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Kapittel 1 Innledning og utredningens innhold 

1.1 Innledning og bakgrunn 
 

Árran iverksatte i 2005 et strategisk arbeid for videreutvikling av Árran. Samtidig ble det 

besluttet at eksisterende kompetanse og basisfunksjoner skal fornyes og utvikles, og som 

følge av dette ble det valgt fire framtidige innsatsområder som det ble vurdert knyttet 

særskilte muligheter til utvikling for Árran. Disse er (jf. nærmere omtale av i punkt 3.7.1 

nedenfor): 

1. Videreutvikling av metoder og pedagogikk for fjernundervisning via videokonferanse 

i samisk språk i et nasjonalt perspektiv 

2. Utvikle en organisasjon og infrastruktur for å drive opplæring, utdanning og forskning 

3. Arbeide med nordområdespørsmål som deltaker, medaktør og hovedaktør i et 

grenseoverskridende perspektiv 

4. Delta som samisk kunnskapsbase i utvikling av reiseliv og turisme i området 

 

Et annet siktemål med strategiarbeidet var å utvikle Árran som en samisk 

kompetanseinstitusjon inn i et større samisk fagfellesskap, det regionale høgskolemiljøet i 

Nordland og forankre sentret til et internasjonalt forskningsmiljø for nordområdene. Det ble 

iverksatt fire tiltak for nettverksbygging som hver for seg skal utvikles med et framtidig 

substansielt innhold.  De er alle forskjellige i sin karakter og skal bidra til å nå mål som hver 

for seg er viktige i seg selv. På denne bakgrunn har Árran (jf. nærmere omtale i punkt 3.7.2 

nedenfor):  

a. tatt initiativ til – og deltatt i etableringen av Samiske institusjoners 

nordområdenettverk 29.06. 2006, som fra 16.01. 2009 bærer egennavnet ”SamiNorth”.  

b. inngått en avtale med Høgskolen i Bodø 13.04. 2007 om etablering av et 

”Forskningsinstitutt for urfolksstudier”. En nærmere omtale av avtalen er gitt i punkt 

3.7.3 nedenfor. 

c. inngått en avtale 23.03. 2007 om samarbeid om forskning og utdanning innenfor sine 

interesseområder med Scott Polar Research Institute ved University of Cambridge, 

Storbritannia. 

d. inngått en treårig avtale 27.04. 2007 mellom Sametinget og Árran om gjennomføring 

av et forsknings- og dokumentasjonsprosjekt om grenselostrafikken under 
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2.verdenskrig. En nærmere beskrivelse av prosjektet er gitt i punktene 3.4.3 og 5.5.3 

nedenfor. 

 

Árran tok i tillegg sikte på at summen av institusjonens indre fornyelse og bredden i 

institusjonens ytre forankring i form av nettverksdannelser på sikt vil gi synergieffekter som 

skal gi både Árran og andre et løft for framtidig utvikling.  

 

Samisk språk, kultur og samfunnsliv er ennå i dag under press med utgangspunkt i historiske 

forhold, samtidsmessige globale utviklingskrefter og mangel på indre utvikling. Det 

lulesamiske området i Norge har vært gjennom og store endringer de senere årene når det 

gjelder samisk språk, kultur og samfunnsliv. Dette blant annet i form av omstruktureringer i 

bosetting og næringsliv, revitalisering av språk og kultur, institusjonsbygging og at Tysfjord 

kommune er blitt en del av forvaltningsområdet for samisk språk. Vi opplever et påtrykk og 

interesse fra personer som ønsker å bruke og utvikle sitt eget språk, styrke egen kompetanse 

og ta del i oppgaven med å befeste en felles samisk kulturarv med vekt på det lulesamiske i 

regionen.  

 

Forskning står sentralt i utviklingen av samiske samfunn i det lulesamiske området. Árran er 

en kjerneinstitusjon i området og har nå kommet til et punkt i sin faglige utvikling hvor 

sterkere fokus på forskning og utdanning vil åpne mulighetsrommet for kunnskapsutvikling 

med lokal, regional og nasjonal forankring, men også med interesse for urfolkssamfunn på det 

internasjonale nivå. Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen i Bodø og Árran om å etablere et 

felles forskningsinstitutt ”Forskningsinstituttet for urfolksstudier” har basis i denne 

kunnskapsstrategien. Utfordringen blir å skape et innhold i instituttet som ivaretar lokale, 

regionale, nasjonale og internasjonale urfolksbehov og hvor synergieffekter av samarbeidet 

mellom begge institusjonene nyttes til alles beste.  

 

På denne bakgrunn nedsatte Árran i januar 2008 et utvalg til å utrede etableringen av 

Forskningsinstituttet for urfolksstudier. Utvalget som har gjennomført utredningen har bestått 

av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, leder, språklærer Solvår Knutsen Turi, konservator 

Linda van der Spa (alle Árran), stipendiat Thomas Johansen, Høgskolen i Bodø og professor 

Jens-Ivar Nergård, Universitetet i Tromsø/Høgskolen i Bodø. Arbeidet har vært organisert 

som et prosjekt med Konrad Sætra, Árran som prosjektleder.  
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1.2 Utredningens innhold 
 
 

Kapittel 1 gir en omtale av bakgrunnen for foreliggende utredning om ”Etablering av 

Forskningsinstituttet for urfolksstudier på Árran” med en oversikt over utredningens innhold.  

 

I kapittel 2 er sentrale utviklingstrekk i det lulesamiske området beskrevet. Det gir spredte 

glimt fra forhistorien fra de første menneskene og oppkomsten av samisk etnisitet, den 

samiske veidekulturen og dens differensiering med påfølgende oppkomst av tamreindrift og 

jordbruk og samene i nyere tid (punktene 2.1-2.2).  

 

Kapitlet gir også en oversikt over kultur og samfunnsliv i lulesamisk område (punkt 2.3) som 

på utvalgets bestilling er skrevet av professor Bjørg Evjen, Senter for samiske studier, 

Universitetet i Tromsø. Det dekker tidsintervallene: 1750-1850, 1850-1950, 1950-1970 og 

1970 – dags dato.  

 

I punkt 2.4 er Tysfjord som en samisk kommune nærmere beskrevet.  

 

Kapittel 3 gir en presentasjon av Árran - lulesamisk senter. Her beskrives bakgrunnen for 

opprettelsen av Árran og at institusjonen ikke oppsto som en genuin enighet i kommunen, 

men snarere som en konsekvens av motsetninger, sterke lokale aktører med ambisjoner og 

visjoner for Tysfjord som en to - kulturell kommune. 

Árran oppsto også som en konsekvens av den samiske institusjonsbyggingen på nasjonalt 

nivå. Veksten i antall ansatte og prosjektportefølje er nærmere omtalt. I tillegg gir kapitlet en 

oversikt over forlagsvirksomheten. Árran har lagt ned et betydelig arbeid i sitt strategiske 

arbeid for fremtidig kompetanseutvikling. Denne prosessen er nærmere forklart og munner ut 

i en avtale mellom Árran og Høgskolen i Bodø om etablering av et forskningsinstitutt for 

urfolksstudier. 

 

Kapittel 4 plasserer samisk forskning i et internasjonalt perspektiv. Her beskrives 

utviklingstrekk i norsk forskning, samisk forskning, internasjonale utviklingstrekk og behovet 

for mer forskningsinnsats. Det omfatter ikke en omtale av den forskning som skjer i andre 

samiske institusjoner.  
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Norges forskningsråds program for samisk forskning for perioden 2001-2005 og perioden 

2007 – 2017 samt det internasjonale samarbeidet gjennom EUs programmer omtales. 

Mål med internasjonalisering er nærmere definert og urfolksforskningen er drøftet ut fra et 

filosofisk og metodologisk perspektiv og man er her spesielt opptatt av problemstillingen: 

Kan urfolk drive urfolksforskning? 

 

Kapittel 5  omhandler utviklingen i samenes institusjonelle handlingsrom og den lulesamiske 

plattformen. Språksituasjonen og de ulike fasene i denne utviklingen redegjøres det nærmere 

for og hvilke forsknings- og utdanningsbehov som er til stede. 

Utredningens fire hovedperspektiv - språk, kultur, nordområdene og innovasjon er belyst. 

Drag Utvikling har utarbeidd et eget forstudium om et samisk helse- og sosialsenter lokalisert 

til Drag. Helse er i utredningen anført som et fremtidig satsingsområde i forskningsinstituttet. 

 

Verdiskapning er en konsekvens av forskning og utdanning og verdiskapningen er forklart og 

innarbeidd i de fire perspektiver som utredningen omhandler. I siste del av kapitlet er det laget 

et sammendrag over mål, strategier og prioriterte prosjekter. 

 

Kapittel 6 beskrever det institusjonelle grunnlaget for organisering av forskningsinstituttet for 

urfolksstudier, utfordringer i instituttpolitikken, betydningen av samarbeidet mellom 

Høgskolen i Bodø og Árran og hvordan arbeidet rundt den praktiske gjennomføringen av 

samarbeidsavtalen skal håndteres. 

 

Kapittel 7 tar for seg de økonomiske og administrative konsekvenser ved etablering og drift 

av forskningsinstituttet. Det er utarbeidd et strategisk handlingsprogram i tabellform som 

synliggjør ressursbehovet fra oppstarten i 2009 og med en påfølgende opptrapping fram til 

2014. I siste del av kapitlet er beskrevet hvordan forprosjektet videreføres til et hovedprosjekt. 

 

Kapittel 8 omtaler hvilke utfordringer som må avklares etter at saken er behandlet i styret for 

Árran og styret på Høgskolen. Dette handler i første omgang om finansiering, 

ansvarsfordeling mellom Árran og HBO samt disponering av de personalmessige ressurser. 
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Kapittel 2 Sentrale utviklingstrekk i det lulesamiske 

området  
 
Punkt 2.3 i dette kapitlet er i sin helhet skrevet av professor Bjørg Evjen, Senter for samiske 
studier, Universitetet i Tromsø på oppdrag fra utredningsgruppa og skal dekke 
tidsintervallene: 1750-1850, 1850-1950, 1950-1970 og 1970 – d.d. 
 

2.1 Det lulesamiske området i Norge 

 
 

 
Kilde: Redigert gjennom Google Earth, 2008. 

 

Det lulesamiske språkområdet i Norge ligger i Nordland fylke, og strekker seg i grove trekk 

fra området rundt Saltenfjorden i sør til Ballangen kommune i nord. Den samiske bosettingen 

er mest konsentrert i Nord-Salten-regionen, med Tysfjord kommune som den kommunen med 
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flest samiske innbyggere. På svensk side ligger det lulesamiske språkområdet mellom Pite elv 

i sør og Kaitum elv i nord. Bosettingen har sin hovedtyngde i Jokkmokk og Gällivare, og i 

nordre del av Arjeplog kommune. I det følgende presenteres utviklingslinjene i den samiske 

historien i dette området på norsk side av grensen. Samisk bruk av området strekker seg langt 

tilbake i tid, og det kulturhistoriske materialet representerer flere tidsepoker, 

næringstilpasninger og bosettingsmønstre. Hovedhensikten i denne sammenhengen er å vise 

hovedtrekkene i den samiske kulturhistorie med vekt på bosettingsmønster og 

næringstilpasning, og konsekvensen blir derfor at fremstillingen nedenfor er summarisk og 

generell og en del sentrale kulturhistoriske trekk kan være utelatt.  

 

2.2 Spredte glimt fra forhistorien 

 

2.2.1 De første menneskene og oppkomsten av samisk etnisitet  
 
I mange tusen år lå det en flere kilometer tykk isbre over hele Skandinavia. Så begynte isen 

gradvis å smelte, og for om lag 12.000 år siden var de ytre delene av den skandinaviske 

vestkysten isfri. Etter hvert som stadig mer land ble tørrlagt, ble kysten kolonisert av 

mennesker. Det er vanskelig å si med sikkerhet hvor de første menneskene kom fra, om de 

kom fra øst eller sør, muligens kan de ha kommet begge veier. Hele kysten ble kolonisert 

raskt, og de som kom må ha hatt båter for å greie dette. 

 

Etter hvert ble også fjordene isfrie. I Tysfjord dukket for eksempel Hulløya fram for ca 10.000 

år siden, og rundt tusen år senere var Hellmofjorden farbar helt inn til Hellmobotn. Senere ble 

innlandsområdene i Skandinavia isfrie, og menneskene tok gradvis i bruk de store fjellviddene 

til rein- og elgjakt. Om bruken av fjellområdene til å begynne med var sporadisk eller fast 

organisert vet vi ikke så mye om. Man vet lite om den aller eldste delen av historien. Et 

helleristningsfelt på Leiknes i Tysfjord fra denne perioden inneholder 55 figurer. De slipte 

bildene består av rein, elg, bjørn, svane, en spekkhugger og en hare. Disse bildene gir innblikk 

i deler av den verden som dette jakt- og fangstfolket tilhørte. Boplasser fra steinalderen i 

Hellmofjorden er også kjent.  
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I det siste årtusen før Kristus skjedde en differensiering av steinalderens jakt- og fangstbaserte 

samfunn. Menneskene langs ytterkysten av Nordland begynte å supplere jakt og fangst med 

åkerbruk og husdyrhold. De hadde handelskontakter sørover og fikk kulturelle impulser 

derfra. Menneskene i indre fjordstrøk og fjellområdene valgte å knytte seg sterkere til 

samfunn lengre øst. De drev blant annet jakt på pelsdyr, og byttet bort pelsverk mot kopper, 

bronse og etter hvert jern. Denne differensieringsprosessen var sannsynligvis avgjørende for 

etableringen av kulturelle identiteter og kan dermed settes i sammenheng med oppkomsten av 

samisk identitet. I dagens forskningsmiljøer er det en allment akseptert antagelse om at 

samisk kultur, slik man kjenner den i historisk tid, har utviklet seg fra siste årtusen før Kristi 

fødsel, og at utgangspunktet for denne utviklingen går tilbake til steinalderens jakt- og 

fangstbaserte samfunn (Hansen og Olsen 2004:40, 55-56). 

 

Det bosettingsmønstret som tegner seg ved jernalderens begynnelse er en norrøn befolkning 

langs ytterkysten av Nordland med økonomi knyttet til jordbruk, og en samisk bosetting i 

innfjordsområdene med en jakt- og fangstøkonomi.    

 

2.2.2 Den samiske veidekulturen 
 

Rundt Kristi fødsel hadde det altså utviklet seg to kulturtradisjoner. Langs ytterkysten vokste 

et norrønt gårdssamfunn fram, mens i innfjordsområdene ble det utviklet en kultur spesialisert 

på fiske, jakt og fangst. Denne kulturen kalles gjerne ”det samiske veidesamfunnet”. Det har 

vært et stabilt bosettingsmønster med en norrøn befolkning ute ved kysten, og en samisk i 

innfjordsområdene. Dette mønsteret har holdt seg stabilt i allefall til et stykke inn i 

middelalder. For Tysfjords del må vi faktisk opp mot 1600-tallet før vi kan se vesentlige 

endringer i dette etablerte bosettingsmønsteret.  

 

Gjennom størstedelen av jernalderen var de samiske samfunn en veidekultur som 

sannsynligvis levde i små mobile siidaer bestående av flere familiegrupper som flyttet mellom 

flere boplasser i året etter tilgang på ressurser. Hovedboplassen kan ha vært ute ved kysten på 

vinteren og inn i landet på sommeren. De hadde kontakt med andre folkegrupper som 

inkluderte handel og varebytte, både med sine samiske nabogrupper, og med norrøne grupper 

langs kysten av Nord-Norge og ved Bottenviken. Nedenfor skal spesielt forholdet til de 

norrøne jernaldersamfunn beskrives.  
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Sagaberetninger forteller om hvor viktig samenes handelsprodukter var for 

håløyghøvdingene, og sannsynligvis var forholdet mellom den samiske og norrøne 

befolkningen preget av gjensidig samarbeid og nytte. Det er gjort mange rike funn i de 

samiske områdene, noe som har fått oss til å tro at det var et rikt samisk samfunn vi møter. 

Lenge har man ment at de samiske samfunn var preget av en organisasjonsform med en flat 

struktur uten klare ledere. Skriftlige kilder forteller imidlertid om såkalte finnekonger, noe 

som har fått mange til å anta at det er grunn til å anta en mer hierarkisk samfunnsorganisasjon.  

 

Det er generelt antatt at de norrøne høvdingedømmene fungerte som såkalte redistributive 

systemer. I et slikt system blir ressurser og produsksjonsoverskudd kanalisert inn til et sosialt 

(religiøst og politisk) sentrum, som beholder en del selv og omfordeler resten blant 

medlemmene etter visse regler. Hvorvidt samene var knyttet til dette systemet er usikkert, 

men vi vet at de leverte pelsverk av høy kvalitet til den norrøne befolkningen. Dette ble i sin 

tur solgt videre på markedet andre plasser. Pelsverket ga den samiske befolkning viktige varer 

i bytte, noe gav status innad i det samiske samfunn. Under vikingtiden utgjorde sannsynligvis 

pelshandelen store verdier i det samiske samfunn. Det er derfor antatt at håløyghøvdingenes 

rikdom faktisk bygde på denne handelen. Det er naturlig å tenke seg at samene fikk tilgang til 

en del varer som jern, korn og februksprodukter samt en del importprodukter i bytte mot 

pelsprodukter.  

 

Forholdet mellom samene og de norrøne jernaldersamfunn var mer symbiotisk og mer preget 

av samarbeid enn tidligere anatt. Dette er også et mønster som vi ser kan videreføres inn i 

middelalderen. Vi kan også tenke oss at dette var viktige forhold som førte til at det var 

stabile grenser mellom de to etniske gruppene. 

 

2.2.3 Differensiering av den samiske veidekulturen – oppkomsten av 
tamreindrift og jordbruk 

 
I løpet av vikingtid/middelalder skjer en endring og differensiering i de samiske samfunnene, 

gjennom en økonomisk differensieringsprosess innad i veidesamfunnet. På den ene siden 

utvikles tamreinhold med en nomadisk bosetting i fjellområdene. Reinen, som tidligere hadde 

vært et viktig fangstutbytte, ble temmet, og man begynte å flytte med reinen etter tilgang på 
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beiteland. Noen hadde sine vinterbosteder i skogsområdene øst for Kjølen, mens de flyttet ut 

til kysten på sommeren. Andre flyttet med reinen i kystområdene. Kystsamisk reindrift er 

gjennom datering av teltboplasser dokumentert fra midten av middelalderen. Jakt og fangst er 

nå ikke lengre hovedbeskjeftigelse.  

 

På den andre siden begynte noen samiske grupper å spesialisere seg innen fiske og jordbruk 

(først februk, så korndyrking). Det førte til en mer permanent bosetning ved fjorden. Det 

samiske fiskebondesamfunn ble dermed etablert. Det er stor usikkerhet knyttet til når, 

hvordan og hvorfor den samiske gården ble etablert. Når det gjelder tidspunkt foreligger det 

dateringer av kulturlag fra Helland i Tysfjord. En gammel samisk gård viser bosetting som går 

tilbake til mellom 1015-1160 e.kr. Nær gårdshaugen i Kjøpsvik foreligger en pollenprøve som 

antyder mer eller mindre fast gårdsbosetning fra slutten av vikingtid / tidlig middelalder.  

Både jordbruk og reindrift ble imidlertid helt opp til nyere tid kombinert med en rekke andre 

næringer, slik som jakt, fiske og sanking. 

 

Bakgrunn, forløp og tidsfesting av de ulike stadiene i denne prosessen vet vi fortsatt lite om. 

Endringene kan skyldes mange faktorer: tettere kontakt med og påvirkning fra nabofolkene, 

endringer i handelsrelasjoner, samt at villreinen er i ferd med å bli utryddet. Det finnes et stort 

forskningspotensiale knyttet til denne endringsprosessen og oppkomsten av tamreindrift på 

den ene siden og samisk gårdsdrift på den andre.  

 

Til en viss grad parallelt med veidekulturens differensiering, endrer også balansen mellom 

den norrøne og den samiske befolkningen karakter. Prosessen har startet allerede ved 

overgangen til middelalder og skyter fart fra rundt 1200-tallet. Da ser vi at maktforholdet 

mellom det samiske og norrøne / norske samfunn forskyves. Årsakene kan ha vært mange, 

blant annet innføringen av kristendommen blant den norske befolkningen. Et annet moment er 

oppbyggingen av tørrfiskhandelen, som kan ha ført til mindre interesse for pelshandelen. 

Viktige stikkord for årsaken til endringen er politisk og økonomisk integrering, for noen 

områder kolonisering av samisk land og kristendommens innføring, men årsakene skal ikke 

omtales ytterligere i denne sammenheng. Kanskje kan disse faktorene ha forsterket den 

endringen man ser i samisk ervervsliv, med oppkomsten av tamreindrift på den ene siden og 

etablering av en mer marin ressursutnyttelse med visse innslag av husdyrhold på den andre. 

Det gjenstår ennå mye forsking på dette feltet.  
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2.2.4 Samene i nyere tid 
 

Fra 1500-tallet og fremover ble de samiske områdene i større grad integrert i de 

omkringliggende nasjoners interesseområder. Danmark - Norge og Sverige kjempet om hvem 

som hadde rettighetene til de samiske områdene. Samene på kysten måtte på 15-1600-tallet 

betale skatt både til Danmark - Norge og Sverige. Som en følge av Kalmarkrigen, som 

Sverige tapte, ble kystområdene liggende under dansk-norsk styring. Grensen mellom 

Danmark - Norge og Sverige ble imidlertid først trukket i 1751. 

