njeallje ja guhtta
• 5+5 Vihtta ja vihtta
• 6+4 Guhtta ja njeallje
• 7+3 Čieža ja golbma
• 8+2 Gávcci ja guokte
• 9+1 Ovcci ja okta
• 10+0 Logi ja nollá

 
Bild 27. Olika sätt att dela in räknetalet 10 på nordsamiska. 
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Arbetsblad 10 kamraterna

•

• 1+__ 9 Okta ja Ovcci
• 2+__ 8 Guokte ja Gávcci
• 3+__ 7 Golbma ja Čieža
• 4+__ 6 Njeallje ja Guhtta
• 5+__ 5 Vihtta ja Vihtta
• 6+__ 4 Guhtta ja Njeallje
• 7+__ 3 Čieža ja Golbma
• 8+__ 2 Gávcci ja Guokte
• 9+__ 1 Ovcci ja Okta

 
Bild 28. Arbetsblad för att träna taluppfattning på nordsamiska. 

 

Lektionstillfälle 6 

Ordningstalen (se s. 55) kan tränas in genom olika lekar där eleverna får i uppgift att ställa sig i 

olika turordningar etc. 

Ordningstalen

• 1 Okta Vuosttas
• 2  Guokte Nubbi
• 3 Golbma Goalmmát
• 4 Njeallje Njealját
• 5 Vihtta Vidát
• 6 Guhtta Guđat
• 7 Čieža Čihččet
• 8 Gávcci Gávcčat
• 9 Ovcci Ovccát
• 10 Logi Logát

 
Bild 29. Ordningstalen på nordsamiska. 

 

Sammanfattning 

Arbete med räkneord och taluppfattning på samiska för elever i tidigare skolår: 
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 Arbete med räknetalen upp till 10 på samiska, både muntligt och skriftligt på tavlan. 

 En övning med räknetalen i text på samiska, talnummer och en bild med antal prickar, 

där eleverna ska dra streck emellan korrekta text, talnummer och det korrekta antalet. 

 Samiska språket ska göras synligt i klassrummet till exempel genom räknetalen på 

samiska. 

 Spela Matte-bingo på samiska, finns spel för till exempel engelska som kan användas 

för samiska.  

 Spel med frågekort med olika räkneuppgifter, eleverna kan spela två och två. Läraren 

är med att stöttar användningen av det samiska språket. 

 Arbete med telefonnummer.  

 Leka olika lekar med ordningstal. 

 Arbeta med valda delar av matematikläromedel på samiska. 

 

Reflektion 

De aktiviteter som genomfördes var mattebingo, frågekort, memory, telefonnummer, 

ordningstalen och lekar, där målet var att alla elever skulle automatisera de samiska räkneorden.  

Litteraturtips till det lokala skolutvecklingsprojektet 

Utsi Gaup, E., Nergård, A., Nystad, A. & Valkeapää, N. H. (1991). Matematihkkasánit.  

Dárogielas sámegilli – sámegielas dárogilli. Sámi oahpahusráĎĎi. 

 

Speltips till det lokala skolutvecklingsprojektet 

Spel Math bingo 
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Sammanfattning på nord-, lule- och sydsamiska 

Matematihkkasánit sámigillii 

Matemahtalaš duohpaga guovddážis jahkeluohkkáin 1-3 leat: lasiheapmi/addition, 

eretváldin/subtraktion, lohkunsánit (okta, guokte, golbma...) ja lohkonummarat (vuosttaš, nubbi, 

goalmmát...). Doahpagat mat maid geavahuvvot danin go gusket beivviid, makkár beaivi odne 

lea/, gallát beaivi odne lea/, jahki/. Goalmmát luohkás boahtá vel lassin: geardun/multiplikation 

ja juohkin/division. Gávdnojit dieĎusge eanet doahpagat mat sáhttet leat áigeguovdilat muhto 

dál lean válljen vuolggahit ovdamearkkain bajil. 

 

Bargo lohkosániiguin ja ságastanipmárdus sámigillii ohppiide árabut skuvlajagiin:  

Bargu lohkonummariiguin 10 rádjái sámigillii, sihke njálmmálaččat ja čálalaččat távvalis.  

 Hárjehus lohkonummariiguin sámigielteavsttas, nummariiguin ja govaiguin mottiin 

dielkkuin, gos oahppit besset geassit sázuid rievttes teavstta, lohkonummara ja 

rievttes logu gaskal.  

