
Samisk kultur- og tradisjonsforståelse 

sett i sammenheng med veiledning. 

Hvorfor bør lærere, veiledere og 

tjenestefolk ha kjennskap til dette i 

deres møte med samisk befolkning? 

Liv Østmo

Sámi allaskuvla



Kompetanse

Kunnskaper Ferdigheter

Holdninger
Evner 

/kapasiteter

Nettverk

Refleksjon 

og 

erkjennelse



Holdninger

• Etisk bevissthet

• Lojalitet

• Tillit

• Engasjement

Bevissthet i forhold til egen bakgrunn, eks. etnisk tilhørighet og 

hvordan den gir muligheter og begrensninger i forhold til egen 

yrkesutøvelse i en gitt kontekst.

Etnisk og kulturell tilhørighet og gir en et moralsk og kulturelt 

fellesskap, men må ikke forveksles med kompetanse i en 

yrkessammenheng.



Ferdigheter

• Kunne gjøre ting i praksis 

– I denne sammenhengen: analyse, veilede, motivere, bygge tillit 

• Eks: Kulturanalyse: - kontekstualisere –

– Undersøke, analysere:  det sosiale, kultur, oppdragelse, økonomi, historie, 

barneoppdragelse, kjønnsroller etc.



Kontekst

• Den sammenhengen ting skjer i

– den helheten av sosiale, økonomiske, historiske, geografiske og  
kulturelle faktorer som virker sammen og som danner premisser for 
handlinger 

• Kontekstualisere: sette ting i den sammenhengen det 

skjer i:

– Er å forstå folks praksis, både individuelt og kollektivt, i en mest mulig 
helhetlig  sammenheng



Holdninger og ferdigheter

• Analytisk forståelse

• Refleksjon,- se kultur som mening. Man avslører egne 

moralnormer.

• Se sin egen posisjon, egen innbundethet som subjekt, kjønn, sosial 

klassa, venner, yrkes lojaliteter, utdanning og følelsesmessige 

bindinger

• Lære å se forskjeller som mangfold – ikke som rangorden



Holdninger og ferdigheter

• Bygger på en kulturforståelse der en betrakter alle mennesker som 

like i utgangspunktet

• Menneskers ulike måter å organisere livet på, må betraktes som 

likeverdige livsprosjekt.  Dette betyr at vi forsøker å forstå andre 

menneskers handlinger ut fra deres egen kulturelle bakgrunn og 

ikke ut fra våre verdier og regler

• Utfordringen er å avdekke egne moralnormer  og prøve å forstå 

andre ut fra deres normer.  Ikke nødvendigvis ta standpunkt til om 

jeg er enig eller uenig i det som foregår



Kunnskaper

Orienteringskunnskap om det kulturelle feltet,

historie, levevilkår, barneoppdragelse, sosiale forhold,

generasjonsproblematikk, kjønnsrollemønstre, 

religion, politikk, minoritetspolitikk etc.

Stordahl 1998



Kunnskaper og ferdigheter

KULTURFORSTÅELSE:

er teoretisk innsikt som gir 

kompetanse til å jobbe analytisk med 

mellommenneskelig problematikk i flerkulturelle 

såvel som enkulturelle miljøer.



Feilorientering

Fører til at en tar beslutninger som ikke er tilpasset det samfunnet 

beslutningen skal fungere i.



Birget

• Det å klare seg, birget, har vært viktig

– Sosialt

– Økonomisk

– Kunnskapsmessig

– Åndelig

• Birgejupmi

– Livsutkomme som inkluderer det overfornevnte



Evner

• Analytiske

• Refleksiv

• Godt nettverk

•



Eksempel stillingsutlysninger

Kautokeino kommune

• Hjelpepleier

• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier.

• Det legges vekt på erfaring, personlig egnethet og evne til 

samarbeid.

• Kautokeino kommune er en to-språklig kommune. Under ellers like 

vilkår eller noenlunde like vilkår, foretrekkes søkere som behersker 

både samisk og norsk språk.



Studieinspektør ved Samisk videregående skole og 

reindriftsskole i Kautokeino 

• For stillingen kreves:

• Utdanning: Pedagogisk utdanning som er relevant for skoleslaget

• Praksis:Har arbeidserfaring fra videregående opplæring

• Annet: Det søkes etter en person som:

• Har evne til å kommunisere med og skape kontakt og tillit hos elever, kollegaer og 

lederteam.

• Personlig egnethet er et kvalifikasjonskrav.

• Har evne og vilje til samarbeid med kollegiet

• Har kjennskap til gjeldende regelverk for skoleverket

• Kan arbeide både selvstendig og i team

• Behersker samisk og norsk godt, både muntlig og skriftlig

• Har gode ferdigheter i bruk av dataverktøy

• Har kunnskap om samisk kultur og samfunn



Sámi allaskuvla

• For stillinger i Samisk høgskole kreves det at den ansatte kan 

samisk både muntlig og skriftlig. God skriftlig og muntlig formidling 

på norsk/svensk er en betingelse.

• Søkeren skal også ha kunnskap om samiske samfunnsforhold.



Sametinget

• Stillingen ønskes besatt av en person med utdanning fra 

høgskole/universitet, tilsvarende masternivå, primært innen 

juss/rettsvitenskap eller relevant samfunnsfaglig kompetanse. 

Relevant erfaring vektlegges.

Kunnskap i samisk språk, både muntlig og skriftlig, vil bli vektlagt.

• Kunnskap om samiske samfunnsforhold

• Gode faglige kvalifikasjoner

• Erfaring fra offentlig forvaltning

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

• God muntlig og skriftlig framstillingsevne

• Evne til selvstendig og målrettet arbeid

• Serviceinnstilling



Karasjok  - økonomileder

• Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere 

som ellers er kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk 

språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk både 

skriftlig og muntlig.



Tysfjord

• Barnevernskonsulent

• Kvalifikasjonskrav

• Det er krav om minimum 3- åring sosialfaglig utdanning. 

Tilsvarende høyskoleutdanning kan også bli vurdert

• Erfaring fra lignende arbeid vil bli vektlagt

• Kjennskap til fagprogrammet Familias er en fordel

• Førerkort klasse B



Runddans mellom de ulike 

kompetanseelementene

Kunnskaper Ferdigheter

Holdninger
Evner 

/kapasiteter

Nettverk

Refleksjon 

og 

erkjennelse