 

På begynnelsen av 1700-tallet foretok ”Samenes apostel” Thomas von Westen tre 

misjonsreiser i Nord-Norge. På sin reise gjennom Lødingen på tur sørover fant han ut at 

kristendommen hadde fått svært overflatisk innpass hos den samiske befolkningen i dette 

området. Det ble derfor igangsatt et misjoneringsarbeid. Sentralt i denne misjoneringen var 

Jens Kildal med sete på Kjårnes i Tysfjord.  

 

2.3 Kultur og samfunnsliv i lulesamisk område 
 
Punkt 2.3 er i sin helhet skrevet av professor Bjørg Evjen, Senter for samiske studier, 
Universitetet i Tromsø. Det er utført på oppdrag fra utredningsgruppa og skal dekke 
tidsintervallene: 1750-1850, 1850-1950, 1950-1970 og 1970 – d.d. 

 

2.3.1 Perioden 1750-1850 Opplysningstid og imperialisme – de eksotiske 
”andre” 
 

Det er mulig å finne et mønster for hvordan forskere i det internasjonale samfunnet, først og 

fremst i den vestlige verden, har vurdert minoriteter oppgjennom tidene. Dette har i neste 

omgang påvirket forskningen, noe vi kan lese i publikasjonene fra de ulike periodene. For å 

forstå mer av forskningen, bør den derfor settes inn i en samtidig kontekst. I perioden vi her er 

inne i, ble urfolk verden over utforsket og beskrevet av vestlige forskere som noe eksotisk og 

fremmed. De var ”de andre”. En økende interesse for ”de fremmede” fulgte i kjølvannet av 

den tidlige koloniseringen av den ikke-europeiske verden.  I Norden kom samer og kvener inn  

under en slik forståelse. Forskning på samer før 1850 var preget av eksotisme, og av at de 
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skulle integreres ”naturlig” inn i det i det norske samfunnet. Dette skulle ikke styres av 

myndighetene, men folkegruppene skulle leve på sin ”naturlige” måte for seg selv.  

 

I samtiden ble det ikke publisert mye om forholdene i det lulesamiske området. Noen unntak 

finnes. I forbindelse med misjoneringen rundt 1720 ble religiøse forhold nedskrevet. Kildene er 

delvis gjengitt i Nordnorske samlinger (1943 og 1944). I vår tid har forskning på disse kildene 

blant annet vist at datidens samfunn var nært knyttet til den eldre religionen/verdensforståelse, og 

at dette ble praktisert gjennom ritualer og  forhold til naturen (Rydving 1993 og 1995, Kalstad 

1997). 

 

Nyere forskning på kilder fra denne tiden viser at størstedelen av befolkningen i det lulesamiske 

området var av samisk opprinnelse, og at de deltok i Lofotfisket i hvert fall tilbake til 

middelalderen (Nielssen 1994). Forskningen har videre avdekket datidens sommersetring.  Det 

innebar at befolkningen i de ytre delene av fjordene, for det meste sjøsamer, fulgte en halv-

nomadisk syklus gjennom året. For å utnytte ressursene best mulig, ble buskapen om sommeren 

fraktet til setre lengre inn i fjorden. Deler av husholdet flyttet med for å passe dyrene, en parallell 

til fjellsetringen lengre sør i landet. Samer som levde av reindrift i fjellområdene, hadde også 

sine vår- og sommerboplasser nede ved fjordene. Dagens Sommerset-navn og Lapplæger-navn 

kommer fra denne bruken av ressurser (Kolsrud 1949, Nielssen 1994).  

 

En annen side ved ressurstilgang og – adgang fra 1700-tallet har vakt interesse i forskermiljø i 

nyere tid, nemlig Finneodelen. Det var en institusjon som ga sjøsamer enkelte særrettigheter til 

jorda de satt på, en odel som fulgte den etniske gruppen og ikke slekta som i det norske odelen, 

og dessuten hadde de en redusert skatteplikt. Forskningsfronten i dag viser at den fantes i Sør-

Troms og i Nordre Nordland. Finneodelen ble opphevet av de norske myndighetene i perioden 

1760-1780. Opprinnelsen til finneodelsinstitusjonen har forskningen imidlertid ikke kommet 

fram til. (Nielssen 1994, Hansen og Olsen 2004, Evjen og Hansen 2008) 

 

Sogneprest Olaf Holm som var i Tysfjord i årene 1878-1884, studerte det kulturelle 

mangfoldet i kommunen og skrev bøker og en rekke artikler for tidsskrift og aviser (Evjen 

1998, Sørensen 2007 og 2008). Holm blir i mange sammenhenger trukket fram som et 

eksempel på majoritetssamfunnets holdning overfor samene som de eksotiske, litt på siden av 

samfunnet. Framstillingen hans er ikke uventet preget av avstand mellom embedsmannen og 

hans undersåtter, og den gir et eksotisk bilde av samene, både når positive og negative sider 
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trekkes fram. Skolegang i indre Tysfjord, boforhold i gammene og samtaler på prestekontoret 

er eksempler på gløtt inn i datidens samiske samfunn, sett gjennom embetsmannens øyne 

(Holm 1923, Evjen 1998). 

 

2.3.2 1850-1950 Nasjonalismens 100-år – fornorskning 

 
Ideer om utvikling og styrking av en nasjon kan vi finne langt tilbake i vår historie. Men det 

var først og fremst på 1800-tallet at nasjonalismen for alvor satte sitt preg på den politiske 

utviklingen, i Europa først og fremst, og kanskje enda mer avgrenset til Vest-Europa. 

Imperialismen nådde i denne perioden et klimaks, der vesteuropeiske stater koloniserte 

områder i verden for øvrig.  

 

En side ved nasjonalismen var forståelsen av at en stat helst skulle bestå av en kulturell 

homogen folkegruppe. En annen side var forståelsen for et kulturelt hierarki med ”den hvite 

manns rase” som den meste utviklede. ”De andre” ble definert som lavere ned i hierarkiet, og 

ble enten oversett, definert inn som del av majoriteten eller en egen politikk ble iverksatt. I 

Norden ble for eksempel tatere og sigøynere ikke registrert i de tiårlige folketellingene, de ble 

oversett. Samer og kvener, derimot, ble registrert, og det ble satt inn offentlige tiltak for å 

fornorske dem. En aktiv fornorskningspolitikk, i Sverige en försvenskningspolitik, ble satt i 

verk fra ca 1880. Her må imidlertid bemerkes at det aktuelle området ikke var inkludert i den 

offisielle fornorskningspolitikken, men lå utenfor ”overgangsdistriktene” der en streng offisiell 

fornorskning ble satt inn.  I Tysfjord bodde store deler av den samiske befolkningen geografisk 

avgrenset fra den norske. Et par eksempler fra århundreskiftet kan belyse betydningen av dette. 

De lokale myndighetene uttalte på en henvendelse fra stiftsdirektøren i Tromsø, at det ikke var 

behov for ekstra fornorskningstiltak, samene holdt seg for seg selv langt inne i fjordene, ble det 

hevdet, og de var geografisk avgrenset fra ikke-samer (Evjen 1998). En slik holdning hørte 

hjemme 50 år tidligere, at urfolk hørte hjemme litt på siden av samfunnet, og ikke måtte tvinges 

til integrasjon i samfunnet rundt dem. 

 

Etter en annen henvendelse til kommunen om hvorfor samene ikke betalte fattigskatt eller fikk 

fattigstøtte, argumenterte kommunestyret med at heller ikke dette var det behov for. Samer hadde 

en nærmest ”kommunistisk” måte å ta vare på hverandre, derfor var det ikke behov for å ha dem 
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med på fattigbudsjettet. Igjen et eksempel på at samene ble vurdert som en gruppe utenfor det 

norske samfunnet (Evjen 1998). 

  

Selv om den offisielle fornorskningspolitikken ikke var gjeldende i området, må det legges til at 

det foregikk en indirekte fornorskning, blant annet fantes ikke samisk undervisningsmateriale, og 

det var få samisktalende lærere. Samiske barn måtte lære norsk for å komme gjennom 

skolesystemet, og for å møte det norske samfunnet. Men i deler av Tysfjord ble samisk språk 

brukt og bevart ellers i hverdagen. Ute i fjordene i dette området der den sjøsamiske 

befolkningen var i flertall, fikk den indirekte fornorskningen et annet omfang enn inne i fjordene, 

og kan føres lengre bak i tid (Nielssen 1994). Nærheten til den norske befolkningen, som kom til 

utover 1600-tallet, det at finneodelen falt bort i 1780-årene, i tillegg til at befolkningen langt på 

vei livnærte seg på samme måten som den ikke-samiske befolkningen, var trolig de viktigste 

årsakene til at store deler av den sjøsamiske befolkningen allerede rundt 1850 hadde lagt bort de 

ytre markørene for samiskhet, kofta var byttet ut med norske klær, og norsk språk ble brukt i 

samkvem med norsktalende (Nielssen 1994). Bare i liten grad har forskere avdekket i hvilken 

grad den sjøsamiske identiteten innad i befolkningen har blitt vedlikeholdt opp mot i dag (Evjen 

1998 og 2001, Evjen og Hansen 2008). 

 

Flere forskere hadde på slutten av 1800-tallet den oppfatningen at minoritetenes kultur var i 

ferd med å dø ut, mens majoritetens ville ekspandere. Eilert Sundt, sosiologiens far, reiste 

forbi Ofoten i 1863. Han møtte samer som ”talte et temmelig flytende og rigtig Norsk”, og 

som mente at det var riktig at så vel kvener som samer lærte seg norsk for å utvide sin 

horisont. Henrik Kvandal, selv same, ga også uttrykk for en slik holdning mens han var lærer i 

Tysfjord i 1890-årene. Noen tiår senere var han en av de samepolitisk aktive for det motsatte 

standpunktet, og forfatter av Samenes Historie (Kvandal 1943, se også Minde 1995). Lingvist 

og etnograf Just Qvigstad stod også for et slikt syn, og han så det som en hovedoppgave å 

samle inn samisk materiale mens det ennå var tid (Midtbøe 1973, Hansen 1991). Qvigstad 

laget en oversikt over den sjøsamiske befolkningen der han forsøkte å tallfeste og 

dokumentere sjøsamisk bosetting ut fra flere kildekategorier. Ut fra dette materialet hadde 

Tysfjord den høyeste andelen av den sjøsamiske befolkningen i Nordland fylke, men også 

Sørfold, Hamarøy og Ofoten-området hadde et betydelig antall (Qvigstad 1929). 
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Qvigstad ønsket også å undersøke den sjøsamiske dialekten i området, finnagiella. Den var i 

oppløsning, i følge Qvigstad. Qvigstad samlet inn dialektprøver fra den gamle dialekten i 

Tysfjord og Hamarøy. Språket ble imidlertid ikke fullt ut kartlagt (Qvigstad 1888). 

 

I de indre delene av Tysfjord var forholdene noe annerledes. Der ble samisk kultur og språk 

vedlikeholdt i det daglige livet. Forskning har vist at en forsterkende årsak var hyppig 

samkvem med slekt og venner over i svensk Lule lappmark. I flere hundre år hadde det vært 

flytting begge veier over grensen. Dette fortsatte inn på 1900-tallet. Den samiske 

befolkningen med svenske aner var stabil som gruppe,  noe som styrket fellesskapet mellom 

norsk og svensk side. Flere etnografer på svensk side har skrevet om den samiske kulturen på 

svensk siden, men som delvis inkluderer norsk side, for eksempel K.B. Wiklund og E. 

Manker. En inngående undersøkelse som inkluderer begge sider av grensen, er imidlertid ikke 

gjort. 

   

Også på et annet område ble kontakten til Lule lappmark styrket. Læstadianismen var kommet 

til Nord-Salten fra svensk side, ikke nordfra, noe som fikk stor betydning. Til sammenligning 

kom vekkelsen til Sør-Troms nordfra, og på norsk side, slik at norsk språk og klesdrakt ble 

kristne symboler. I Tysfjord ble kofta og samisk språk sett som kristne trekk.  (Minde 1997, 

Andersen 2007). Forskning har vist en sterk kobling mellom samer og læstadianere, noe som 

er et særtrekk for Tysfjord. 

 

Innad i det samiske samfunnet satt man ikke som passive tilskuere til utviklingen i samfunnet. 

Den første bølgen av etnopolitisk mobilisering kom på begynnelsen av 1900-tallet. Den ble 

dominert av sørsamiske initiativtakere, den ble aldri stor, og den ble nesten borte i 

mellomkrigstida. Også samer i Nordre Nordland var aktive både i lokalpolitikken og på 

fylkesnivå (Evjen 1998). 

 

Rundt århundreskiftet ble forskning på ”raser” intensivert for blant annet å kunne fastsette 

forskjeller mellom ulike folkegrupper. En metode var de såkalte skallemålingene, fysiske mål 

som ikke bare omfattet hodet, men også deler av kroppen. Militærleger i hele Norge samlet 

inn data i forbindelse med sesjoner, data som ble kategorisert etter etnisitet.  

 

Det ble satt i gang internasjonale forskningsprosjekt der folkegrupper ble fysisk målt. 

Tysfjord, Hamarøy og Sørfold var ett av en rekke norske områder som var med, av andre kan 
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nevnes Setesdal og Sogn i Sør- og Vest-Norge (Schreiner, K.E. 1935). Resultatene både i den 

nasjonale og den internasjonale undersøkelsen viste at det var problematisk, om ikke umulig, 

å finne opprinnelige fysiske trekk ved ei folkegruppe. Denne forskningen gir igjen et gløtt inn 

i samtidens samiske samfunn. Den største verdien av prosjektet var imidlertid et rikt 

bildemateriale med portretter av samer i en tid da få hadde egne fotoapparat (Schreiner, A. 

1932). Etter andre verdenskrig var det slutt med fokuset på raser. I all hovedsak tok forskning 

på minoriteter en ny retning.. 

 

2.3.3 Perioden 1950-1970 Menneskerettigheter i fokus -velferdsstatens 
likhetsprinsipper 
 

Etterkrigsårene førte med seg en ny type kolonisering, av en kulturell og teknologisk art. Men 

på det territorielle området skjedde det motsatte. I den tredje verden kom en bølge av 

avkolonisering. Både frigjøringsbevegelsene i Afrika og borgerrettighetskampen i USA 

inspirerte urfolksbevegelser rundt om i verden. FN ble etablert, og i dette organet ble 

menneskerettigheter generelt, og situasjonen til verdens urfolk spesielt, tatt opp i en økende 

grad. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO, tok dessuten opp saken med å hjelpe de 

mest utsatte urfolksgruppene, spesielt i Sør-Amerika (Minde 2007:12). 

 

Tiden med påtvunget assimilering og segregering var forlatt, i hvert fall i teorien. Utviklingen 

innen menneskerettighetene tilsa likebehandling. Man kunne imidlertid ikke ignorere 

kulturelle forskjeller som systematisk begrenset mennesker i deres tilgang til fellesskapets 

goder. Særbehandling og anerkjennelse gjennom kulturelle rettigheter ble noe av svaret på 

denne utfordringen. Det førte til at stater forpliktet seg til å drive likebehandling og 

særbehandling på samme tid. Målkonfliktene ble følgelig mange, men de skal vi la ligge her 

(Brochmann 2006:95). 

 

Etter 1950 startet oppbyggingen i vår del av verden, med etablering både av nordiske og 

nasjonale samiske institusjoner, men det var først med de politiserte 1960- og 70-årene at den 

etnopolitiske organiseringen grep om seg (Minde 1997:134). Norske Samers Riksforbund, 

NSR, ble dannet i 1968/69, der bare samer kunne være fullverdige medlemmer 
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I denne perioden kom det ei kraftig lokalpolitisk markering fra samisk side. I ettertid blir det 

sett i sammenheng med organiseringa som var på gang i den samiske befolkningen, med 

etableringa av Norske Reindriftssamers Landsforening, NRL, og at den første Samekomiteen 

ble utnevnt i 1956. Sett i sammenheng med revitaliseringen, var dette en viktig hendelse.Den 

lokalpolitiske markeringen skjedde i forbindelse med kommunevalget i 1955. Foran 

kommunevalget i Tysfjord hadde ei gruppe samer satt seg inn i reglene for kumulering og 

strykninger på valglister. Samiske velgere ble instruert i hvordan dette skulle gjøres, og de 

fulgte instruksjonene. Det endte med et sensasjonelt valgresultat. For første gang kom samer 

inn på første plass på alle listene, minus kommunistene og Høyre. 

 

Det ble fra ikke-samer lagt inn klage til fylket på valgresultatet, men der fant de at alt hadde 

foregått etter norsk lov. Det hele var en stor politisk seier for den samiske befolkningen, som i 

neste periode bekledde flere plasser i kommunestyret. Samene gikk imidlertid ikke inn for 

spesielle samiske saker, men hovedhensikten var oppnådd, makten var markert utad og 

samhørigheten var styrket innad. Flere av personene bak denne aksjonen deltok også i det 

samepolitiske arbeidet på nasjonalt og nordisk nivå. Dette var en av flere politiske seirer som 

vel må sies å være like mye etnisk som politisk begrunnet (Evjen 2001). 

  

En sosiologisk undersøkelse på 1960-talleti forbindelse med et større nasjonalt prosjekt, 

Isolasjonsprosjektet, ble det trukket fram nye perspektiver og dermed nye kunnskaper om det 

samiske samfunnet. Økonomi, fattigdom, religionens plass, ungdom og seksualmoral var noen 

av temaene som ble analysert. Her kom det fram at fattigdomsproblem, kultur- og 

avmaktsproblem preget den samiske delen av befolkningen. Men undersøkelsen viste også 

hvordan det samiske samfunnet var preget av samhold, toleranse og åpenhet (Aubert and 

Homme 1970, Homme 1969). 

 

På 1950- og 1960-tallet foregikk det store flytteprosesser i velferdssamfunnet Norge. En 

hovedårsak var i grove trekk å samle folk på tettsteder der myndighetene lett kunne gi dem 

tilgang til velferdsgoder som innlagt vann og elektrisitet. I Tysfjord hadde en slik flytting en 

ekstra dimensjon. Flytting ut fra fjordene ville si flytting til områder som var dominert av en 

norsk befolkning. Det var det mange i det samiske samfunnet som reagerte på. Kampen for å 

få velferdssamfunnets goder til steder der folk allerede hadde sitt hjem, ble større i Tysfjord 

enn de fleste andre steder, kampen om å behold Musken skole kan nevnes som ett eksempel.  

Skolen ble som kjent, sikret fortsatt liv, Musken-samfunnet det samme (Evjen 2001). 
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Et boligprosjekt rundt 1970 skulle sikre den samiske befolkningen gode boliger til en rimelig 

pris. Saken fikk etter hvert stor medieoppmerksomhet, med mye negativ omtale, der det ble 

satt fokus på forfordeling av samer. Det gikk så langt at samene organiserte seg og valgte 

representanter som skulle uttale seg på vegne av tysfjordsamene. Dette var den første 

sameforeningen i området, og må sees som en konkret reaksjon på den til dels uriktige 

elendighetsbeskrivelsen som ble gitt av forholdene for å legitimere myndighetenes 

boligaksjon. Det meste av samiske uttalelser fra Tysfjord ble fra nå av organisert og markert i 

brevs form til forskere, offentlige myndigheter og også i avisinnlegg (Evjen 2001). 

Flytteprosessene ble med andre ord viktige faktorer i bevisstgjøringen og revitaliseringen av 

det samiske samfunnet og i den etnopolitiske utviklingen. 

 

2.3.4 Perioden 1970-2008 Politisk og kulturell revitalisering, globalt og 
lokalt  

 

Professor i samisk historie, Henry Minde, skriver at kampen for urfolks status og rettigheter i 

siste halvdel av 1900-tallet må betegnes som en suksesshistorie i internasjonal politikk. Kampen 

mot rasisme og avkoloniseringen har dannet en viktig bakgrunn for det som er kalt ”urfolkenes 

tilbakekomst” på internasjonalt nivå. Fra å ha vært marginale folkegrupper sosialt, økonomisk og 

politisk uten muligheter for selv å ta ordet i internasjonale fora, fikk urfolk fram mot 

tusenårsskiftet adgang til gamle og nye organer i FN-systemet (Minde 2007:10, 11).  

 

Den nye given har også gitt seg utslag i interessen for og omfanget av forskning på 

urfolksrelevante temaer, noe som ikke minst har gitt seg utslag i antallet forskningspublikasjoner. 

Dette kan tallfestes ut fra antallet som er registrert i universitetsbibliotekets database under 

”lulesame/lulesamisk”.  I årene 1970-1990 er det registrert 40 publikasjoner, etter 1990 var 

antallet neste femdoblet, til 189 publikasjoner. Den store økningen må også ses i sammenheng 

med en viss økning av publikasjoner innen forskning generelt. 

  

Publikasjonene fra 1970- og 1980-tallet tar i all hovedsak opp språklige temaer. På 1990-tallet 

kom tre publikasjoner om samene i Salten (Storjord 1991, 1993 og 1998). Her ble blant annet 

eldre tradisjoner og navnemateriale i det samiske samfunnet dokumentert. Materialet var samlet 

over mange år, og publikasjonsårene må ses i sammenheng med den generelle utviklinga, at nå 
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var interessen for det samiske kommet for en dag. Bruken av samiske navn, både personnavn og 

stedsnavn, er en del av revitaliseringsprosessen. Helt tilbake til 1700-tallet var det vanlig å 

fornorske navn. En ny lov fra 1990 åpnet for bruk av samiske stedsnavn. Tidspunktet er ikke 

tilfeldig, men henger sammen med den nye holdningen fra myndighetenes side når det gjaldt 

samiske spørsmål (Helander 2004). I Tysfjord var samiske stedsnavn og personnavn i bruk innad 

i den samiske samfunnet i tillegg til de offisielle norske navnene. Omfanget kjenner vi ikke til, 

men i takt med revitaliseringa kom særlig de personlige samiske navnene i bruk i stedet for de 

offisielle norske (Evjen 2001). 