 Sámigiella galgá leat oidnosis luohkkálanjas ovdamearkka dihte lohkonummariiguin 

sámigillii.  

 Speala Matte-bingo sámigillii, gávdnojit omd. spealat eaŋgalasgillii mat sáhttet 

geavahuvvot sámigillii.  

 Spealla jearaldatgoarttaiguin sierra rehkenastinbargguiguin, oahppit sáhttet speallat 

guovttis ja guovttis. Oahpaheaddji lea mielde ja dorjo sámigielgeavahusa.  

 Bargu telefovdnanummariiguin.  

 Stoahkat stohkosiid ortnetloguiguin.  

 Bargat válljejuvvon osiiguin matematihkkaoahpponeavvuin sámigillii.  

 

Matematijkkamoallánagá sábmáj  

Vuostasj gitta goalmát jahkeklássaj (1-3) li oajvemus matematijkkamoallánagá: aktidibme, 

uhtsedibme, vuodolågo (akta, guokta, gålmmå…) ja vuorrolågo (vuostasj, nubbe, goalmát…). 

Ietjá moallánagá gulluji biejvijda: mij biejvijt la uddni, gallát biejvve l uddni, ja jagijt. Goalmát 

jahkeklássan álggi oahppe: gärddodimijn ja juogadimijn. Gávnnutji má ienep matematijkak 

moallánagá maj máhttá barggat. 

 

Åvdep jahkeklássaj barggo l oahppat ja dádjadit låhkobágojt sámegiellaj: 

 barggat låhkobágoj låge rádjáj sámegiellaj, njálmálattjat ja dáblon tjálálattjat 

 hárjjidus: låhkobágo sámegiellaj tjáledum, nummara ja gåvå dieblij. Oahppe galggi 

dahkat sátsov låhkobágo, nummara ja dieblij gasskaj 

 dahkat sámegielav vuojnnusin klássalanján buojkulvissan låhkobágoj sámegiellaj 

 spellat Matte-bingov sámegiellaj, gávnnu juo spella ieŋgisgiellaj mav máhttá adnet 

 gatjálvisspella riekknima birra, oahppe guovtu spellaba. Åhpadiddje sámegielajn 

viehket 

 barggat telefåvnnånummarij 

 stuvssit umasse ståhkusijt vuorrolågoj 

 sábmáj barggat sierra åsijn dáro matematijkkagirjen 

 

Matematihkebaakoeh saemiengïelesne 

Byögkeles matematihke-baakoeh skuvlejaepide 1-3 leah: aaddisjovne, subtraksjovne, 

ryöknebaakojde ( akte, göökte, golme…) jih öörnege-taalide (voestes, mubpie, gåalmede…). 

Baakoeh mah aaj nuhtjieh leah dejtie mah biejjiej bijre, mij biejjide daan biejjien, mij daatoe, 

jaepie/jaepietaale. Gåalmede jaepielåhkosne multiplikasjovne jih divisjovne aaj lissiedägan. 
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Hävvi aaj jienebh baakoeh gååvnesieh mah daaletje bene daelie leam manne daejtie bijjielistie 

vuesiehtimmide veeljeme. 

Barkedh ryöknemetaaligujmie jih taalemïeline saemiengïelesne learoehkidie aareh 

skuvlejaepine: 

 Barkedh ryöknemetaaligujmie gosk 10 saemiengïelesne, gåabpegh njalmeldh jih 

tjaaleldh taavlesne. 

 Akten lïerehtimmiem ryöknemetaaligujmie tjaalegisnie saemiengïelesne, 

taalenommerh jih aktem guvviem gusnie låhkoeh tsiehkieh, gusnie learoehkidie edtjieh 

sïevem gïesedh riektes tjaalegem, taalenummerem jih staaran låhkoj gaskoe. 

 Saemiengïele edtja vååjnesisnie klaassetjiehtjelisnie darjodh vuesietimmien gaavhtan 

ryöknemetaalide saemiengïelesne. 

 Madte-bingo saemiengïelesne spealadidh, spïelh eengelskegïeline gååvnese mij 

gåerede saemiengïelese nuhtjedh. 