 

Først på 1970-tallet kom samenes fortid opp som et eget emne innenfor historiefaget (Minde 

1992:24).  Lødingen, Tjeldsund og Tysfjord kommuner gikk på 1980-tallet sammen om å få 

skrevet en felles historie fram til 1869. Det samiske samfunnet var nå blitt såpass synlig, at 

det falt naturlig å inkludere samiske temaer flere steder i framstillingen, som Finneodelen 

nevnt over. Tysfjord kommune bevilget midler til å føre historien helt opp til år 2000. I de to 

bindene som da ble skrevet, ble det samiske perspektivet tatt med på de fleste områdene. Her 

ble et aktivt samisk samfunn synliggjort, et samfunn som samtidig var del av hele samfunnet 

(Nielssen 1990, Nielssen og Pedersen 1994, Evjen 1998 og 2001). 

  

Et annet trekk ved samfunnet de siste tiårene er en økende interesse for det religiøse som 

forskningsfelt. Den læstadianske bevegelsen har vært studert både på regionalt og lokalt nivå 

(Larsen 1995, Malmbekk 1995, Andersen 2007). Ny åpenhet i forhold til mangfold har også 

medvirket til at den samiske før-kristne religionen er trukket fram. På 1990-tallet 

gjennomførte forskere studier av kilder fra 1600-tallet fra Lule lappmark (Rydving 1993, 

Kalstad 1997). Her kan nevnes at på det juridiske fagfeltet, om rettigheter for samer og urfolk, er 

det skrevet en rekke publikasjoner, ikke minst i rekken av tidsskriftet Diedut fra Nordisk Samisk 

institutt. De aller fleste omhandler reindrift av en generell art eller med eksempler fra andre 

samiske områder enn i Nordre Nordland. Jeg har derfor ikke inkludert disse i min utredning. 

For å få fram viktige sider ved revitaliseringsprosessen, vil jeg i den videre presentasjonen 

tematisere framstillingen. 

 

 
Den generelle samepolitiske utviklinga og framveksten av kulturelle og politiske organisasjoner 

var nå inne i ei tid med klar framgang, både i internasjonal, nasjonal og lokal sammenheng. I  
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2.3.5 Etnopolitisk organisering og synliggjøring 
 

1979 ble det dannet en lokal samepolitisk forening. I den lulesamiske gruppen var det god 

kjennskap til hvordan det øverste politiske nivået i Norge fungerte. Et kontaktnett ble etablert, og 

en rekke henvendelser om økonomisk støtte gikk rett til departementet, ikke via det 

lokalpolitiske nivået. Ett resultat var at i 1983 var Hellmofjorden inne som egen post på 

statsbudsjettet. 

 

Forholdene var ikke bare kjennetegnet av stor framgang og suksess. Det fantes en motvilje både 

blant samer som ikke ville markere sin samiskhet, og blant ikke-samer. Ett eksempel kan belyse 

dette. Den største politiske saken i etterkrigstid var om Tysfjord også skulle ha samisk navn. Den 

ble behandlet i årene 1987/88. Det nye navnet skulle være Tysfjord/Divtasvuodna. Det 

flerkulturelle ville da synliggjøres hver gang navnet ble brukt. Det falt ikke i like god smak hos 

alle. I den forbindelse ble også deler av den samiske befolkningen som til daglig ikke 

synliggjorde sin samiskhet engasjert. Det ble satt i gang underskriftskampanjer der ”det tause 

flertall av samer” skrev under mot samisk navn på kommunen. De ville ikke at det samiske 

skulle synliggjøres hver gang kommunes navn var nevnt. Et annet av motargumentene, var at 

navnet lød nordsamisk. Den samiske protesten ble avgjørende. Saken endte med at det samiske 

navnet ble avvist både lokalt og i departementet. Dette blir av mange betegnet som Tysfjords 

Altasak (Evjen 2001). 

Motstand mot kulturell synliggjøring var ikke et særtrekk for Tysfjord. En undersøkelse fra 

Skånland fra den samme tidsperioden viste de samme tendensene (Gaski 2000). 

 

2.3.6 Samfunnsliv og institusjonalisering 
 

De siste 20 årene har samisk samfunnsliv gjennomgått en rivende utvikling. Yrkeslivet har 

gått fra et utpreget mangesysleri der fiskerbondehusholdningene dominerte, til mer 

spesialiserte eneyrker. Reindrifta var aldri dominerende i området. Den ble marginalisert eller 

falt helt bort i lokalområdet etter andre verdenskrig (Berg 2008). 

   

Av stor betydning var det at en moderne samisk institusjonsbygging vokste fram. På nordisk 

og nasjonalt plan kan nevnes Nordisk samisk institutt, NSI, som ble dannet i 1973 etter 

initiativ fra samisk hold og deretter vedtak i Nordisk ministerråd. I 1976 kom samisk 
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utdanningsråd, i 1982 ble det nedsatt et utvalg om høyere utdanning for samer (NOU 

1987:34) og i 1989 ble Samisk høgskole etablert i Kautokeino. Sameloven av 1987 som førte 

til etableringen av Sametinget i Norge i 1989, var en annen merkestein. En tredje var Senter 

for samiske studier som ble etablert ved Universitetet i Tromsø i 1990. Gáldu – 

Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, ble etablert i 2002 i Kautokeino. Premissene for 

og betydningen av de nyetablerte institusjonene er temaer som per i dag ikke er fullt ut drøftet 

i et historisk perspektiv. 

 

I det lulesamiske området kan vi følge den lokale siden av historien. Mot slutten av 1980-årene 

var det blitt lagt fram en sak, først i den lulesamiske foreninga, senere i det lokalpolitiske 

organet, om ikke lulesamene skulle ha sitt eget kulturelle senter. Etter at striden med kommunens 

navn var over, gled saken om et lulesamisk senter glatt gjennom i de kommunepolitiske 

organene. Tysfjord kommune ansatte en egen lulesamisk konsulent som blant annet fikk i 

oppdrag og lage et forprosjekt om det nye senteret. Saken møtte velvilje, på alle nivå i det 

offentlige var man positive til å bygge et slikt senter.  I lokalmiljøet var det også denne gang 

grupperinger som var mot å synliggjøre det samiske, underskriftskampanjer ble satt i gang, men 

uten den store oppslutningen. I 1994 ble Árran, lulesamisk senter, på lulesamisk Árran, 

julevsáme guovdásj, åpnet. Kong Harald fortok den offisielle åpningen, dette var ei nasjonal 

markering (Evjen 2001). 

 

Árran ble et levende og aktivt senter. Flere underavdelinger av Sametinget er lagt hit, som 

Samisk språkråd og Samisk kulturråd, Lulesamisk radio i Norsk Rikskringkastning sendes fra 

Arran, Høgskolen i Bodø driver undervisning herfra, og Lulesamisk barnehage eies og drives 

av senteret. Området har dermed fått en markant samisk institusjon i det lokale miljøet. 

Árrans rolle i den videre revitaliseringen kan ikke overvurderes, og er blant annet analysert i 

en masteroppgave i urfolksstudier fra Universitetet i Tromsø (Lang 2005).  

 

Forskning og publisering på temaer med samisk og urfolksrelevante temaer har blitt en bonus 

med institusjonaliseringen. Både NSI, Gáldu – Kompetansesenteret for urfolksrettigheter, Senter 

for samiske studier og Árran lulesamisk senter har egne publikasjoner, henholdsvis Diedut, 

Gáldu Cála, Samisk senters skriftserie og Bårjås. Sámi Diedalas Áigecála, et samiskspråklig 

tidsskrift, er et samarbeidsprosjekt mellom Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø. 

Publikasjonene har vært viktige bidrag for å øke kunnskapen om de samiske samfunnene. De 
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samiskspråklige er i tillegg med på å styrke og utvikle samiske skriftspråk generelt og 

vitenskapsspråk spesielt. Språkets rolle i en revitaliseringsprosess kan vanskelig overdrives. 

 

 

2.3.7 Utviklingen for samisk og lulesamisk språk 

 
Et økt fokus på urfolkssituasjon verden over, førte da også til økt fokus på deres språksituasjon, 

nærmere bestemt på temaet truede minoritetsspråk. I de siste tre-fire tiår har forskning på temaet 

utviklet seg i rask fart. Fra tidlige advarsler om situasjonen fra forskerhold på 1980-tallet, til stor 

mediedekning om de siste bærere av truede språk, og til ei utvikling av forskningsfeltet både 

lingvistisk og sosiolingvistisk. Underliggende holdninger fra tidligere tider har også vært oppe i 

debatten (King m.fl 2008). En europeisk språk-konvensjon er ratifisert blant annet av Norge, en 

konvensjon som tar for seg både samisk, kvensk og meankieli (Huss 2008). Lulesamisk regnes i 

dag som ett av de truede minoritetsspråkene i Europa. Det brukes både på norsk og svensk side 

av grensen. Det er usikkert hvor mange som behersker språket, det hevdes at antallet kan ligge et 

sted mellom et par hundre til et par tusen (Kuoljok 2003).  

 

Det Lulesamiske skriftspråket har sin egen historie. I 1748 utga Knut Leem, misjonær og prest i 

Finnmark, en grammatikkbok, og han påbegynte en ordbok som ble avsluttet og publisert etter 

hans død. Leem regnes for det samiske skriftsspråkets far, da i nordsamisk språkdrakt. I 1891 ble 

det publisert en ordbok om lulesamisk språk, men den var på tysk, mer som en forskningsstatus 

heller enn en ordbok til bruk for den samiske befolkningen selv (Wicklund 1890 og 1891). Lars 

Levi Læstadius hadde en rolle i utviklingen av lulesamisk som skriftspråk. I årene mellom 1839 

og 1847 ga Læstadius ut tre hefter og ei bok med originaltekster på lulesamisk. Det hadde aldri 

blitt gjort tidligere. Læstadius behersket dette språket etter å ha hatt deler av sin oppvekst i 

Kvikkjokk. Han fikk i sin samtid både ros og ris for å ha skrevet på denne dialekten. Forskere 

hevder at selv i dag kjennes språket ”forunderleg friskt”, og at det er lett å forstå språkformen 

som i samtiden ble kalt ”kåtelappisk” fordi det stemte så godt overens med hverdagsspråket. 

Dette hadde ikke minst å gjøre med små nyanser i språket som hadde med syntaksen å gjøre. Det 

var først etter at det moderne lulesamiske skriftspråket ble skapt i 1977 at det ble publisert 

lulesamiske tekster av lignende kvalitet som de Læstadius skrev på 1830- og 1840-tallet, hevder 

forskere (Rydving 2004). 
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Ved Umeå universitet ble det i 1970 holdt et universitetskurs i lulesamisk. Med dette ble en ny 

æra i utviklingen av det lulesamiske språket innledet. Lulesamene selv tok nå aktivt del i 

språkarbeidet. I en kort periode på midten av 1900-tallet hadde det såkalte Bergland-Ruongs 

ortografi blitt anvendt i lulesamiske tekster til bruk i undervisning. I 1979 kom den første 

lulesamiske ordboken, i oversettelse til og fra svensk, med den nevnte ortografien i bruk. I 1983 

besluttet samekonferansen i Utsjok at en noe modifisert utgave av Bergland-Ruongs ortografi 

skulle kalles moderne lulesamisk ortografi (Kuoljok 2003). 

 

I historiske kilder nevnes, som nevnt over, et annet språk i det lulesamiske området, 

Finnagiella eller Finnenes språk. Vi vet at ”Finn” og ”Sjøfinn” var benevnelser som ble brukt 

om den sjøsamiske befolkningen. Qvigstad samlet, som nevnt, inn stoff fra Tysfjordområdet, 

og kunne på basis av dette fastslå at den sjøsamisk dialekten lå nærmere en sjøsamisk dialekt 

lengre nord, enn den samiske dialekten som ble snakket i indre deler av Tysfjorden. 

”Finnagiella” hadde utbredelse nord-sør langs kysten, og kan delvis forklares ut fra 

næringsmessige forhold. Fiske var hovednæring og utøverne beveget seg nord og sør langs 

kysten. I innlandet var de fleste tilknyttet reindriften, en næring der utøverne beveget seg 

mellom øst og vest, og brukte lulesamisk. Det samiske språket var felles på begge sider av 

grensen mellom Norge og Sverige. Qvigstad omtaler finnagiella som en overgangsdialekt mot 

de samiske dialekter lengre sør. Finnagiella er i dag et tapt språk som vi ikke vet så mye mer 

om (Evjen 1998). 

 

Språkforsker og teolog Jens Andreas Friis var på flere studiereiser i Finnmark og Troms for å 

sette seg inn i samiske og kvenske språkforhold. I tillegg til eget innsamlet materiale, 

innhentet han også opplysninger fra folketellingene og opplysninger som var samlet inn av 

prester. Med utgangspunkt i disse detaljerte nedtegnelsene, publiserte Friis i 1888/1890 

etnografiske kart der hvert hushold ble tegnet inn etter et finurlig system med symboler. Til 

sammen ga dette en enestående visuell oversikt over grunnleggende etnisk karakteristikk av 

familien, boligtype og språkkunnskap. Friis stoppet sin undersøkelse på nordsiden av 

Ofotenfjorden, muligens fordi han erfarte at språkkriteriet ble mindre anvendelig jo lengre sør 

han kom, som følge av at samisk språk var på vikende front i større grad enn lengre nord 

(Hansen 1998). 
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Lulesamisk er i dag en av tre offisielle samiske dialekter i Norge, i tillegg til nordsamisk og 

sørsamisk. Til tross for de siste tiårenes økende revitalisering av språket, kan de fleste samer i 

dag ikke lese og skrive samisk (se for eksempel Gaup Eira 2004 og Todal 2007). 

 

I 2008 ble det skrevet en masteroppgave om Divtasvuoda Suohkan/Tysfjord kommune som del 

av forvaltningsområdet for samisk språk. En av konklusjonene er at en del er gjort, men at 

tiltakene framover må settes inn i forhold til samarbeidet med regionale og statlige 

myndigheter, og særlig i forhold til dagens foreldregenerasjon. Språket må ikke bare være i 

bruk i barnehagen og i skolen, men også snakkes rundt kjøkkenbordet! (Sæter 2008).  

 

2.3.8 Forskningsformidling 
 

Tidligere forskning har, som vi har sett, i all hovedsak vært utført, og resultatene formidlet, av 

forskere som har kommet utenfra. Dette var dessuten forskning som ikke ble formidlet videre 

på samisk, ofte heller ikke på norsk, men på tysk eller engelsk. (Schreiner, A. 1932, 

Schreiner, K.E. 1935 og 1939. Høgmo 1992, se også Evjen 1998). Publiseringen på et annet 

språk enn norsk/samisk er ikke uvanlig når man samarbeider i internasjonale prosjekt, og må 

forstås som en formidling ut til et internasjonalt forskningssamfunn. Klausulerte resultat er 

som regel begrunnet i personvern. Dette kan imidlertid også være uttrykk for paternalistiske 

holdninger. I det ligger et ønske om å beskytte befolkningen fra det forskeren selv anser som 

en for komplisert eller smertefull innsikt, eller at resultatene kan misforstås. 

 

Mangelen på formidling av resultater til dem som deltok i undersøkelsene har ført til 

mytedannelser; forskerne fant så mye rart og trakk så utrolige konklusjoner at det ikke kunne 

offentliggjøres. Eller: Forskerne hadde gått over streken, en offentliggjøring ville vise at 

befolkningen var blitt utnyttet. Dette er del av en større diskusjon rundt forskningsetikk om 

tilbakeføring som også inkluderer mer håndfaste forskningsobjekter. Når det gjelder 

gjenstandsmateriale og drakter som ble ført ut av området, forhandles det i dag om ei 

eventuell tilbakeføring. I følge Norsk Folkemuseum har det vært på tale å innføre det 

kanadiske systemet med ei tredeling, der en tredel tilbakeføres, en tredel beholdes av den 

nasjonale institusjonen, mens en tredel kan lånes ut. Ved Árran museum håper de selv å kunne 

ta hånd om mest mulig av materialet. Det er heller ikke bare forskere og 

forskningsinstitusjoner utenfra som holder tilbake informasjon og materiale. Flere samiske 
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studenter som tok opp samiske temaer i revitaliseringens første år, valgte å klausulere sine 

oppgaver (Evjen 1998).  

 

Forholdet mellom forsker og forskningsobjekt har endret seg dramatisk i løpet av 1900-tallet. 

Fra embetsmannens høye posisjon i forhold til allmuens lave, mange trinn under hans eget 

ståsted til et mer likeverdig forhold mellom dagens forsker og dem hun forsker på. De største 

endingene er kommet i de siste 20 årene. Flere årsaker kan trekkes fram for å forklare de nye 

rollene. Både den sosialdemokratiske likhetstanken og utdanningsnivået generelt har ført til 

større menneskelig likeverd mellom de to. Den som blir forsket på, har med økt utdanning og 

den etnopolitiske virksomheten fått en mer reflektert holdning til sin egen tilværelse. Hun vil 

kreve innflytelse på det som skjer, og at resultatene blir formidlet tilbake på et språk som kan 

forstås. Sammenlignet med tidligere tider må dagens forsker i tillegg både ta hensyn til dette 

og til en større åpenhet ut mot samfunnet. Et annet tema som bare kort skal nevnes her, er å 

være bevisst på maktaspektet som ligger i forskningen. Dette er et omfattende tema som 

kunne utvidet forståelsen for endringer i de to rollene, men som vi skal la ligge i denne 

sammenheng.   

 

2.3.9 Kategoriseringens rolle  
 

I de gamle folketellingene var samene kategorisert og inndelt i grupper definert av 

myndighetene. Betegnelsene var selvsagt bygget på den daglige bruken, og etter rådgiving fra 

lokalkjente personer. Den gang var det ikke samenes egne betegnelser som ble benyttet. I 

folketellingene, som er en av hovedkildene til å finne samene i historien, var det de norske 

betegnelsene lapp, finn og blandet som ble brukt. Først i 1930 ble samenes egen betegnelse, 

same, tatt i bruk i tellingene (Evjen og Hansen 2008). 

 

Fra arilds tid har hele eller deler av det vi i dag kaller lulesamisk område vært brukt av samer. 

Disse kan opp gjennom historien i grove trekk inndeles etter næringsvei. Det var ”sjøfinner” eller 

”finner”, sjøsamer som utnyttet sjøen med fiske, fangst og brukte sommersetring (Qvigstad 1929, 

Kolsrud 1947 og 1961). I de indre delene av området der mangesysleriet også inkluderte 

reindrift, ble samene omtalt som ”Tysfjordlapper”, ”Hellemolapper”, ”reinlapper” o.lign. De to 

gruppene har opp gjennom tidene i større eller mindre grad giftet seg med hverandre. Et 

hovedtrekk i denne inngiftingen er at de som giftet seg utover i fjordene ble integrert i den norske 
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kulturen. De som giftet seg og flyttet inn i fjordene der det samiske stod sterkere, fikk styrket sin 

samiske identitet. 

 

I Kulturplan for Nordland fylke for 1974 ble det slått fast at i fylket bodde det folk fra alle de tre 

samiske ”kulturvarianter”. En av dem i det ”Lulesamiske området”. Dette skal være starten på 

”lulesame” brukt i offentlige dokument. Dokumentet ble da også skrevet i nært samarbeid med 

representanter for den politisk aktive lulesamiske befolkningen. Dette representerer et stort 

sprang i forhold til den offisielle bruken av begrepet lulesame. Arbeidet utad i samfunnet 

avspeilet det som skjedde innad i gruppa. Stadig flere samer i området tok i begynnelsen av 

1980-tallet i bruk betegnelsen lulesame om seg selv. Unger som vokste opp på 1980-tallet, 

vokste opp som lulesame, ikke som same slik de som vokste opp et par tiår tidligere, gjorde. Det 

førte til ei styrking av samholdet innad i gruppa, selvsagt ikke fra alle, og delvis i konflikt med de 

religiøse lederne som ville ha det religiøse i sentrum heller enn en synliggjøring av etnisk 

tilhørighet (Evjen 2001). 

 

Bak markeringa av at samene i midtre Nordland var ei egen gruppe, lå ei synliggjøring av den 

samiske befolkningen i området, men også ei markering mot det nordsamiske, som politisk og 

kulturelt dominerte det samiske samfunnet. Navnet Lulesame kom fra gruppa sjøl, og skulle 

henspeile på den sterke kontakten øst/vest, og ikke nord/sør. Samtidig ønsket lulesamene å 

markere at de også næringsmessig var ulike nordsamene. De bodde ikke i telt og drev med rein, 

som en uttalte, de var fiskerbønder med en og annen sytingsrein. Skolebøker kunne derfor ikke 

oversettes direkte fra nord- til lulesamisk fordi miljøene var så forskjellige.  Lærebøkene måtte 

skrives fra grunnen av; og både miljø, språk og ortografi måtte være lulesamisk. 

 

Utover 1970-tallet ble de symbolske uttrykkene flere og mer synlig. Kofta, som hadde vært i 

bruk av de eldre, og som var godkjent i den læstadianske forsamlingen, hadde vært på tur ut på 

1950- og 1960-tallet. Nå, på 1980-tallet, ble kofta tatt i bruk også av de unge, ikke minst som et 

etnopolitisk symbol. Det har ikke stoppet der. I dag har etterkommere av sjøsamiske familier 

markert sin sjøsamiske identitet, ei sjøsamisk oppvåkning er i gang både ute og inne i fjordene. 