 Spïelh gyhtjelaasshkåertigujmie gusnie ovmessie ryöknemelaavenjassh, learoehkidie 

maehtieh göökte gööktes spealadidh. Lohkedäjja meatan lea jih duvtije nuhtjemem 

saemiengïeleste. 

 Telefovnhnommerigujmie barkedh. 

 Ovmessie stååkedimmieh öörnege-taaligujmie stååkedidh. 

 Veeljeme-stuhtjigujmie barkedh matematihkelearoe-vierhteste saemiengïelesne.  
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Matematik med samiska ögon  
Skolutvecklingsprojektet redodovisas i denna rapport, vilket genomförs likartat med tidigare 

projektrapport (Johansson & Jannok Nutti, 2010). Detta skolutvecklingsprojekt utgick även 

från tidigare genomförda projekt där även en del av de deltagande lärarna tidigare deltagit. 

Detta innebar att det i skolorna redan fanns erfarenheter från skolutvecklingsprojekt och 

insatser för att utveckla matematikundervisningen utifrån samiskt språk och samisk kultur. 

Detta var värdefullt för genomförandet av skolutvecklingsinsatsen.  

Skolutvecklingsprojektet har grundat sig på samarbete mellan de olika sameskolorna och 

samarbetet innebar att lärarna från de olika sameskolorna, lärare som var ansvariga för 

matematikundervisning, kunnat utbyta erfarenheter med varandra. Detta är särskilt mycket 

viktigt för lärare vid små skolor där oftast endast en matematiklärare finns anställd. Efter 

projekttiden bör dock detta nätverket formaliseras till ett fast matematiknätverk. 

Skolutvecklingsarbetets genomförande hade  även kunnat fungera smidigare om 

matematikläraren hade kunnat genomföra det lokala skolutvecklingsarbetet tillsammans med 

närstående kollegor. Detta hade inneburit att fler lärare aktivt kunnat deltagit i de lokala 

skolutvecklingsprojekten och på så sätt blivit involverade  i arbetet. Fler lärare hade på så sätt 

getts möjlighet att få utökad kunskap om skolutvecklingsarbete för samisk 

matematikundervisning, vilket kan vara viktigt om de genererade erfarenheterna av samisk 

matematikundervisning ska kunna generera en långsiktig och varaktig skolutveckling.   

Projektet bestod av gemensamma aktiviteterna såsom fortbildningsträffar, telefonmöten, 

samt skolbesök. Dessa gemensamma aktiviteter var fördelat jämnt utöver hela projekttiden, 

något som lärarna upplevde som viktigt för att klara av att genomföra det egna lokala 

skolutvecklingsarbetet. Dettta för att de under dessa gemensamma aktiviteterna diskuterades 

de lokala skolutvecklingsprojektena gemensamt. I projektets inledning var avsikten att 

samtliga lärare skulle föra loggbok och skriva projektrapporter, men detta upplevdes vara för 

betungande för de flesta av lärarna och lärarna fick därför själva avgöra hur arbetet skriftligt 

skulle redovisas. Handledningen fungerade som viktigt stöd för genomförandet av egna lokala 

skolutvecklingsprojekten och särskilt skolbesöket av handledaren kom att betyda mycket en 

del lärare. Lärare påtalade: ”Efter mötet beslutade jag att satsa på att arbeta med…” och ”De 

aktiviteter som jag bestämde mig för efter mötet…”.  Vid besöket fick lärarna stöd att avgränsa 

det lokala skolutvecklingsarbetet genom att vi gemensamt kunde fånga upp centrala teman och 

efter besöket klarade samtliga lärare att slutföra sina lokala skolutvecklingsprojekt. 

Handledningen handlade dessutom, förutom om stöd till avgränsa skolutvecklingsarbetet, 

framför allt om att stötta lärarna att se vikten av det egna arbetet.  

I slutet vid lärarnas redovisning av sina egna lokala skolutvecklingsprojekt till kollegorna 

vid sameskolorna gav kollegorna positiv feedback och att få ta del av positiv kritik är mycket 

viktigt som en lärare sa: ”uppmuntran och feedback med tips och råd för fortsatt arbete, är 

mycket viktiga för att vi inte ska tappa sugen…”. Vidare är det viktigt att  kollegorna får ta del 

av skolutvecklingen, då involverandet av kollegor förhoppningsvis kan leda till att 

skolutvecklingsarbetet kan fortskrida. Dock inför likartade projekt bör, som tidigare 

framhållits, flera lärare på skolan involveras i projektet redan från dess start. Dessutom är det 

av yttersta vikt att ledningen aktivt stöttar och följar upp skolutvecklingsarbetet, eftersom det 

signalerar att arbetet är viktigt.  