Det samme har den pitesamiske befolkningen som ligger i den sørlige delen av det lulesamiske 

området. Innad i den lulesamiske gruppen har det også blitt fokusert på at de fra gammelt av kom 

fra ulike lappmarker i Sverige, hovedsakelig fra Gellivarre og Jokkmokk. Dette har i dag satt 

spor blant annet i detaljer på koftene. 
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Alt i alt har det kommet fram flere skiller innad i den lulesamiske befolkningen. Det er markert 

og synliggjort, men har ikke ført til dannelse av nye og mindre territorier. På Arran lulesamisk 

museum blir den sjøsamiske kystkulturen også trukket fram. Museet er på jakt etter sjøsamiske 

særtrekk, slik som deres gamle kofte. Arran har med dette vist at senteret står for en holdning 

som er åpen for flere grupperinger innen det lulesamiske området. Per i dag har de tilsynelatende 

slått seg til ro i ”lulesamisk område”. Et unntak er det pitesamiske miljøet der de har dannet en 

egen forening, fått et eget senter og vil lære det pitesamiske språket.  

 

Overføring av en felles kultur er en måte å få forståelse for at en selv er del av en gruppe. En 

annen måte er kategoriseringen gitt av andre. Undersøkelser har vist at den sjøsamiske 

befolkningen i Salten, inkludert Tysfjord, i tidligere tider utgjorde den største sjøsamiske 

befolkningen i Nordland (Qvigstad 1929). Denne ble, som nevnt over, tidlig fornorsket og 

dermed vanskelig å finne igjen i nyere historiske kilder. Nyere forskning har imidlertid vist at det 

er mulig å finne fram til etterkommere av den sjøsamiske befolkningen, og at de utgjør et stort 

antall som i dag, i hvert fall utad, ikke går inn under kategorien same (Evjen og Hansen 2008).  

  

2.3.10 Identitet og innenfraperspektivet 
 

Identitet er et komplisert tema, og kan defineres ut fra mange hensyn. I FN-systemet heter det at 

urfolk har en kollektiv rett til å utvikle og verne om sin kulturelle identitet (ILO nr 169). Hva 

som ligger i en slik formulering, for eksempel hvem som har definisjonsmakten og en posisjon til 

å utvikle en identitet, er uklart. Bindsterke verk kan skrives for å drøfte saken nærmere (se for 

eksempel Diedut 2000/5, 2006/3). Identitet er heller ingen fast størrelse over tid, kategorier 

kommer og går, utviklingen er mangefasettert og med fleksible og situerte identiteter. Aktører i 

grenseland er ikke sjelden i krysspress mellom etniske posisjoner og kulturer (Niemi 2006 

s.103). I historiefaget har slike diskusjoner vært vanlig, men knyttet til kollektive termer som 

nasjon, klasse, patriotisme osv., mens ”identitet” er kommet til i det siste par tiår. I denne 

utredningen er det ikke rom for store diskusjoner rundt dette temaet. Jeg vil i stedet kort knytte 

forståelsen av identetet og endringer til framveksten av begrepet lulesame.  

 

Undersøkelser viser at ”lulesame” ikke har vært brukt til å betegne en gammel identitet, heller 

ikke innad i gruppen. Begrepet ”lulesame/lulesamisk” om mennesker og området ble, som nevnt, 

ikke tatt i bruk før på 1970-tallet. Forskning har vist at samene i det lulesamiske området 
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oppnådde status som den tredje offisielle hovedgruppa samer i Norge ikke minst ved å sette 

fokus på ”oss” og ”dem” (Evjen 2005). ”Dem” var både den nordsamiske og den norske 

befolkningen. Ved hjelp av historien kunne de vise hvordan ytre påvirkning hadde skapt en 

avstand, blant annet ved at norske forskere tok skallemål på den samiske og ikke på den norske 

befolkningen i området. Lulesamene var forstått som en egen gruppe. Den nye betegnelsen 

styrket lulesamisk identitet, og økte deres aktive innsats i forhold til forskning. Forlaget Báhko, 

en egen skriftserie og Bårjås, alle med basis på Árran – lulesamisk senter, er eksempler på dette.  

 

Lulesamene har også, som samer generelt, et internasjonalt nettverk. I de siste par tiår har 

internasjonale forskere av urfolksopprinnelse satt et stadig sterkere fokus på at forskningen på 

urfolk med stor fordel kan utføres av urfolk selv. Slike vil bedre kunne forstå kulturen det 

handler om, heter det, og dermed ha et bedre utgangspunkt for forskningen, de vil ha et 

innenfraperspektiv. Videre blir det hevdet at det vi i dag forstår med ”forskning” ble etablert som 

et redskap for imperialismen. Forskning kan dermed oppfattes som en vestlig forståelse av 

verden, noe som igjen kan være forskjellig fra urfolkenes perspektiv (Smith 1999, Kokkonen 

2007). Argumentene for og mot et slikt perspektiv er diskutert både i nasjonale og internasjonale 

fora. Selvsagt er det en fordel at utdanningsnivået blant verdens urfolk blir høyere, og at noen 

med et innenfraperspektiv forsker på og formidler fra egen kultur. Men ikke alle som er 

”innenfor” vil ha den samme forståelsen for innholdet i en og samme kultur. Hvem som da har 

makt til å bestemme hvem som har den rette forståelsen, kompliserer saken. Et forskermonopol 

er ikke løsningen. Forskningen må i stedet være fri, og der et utenfra- og et innenfraperspektiv 

utfyller hverandre (Evjen 2009). 

   

Det er opp gjennom tiden forsket på og utgitt en rekke publikasjoner med tema fra det 

lulesamiske området. Følgelig kjenner vi til mange sider ved deres historie. Når det fra den 

lulesamiske befolkningen selv likevel blir hevdet at det er behov for mer, kan det henge 

sammen med at det i all hovedsak har vært forskning på, og ikke utført av, den lulesamiske 

befolkningen selv. Sett i lys av den internasjonale utviklingen med fokus blant annet på 

viktigheten av et innenfraperspektiv i forskningen for å utfylle forskningen sett utenfra, kan 

lulesamenes krav ha noe for seg. 

   

Mulighetene for å sette dette ut i livet skulle være til stede. I internasjonale sammenhenger 

blir det påpekt at samer er den urfolksgruppen som har det høyeste utdanningsnivået av 

verdens urfolk. Ungdom fra nordre Nordland har, som følge av den norske skolepolitikken, i 
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stor grad tatt videregående utdanning. Studentoppgavene fra den samiske ungdommen 

avspeiler endringer i samfunnsmessige og politiske forhold i samtida, på samme måte som 

den tidligere nevnte forskningen. Her finnes både en etnopolitisk bevisstgjøring og forståelse 

for et pluralistisk samfunn avspeilet.  

 

I den akademiske verden i Norge har det vært en økende interesse for å studere samiske og 

urfolkstemaer. I forbindelse med det nye Samerettsutvalgets arbeid, ble det publisert en 

forsknings NOU (2007:14), med oppsummering av forskning fra området sør for Finnmark. 

Den tverrfaglige antologien Nordlands kulturelle mangfold, som bygger på et større 

tverrfaglig forskningsprosjekt, er et annet eksempel (Evjen og Hansen 2008). De siste årene er 

det kommet en rekke doktorgradsavhandlinger, med temaer knyttet til reindrift, rettigheter, 

etnopolitikk og demografi (Bergland 2005, Jernsletten 2007, Nyysøønen 2007, Ravna 2008, 

Broderstad 2008, Torp 2008, Larsen 2008). Ingen bygger spesielt på empiri fra det 

lulesamiske området, men de generelle perspektivene kan være verdifulle innspill også til en 

forståelse av historien i det lulesamiske området.    

 
 

2.4. Tysfjord – en samisk kommune 

 

2.4.1 Synliggjøring av samene 
 
Tysfjord har vært en egen kommune siden 1869. Pr. 1.10 2008 hadde kommunen et 

innbyggertall på 2042. Kjøpsvik er administrasjonsstedet og de fleste innbyggerne bor i 

Kjøpsvik, Drag og på Storjord og i den lulesamisk bygda Musken. Pr. 1.1. 2008 hadde 

Kjøpsvik 903 innbyggere, Drag 723, Storjord 230 og Musken 63. 

Tysfjord er kjerneområdet for lulesamene på norsk side. En betydelig del av kommunens 

innbyggere er samisk eller har samisk bakgrunn. Samisk etnisitet er registrert som et begrep 

ca. 1000 år før Kristus.( Hansen og Olsen 2004). Fram til andre verdenskrig bodde samene i 

fjordområdene, levde av naturalhusholdning og drev ofte med kombinasjon av jordbruk, fiske 

og fangst. Befolkningen levde forholdsvis isolert fra den øvrige befolkningen. 

På 1950 – 60 tallet skjedde store endringer i de samiske bosettingene i Tysfjord på de fleste 

områder. Samene levde og benyttet sine egne territorier mot svenskegrensen ut fra sin egen 
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måte å organisere livet på (sijda systemet). Det har preget og preger fortsatt den samiske 

befolkning i dag. 

 

Den norske velferdsstaten vokste frem etter andre verdenskrig. Den var bygd på prinsippet om 

likhet, planøkonomi, sektorisering og sentralisering. For den samiske befolkningen førte dette 

til et sterkt konformitetspress. De tradisjonelle næringene forsvant og norsk ble det bærende 

språket. Det var ikke rom for minoriteter og deres livsanskuelse og livsform. Hellemofjorden 

som fram til da hadde vært en 100% samisk bastion ble definert som fraflyttingsområde. 

Sentraliseringen startet for alvor og en stor del av fjordbefolkningen flyttet til Drag. Samiske 

tradisjoner og kultur ble satt under sterkt press. Samfunnsutviklingen krevde sterk tilpasning 

til storsamfunnets krav, rammebetingelser og forventninger for de samer som fortsatt valgte å 

bo i fjordområdene (Árrans 10 års jubileumsskrift 1994 – 2004). 

 

Disse endringene forandret samenes forståelse og forvaltning av sin egen samiske identitet. 

Bedring av folks levekår nådde også den samiske befolkning. Samene i Kjøpsvik/Storå- 

området hadde tilnærmet den samme levestandard som befolkningen for øvrig. De av samene 

som fortsatt bodde i fjordområdene endret imidlertid ikke sin samiske identitet. Dette ble 

oppfattet som negativt og problematisk av lokale myndigheter. 

 

I løpet av årene fram til 1970 tallet forsøkte man å integrere samene i den norske 

befolkningen. På slutten av 1970 - tallet ble samiske spørsmål også satt på dagsorden i 

Tysfjord kommune. Nord-Salten sameforening ble etablert i 1979. Allerede i 1982 begynte 

foreningen å arbeide med tankene om etablering av et Samisk kultursenter i området. Samisk 

selvbestemmelse på det nasjonale plan fikk vind i seilene etter Alta - konflikten tidlig på 80 – 

tallet. Utredningsarbeid ble igangsatt, grunnlaget for samisk institusjonsbygging ble lagt. Det 

viktigste tiltaket i så henseende var opprettingen av det samiske parlament – Sametinget i 

1989. Árran nasjonale senter på Drag ble åpnet av Kongen i 1994. En nærmere omtale av 

etableringen og virksomheten til Árran fremgår under kapittel 3.  

 

I Tysfjord engasjerte foreldrene seg med å kreve opplæring på samisk i grunnskolen. 

Betydningen av språket for å opprettholde samisk identitet ble sterkere og sterkere. Sterkt 

engasjement både i Sameforeningen og blant foreldre førte til opprettelse av barnehagen 

Vuonak Sámemáná på Helland som ble eiet og drevet av 4 foreldrepar i Tysfjord. Barnehagen 

er nå en del av barnehagen på Árran. Hamarøy videregående skole startet 
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samiskundervisningen på 80 tallet samt duoje som valgfag. Hamarøy videregående skole, nå 

Hamsun videregående skole hadde i skoleåret 1996/97 en klasse i formgivingsfag. En del av 

undervisningen innenfor språk og kulturhistorie ble lagt til Árran. Árran startet i 1999 

språkundervisning via lyd/bilde. Pr. i dag er dette et betydelig virksomhetsområde på Árran 

og har ca 40 elever knyttet til ordningen. 

 

Læstadianismen har hatt stor oppslutning og betydning for samene i Tysfjord. Utover det 

relgiøse har samlingene stor kulturell betydning som et møtested og kontaktpunkt for den 

samiske befolkning. 

 

Tysfjord kommune ble i 1984 en del av virkeområdet for Samisk Utviklingsfond. Samisk 

Utviklingsfond har som formål å fremme tiltak av særlig kulturell, sosial og økonomisk 

betydning for den samiske befolkning og det samiske bosettingsområdet. I januar 2006 er 

Tysfjord kommune innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Det er kommuner og 

fylkeskommuner som har ansvaret for at det blir lagt til rette for undervisning på samisk. 

På 80 – tallet ble det åpnet for lulesamisk som andre språk ved skolene i Tysfjord. 

 

2.4.2 Næringsliv i Tysfjord 
 

Tysfjord kommune har frem til nå vært den kommunen som har hatt høyest arbeidsledighet i 

Ofoten. Denne situasjonen er nå under kraftig endring. Årsakene er flere. Staten har strammet 

opp regelverket for ledigmeldte, gjennomført personlig oppfølging og krav til tiltak. Samtidig 

er det etablert flere arbeidsplasser i havbruksnæringen og innenfor Norwegian Crystallite A/S 

på Drag. Dragsamfunnet som tidligere har opplevd høy arbeidsledighet over lang tid opplever 

nå en situasjon med få ledigmeldte. På den annen side har Tysfjord fortsatt en relativt høy 

andel personer som går på tiltak. 

 

Reiseliv i Hamsuns rike utvikler og markedsfører kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og 

Tysjord. Selskapet har samarbeid med en rekke aktører slik som Nordland Fylkeskommune, 

Árran lulesamiske senter, Hamsunstiftelsen, Orca Tysfjord og Best of the Arctic. 
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Norwegian Crystallite A/S 

Bedriften ble etablert på Drag i 1996. Bedriften bruker kvarts i produksjonen og produserer 

ultraren kvarts til verdensmarkedet. Ferdigproduktene brukes i avanserte elektroniske 

produkter slik som mobiltelefon og datamaskiner. Bedriften samarbeider med ledende 

forskningsmiljø i Norge og med kundenes FoU- miljøer og gjennomfører for tiden en større 

ombygging og øker arbeidsstokken til ca 80 personer. Pr. i dag er ca. 25% av bedriftens 

ansatte ingeniører eller sivilingeniører. 

 

ASVO A/S 

Selskapets formål er å drive arbeidstrening, praktisk opplæring, produksjon og tjenesteytende 

næringsvirksomhet. Bedriften har eget vaskeri som leverer tjenester til private bedrifter og 

kommunen. I tillegg har den vedproduksjon, systue og aktiviteter innenfor husflid og duodje. 

Bediften har i dag 25 tiltaksplasser og 8 personer lønnet i staben.   

 

A/S Norcem 

Sementfabrikken i Kjøpsvik er kommunens største private bedrift med ca 115 ansatte. 

Bediften er eid av Heidelberg Cement A/S som er verdens fjerde største cementkonsern. 

Hoveddelen av produksjonen de siste årene er levert til det norske markedet. Bedriften har 

den senere tid også begynt å levere cement til Murmansk. Heidelberg Cement A/S har 

samarbeidsavtale med cementfabrikk i St. Petersburg. Den samarbeider med både nasjonale 

og internasjonale forsknings- og FoU miljø. 

 

Nordland Betongelement A/S 

Fabrikken ble etablert i 1979, ligger i Kjøpsvik og produserer betongelementer. Bedriften har 

ca 15 ansatte. 

 

Tysfjord Turistsenter er en moderne turist og overnattingsbedrift som satser på kurs, 

konferanser, overnatting og naturopplevelser. Orca Tysfjord  er en arena for forskning og 

kunnskapsformidling knyttet til spekkhoggersafari. Dagens forskning er basert på 

fotoidentifikasjon, lydanalyse og lydopplevelser knyttet til hvalens adferd. 
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Havbruksnæringen.1 

Havbruksnæringen i Tysfjord består av 3 bedrifter: 

Brødrene Hveding A/S , Korsnes  - lutfiskproduksjon        Ca 22 ansatte 

Musken Laks A/S      Ca 10 ansatte 

Spoon Fish A/S      Ca 10. 

 

Havbruksnæringen i Tysfjord er nå i kraftig vekst og har ca 40 ansatte. Dette gir muligheter 

for verdiskapning og videre utvikling. Den samiske bygda Musken fikk i 2001 2 konsesjoner 

for laks- og ørretoppdrett for å styrke og utvikle næringsgrunnlaget og opprettholde og 

videreutvikle den lulesamiske kulturen. Formålet med tildelingen var å ”bidra til å styrke 

grunnlaget for fortsatt bosetting og vekst, for på den måten å opprettholde og utvikle et ellers 

sårbart lulesamisk kulturelt og språklig miljø”. Tanken om å tildele slike vederlagsfrie 

konsesjoner til marginale og sårbare samiske samfunn fikk etter dette navnet 

”Muskenmodellen” (Sandersen 2005). 

 

Tanken om å opprette laksekonsesjoner hadde sitt utspring i Muskenaksjonen i 1995 som 

igjen avfødte det 3- årige KRD-finansierte Hellemoprosjektet. I prosjektet ble det utarbeidet 

flere ulike forslag. Å få synliggjort Muskens situasjon og arbeidet med å få tildelt 

laksekonsesjoner var det mest konkrete tiltak som Musken- prosjektet genererte. Som vist 

under kapittel 2.2. – Musken Laks A/S har foreløpig tilført ca 10 arbeidsplasser. 

 

                                                
1 Opplysninger om antall ansatte i havbruksnæringen er gitt av prosjektleder Stig Eriksen, Tysfjord kommune. 
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Kapittel 3 Árran – lulesamisk senter – presentasjon 
 

3.1 Bakgrunn 
 

Árran ble stiftet med formålet å sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv i 

lulesamisk område. Innenfor denne rammen var det ikke gitt hvordan institusjonen skulle 

formes av lokalsamfunnet og omvendt. Samspill og samhandling mellom ulike aktører og 

nivåer er en forutsetning for utforming av enhver virksomhet. Initiativet til etablering av 

Árran hadde basis i det samiske samfunnet, men samtidig var det klart at institusjonen måtte 

forholde seg til statlige, regionale og lokale organisatoriske og økonomiske rammer. I sin tale 

ved åpningen av Árran i 1994 uttrykte Kong Harald at institusjonen måtte bli en maskin i den 

samiske kulturen i lulesamisk område. Under åpningen var mange hundre mennesker til stede, 

blant annet representanter for den norske stat, Sametinget, Den norske kirke, Nordland 

fylkeskommune, nabokommuner og vertskommunen. Denne brede representasjonen bidro til 

å understreke at åpningen av Árran var en sak av nasjonal betydning. 

 

Árran kom ikke som et ønske fra en samlet lokalbefolkning. Mange – både nordmenn og 

samer – var skeptiske eller totalt avvisende. Innenfor den samiske folkegruppen finnes ulike 

oppfatninger om hvordan man bør forholde seg til storsamfunnet. På samme måte er det i 

forhold til samisk kultur med alt hva kultur innebærer og representerer. Disse ulike 

oppfatningene er dels ren politisk uenighet, dels ulike oppfatninger mellom generasjoner, dels 

ulike oppfatninger mellom grupper med ulik utdannelses- og yrkesbakgrunn og dels ulikt 

livssyn. 

 

I deler av det norske miljøet i Tysfjord finnes fra gammelt av en negativ innstilling til alt 

samisk. Dette har resultert i oppfatninger og bekymringer for at Árrans virksomhet ville føre 

til en drastisk svekkelse av det norske miljøet i Tysfjord. En ekspansjon av Árran ville rokke 

ved den norske kulturs dominerende plass, ikke bare på Drag, men i hele regionen. 

Maktflytting i retning Árran ble ansett som det verste som kunne skje og i verste fall at 

vestsiden skulle bli for mektig i forhold til Kjøpsvik og dermed en deling av kommunen på 

sikt. At samer som tidligere hadde bodd i fjordarmene fikk større innflytelse over sin egen 

utvikling falt mange tungt for brystet. Et samisk senter som plutselig oppstår midt i et 

tradisjonelt gruvesamfunn og etter hvert blir en maktfaktor i kraft av sin kompetanse ble en 
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trussel for mange. I 1999 gikk det så langt at det ble fremmet forslag om nedleggelse av 

stiftelsen Árran. Forslaget ble formidlet til ulike komiteer på Stortinget, Kommunal- og 

regionaldepartementet, Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Tysfjord 

kommune. 

 

3.2 Árran - et naturlig element i et tokulturelt samfunn 
 
Árran ble opprinnelig bygd for å romme ca 10 arbeidsplasser. Allerede i 1996 var det knyttet 

22 årsverk inklusive leietakere til Árran. I dag har ca 40 arbeidstakere sitt daglige virke i 

senteret. Árran er en av kommunens største arbeidsplasser. Utviklingen har gått raskere enn 

man kunne forvente i 1994. Den positive utviklingen er en sterk indikator på at det samiske 

samfunnet rommer muligheter både for utvikling og revitalisering av eget samfunnsliv. Den 

samiske identiteten har fått et sterkere preg hos den oppvoksende generasjon. 

 

Flere og flere har etter hvert innsett at Árran har positive ringvirkninger for næringslivet i 

regionen. Både den norske og samiske befolkningen samhandler på tvers av etniske 

skillelinjer. Denne utviklingen har resultert i utvidelse av senterets virksomhet både i form av 

fysiske lokaler og aktivitetsnivå. Motstanden mot Árran både fra samisk og norsk hold har 

minket betraktelig og de fleste opplever senteret som en naturlig del av et tokulturelt samfunn. 

 

Gjenreisningen av det samiske samfunnet gjennom etablering av samisk infrastruktur og 

kulturell dugnadsinnsats i det lulesamiske området har synliggjort samiske behov og det 

samiske mangfoldet. Det viser at målrettet arbeid nytter og at både initiativene og de faglige 

grepene må tas lokalt. Derfor er det gode grunner til og et stort behov for å satse mer på 

systematisk forsknings- og utviklingsarbeide i det lulesamiske området. Dette arbeidet kan og 

bør knyttes til Árran. Árran har allerede opparbeidet seg solid erfaring med prosjekter og 

utviklingsoppgaver. De aktiviteter som til nå har vært utført som praktisk utviklingsarbeid vil 

kunne få et viktig og nødvendig løft gjennom å ledsages av systematisk forskningsaktivitet. 

Forskning og dokumentasjon av samisk kultur, historie og samfunnsliv vil også bidra til 

positive holdninger til det samiske og dermed være et viktig bidrag i å skape likeverd og 

likestilling mellom den samiske og den norske folkegruppen i området. 

Visjonen til Árran er at senteret i fremtiden skal være den ledende samiske institusjonen i 

området. Samtidig skal Árran virke lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Med denne 
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visjonen som utgangspunkt er videre utvikling og styrking av basisvirksomhetene – forskning, 

museal virksomhet, samisk språk, kultur og samisk utdanning særdeles viktige i årene som 

kommer. 

 

Árran skal gjennom sitt formål, lover og regler levere samfunnstjenester og utføre andre 

oppgaver, og derigjennom skape merverdier for mennesker, miljø og samfunn i et 

urfolksperspektiv. Árrans basisfunksjoner omfatter samiskspråklig barnehage, 

museumsvirksomhet, språk og opplæring, samt forlagsvirksomhet og 

konferansesenterfunksjoner rettet mot reiseliv og salg av suvenirer. Basisutstillingene på 

museet er under videreutvikling, barnehagen utvides og en samisk kunnskapsbase søkes 

utviklet for reiseliv og turisme i området.  

 

3.3 Samiskspråklig barnehage 
 
Det samiskspråklige barnehagetilbudet på Drag ble etablert i 1989 som en foreldredrevet 

samisk barnehage – Vuonak Sámemána. Det var et resultat av behov for barnehageplass og 

hadde ønske om en samiskspråklig arena. Det samiske innholdet ble etter hvert utviklet med 

basis i samiske verdier som natur, fjellet, havet, eget fjøs og samisk språk. Árran overtok 

driften i august 1994 og etablerte Árran mánnágárdde som søkte å videreføre disse 

tradisjonene. Barnehangen er en 1-avdelings barnehage med plass til 18 barn og 

skolefritidsordning med plass til 10 barn. Hovedformålet er å styrke lulesamisk språk og gi 

barna gode utviklingsmuligheter og aktivitetsmuligheter, gjennom aktivt bruk av språket og 

nær forståelse og kjennskap til samisk kultur og tradisjon. Barnehagen skal sikre at barna 

bruker og utvikler lulesamisk, og aktivt stimuleres til bruk av samisk. Dette er utfordrende. På 

en konferanse i 1998 viser barnehagestyreren til at dette krever ekstra ressurser i form av 

arbeidskraft og språkressurser. Dette fordi at: 

 
”Aktiviteter som krever litt mer enn bare det å henge i lekestativene må vektlegges. 
Fisketurer til sjøs og til vanns må kunne gjennomføres. Vinteraktiviteter med pulk og ski 
er flott. Såing og høsting av naturens goder har også en mer naturlig plass i vår 
barnehage. Vi ønsker å føre en litt barskere linje hvor barna får litt utfordringer å bryne 
seg på. Lekestativene skulle gjerne være byttet ut med ei stor bjørk som barna kunne 
klatre i. Vi ønsker å kunne investere i utstyr slik at de aktiviteter som vi viser overfor 
skulle være en selvfølge. Som for eksempel sikkerhetsutstyr, gjerne en liten båt, pulker og 
eller turutstyr. Vi ønsker en barnehage som gjenspeiler det samiske i lek og i alvor.” 
(Andersen 1998).  
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Den samiske barnehagen på Árran har i dag samme hovedmål som da den ble etablert. I 

tillegg gjelder det å skape et trygt miljø for lek og læring ved å styrke smisk identitet gjennom 

språk- og kulturarbeid, samt å overføre samiske verdier. Driften finansieres med midler fra 

staten, kommunen og egenbetaling fra foreldre. Barnehagens innhold er i stor grad bestemt i 

rammeplanen for barnehager, men tilpasses også lokale forhold. Det er utarbeidet 

pedagogiske planer og modeller for bruk i samiske barnehager. Omsorg, lek, oppdragelse og 

læring ses i sammenheng.  

 

I barnehageåret 2007/2008 hadde barnehagen 21 barn. Fra høsten 2008 ble Árran godkjent 

som en midlertidig to - avdelings barnehage med i alt 36 plasser som ble tatt i bruk samme 

høst. Dette har medført at Árran i 2009 arbeider med å utvide lokaler for barnehagen i form av 

et eget nytt bygg.  

 

Når det gjelder barnehagevirksomheten, ser Árran dette i et helhetlig perspektiv som omfatter 

et samisk læringsløp fra barnehage til høgskole. Barnehagen har en viktig rolle som oppvekst- 

og læringsarena for barn under skolealder. Språkarbeid og kulturformidling er de mest 

sentrale områder for dagliglivet i barnehagen. Samisk kultur har usynlig, synlige og ytre 

markører som blant annet er matskikker, klestradisjoner, duodje, navneskikker, musikk og 

næring. Faktorer som verdinormer, tenkemåter, samhørighet og en felles historie anses som 

viktige elementer. Disse elementene er viktige å formidle på en slik måte at barna får et 

positivt syn på det samiske og at de kan være stolte av sin samiske tilhørighet (Árran 

2007c:6).  

 

Temaer for virksomheten er i årsplanen lagt opp etter årstidene. Den samiske årskalenderen 

følges. I tillegg arbeides det med temaer som kroppen, hest og slekt gjennom hele året. Når 

det gjelder duodje, nyttes materialer som skinn, ull, garn og horn I 2007 ble det jobbet med 

skinn og tresløyd. ”Barna oppmuntres også til å bli flinke med å håndtere redskaper, som for 

eksempel kniv, sag, hammer og spiker. Barna tildeles ansvar, og de får ofte ta med seg 

redskapene ut på egenhånd.” (Ibid:7). Flere foreldre ønsker å gi sine barn sitt samiske 

morsmål tilbake, og formidle samiske verdier og kultur til sine barn. Derfor er behovet for 

tilbud som Árran mánnágárdde representerer viktig for framtiden. Derfor er det fra 2009 

tilsatt en egen stilling som ”giellatjiehppe” (språkarbeider) i barnehagen. 
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3.4 Museum og forskning 
 

3.4.1 Innsamling, dokumentasjon og utstilling 
 

Siden etableringen har en av bærebjelkene i Árrans virksomhet vært museumsvirksomheten. 

Det omfatter innsamling, konservering, arkiv, bygningsvern, dokumentasjon, forskning og 

formidling. Målsettingen har vært og er å dokumentere og synliggjøre samisk historie, 

samiske rettigheter, samtid og levekår, formkunst og åndelig kultur med hovedvekt i det 

lulesamiske området i Norge.  

 

Basisutstillingen på Árran er bygd opp omkring begrepene ”mangfold” og ”endring”.  

Førstnevnte tar sikte på å vise mangfoldet i samiske samfunn ved at flere yrker og 

næringsveier presenteres, samtidig som ulike oppfatninger og syn på samfunnsforhold både i 

et historisk og samtidsmessig perspektiv presenteres. Siktemålet med å fokusere på endring er 

å vise at det samiske samfunnet har vært og er i kontinuerlig endring: 

 
”Det ”typiske samiske samfunn” av i dag kan sies å være en kombinasjon av aktiv 
deltakelse i den globale samfunnsutviklingen, og samtidig med en forankring i samisk 
egenart gjennom ivaretakelse av samisk kunnskap og grunnverdier som språk, duodje, 
drakt, slektsbånd og bruk av fjell og mark. Samtidig skapes det kontinuerlig nye samiske 
”særtrekk”, gjennom for eksempel moderne samisk kunst og design, musikk, litteratur, 
teater og forskning og utdanning, som kombinerer gamle og nye kulturelementer.”  (Árran 
2008a:9). 

 

Basisutstillingen er grovt sett bygd opp rundt identitet og lokalt samisk engasjement, høsting 

av naturens mangfold av ressurser, samisk kystkultur og den samiske gården. Siste del av 

utstillingen er under utvikling og har arbeidstittelen ”Fra vugge til grav” der siktemålet er å 

formidle den ikke-materielle delen av kulturen. Utstillingen skal være organisert rundt de 

ulike overgangsritualer i livet; fødsel/dåp, konfirmasjon, giftemål og død. 

 

Árrans gjenstandssamling består av ca 370 gjenstander. Innholdsmessig fordeler gjenstandene 

seg på gjenstander knyttet til husholdning, doudje / kunst / kunsthåndverk, håndverk, fiske, 

jordbruk, næring, ulike bruksgjenstander og en koftesamling. Aldersmessig er de aller fleste 

gjenstandene yngre enn 1900. Bare 15 gjenstander er eller kan være eldre enn 1900, 7 av disse 

er bøker (knyttet til åndelig liv), resten er stort sett gjenstander knyttet til fiske.  Den 

registrerte kulturhistoriske fotosamlingen til Árran består av 72 foto, samt en uregistrert 
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fotosamling, bestående av noen hundre foto. Motivtemaene er stort sett natur og mennesker. I 

tillegg gjennomføres samtidsdokumentasjon gjennom foto. Den kulturhistoriske samlingen til 

Árran omfatter også ca fem  hyllemeter med arkivmateriale, innsamlet tradisjonsmateriale, 

intervjuer, film, lydbåndopptak, kulturminneregistreringer og avisutklipp for å nevne det mest 

sentrale. En stor del av dette materialet har fremkommet gjennom ulike prosjekter. 

Magasinene på Árran har et samlet areal på 118 m². De er av ABM-utvikling vurdert til å 

holde ”en meget god standard og det er derfor en opplagt mulighet å bruke Árrans magasiner 

som et fellesmagasin for gjenstandsmateriale som oppbevares under svært skadelige forhold i 

andre museer.” (Ibid:22).  

 

Sametinget overtok forvaltningsansvaret for de samiske museene i 2002, og har arbeidet med 

en reform som har medført at Árran har fått museumsansvar både for det lule- og pitesamiske 

områdeti. Museumsarbeidet på Árran har vært og er fortsatt knyttet til utvikling av en 

basisutstilling, museumssamling, konservering og bevaring, kulturminner og kulturmiljø, 

bygningsvern, formidling og forskningsprosjekter. En detaljert oversikt over utviklingen av 

museumsarbeidet med framtidige utfordringer framgår av Árrans plan for 

museumsvirksomheten 2008-2012 (Árran 2008a).  

 

Når det gjelder museumsvirksomheten i pitesamisk område, skal det ha som mål å øke 

kunnskapen om samisk livsformer, kultur og historie. Gjennom dette skal pitesamisk kultur 

og identitet styrkes. Det pitesamiske språkområdet ligger i Nordland fylke og strekker seg fra 

området rundt Saltenfjorden, Sulitjelmavassdraget til Saltfjellet. På svensk side ligger det 

pitesamiske språkområdet rundt Arjeplog, Arvidsjaur og ned til Bottenviken. Lule- og 

pitesamisk overlapper og til dels glir inn i hverandre. Språkmessig er dialektene svært like. 

 

3.4.2 Kulturminner 
 

I forbindelse med vannkraftutbyggingen av Kobbelvvassdraget på 1980-tallet ble det gjort 

skade på automatisk fredete samiske kulturminner ved Jierdajávrre i Hamarøy kommune i 

Nordland. Det var anlagt en vei frem til anleggsområdet gjennom et område med steingjerder 

og teltboplasser. Høsten 1999 tok Statkraft SF initiativ overfor Samisk kulturminneråd med 

ønske om å få gjennomført avbøtende tiltak. Samisk kulturminneråd engasjerte Árran 

lulesamisk senter som faglig ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. Feltarbeidet ble 
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gjennomført i august 2000, og omfattet restaurering av steingjerdene samt utgravning av flere 

boplasser. Til sammen seks personer deltok i hele eller deler av feltarbeidet. Resultatet av 

dette arbeidet er senere publisert i en kulturhistorisk folder (Pramli 2000). I tillegg er området 

skiltet samt at det er satt opp en tavle nær kulturminneområdet med informasjon om 

prosjektet. 

 

I forbindelse med gjennomføringen av Miljøverndepartementets verdiskapningsprogram for 

kulturminner søkte Árran 27.06. 2006 Riksantikvaren om å få delta med prosjektet ”På 

fjorden, i bygda og til fjells i forfedrenes fotspor – Samisk kulturarv som grunnlag for 

reiselivsutvikling” i programmet. Prosjektet tok sikte på å anvende samisk kulturarv som 

grunnlag for reiselivsutvikling gjennom følgende tre delmål: 

 

• Utvikle forutsetninger for kunnskapssbaserte reiselivsaktiviteter med basis i lokal samisk 

kultur (forutsetter registrering av kulturminner) 

• Synliggjøre den samiske kystkulturen i Tysfjord med utgangspunkt i tradisjonelle og 

samtidsmessige aktiviteter(forutsetter båtturer med innlagte båtturer) 

• Natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser over Kjølen til Sverige (turer langs 

vandringsledene fra Hellmobotn og Sørfjorden). 

 

Árrans forslag til mål, tiltak, organisering og gjennomføring av prosjektet, tok utgangspunkt i 

en nærmere analyse av de forutsetninger som finnes i det valgte geografiske området – 

Tysfjord, til å kunne ta i bruk samiske kulturminner i et verdiskapningsperspektiv. Arbeidet 

avdekket manglende forutsetninger i selve grunnlaget for å kunne gå direkte på 

kommersialiseringsdelen av kulturminnene. Dette på grunn av at det ikke er foretatt 

tilstrekkelige registreringer av samiske kulturminner i området. Derfor foreslo Árran tiltak 

som både omfattet registrering, tilrettelegging og kommersialisering. Riksantikvarens utlyste 

midler synes i stor grad å ha vært forutsatt til tilrettelegging av tiltak med fokus på 

kommersiell tilrettelegging. Det ble ikke gitt støtte fra Riksantikvaren til prosjektet ved siste 

tildeling 13.03. 2007. Prosjektet ble også oversendt Arbeids - og inkluderingsdepartementet til 

vurdering i forbindelse med departementets arbeid med et verdiskapningsprogram for 

næringskombinasjoner i samiske strøk. 

 

Nordkraft Vind AS planlegger et vindkraftanlegg i Sørfjord i Tysfjord kommune, i to felt 

henholdsvis felt 1 i Kjerringvatnområdet og felt 2, Skogvannområdet. I den forbindelse ble 
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Árran lulesamisk senter antatt for å gjennomføre kulturminneundersøkelser i felt 1, 

Kjerringvatnområdet. To personer ble engasjert fra Árran for å gjøre 

kulturminneregistreringene. Feltarbeidet ble gjennomført i 2008. Befaringen påviste en rekke 

kulturminner blant annet teltboplasser, steingjerder, melkeplasser og hellere. I løpet av høsten 

2008 vil det bli utarbeidet en rapport om kulturminneregistreringene i Sørfjordfjellet.  

 

Árran har betydelig kompetanse innenfor kulturminneområdet. Samiske kulturminner og 

kulturmiljø kan benyttes i utvikling av lokalsamfunn og næringsliv og viser blant annet til 

verdiskapningsprogrammet som er skissert i institusjonens strategiplan. Registrering av 

kulturminner, kunnskap om kulturminner og forskning på kulturminner kan skape grunnlag 

for en samlet verdikjede med kunnskapsbygging, forskning, formidling og verdiskapning. 

 

3.4.3 Forskningsvirksomhet  
 
Siden etableringen har Árran vært involvert i flere større og mindre forskningsprosjekter. De 

har først og fremst vært knyttet til utviklingen av museet, kulturminnearbeid og egeninitiert 

forskning. Árran har deltatt i det tverrfaglige forskningsprosjektet ”Etniske relasjoner i nordre 

Nordland i historisk perspektiv. ”Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd for et 

tidsrom av 4 år og ble avsluttet i 2007 med utgivelsen av en egen bok om prosjektet (Evjen og 

Hansen 2008). Prosjektet ble administrert av Árran. I prosjektet deltok forskere fra Árran, 

Lofotmuseet i Kabelvåg og Universitetet i Tromsø som til sammen dekket fagfeltene 

arkeologi, historie og sosialantropologi. Den overordnede målsettingen for prosjektet har vært 

å studere de sammensatte etniske prosessene som har utfoldet seg i Nordland i et tidsspenn fra 

middelalderen og frem til i dag. De nye innsikter som framkom gjennom prosjektet knytter 

seg til: 

 

• reindriftens oppkomst og utvikling i regionen 

• endringer i etnisk tilhørighet som følge av moderniserings- og 

industrialiseringsprosessene på 1800- og første del av 1900-tallet 

• problematikken omkring brudd og kontinuitet av dypereliggende kulturelle strukturer 

som formidles gjennom fortellertradisjoner - konkretisert ved studiet av forestillinger 

og praksiser knyttet til døden som fenomen 

• omfanget av samisk bosetting og næringsaktivitet i Lofoten i eldre tid 
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• Ofotens befolkningshistorie på 1700-tallet med vekt på demografiske utviklingstrekk 

og etnisk sammensetning. 

 

I forbindelse med at Nord-Salten Kraftlag søkte om å bygge ut Forsanvatnet i Steigen til 

produksjon av elektrisk kraft, tildelte Sametinget Árran oppgaven med å dokumentere 

historiske tradisjoner i området. Prosjektet som besto av forundersøkelser, kildegranskninger 

og informantintervju. Arbeidet ble sluttført med en rapport i 2007. 

 

I forbindelse med et prosjekt om å utvikle Árran til en samisk kompetanseinstitusjon innen 

kunnskap, fornyelse og verdiskaping i lulesamisk område gjennomført våren 2006 og høsten 

2007, ble seks søknader om forskningsprosjekter fremmet overfor Norges forskningsråd. De 

omhandlet endringer fra fangstsamfunn til fiskersamfunn i Nordre Nordland og Ofoten, den 

samiske gårdens opprinnelse og utvikling i Nordre Nordland, fortellinger om samisk 

smertehåndtering knyttet til grenselostrafikken i Tysfjord, samisk ressursutnytting og 

landskapsforståelse i et kjønnsperspektiv, urfolks tradisjoner og nye utfordringer i 

nordområdene, og undervisningsmetodiske utfordringer knyttet til digitalisert 

språkundervisning i samisk. Samtlige søknader ble avslått blant annet på grunn av et 

manglende forskningsmiljø ved Arran. 

 

Árran Lulesamisk senter er gitt ansvar for forsknings- og dokumentasjonsvirksomhet om 

grenselostrafikken under andre verdenskrigen. Prosjektet som startet i 2008 vil ha fokus på 

den generelle grenselostrafikken og ikke på grenselosene som enkeltmennesker. Prosjektet er 

faglig organisert gjennom ei prosjektgruppe bestående av forskere fra Falstadsenteret, 

Universitetet i Tromsø/Høgskolen i Bodø og Árran og vil vare i tre år. Aktiviteter i prosjektet 

er å foreta en: 

 

• Historiefaglig dokumentasjon av grenselostrafikken i samiske områder generelt, og i 

Tysfjord spesielt 

• Kulturfaglig dokumentasjon av den samiske grenselostrafikkens plass i norsk krigs- og 

etterkrigshistorie 

• Analyse av de samiske grenselosenes manglende anerkjennelse av de samiske 

grenselosene som mulig uttrykk for fornorskingspolitikken og den alminnelige 

oppfatning av samene i det norske samfunn både før og etter 2. verdenskrigen. 
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Árrans forskningsinnsats har avdekket at det ennå gjenstår mange og uløste spørsmål knyttet 

til ulike sider ved samisk kultur, historie og språk innen det lulesamiske området. Det er 

derfor store behov for å øke innsatsen mot forskning. Det er viktig å ha et så helhetlig bilde 

som mulig av både det fortidige samiske samfunn og dagens samiske samfunn, både for å 

forstå de prosesser som skjer i et samtidsperspektiv og for å utvikle det samiske samfunn 

videre inn i fremtiden.  

 

3.5 Språk og opplæring 
 
For å kunne forvalte bruken av samisk språk ved Árran, ble det i 1996 tilsatt en 

språkmedarbeider. Høsten 1998 ble det igangsatt en prosess for å få gjennomført 

fjernundervisning i lulesamisk til elever ved grunn- og videregående skoler i Steinkjer, 

Trondheim og Oppdal kommuner i Trøndelag. I januar 1999 investerte Árran 

videokonferanseutstyr til undervisningen og antallet språkmedarbeidere økes med en. Fra da 

av utvikles undervisning i samisk via videokonferanse nærmest til en fast oppgave for Árran.  