Fortbildningstillfällena syftade till att ge lärarna kompetensutveckling direkt inriktat 

gentemot det egna skolutvecklingsarbetet och denna koppling mellan det egna 

utvecklingsprojektet och fortbildningen visade sig vara mycket fruktbar. Detta för att i direkt 

anslutning till det lokala skolutvecklingsarbetets tema fick lärarna tillsammans med 

föreläsarna och kollegorna reflektera kring  begreppet ‟samisk matematikundervisning‟. 

Vidare tillkom fortbildning via lokalt kunskapsutbyte, då lärare sökte kunskap genom att 

samtala med kulturkunniga eller genom att eftersöka i litteratur. Lärarna fick på så sätt ta del 
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av kunskap från olika källor såsom forskare, forskarstuderande, lärarutbildare eller andra 

kunniga. Flertalet av lärarna hade inte tidigare erhållit fortbildning i matematik på samiska 

och genom fortbildningarna fick en del för första gången höra de matematiska begreppen på 

samiska. Då lärarna saknar samisk fortbildning förmedlade fortbildningarna central kunskap 

och detta utgjorde viktiga erfarenheter för lärarnas fortsatta arbete med utformandet och 

genomförandet det egna lokala skolutvecklingsprojektet.  

Lärarna som deltog i projektet fick, som presenterats, ta del av fortbildning inom området 

samisk kulturell matematikundervisning, men de var även med och genererade ny kunskap 

inom området samisk matematikundervisning. De olika lokala skolutvecklingsarbetena som 

genomfördes var tältkåtan med fokus på samiska begrepp och cirkeln, renmärken med fokus 

på former och mönster, renbete som utematematik, den gamla samiska trä- och benkalendern 

idag kopplat till bråk och grundläggande samiskspråkig matematikundervisning för yngre 

skolbarn. De lokala skolutvecklingsprojekten genomfördes som tema- eller 

ämnesövergripande arbeten där flertalet av del av dessa arbeten innebar laborativ matematik 

och utomhuspedagogik. Erfarenheterna från projekten överensstämmer med tidigare studierna 

av Jannok Nutti (2010; 2013a-b; Johansson & Jannok Nutti, 2010) där lärares arbete med 

skolutvecklingsarbete möjliggjorde skapandet av broar samisk traditionell kunskap och de 

mer traditionella skolämneskunskaperna.  

Lärarnas upplevelse av att de nationella styrdokumenten och nationella proven styr 

matematikundervisningen i sameskolan överenstämmer både med erfarenheter av Skolverket 

(2002; 2003) och Jannok Nuttis studie (2010; 2013a-b; Johansson & Jannok Nutti, 2010). Till 

detta kommer de nationella svenskspråkiga matematikläroböckerna som styr 

matematikundervisningen i sameskolan. Lärarna uttryckte även en avsaknad av riktlinjer för 

mål och innehåll i en samisk matematikundervisning och det finns därför ett stort behov av att 

genomföra fler studier inom detta område. Aktionsforskningsprojekt kan vara ett sätt att  

utveckla kunskap inom området samisk matematikundervisning.  

Skolutvecklingsprojektets målsättning att skapa nätverk för kunskapsutbyte avseende 

matematikundervisning mellan lärare vid de olika sameskolorna, var en målsättning som 

uppfylldes inom ramen för projektttiden. Däremot om detta ska leda till ett bestående resultat 

krävs en formalisering av projektnätverket. En annan målsättning var att genomföra 

fortbildning avseende flerkulturell och flerspråkig samisk matematikundervisning, samt att 

genomföra samiska matematikundervisningsinslag på nord-, lule eller/och sydsamiska i 

samarbete med elever, samt att utarbeta matematikmaterial eller lärarhandledningsmaterial för 

samisk matematikundervisning. Detta skedde inom projektet och rapporten presenterar detta 

arbetet. Avslutningsvis är förhoppningen att rapporten ska kunna fungera såsom stöd för 

lärares fortsatta arbete med att implementera en kulturell matematikundervisning.  
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