 

Árran etablerte i 1999 Lulesamisk språk- og studiesenter med hovedoppgave å være et 

koordineringsorgan for ulike utdanningsinstitusjoner i regionen og være pådriver for å 

arrangere ulike kurs samt sette i gang og være en pådriver for at ulike tiltak som fremmer 

lulesamisk språk blir igangsatt. Det iverksatte språkrøkterarbeidet fortsatte med arbeid rettet 

mot barna i Árrans barnehage og utvikling av samisk terminologi. Administrative ord og 

begrep er under stadig utvikling og nye ord og uttrykk er tatt i bruk. Dette som en del av 

Árrans satsing på utadrettet virksomhet, da lulesamisk er i ferd med å etablere seg som et 

språk som brukes i flere sammenhenger. Stadig er det behov for tolking ved ulike 

arrangementer.  I tillegg har Árran stått som teknisk arrangør av mindre språkkurs i Fauske og 

Bodø i 1998 og 1999. Árran engasjerte seg i 1999 også i utgivelsen av Sámásta-kurset som er 

et lulesamisk språkkurs for nybegynnere. Kursbøkene Sámásta 1 og 2 utgis av Árran 

henholdsvis i 2000 og 2001 som parallellutgivelser på norsk og svensk (Nystø og Johnsen 

2000, 2001). Samarbeidspartene i Sámásta er Árran, Sámij åhpadusguovdásj/Samernas 

utbildningscentrum, Jokkmokk og Sveriges Utbildningsradio, AB, Stockholm som har 

utarbeidet radioprogram og en nettside med interaktive øvinger til kurset. 
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I 2003 gjennomførte Árran opplæring på lulesamisk ved to universiteter i Budapest og 

Ungarn. Det ble undervist i fire perioder som varte to uker hver. 22 studenter fulgte 

undervisningen derav noen fra to andre universiteter. Undervisningen ble lagt opp som 

forelesninger i lulesamisk grammatikk med dialoger fra Sámásta 1 og boka Stuorlådde. En 

liten grammatikk fra kursboka Sámasta 2 ble oversatt til ungarsk og dialoger fra Sámásta 1 og 

2 samt leksjonsordlistene ble oversatt til engelsk. 

 

I 2006 utprøves korte språkkurs og korte språkbadkurs som med grunnlag i erfaringer ikke 

videreføres i 2007. Derimot ble et lulesamisk språkopplæringsprogram over 10 måneder i 

2006 til personer med realkompetanse i samisk vellykket. Ni personer avsluttet opplæringen 

med eksamen i lulesamisk som andrespråk på videregående nivå. Programmet var et 

samarbeid mellom Árran, Sametinget, Nordland fylkeskommune, Aetat og ASVO, Drag. 

 

I 2005 har opplæringen via videokonferanse i lulesamisk økt til 20 elever fra 8 ulike grunn- 

og videregående skoler i Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag og Hordaland. Høsten 2007 

omfatter undervisningen 23 elever fra 10 skoler. Driftskostnadene for undervisningen er 

selvfinansierende. I tillegg til at det blir gitt undervisning, arbeides det kontinuerlig med 

metodevalg og læringsstrategier. En nærmere redegjørelse hva dette omfatter framgår av 

punkt 5.9.2 Verdiskapning knyttet til samisk språk. Når det gjelder utviklingen i bruk av 

samisk i Tysfjord og framtidige utfordringer, framgår det av punkt 5.4 Språkperspektivet – 

Samisk. 

 

3.6 Forlagsvirksomhet 
 
Árrans datterselskap Julevsáme Æládus Guovdásj AS/Lulesamisk Næringssenter AS 

organiserer og driver kommersielle tjenester i og rundt Árrans virksomhet. Driften av forlaget 

Báhko utgjør hovedtyngden av denne virksomheten. Forlaget utvikler og utgir lulesamiske 

læremidler og litteratur. En oversikt over utgivelsene framgår i tabellen nedenfor: 

 
Type bokutgivelse Forfatter År 
Læremidler:   
Sámásta + Hárjjidusá 1 (norsk/svensk) Anders Nystø og Sigmund Johnsen 2000 
Dialog CD til Sámásta 1  2005 
Sámásta + Hárjjidusá 2 (norsk/svensk) Anders Nystø og Sigmund Johnsen 2001 
Julevsáme Doahkojgapte Kaia Andersen 2005 
Lávllaga hefte + CD  2005 
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Giella Fábmo Barggo-/ Låhkåmgirjje Kaia Kalstad 2005 
Skjønnlitteratur:   
Gå skirri sádá Kurt Tore Andersen 2003 
Buojddedågge, Buojddedågge Anders Urheim 2004 
Hálldesadje Anita Nergård 2005 
Láttakjahke ja biernnajahke Gøran Andersen 2005 
Sjokoláda ja næjtso Kurt Tore Andersen 2005 
Den læstadianske vekkelsen i Tysfjord Kurt Tore Andersen 2007 
Annet:   
Reindrifta i Jierddavuobme/Gjerdalen Marte C. Pramli 2000 
Ofoten 1701-1801: folketall og etnisk sam. Janicken Elisabeth Olsen 2006 
Utgravingsrapport fra Vielggisbákte Oddmund Andersen 2006 
Bálges CD Lars Magne Andreassen 2007 
 
 
Árran Tjálarájddo/Skriftserie - Vitenskapelig tidsskrift: År 
Tjálarájddo/Skriftserie nr.1 – 2005 Fra villreinjakt til reindrift  2005 
Bårjås - Populærvitenskapelig tidsskrift  
Dutkam julevsáme guovlon - Forskning i lulesamisk område 1999 
Læstádianissma – Tjuorvvo jienas sjadde giedjegij  
Læstadianismen – Fra en ropende røsts til en voksende blomst 

2000 

Sámij duobddága - Samiske landskap 2001 
Julevsámegiella uddni – ja idet? - Lulesamisk språk i dag – og i morgen? 2002 
Politihkka, láttaga ja identitehtta - Politikk, multebær og identitet 2003 
Fuolkke, juolge ja stiebila – nuorran Sámen  
Røtter, føtter og slagstøvler – om å være ung i Sábme 

2004 

Vantsa, guollim ja álmmukjáhkko – Sáme merragáddekultuvrra 
Båter, fiske og folketro – Samisk kystkultur 

2005 

Ulmutja, årudagá ja guhkes ájádusá - Folk, hus og lange tanker 2006 
Subttsasa, árvo ja boahtteájgge - Fortellinger, verdier og framtid 2007 
Valjesvuohta – Mangfold 2008 
 
 

3.7 Strategisk arbeid for framtidig kompetanseutvikling  
 

3.7.1 Bidrag til en kunnskapsstrategi  
 

Árran iverksatte et utviklingsarbeid for senteret i 2005 med sikte på framtidig kompetanse, 

innovasjon og verdiskapning, som resulterte i en egen strategiplan for perioden 2007 – 2009 

(Árran 2007a). Under visjonen ”Urfolk viser vei” ble målet om at ”Árran skal være en aktiv 

kompetanseinstitusjon for utvikling, dokumentasjon og formidling av samisk kunnskap og 

erfaringer” utviklet. Dette med utgangspunkt i at kunnskap er summen av kultur, erfaring, 

læring, holdninger og ferdigheter.  Kompetanse er evnen og muligheten til å utøve kunnskap.  
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Árran skal utvikle tradisjonell samisk kunnskap i kombinasjon med ny kompetanse i et 

nasjonalt, regionalt, lokalt og grenseoverskridende internasjonalt perspektiv. Kunnskap og 

kompetanse vil være nøkkelfaktorer for å møte utfordringene i det samiske samfunnet i 

framtida. 

 

 På denne bakgrunn vil: 

 

• Árran bidra til kompetansespredning gjennom publisering, veiledning og formidling. 

• Árran arbeide med fokus på resultater, oppgaver, anvendbar kunnskap og kompetanse, 

endringsorientering, positive fremstillinger og kvalitet og videreutvikle sitt fagmiljø 

med ytterligere faglig, tverrfaglig og metodisk kompetanse til å drive forskning og 

utvikling med vitenskapelig kvalitet.   

• Árran i et verdiskapingsperspektiv gjennom kunnskapsproduksjon og formidling 

bidrar til kulturbasert næringsutvikling og nye kompetansearbeidsplasser i regionen.  

• Árran utvikle nye kompetansearbeidsplasser med basis i samiske verdier. 

 

Foruten at eksisterende kompetanse og basisfunksjoner skal fornyes og videreutvikles, ble det 

valgt fire framtidige innsatsområder som det ble vurdert knyttet særskilte muligheter til 

utvikling for Árran: 

 

1. Videreutvikling av metoder og pedagogikk for fjernundervisning via videokonferanse 

i samisk språk i et nasjonalt perspektiv 

2. Utvikle en organisasjon og infrastruktur for å drive opplæring, utdanning og forskning 

3. Arbeide med nordområdespørsmål som deltaker, medaktør og hovedaktør i et 

grenseoverskridende perspektiv 

4. Delta som samisk kunnskapsbase i utvikling av reiseliv og turisme i området 

 

Árrans arbeid tok utgangspunkt i en rekke fremtidige utfordringer for samiske samfunn i 

Nordland, som blant annet er følgende: 

 

• Lulesamisk språk og kultur er sterkt truet og det må igangsettes kortsiktige og 

langsiktige tiltak. Utdannings- og forskningsfeltet må styrkes 
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• Tysfjord kommunes innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk, noe som 

også har konsekvenser for regionale aktører 

• Regjeringens satsing på nordområdene 

• Eget samisk utdannings- og forskningsprogram i regi av Norges Forskningsråd 

• Eget forsknings- og dokumentasjonssenter for grenselosene i Tysfjord 

• Egen samarbeidsavtale mellom vepserne i Karelen og Árran 

• Sterkere internasjonalisering av urfolksspørsmål 

• Miljøvernedepartementets pilotprosjekter på kulturminneområdet 

• Sametinget som politisk organ styrkes 

• Samarbeidsavtaler mellom fylkeskommuner og Sametinget, herunder Nordland 

fylkeskommune 

• Samisk språk- og kulturkompetanse etterspørres i sterkere grad  

• Samiskspråklig opplæring på grunn- og videregående skoles nivå styrkes 

• Nasjonal prosess for vern og bruk for Tysfjord-/Hellmo-området i regi av 

Miljøverndepartementet og Sametinget 

• Kompetanse i nordområdespørsmål i et urfolksperspektiv. 

 

3.7.2 Nettverksutvikling 

 
Et annet siktemål med Árrans kompetanseutviklingsprosess (jf. punkt 3.7.1) var å utvikle 

Árran som en samisk kompetanseinstitusjon inn i et større samisk fagfellesskap, det regionale 

høgskolemiljøet i Nordland og forankre sentret til et internasjonalt forskningsmiljø for 

nordområdene. Derfor har Árran (jf. 2007a og b:10-11 (punkt 4.2.1)): 

1. tatt initiativ til – og deltatt i etableringen av Samiske institusjoners 

nordområdenettverk 29.06. 2006, som i mars 2009 bærer egennavnet ”SamiNorth”, 

består foruten Árran av Saemien Sijte (Snåsa), Sijti Jarnge/Samisk kultursenter 

(Hattfjelldal), Várdobáiki samiske senter (Evenes), Internasjonalt fag- og 

formidlingssenter for reindrift, Gáldu-Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Sami 

allaskuvla (Samisk høgskole) (alle Kautokeino) og Samisk nærings- og 

utredningssenter, Tana. (Samiske institusjoners nordområdenettverk 2008). 
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2. inngått en avtale med Høgskolen i Bodø 13.04. 2007 om etablering av et 

”Forskningsinstitutt for urfolksstudier”. En nærmere omtale av avtalen er gitt i punkt 

3.7.3 nedenfor. 

3. inngått en avtale 23.03. 2007 om samarbeid om forskning og utdanning innenfor sine 

interesseområder med Scott Polar Research Institute ved University of Cambridge, 

Storbritannia. 

4. inngått en treårig avtale 27.04. 2007 mellom Sametinget og Árran om gjennomføring 

av et forsknings- og dokumentasjonsprosjekt om grenselostrafikken under 

2.verdenskrig. En nærmere beskrivelse av prosjektet er gitt i punkt 3.4.3 foran. 

 

Med etableringen av disse forsknings- og kompetansenettverkene, er det Árrans vurdering når 

det gjelder de fire forannevnte punktene at:  

 

Punkt 1: 

Árrans medlemskap i Samiske institusjoners nordområdenettverk gir Árran forankring i det 

samiske arbeidet som utøves i Norge i et nasjonalt perspektiv med hensyn til forskning og 

utvikling. Dersom nettverket utvides til å omfatte samiske institusjoner i Finland, Sverige og 

Russland, etableres et formelt samarbeid over landegrensene og gjør det lettere å utvikle et 

felles samarbeid på FoU-området med andre urfolk i verden. 

Punkt 2: 

Avtalen med Høgskolen i Bodø (HBO) er av regional karakter som også omfatter etablering 

av et felles forskningsinstitutt på sikt. Etableringen er en helt ny modell i samisk 

sammenheng, og vil gi synergieffekter for begge institusjonene. I tillegg gir avtalen Árran 

forankring til en regional høgkompetanseinstitusjon, som er i ferd med å utvikle seg til et 

universitet (jf. nærmere omtale i punkt 3.7.3 nedenfor).  

Punkt 3: 

Samarbeidsavtalen med Scott Polar Research Institute ved University of Cambridge gir Árran 

muligheter til en forankring til et ledende internasjonalt høgkompetansemiljø, spesielt når det 

gjelder nordområdestudier. Denne avtalen må også ses i forbindelse med avtalen med HBO. 

Punkt 4: 

Avtalen med Sametinget om et dokumentasjonsprosjekt om grenselostrafikken under andre 

verdenskrig forutsetter et samarbeid med andre institusjoner som arbeider med krigsrelaterte 

temaer, også i Tyskland. I Norge gjelder det først og fremst Senteret for studier av Holocaust 

og livssynsminoriteter, Oslo. 
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Sett i sum omfatter disse fire samarbeidsavtalene et regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

nettverk med høgkompetanseinstitusjoner som i varierende grad arbeider med 

urfolksspørsmål. I tillegg omfatter det et internt samisk nasjonalt nettverk med 

grenseoverskridende potensial, også i forhold til andre urfolk i verden.  

 
 

3.7.3 Etablering av et Forskningsinstitutt for urfolksstudier 

 
Etableringen av Forskningsinstituttet for urfolksstudier skal i henhold til avtalen mellom 

Árran og Høgskolen i Bodø av 13.04. 2007 etableres og lokaliseres ved Árran på Drag i 

Tysfjord: 

 

• Formålet med instituttet er å etablere et langsiktig og strategisk forsknings- og 

kunnskapsmiljø der komplementaritet og spesialiteter ved begge institusjoner legges 

til grunn 

• Instituttet skal medvirke til styrking av forskning, utdanning, utviklingsarbeid og 

formidling i et tverrvitenskaplig perspektiv 

• Etableringen av instituttet skal gi synergieffekter for begge institusjonene 

 

Når det gjelder: 

 

• forskning, skal språk- og kulturforskning i den lulesamiske regionen være et 

hovedanliggende. Dessuten skal instituttet bygge opp internasjonal 

forskningskompetanse på urfolk innenfor et nasjonalt og internasjonalt 

forskningsnettverk. 

• utdanning, skal det utvikles undervisningsprogrammer innrettet mot urfolks 

kunnskaps- og kulturtradisjoner, nordområdespørsmål og levekår i området for Den 

nordlige dimensjon. Det skal gis undervisningstilbud i lulesamisk språk på 

høgskolenivå på Árran. 

 



 53

Etableringen av forskningsinstituttet vil føre til nye innovasjons- og verdiskapningsmuligheter 

i et geografisk område – Nord-Salten, som er et typisk småsamfunnsområde med spredt 

bosetting og noen mindre tettsteder. Regionen har en samisk og norsk befolkning og et 

næringsliv som i dag består av primærnæringer, industri og tjenesteyting, med Árran, 

Tysfjord, KUN senter for kunnskap og likestilling, Steigen og Hamsunsenteret , Hamarøy 

som FoU – institusjoner. 

 

Forskningsinstituttet vil bidra til faglig utvikling som: 

 

a) Gjør Árran til en institusjon som er i stand til å utføre oppdrag som krever høy 

kompetanse på flere fagområder enn institusjonen har i dag. I tillegg vil det gjøre Árran 

mer interessant som samarbeidspartner regionalt, nasjonalt og internasjonalt i forsknings- 

utrednings- og utdanningsprosjekter.   

 

b) Vil føre til økt antall ansatte med høyere utdanning på Árran, med de positive følger det 

har for lokalsamfunn, region og Nordland fylke med hensyn til demografi (herunder den 

utdanningsmessige sammensetning av befolkningen) og samfunnenes levedyktighet og 

utviklingsmuligheter. 

 

c) Skaper et nytt alternativ for rekruttering av lokal og regional ungdom til studier på 

høgskolenivå, samt personell til flere høykompetansearbeidsplasser på Drag. Spesielt 

gjelder dette ungdom og familier som ønsker at deres barn skal få tilgang til 

samiskspråklig barnehage- og grunnskoletilbud. Dette er i tråd med Nordland 

fylkeskommunes FoU-strategi for næringsutvikling i Nordland 2006 – 2013, der det under 

institusjonsstrategier heter at:  

 
”Rekrutteringsstrategier må bygge på en helhetlig samfunnsutvikling som ivaretar ulike 
tilbud og sider ved samfunnet som gjør det attraktivt å slå seg ned i fylket. Disse 
strategiene må sees i sammenheng med strategier med sikte på å dempe fraflyttingen fra 
fylket eller stimulere til tilbakeflytting.” (Nordland fylkeskommune 2005a:26). 

 

d) Fører til rekruttering av flere studenter og økt forskningsaktivitet på Høgskolen i Bodø, og 

som samtidig virker avklarende for høgskolen i forholdet til fylkets samiske befolkning, 

når det gjelder målet om å utvikle høgskolen til et universitet. I samarbeidsavtalen mellom 

Sametinget og Nordland fylkeskommune av 12.06. 2006 er dette understreket ved at: 
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”Partene er enige om at samisk forskning bør styrkes. Partene er enige om å arbeide 
for at et eventuelt fremtidig universitet i Bodø også må innehold det samiske 
perspektivet og at den samiske forskningen ved universitetet får en sentral plass.” 
(Sametinget og Nordland fylkeskommune 2006:Kapittel 7) 

 

e) Med Árrans samarbeidsavtale av 23.03. 2007med Scott Polar Research Institute, 

University of Cambridge, vil studenter og ansatte i begge institusjoner ha adgang til et 

internasjonalt utdannings- og forskningsnettverk med høy kompetanse på urfolkspørsmål i 

nordområdene.  Dette vil bidra til målsettingen om å utvikle et mer internasjonalt 

Nordland (jf. Fylkeskommunens handlingsplan for internasjonalisering 2005 – 2007, 

spesielt målgruppene ungdom, samer og høgskolene (Nordland fylkeskommune 2005c:13-

14)). 

 

Nordlands fylkeskommunes har understreket vedrørende valg av forskningstema i fylket blant 

annet at: ”Lule- og sørsamisk forskning må gis høyere prioritet og i langt større grad settes 

på dagsorden enn det som er i tilfelle i dag.” (Nordland fylkeskommune 2005a:23). 

Etableringen av Forskningsinstituttet for urfolksstudier er et naturlig løft i denne 

sammenheng. I tillegg faller etableringen innenfor kompetansesatsingen i Utviklingsprogram 

for Nordland 2004-2007 (Nordland fylkeskommune 2005b:11-13 (Resultatområdene 3.2 

Kompetanse og 3.3 Innovasjon og entreprenørskap)). Tilsvarende gjelder det Regjeringens 

nordområdestrategi av 01.12.2006 der det heter at: ”Regjeringen vil bidra til oppbygging av 

kapasitet ved de samiske institusjoner innen urfolksrelatert forskning.” (Del.3 

Urfolksspørsmål, siste kulepunkt). Sametinget støtter også etableringen av 

forskningsinstituttet i oppfølgingen av samarbeidsavtalen med Nordland fylkeskommune: 

”Partene arbeider for etablering av et forskningsinstitutt for urfolksstudier i samarbeid 
med Høgskolen i Bodø og Árran.” (Sametinget og Nordland fylkeskommune 2008:10). 

 
 

3.8 Nordområdearbeidet 
 

3.8.1 Nordområdeprosjekter 
 
Árrans strategiske arbeid for framtidig kompetanseutvikling inkluderte arbeidet med 

nordområdespørsmål (jf. punkt 3.7.1 nr.3 foran). Det substansielle innholdet med hensyn til 

nordområdene ble utviklet parallelt med strategiarbeidet (Árran 2006 og 2007c). Dels ble det 

knyttet til Nordland fylkeskommunes arbeid med å utvikle en handlingsplan for 
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fylkeskommunens nordområdesatsing (Nordland fylkeskommune 2006 og 2007), dels til 

etableringen av - og arbeidet som koordinator for Samiske institusjoners nordområdenettverk, 

(jf. rapport 2008) og for øvrig til Árrans arbeid med nordområdespørsmål som egeninstitusjon 

(Árran 2006, 2007c).  

 

I Nordland fylkeskommunes handlingsplan for nordområdesatsing  (2007) ble Árran tillagt 

ansvaret for tre tiltak: 

 

1. Utvikle spisskompetanse på Árran om urfolks interesser i relasjon til økonomiske 

aktiviteter i nordområdene. Konkret omfattet det i 2006, 2007 og 2008 en forelesning om 

urfolk og olje/gass på Handelshøgskolen i Bodøs Joint Master of Science in Energy 

Management (master i energiledelse).  

2. Studieopplegg om urfolk i et nordområdeperspektiv som omfattet en årlig forelesning på 

Høgskolen i Bodøs Bachelor of Circumpolar Studies 2006, 2007og 2008, samt utvikling 

av pensumlitteratur. Dette ble gjennomført som et eget prosjekt med mesteparten av 

arbeidet utført i 2007 og rapportering i 2008 (Árran 2008b). Prosjektet ble finansiert av 

Sametinget og Nordland fylkeskommune.  

3. Utvikle et samarbeidsprogram med samer i Nordland og vepsere i Karelen i Russland. Det 

omfattet å finne aktuelle samarbeidsinstitusjoner i Nordland og Russland og bidra til at 

samarbeidet også utvikles til organisasjoner og representanter for det sivile samfunn i 

Nordland. En nærmere omtale av prosjektet er gitt i punkt 3.8.2 nedenfor.  

 

Med ovennevnte tiltak har Árran, når det gjelder forholdet til Høgskolen i Bodø, forut før 

avtalen 13.04. 2007 etablert et prosjektsamarbeid med begge nordområdesentrene på 

Høgskolen: Senter for nordlige studier og Nordområdesentret for næringslivet som nå er slått 

sammen til et felles senter for Business and Governance.  

 

Etableringen av Samiske institusjoners nordområdenettverk ble gjennomført som et eget 

prosjekt i tiden 29.juni 2006 – 30.juni 2008 (jf. omtalen i punkt 3.7.2 nr.1 foran og punkt 

5.6.3 nedenfor).  

 

Árran har i 2006, 2007, 2008 og 2009 deltatt i nordområdearbeidet på egne vegne og som 

koordinator i SamiNorth (jf. punkt 3.7.2 nr.1 foran) med en rekke foredrag i møter, seminarer 

og konferanser: 
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Ø http://arran.custompublish.com/index.php?cat=70805&offset=0&ps=  
 

3.8.2 Samarbeid med vepsere i Russland 
 
I Barentsregionen er det tre urfolk: Samer, nenetsere og vepsere (Pettersen 2002:60-63). 

Sistnevnte bor i Karelen og over i Leningrad fylke, Russland. Samisk og vepsisk er de minste 

av finsk-ugriske språk. Gjennom Árrans strategiarbeid i 2006 og våren 2007, ble det i 

tilknytning til utviklingen av Nordland fylkeskommunes handlingsplan for nordområdesatsing 

(jf. punkt 3.8.1 nr.3 foran), foreslått at det etableres et samarbeidsprogram mellom samer i 

Nordland og vepsere i Karelen, som et prosjekt i tilknytning til Árran. Det tok dels 

utgangspunkt i historiske forhold som at det er dokumentert gjenstandsfunn fra 900-tallet som 

viser at det har vært kontakt mellom folkegrupper i Russland og Tysfjord (Andersen 2007), og 

at denne kontakten også gjenspeiles i samiske stedsnavn i området. Dels reflekterer det også 

Árrans strategiske valg om et forpliktende engasjement overfor Russland som geografisk 

sammenfaller med Nordland fylkeskommunes vennskapssamarbeid. Samarbeidet er forankret 

i mål og strategier vedtatt av Regjeringen, Sametinget i Norge, Nordland fylkeskommune, 

Barentssamarbeidet og samarbeidsavtale inngått mellom Nordland fylkeskommune og 

Leningrad Oblast. 

 

Árran foretok en delegasjonsreise til Petrozavodsk og vepsiske områder i Karelia i perioden 

02.06. – 06.06. 2008. Det er avviklet gjenvisitt fra vepsisk side til Nordland og Árran i 

perioden 26.09. – 01.10.2008. Målsettingen med samarbeidet er å etablere et fast og langsiktig 

arbeid for felles utvikling og kunnskapsutveksling mellom samer i Nordland og vepsere i i 

Karelen, Russland. Samarbeidet skal skje gjennom en koordinert organisering hvor 

avtalepartene skal ha en likeverdig status og rolle i samarbeidet. 

 

Samarbeidspartnerne har pekt ut følgende aktuelle innsatsområder:  

 

1. Språkutvikling, utdanning/opplæring, undervisning, fjernundervisning og metodikk 

for revitalisering av vepsisk og lulesamisk språk 

2. Historie og arkeologi – forbindelser mellom urfolks folkegrupper i begge land i et 

historisk perspektiv 

3.  Entrepenørskap i et urfolksperspektiv med sikte på utvikling av vepsiske og samiske 

tradisjonelle næringer. 
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Det videre arbeid er foreslått organisert som et forprosjekt og det tas sikte på å videreføre 

arbeidet organisert og finansiert gjennom EU i tråd med nasjonale og regionale programmer. 
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Kapittel 4 Samisk forskning i et internasjonalt perspektiv 
 

 4.1 Innledning 
 
Norge er ett av de rikeste landene i verden. Landet er gjennom flere år definert som ett av de 

beste landene å bo i. Det er rikt på naturressurser og har et velfungerende velferds- og 

sosialsystem og har samtidig et av verdens høyeste brutto nasjonalprodukt. De økonomiske og 

menneskelige ressurser ligger derfor godt til rette for at Norge kan ligge i fremste rekke når 

det gjelder forskning og utdanning. 

 

Regjeringen har i stortingsmelding nr. 20 (2004 og 2005) Vilje til forskning anført blant annet 

følgende om forskningsambisjoner og skal være ledende innenfor følgende områder: 

 

• Målbære resultater av forskning, dvs. antall vitenskaplige publiseringer, siteringer og 

patenter 

• Gjennomslag i EUs rammeprogrammer 

• Antall forskere pr. 1000 arbeidstakere 

• Forskerkarrierens attraktivitet for unge talenter 

• Forskningsmiljøenes attraktivitet for internasjonale toppforskere 

• Næringslivets forskningsintensitet(i bransjevise sammenlikninger) 

• Samfunnets evne til å overføring og bruk av forskningsbasert kunnskap 

• Befolkningens kunnskaper om og engasjement i forskningen. 

 

På flere av disse områdene ligger vi langt fremme, mens vi på andre har vi et betydelig 

etterslep. Regjeringen har derfor som målsetting å øke forskningsandelen til 3 % av BNP 

innen 2010 hvorav 1% av midlene skal komme i fra offentlige kilder mens resterende 

stammer fra privat sektor. Som en konsekvens av dette er midlene i Forskningsfondet økt til 

50 milliarder fra januar 2006 og avkastningen tilfaller forskningen. 
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4.2 Internasjonale utviklingstrekk 
 

I takt med globaliseringens virkninger og økt konkurranseevne har kunnskapsutviklingen økt 

betydelig de seneste årene. Ved tusenårsskiftet sto Vest-Europa for 2/3 av hele verdens 

forskningsinnsats. I de siste 15 – 20 årene har det vært en kraftig økonomisk utvikling i 

landene i Asia. Siden 1990 er forskningsmidlene blitt firdoblet i Kina mens økningen i India 

er åttedoblet. I de afrikanske landene er det imidlertid stagnasjon og nedgang i de 

forskningsrettede virkemidlene. 

 

En viktig årsak til økningen av forskningsmidlene i Vest – Europa og Asia de siste årene er 

den sterke økonomiske utviklingen hvor en ser klare sammenhenger mellom økt 

forskningsinnsats og verdiskapning. Økningen i forskningsmidlene sier noe om landenes 

suksess og innovasjonsevne og hvordan en kan utvikle gode, trygge og interessante 

velferdssamfunn. 

 

Eu vedtok våren 2008 den såkalte Lisboa-strategien. Lisboa – strategien har som målsetting å 

gjøre EU til verdens mest konkurransedyktige region innen år 2010. Strategien bygger på 

følgende 3 pilarer: Økonomisk politikk, sosialpolitikk og miljøpolitikk. Året etter vedtok EU 

på Barcelona møtet å øke forskningsmidlene til 3% av BNP innen 2010. Det er forutsatt at 2/3 

av midlene kommer fra privat sektor. 

 

4.3 Utviklingstrekk i norsk forskning 
 

Norsk forskning har gjort store framskritt de seneste årene og det har vært en målsetting at 

norsk forskningsinnsats skal komme på samme nivå som i EU. Opptrappingen av 

beløpsrammen i Forskningsfondet har bidratt til høyere avkastning og derav økte midler. En 

stor andel av de økte offentlige forskningsmidlene er gått med til å utvide rammen for 

grunnforskningen. Et annet grep som er gjort er å bidra til at kvaliteten på norsk forskning 

heves i betydelig grad. Det er blant annet opprettet 13 sentre for fremragende forskning, det er 

gitt insentiver til yngre forskere og finansieringssystemet for høgskoler og universiteter er lagt 

opp på en slik måte at det premierer forskningsresultater.  Sterkere satsing på økte 

forskningsrammer, krav til resultater og kvalitetsforbedring har styrket norsk forsknings 

renome og status i utlandet. Det er nå langt vanligere enn tidligere at norske forskere og 
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norske forskningsresultater publiseres i internasjonale tidsskrifter og er nå på nivå med andre 

nasjoner vi vanligvis sammenligner oss med. 

 

4.4 Hvorfor er det behov for mer forskningsinnsats? 
 
Den norske velferdsstaten er over tid utviklet i en symbiose av kunnskap og forskning. Økt 

forskning skaper grunnlag for mer kunnskap og ny kunnskap genererer økt forskningsbehov.  

Høy forskningsinnsats henger sammen med et samfunn som er grunnlagt og tuftet på 

demokratiske verdier, fri og fordomsfri utvikling og bearbeidelse av tanker og synspunkter. Jo 

høyere utdanningsnivået blir i samfunnet desto sterkere blir behovet for mer robuste, mer 

differensierte og kompetente forskningsmiljø. Verden, samfunn og verdier utvikles gjennom 

kommunikative prosesser og hvor forskning utgjør et vesentlig element i all 

kunnskapsproduksjon. Dette særpreger åpne og demokratiske samfunn som vårt land over 

lang tid har utgjort en del av. Vitenskapsfilosofen Karl Popper har blant annet beskrevet 

følgende kjennetegn ved åpne samfunn: 

 

• Fri forslagsrett til løsning av samfunnets problemer og utfordringer 

• Åpenhet for kritikk uavhengig av hvem kritikken kommer fra 

• Innføring av reformer på bakgrunn av kritisk diskuterte forslag 

• Åpenhet for at resultatene av reformene kan testes. 

 

Analogt kan man si at tilsvarende sammenhenger finnes i forskningsverden. I de 

forskningsmiljøer hvor en fri og fordomsfri forskning ikke har den grobunn som Popper 

beskriver stagnerer forskningen. 

 

4.5 Samisk forskning 
 

4.5.1 Generelt 
 

I de seneste årene er det kommet flere offentlige utredninger som omhandler utdanning og 

forskning rettet mot det samiske samfunn. Som ledd i oppfølgingen av kvalitetsreformen i 
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høyere utdanning ble det i 2002 lagt fram en egen stortingsmelding om høyere samisk 

utdanning og forskning, St.meld. nr. 34 (2001 -2002). I meldingen ble det særlig pekt på 

styrking av samisk språk. 

 

Regjeringen sier videre i St.meld. nr.28 (2007-2008) at urfolk selv må ha muligheter til å 

bygge opp kapasitet og kompetanse for reell innflytelse på og medvirkning i den generelle 

samfunnsutviklingen, og særlig utviklingen i nord. Som et ledd i oppfølging av 

Nordområdestrategien vil regjeringen bidra til oppbygging av kapasitet ved de samiske 

institusjonene innen urfolksrelatert forskning. 

 

Den samiske befolkning har gjennom lover, retningslinjer, regler og forskrifter fått bedret sitt 

rettsvern. Institusjonalisering av samisk politikk gjennom et eget folkevalgt organ forsterker 

dette.  Sametinget er med på å styrke samisk språk, kultur, identitet og samfunnsliv og er en 

viktig katalysator for samisk utvikling i et moderne samfunn med nye krav og utfordringer. 

Samene er en del av den norske nasjonalstaten, men har samtidig status som eget folk. Denne 

dobbelheten i samenes rettslige status samt at samiske institusjoner bare er i en 

oppbyggingsfase , øker kunnskapsbehovet og nødvendigheten av å avsette betydelige 

ressurser til forskning.  Denne holdningen er rådende også i Regjeringens egne dokumenter 

og i flere faginstitusjoner. Regjeringen viser til at det er et stort og økende behov for å øke 

kunnskapsmengden om samiske forhold og nøvendigheten av å formidle denne nye 

kunnkapen til samiske og ikke samiske miljø. Videre anføres som et mål å øke andelen med 

samisk bakgrunn innenfor samisk tematikk og samisk relevant forskning. 

 

Utvikling av et samisk vitenskaplig språk vil være en sentral utfordring innenfor samisk 

forskning. Publisering på samisk må også avveies opp mot tilgangen på forskere med samisk 

kompetanse og hensynet til at resultatet av forskningen også skal nå fram til de som ikke 

behersker samisk eller fagfolk og andre utenfor det samiske samfunnet.  

Kunnskapsdepartementet hevder videre at samisk forskning må bli mer synlig i et 

internasjonalt perspektiv med et klart urfolksperspektiv. Dette vil styrke både det samiske 

forskningsmiljøet samtidig som enkeltforskere på den måten kan bli anerkjent ved å bli 

merittert internasjonalt. Også her må en balansere opp mot behovet og ønsket om å få en 

internasjonal publisering på samisk. 
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På den annen side og som et generelt trekk ved all forskning er kvaliteten på forskningsarbeid 

avgjørende. Det blir viktigere og viktigere og ikke bare kunne nå frem i nasjonale fora, men 

også i internasjonale fora. Dette vil i like sterk grad omfatte den samiske forskningen.     

 

4.5.2 Forskningsrådets program for samisk forskning 2001-2005 

 
Forskningsrådet vedtok en handlingsplan for samisk forskning 06.09. 2000 (Norges 

forskningsråd 2000). Denne bygger på henstillingene i St.meld. nr. 52 (1992-93) Om norsk 

samepolitikk og St. melding nr. 39 (1998-99) Forskning ved et tidsskille, og på utredningene 

som ble gjort av Sametinget og forskningsrådet i i 1996 og 1998. Handlingsplanen inneholder 

følgende tiltak innenfor samisk forskning: 

 

• kartlegging av kunnskapsstatus 

• arbeid med etiske problemstillinger 

• synliggjøring og inkludering i Forskningsrådets programmer og tiltak 

• representasjon av samiske interesser og kompetanse i Forskningsrådets organer 

• regelmessig kontakt med Sametinget 

• samisk forskningsprogram 

 

Det samiske forskningsprogrammet er et av de viktigste elementene i handlingsplanen. 

Programmets hovedmål er å stimulere til forskning som kan gi ny forståelse, nye perspektiver 

og tverrfaglig samarbeid. Programmet skal ivareta og utvikle fagfelt, forskningsområder og 

miljøer som til dels har svakere forskningstradisjoner enn de tradisjonelle og etablerte 

forskningsdisiplinene og miljøene ved universitetene. Samtidig skal programmet bidra til å 

bygge et kunnskapsgrunnlag som kan være til nytte for samiske og norske beslutningstakere. 

Programmet løper i perioden 2001 – 2005 med oppstart av de konkrete prosjektene i 2002. 

Det er oppnevnt et programstyre som også skal være et rådgivende organ i samiske spørsmål 

innen Forskningsrådet. Programmet har foreløpig et budsjett på 4 millioner kr. pr. år. 

 

I Mjøs - utvalgets utredning, NOU 2000:14, er det foreslått å gjennomføre et 10 - årig 

program for utvikling av samisk forskning. Dette forslaget kommer som en konsekvens av 

Sametingets anmodning. Også Nergård - utvalget (NOU 2003:3) kommer med samme forslag, 
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men her prioriteres i sterkere grad behovet for samiske forskere. Begge utredningene er 

fortsatt for lite konkrete og må fylles med et substansielt innhold. 

 

I St.meld. nr.20 (2004-2005) Vilje til forskning, ble det foreslått følgende tiltak innenfor 

samisk forskning: 

 

• Programmet for samisk forskning skal forlenges og styrkes 

• Urfolksnetteverket skal videreføres 

• Regjeringen vil bidra til økt bruk av samisk som originalspråk i forskning og 

formidling og i presentasjon av forskningsresultater 

• Regjeringen vil bidra til økt dokumentasjon av tradisjonelle kunnskaper, særlig knyttet 

til samisk språk  

• Det skal bidras til at primær og grunnlagsdata om samiske forhold blir organisert og 

tilrettelagt for samisk forskning 

• Regjeringen ber Norges Forskningsråd ta initiativ til en felles nordisk utredning som 

skal vurdere etablering av et samisk forskningsutvalg for Norge, Sverige og Finland. 

 

Regjeringen anfører videre at samisk forskning ikke har noen lang historie, men at det de 

seneste årene har skjedd betydelige forbedringer både hensyntaken til kvantitet og kvalitet. 

Rekrutteringen er blitt styrket. Det er kommet flere stipend som er øremerket samisk 

forskning.  

 

Et viktig bidrag her er også at Regjeringen har gitt Sametinget økonomisk støtte til arbeidet 

med innsamling av primær - og grunnlagsdata om samiske forhold som grunnlag for generell 

samfunnsplanlegging og forskning. Sameministrene i Norge, Sverige og Finland har i 

fellesmøte med de respektive sametingspresidentene i november 2004 påpekt at dette viktige 

grunnlagsarbeidet må fortsette. Dette arbeidet vil munne ut i en dokumentasjon og oversikt 

over forsknings- og kunnskapssamarbeidet innenfor det fellesnordiske samiske 

forskningsarbeidet. 
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4.5.3  Forskningsrådets program for samisk forskning 2007 – 2017 
 

I program for samisk forskning for perioden 2001 – 2005 finansierte Forskningsrådet nesten 

40 forskningsprosjekter til en verdi av i alt 35,2 millioner kroner. Av disse 40 prosjektene var 

det også flere doktorgrads- og studentstipend. I en evaluering av programmet pekes det på 

flere områder hvor det er behov for ytterligere forskning. Tre hovedperspektiv er her lagt til 

grunn (Norges forskningsråd 2007:4): 

 

• betydning av forskningsbasert kunnskap som grunnlag for offentlige beslutninger 

• betydningen av at samisk forskning får muligheter til internasjonalisering 

• at forskningsbasert kunnskap er ”posisjonert kunnskap”, preget av forskerens egen 

bakgrunn og synspunkter, og at dette kan utgjøre en særskilt utfordring i 

urfolksforskningen. 

 

Forskningsrådets styre for Divisjon for vitenskap godkjente evalueringen, men presiserte at 

følgende rammer burde legges til grunn for det nye programmet for samisk forskning 2007 – 

2017 (ibid): 

 

• Programmet planlegges med en virkeperiode på 10, med en ekstern evaluering etter 5 

år 

• I forbindelse med evalueringen vurderes en eventuell utvidelse av programmets 

tematikk til å omfatte relevante naturvitenskaplige problemstillinger innenfor 

klimaendringer og reindrift. En eventuell slik utvidelse finansieres av avsetningen til 

naturvitenskaplig forskning. 

 

I programmet for samisk forskning 2007, er det lagt til grunn følgende målsettinger (ibid:5): 

 

• fremme langsiktig forskning av høy kvalitet om samiske forhold 

• bidra til rekruttering til samisk forskning på alle nivåer 

• bidra til rekruttering av samer til forskning 

• bidra til å utvikle samisk som vitenskapsspråk 

• fremme forskning som ser samisk forskning i sammenheng med den øvrige 

forskningen om urfolk 
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• fremme forskning som utnytter det potensialet som ligger i internasjonale 

forskningsrelasjoner 

• støtte flerfaglig og annen forskning som anvender, kombinerer og utvikler ulike 

faglige, teoretiske og metodiske innfallsvinkler 

• fremme forskning som belyser kompleksiteten og utviklingen i de samiske 

samfunnene 

• støtter forskning som undersøker relasjonene mellom det samiske samfunnet og 

majoritetssamfunnet 

• fremme forskning om samenes forståelse av natur- og kulturprosessene i 

nordområdene 

I tillegg er man opptatt av å formidle kunnskapen fra forskningen både til samer og ikke 

samer, politikk og forvaltning samt vitenskaplige miljø både nasjonalt og internasjonalt. 

 

I programmets resultatmål (ibid:24) er det lagt vekt på å styrke rekrutteringen til samisk 

forskning, høyne den vitenskaplige kvaliteten og økt internasjonalisering. Rekrutteringen av 

samiske forskere er særdeles viktig, man legger opp til økte stimuleringstiltak både gjennom 

doktorgradsstipend og stipend av kortere varighet for å øke rekrutteringsgraden. Gjennom 

herværende program har en også som mål å bidra til finansiering av masteroppgaver innenfor 

samiskrelevante problemstillinger. Forskningsrådet legger avgjørende vekt på at både forskere 

og stipendiater er aktive på internasjonale arenaer gjennom nettverksbygging, internasjonal 

publisering og deltakelse på internasjonale konferanser etc. Programstyret vil sette inn 

korrektive tiltak dersom den internasjonale aktiviteten ikke er i samsvar med prosjektenes 

forskningsmessige innretning. I programmet legges det stor vekt på formidling av 

forskningsresultater både på norsk, samisk og engelsk. Det skal fokusere særskilt på barn og 

ungdom i formidlingen. Programmet har en økonomisk ramme på 94 millioner finansiert 

gjennom Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og Kunnskapsdepartementet(KD). 

 
 

4.6 Internasjonalt forskningssamarbeid 
 
Globaliseringen i verden fortsetter med rekordtempo. Kunnskap utvikles i nasjoner og mellom 

nasjoner i en fart som en aldri tidligere har opplevd. Landegrenser er ikke lenger noen 

barriere. Selv om verden har forskjellige politiske systemer med varierende grad av åpenhet 
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sett i relasjon til Poppers verdensbilde akselerer og utvikles kunnskapen på enn måte som en 

aldri tidligere har opplevd. Norske bedrifter samarbeider i dag direkte mot internasjonale 

forskningsmiljø uten å gå veien om det norske FoU miljø. Norske forskningsinstitutter har 

etablert tette nettverk med en eller flere internasjonale institutter. Norske høgskoler og 

universiteter har utstrakt og formalisert kontakt med utdanningsinstitusjoner i andre land. Et 

godt eksempel i Nordområdene er samarbeidet mellom Universitetet i St. Petersburg/Moskva 

og Høgskolen i Bodø. Gjennom denne kontakten har en over flere år utdannet studenter  innen 

faget energiledelse på mastergradsnivå. Overnevnte viser hvordan internasjonalt samarbeid 

utvikler seg på tvers av landegrenser både innen næringslivet og mellom forsknings- og 

utdanningsinstitusjoner. Utviklingen i de internasjonale relasjonene vil øke i årene som 

kommer med sterk oppbygging av nettverk og formalisert samarbeid som ledd i en strategisk 

utvikling for å skape til veie det beste av kunnskap. De norske bedrifter, utdannings- og 

forskningsinstitusjoner gjør dette som ledd i å styrke kvaliteten på norsk forskning. Dette 

viser igjen hvor sterkt internasjonaliseringen påvirker norsk forskning og norsk 

forskingspolitikk. Det internasjonale samarbeidet har styrket bedriftenes innovasjonsevne og 

derav konkurransekraft, forskningsinstitusjonene har fått tilgang på et langt bredere 

kompetansemiljø og utdanningsinstitusjonene har utvidet både kompetansemiljø og tilgang til 

et større utdanningsmarked. 

 

Et annet interessant eksempel på forsknings- og utdanningssamarbeid er opprettelsen av 

arktisk universitet – University of the Arctic. Universitetet kommer som en konsekvens av 

opprettelsen av Arktisk råd som er et regionalt samarbeidsorgan mellom de fem nordiske 

landene samt Russland, USA og Canada. University of the Arctic er etablert som et 

nettverkssamarbeid mellom universiteter og høyskoler i det arktiske området. Samarbeidet er 

spesielt rettet inn mot arktisk forskning og lærer og studentutveksling. Arktiske urfolk har en 

sentral plass i samarbeidet. Høgskolen i Bodø kanalisert gjennom ”Senter for Nordlige 

studier” og nå integrert i et felles senter ved Høgskolen ”High North Center for Business and 

Governance” er en aktiv deltaker i dette samarbeidet. 

 

University of the Arctic består av: 1. Høyere utdanningsinstitusjoner og 2. andre 

organisasjoner med interesse og tilknytning til høyere utdanning og forskning ”In the 

circumpolar North”. Den primære rollen til utdanningsinstitusjonene er å utvikle og levere 

akademiske program. Den primære rollen til organisasjonsmedlemmer er å skaffe til veie 
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viktig ekspertise og ressurser. Árran er såkalt kategori 2 medlem i University of the Arctic og 

har bidratt med undervisningsressurser på en del av disse programmene. 

 

Árran har i 2007 inngått avtale med Scott Polar Research Institute ved University of 

Cambridge om forskning, undervisning og veiledning (jf. punkt 3.7.2 nr.3 foran). Scott Polar 

Research Institute er ikke bare et velrenommert institutt innenfor Universitetet i Cambridge. 

Instituttet har en lang historie og erfaring fra forskning i begge polarområdene. I dag er 

instituttet internasjonalt ledende på urfolk og Russlandskompetanse. Instituttet ble dannet i 

1920 som et minne over kaptein Scott og hans kollegaer og er nå et stort internasjonalt senter 

for polar forskning, informasjon og ekspertise. Avtalen må ses i lys av at Árran ønsker å 

utvikle seg til å bli et aktivt senter for utvikling, dokumentasjon og overføring av samisk 

kunnskap og erfaring både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Forskning og utdanning på Árran vil måtte forankres i et internasjonalt nettverk. Avtalen med 

Scott Polar Research Institute, deltakelse i University of the Arctic og koordinator for 

Samiske institusjoners nordområdenettverk utgjør en del av denne strategien (jf. punkt 3.7.2 

foran). Videre vil det samarbeid som er innledet med vepsiske organisasjoner i Karelia kunne 

skape et nytt kontaktpunkt innenfor forskning, utdanning og dokumentasjon. I tillegg vil det 

være aktuelt å etablere formalisert samarbeid med andre institusjoner og 

urfolksorganisasjoner i Alaska, Canada, Grønland, Russland og de nordiske landene. I 

relasjon til forskning og utdanning som herværende utredning omhandler må det i tillegg 

bygges opp et faglig nettverk av forskningsveiledere og ressurspersoner som kan bidra til 

utvikling av instituttet. Dette må formaliseres gjennom samarbeidsavtaler. 

 

4.7 Internasjonalt samarbeid gjennom EU 
 
Som nevnt ovenfor er det en kraftig økning i alliansebyggingen på tvers av landegrenser 

gjennom EUs programmer. Slik alliansebygning er viktig for all forskning og norsk forskning 

har gjennom dette samarbeidet hatt kraftig vekst. Norge har på denne måten fått nye 

samarbeidspartnere ved å kople sine egne nasjonale programmer til EUs satsingsområder. 

Samarbeidet skaper i seg selv en egen dynamikk. Et annet interessant poeng er også det som 

ligger i å utvikle et felles nordisk forsknings- og innovasjonsområde hvor bidrag fra flere land 

skal skape en felles nordisk tilleggsverdi. 
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Enkeltforskerens interesse og engasjement er viktig for utviklingen av gode 

forskningsprosjekter og forskernes interesser og faglige nettverk har vært grobunn for mange 

gode forskningsoppdrag.  Selv om forskningsmidlene øker stilles det imidlertid nye krav som 

tidligere ikke eksisterte. I dag vil forskningstemaer og forskningsområder i utgangspunktet ha 

forankring i nasjonale planer eller forskningsstrategier og ha preg av prosjekter som er knyttet 

tematisk opp til en institusjon eller team med nasjonal og internasjonalt fotfeste. 

Internasjonale forskningsprosjekter blir snart like vanlig som nasjonale og dette kommer som 

en konsekvens av at verden blir mindre, globaliseringen føles sterkere og verden utvikles i et 

samspill mellom nasjoner, institusjoner og forskerteam. 

 

4.8 Internasjonalisering og nye utfordringer i forskningen? 
 

Som nevnt tidligere har norsk forskning vært opptatt av utfordringer på den internasjonale 

arena. Gjennom EUs forskningsprogrammer blir det viktigere enn noen gang å fremme sine 

synspunkter i de institusjonelle organer for å få gjennomslag for temaer fra norsk side. 

 

Selv om Norge ikke er medlem i EU, legges betydelige økonomiske ressurser til EU gjennom 

EØS - avtalen. Norske myndigheters ambisjon om sterkere internasjonalisering stiller krav til 

norsk forskningsmiljø om høyere deltakelse og representasjon i forskningsprogrammene. 

 

Samarbeidet med EU skaper også store forventninger om at norske forskningsmiljø i større 

grad deltar i internasjonalt forskningssamarbeid. Her blir Forskningsrådet en viktig aktør for å 

profilere norsk forskningsmiljø. 

 

For norsk forskning blir det viktig at internasjonaliseringen inkorporeres i den nasjonale 

satsingen og at det gjennomsyrer mål og strategier samtidig som det innarbeides i 

forskningsinstitusjonenes egne satsinger og prioriteringer. 

 

Norden og nordområdene er satsingsområder i fremtiden både bilateralt og multilateralt. For 

samisk forskning blir det viktig å følge den nordlige dimensjon og samarbeidet med Russland. 

For Nordland blir det også avgjørende å se på utviklingstrekk i Nordvest - Russland med basis 

i Leningrad, Barentsregionen herunder nordområdespørsmål med økt fokus på urfolk. I 
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Nordland fylkeskommunes handlingsplan for internasjonalisering for perioden 2008 – 2010 er 

Árran sammen med Nordlandsforskning, Kvinneuniversitet Nord, Norut Teknologi, 

Kunnskapsparken Bodø, høgskolene og andre definert som forskningsbedrifter. Her sies det 

videre at internasjonalisering er veien til vekst og at forskning er et forretningsområde og at 

ny kunnskap er produktene. Det internasjonale perspektivet er svært viktig i arbeidet som 

angår samisk befolkning, kultur og næringsliv. Nordland fylkeskommune har som målsetting 

at den skal bli den ledende fylkeskommunen når det gjelder samiske spørsmål i et 

internasjonalt perspektiv (Nordland fylkeskommune 2008). For et fremtidig 

forskningsinstitutt på Árran gjelder det å navigere seg i disse trendene og utviklingstrekkene 

samtidig som en må ha fokus på de lokale utfordringer som finnes i de samiske områdene og 

hvordan forskning og utdanning kan skape vekst, utvikling og ny kunnskap. 

 
 

4.9 Mål med internasjonalisering  
 

4.9.1 Hva skal internasjonalisering bidra til?  
 

Det er et økende behov for internasjonalisering av forskningen. Internasjonalisering kan på 

generelt grunnlag gi stor merverdi for de deltakende institusjoner. Forutsetningen er imidlertid 

at en må ha et bevisst forhold til hva en ønsker å oppnå. Kvalitet vil her være et kjernepoeng. 

Her gjelder det å knytte seg til anerkjente forskere, respektert og høyt ”ratede” forsknings - og 

utdanningsinstitusjoner og ha klare mål. Internasjonalisering blir viktigere og viktigere i den 

globale kunnskapsutviklingen fordi kunnskap ikke har noen grenser, landegrensene er bare av 

formell karakter - kunnskap og forskning opptrer som brobygger mellom nasjoner, 

institusjoner og folk. Internasjonalisering skal være en naturlig del av forsknings- og 

utdanningsaktiviteten i det fremtidige forskningsinstituttet (jf. punkt 3.7.3 foran). Her vil 

forskere møtes i nasjonale og internasjonale prosjekter og studenter fra forskjellige land vil 

besøke Árran og hospitere institusjonen for kortere og lengre tidsrom. Gjennom 

internasjonalisering knytter en sterkere nettverk, styrker kompetansen og genererer ny 

kunnskap. Internasjonaliseringen i et fremtidig forskningsinstitutt inngår i en sterk nasjonal 

trend og har sin formelle forankring i Kvalitetsreformen, St. meld. nr. 27 (2000 – 2001). På 

den annen side har jo forskning og utdanning alltid hatt transnasjonal karakter. Det nye er at 

internasjonalt samarbeid er blitt institusjonalisert gjennom egne forsknings- og 
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utdanningsprogrammer. Økt forskning og utdanning kommer også som følge av tettere og mer 

formalisert internasjonalt samarbeid. Et godt eksempel er EU programmer som krever 

samarbeidspartnere i forskjellige land. Disse tankene og ideene er en erkjennelse av at 

forskning og utdanning inngår i en global kulturtradisjon preget av både internasjonalt 

samarbeid og konkurranse. 

 

4.9.2 Internasjonalisering – for enhver pris? 

 
Internasjonalisering er et middel for å øke kvaliteten på forskning og ikke et mål i seg selv. 

Her må man prioritere hva som tjener forskningen og forskningsprosjektene, kapasitet og 

tilgjengelige ressurser og en må ha basis i urfolksperspektivet. Samene er urfolk i Norge og 

utgjør en liten del av den øvrige norske befolkningen. Samene og urfolk er representert i en 

rekke land og landsdeler og derfor blir internasjonalisering i særlig grad avgjørende for å 

styrke urfolks språk, kultur, identitet og samfunnsliv og derigjennom skape sterkere 

oppslutning for urfolksspørsmål i internasjonale fora. 

 

4.10 Urfolksforskning - en filosofisk og metodologisk begrunnelse 

 

4.10.1 Utenfra eller innenfra? 

 
I nyere tids urfolksforskning har to – delvis motstridende synspunkt gjort seg sterkt gjeldende: 

Det ene kunne vi kalle det tradisjonelle der kulturforskeren har det noen kaller et 

utenfraperspektiv. Det er en vitenskapelig posisjon som ofte fremhever det objektive: 

Forskning med nødvendig metodisk avstand. Det hører til en vitenskapelig praksis der 

forskeren er fremmed til det feltet han eller hun studerer og har det antatt åpne, fortolkende 

blikket på det fremmede. Fra antropologiens historie kjenner vi kanskje best denne posisjonen 

i kravet om å holde avstand til feltet og informantene og faren for å gå ”native”.  

 

Mot denne posisjonen har urfolkssamfunn de siste tiårene hevdet at den fremmede forskeren 

som prøver å forstå deres egenart gjennom den objektive og utvendige forskningsstrategi 
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mister vesentlige sider ved feltet (Keskitalo 1976). Det hevdes med styrke at 

utenfraperspektivet taper viktige sider ved informantenes og feltets eget perspektiv og 

selvforståelse. Bruk av teori og andre analytiske verktøy hjelper ikke til å korte ned avstanden 

mellom forsker og informant. Den teoretiske ballast som bringes med til feltet bidrar tvert om 

til å vedlikeholde avstanden mellom forsker og utforsket. Det ”objektive” er en teoretisk 

konstruksjon og gjenspeiler snarere det asymmetriske forholdet mellom de to posisjonene. I 

den internasjonale diskusjonen om urfolksforskningen har dette synspunktet hatt en sterk 

stilling. 

 

I de senere årene har urfolksamfunn argumentert for sin egen sentrale plass i 

urfolksforskningen og forskningen på sin kulturelle egenart. En del skeptikere og kritikere 

hevder at denne forskningsstrategien mangler evnen til å se det egenartede og at det 

innvendige tildekkes av mangelen på analytisk avstand.  Mange kulturforskere i begge leire 

synes å være enige i at mye av urfolksforskningen har foregått i asymmetriske 

forskningssituasjoner der maktutøvelsen har vært en skjult del av påstått vitenskapelig 

objektivitet.  

 

Mye taler for at konfrontasjonslinjen bør vike til fordel for en klarere kunnskaps – og 

vitenskapsteoretisk vurdering av denne diskusjonen. For objektivitetskravene kan bare stilles 

til den forskningen som allerede er på plass i den situasjonen den gjør rede for. Det krever for 

det første at forskeren selv har høy bevissthet om hvordan den erfaringen som tas med til 

feltet påpirker det som observeres der. Dernest er det viktig også for kulturforskningen å stille 

krav om objektivitet og behov for å synliggjøre premissene for forskning. Vi snakker her om 

to ulike forskningsstrategier med sine respektive vitenskapsteoretiske og metodiske 

utgangspunkt. De to posisjonene snarere utfyller enn de motsir hverandre. Men begge trenger 

ytterligere presiseringer og det er liten tvil om at begge vil tjene på dette. Særlig når det 

gjelder urfolksforskning drevet av urfolk selv er det viktig å være oppmerksom på de 

vitenskapelige og vitenskapsteoretiske utfordringene denne forskningen krever. Men en slik 

vurdering vil samtidig bidra til å tydeliggjøre de svakheter og utfordringer som preger den 

klassiske kulturforskningen.        
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4.10.2 Kan urfolk drive urfolksforskning? 
 

Denne problemstillingen kan både reises og besvares fra flere ulike posisjoner. Stordal viser 

hvordan diskusjonen om dette arter seg og ikke minst har artet seg både i og utafor samisk 

akademia. Av særlig interesse er hennes gjennomgang av diskusjonen omkring Alf Isak 

Keskitalos forelesning og artikkel: ”Research as an Inter – Ethnic relation” (Keskitalo 1976). 

Keskitalos argument om at en samisk forsker har klare fortrinn i forskning på samisk kultur 

og samfunn (Stordal 2008). Stordal gjennomgår den samiske forskningsdebatten som fulgte i 

kjølvannet av Keskitalos artikkel. Hun legger i første rekke vekt på den kunnskapspolitiske 

siden av denne debatten. Det samme må en kunne si om debattantene hun gjengir. Keskitalos 

oppfatning av urfolksforskning i regi av urfolk selv har imidlertid ikke først og fremst et 

kunnskapspolitisk, men et kunnskapsteoretisk utgangspunkt.  

 

Nils Oskal har en annen innfallsvinkel til sin gjennomgang av debatten om samisk forskning.  

Utgangspunktet for hans drøfting er noen av de senere års bidrag til drøftingen av ”an 

Indigenous Research Paradigm” (from) the point of departure (..) that indigenous people have 

a distinctive epistemology, ontology and ethical axiology (Kuokkanen 2000, Porsanger 2004, 

2005 og Wilson 2003) På bakgrunn av en filosofisk og vitenskapsteoretisk analyse har Oskal 

blant annet følgende konklusjon: 

 

”The discussion mentioned above on an `indigenous Research Paradigm` displays in my 
view the following results: It is not possible to justify a distinctive methodology that is 
supposed to I an a priory tenability, and that it is independent of whether the methodology 
is based on epistemology or ontology, or referred to “we” – “you” dichotomies or the 
researchers sense of belonging. A hermeneutically enriched social science rather 
demands a scientific humility, openness and boldness, and not an establishment of new 
orthodoxies” (Oskal 2008:344). 

 

Oskals vei til denne konklusjonen er blant annet basert på skillet mellom en ”scientific – 

political” og ”scientific – philosophical or scientific theoretical” innfallsvinkel til spørsmålet 

om urfolks plass i urfolksforskningen. Han minner om at forskning og høgre utdanning har 

hatt en sentral plass i den nasjonalstatlige assimileringspolitikken den har utøvd mot 

urbefolkninger. Forskning og høyere utdanning har som oppgave å bidra til den kulturelle 

reproduksjon og fornyelse også for og i urfolkssamfunn. På den annen side må forskning og 

høyere utdanning være frikoplet alle former for politiske interesser også hos urfolk.  Han 

stiller derfor spørsmålet om på hvilket legitimt grunnlag disse interessene lar seg formulere: 
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”But what are the indigenous` research needs, and what is the relation between them and 
the political prioritizing of research efforts and higher education? What research task 
should be prioritized and how should indigenous societies be assured influence in 
political prioritizing of research efforts in higher education?” (Ibid:332) 

 

Den utfordringen som understrekes her flytter Oskal inn i et kunnskapsteoretisk rom. Hans 

sentrale synspunkt synes å være at selv om urfolkskforskningen har bidratt i nasjonalstatenes 

hegemoni over urfolkssamfunn, kan forskningen likevel ikke rette opp de uheldige 

konsekvensene av sine egne bidrag ved å gi avkall på den selvstendighet og uavhengighet den 

i alle fall bør hegne om. En kan oppfatte Oskals synspunkt omtrent slik: Forskningen kan ikke 

rette opp sine uheldige forbindelser og bidrag til for eksempel nasjonalstatenes 

assimileringspolitikk ved å gi opp sin kunnskapsteoretiske selvstendighet og erstatte denne 

med en kunnskapspolitisk strategi. Forskningen er en egen virksomhet med sine egne og 

selvstendige forskningsteoretiske forpliktelser. Forskningen er et eget virksomhetsområde og 

bør insistere på denne egenarten uavhengig av om den har en historie som viser at den ikke 

alltid har forvaltet denne posisjonen på en tilfredsstillende måte. Forskningen detroniserer seg 

selv og sin egenart om den ikke insisterer på dette utgangspunktet. 

 

Spørsmålet som melder seg er hvordan dette prinsippet om forskningens uavhengighet står 

seg om den ikke bidrar til større åpenhet om det den allerede har forsømt på de områder der 

den fortsatt forsømmer seg. Bør det presset forskningen legger på seg selv komme utenfra 

eller innenfra? Dersom urfolks egen urfolksforskning ikke rår over andre teoretiske eller 

empiriske verktøy og innfallsvinkler enn annen forskning, hva skal i så fall være grunnlaget 

for denne forskningen? Og dersom et eget kunnskapsteoretisk, vitenskapsteoretisk og 

metodologisk basis for denne forskningen ikke finnes, finnes det da noe legitimt grunnlag for 

slik forskning? 

 

Det perspektivet vi savner i denne diskusjonen er etnografens. Og vi savner ikke minst den 

diskusjonen som har foregått i det internasjonale kulturforskningsmiljøet om feltarbeidets 

vitenskapsteoretiske og etnografiske utfordringer. Noen av de sentrale problemstillingene vi 

introduseres til i diskusjonen om urfolks deltakelse i urfolksforskningen er bundet til en 

kunnskaps – og vitenskapsteoretisk analyse av forskningsfeltet. 
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 En av etnografens sentrale utfordringer er spenningsforholdet mellom hans/hennes 

erfaringsbakgrunn og informantenes. Dersom forskerens sentrale erfaringsbakgrunn er en 

innenfraforståelse som er forskjellig fra feltets og informantenes, kreves analytiske grep som 

er adekvat til denne formen for fremmedhet. Det er et analytisk utgangspunkt som i store 

trekk er en motsats til den etnografiske posisjonen som etterspør forskerens evne til å gjøre 

seg analytisk fremmed for en innenfraforståelse som deles med informantene. Disse to ulike 

analytiske ytterpunktene utgjør grunnpilaren i feltarbeidets vitenskapsteoretiske diskurs.  

 

Uavhengig av hvor forskjellig informantene i et bestemt samfunn oppfatter sin egen 

innenfraforståelse, er de fortrolige med denne innvendige variasjon og de deler den som en 

måte å høre sammen på. De er gjennom sitt felles innenforskap allerede fortrolige med denne 

forskjellighet. Deres forskjellighet er en type ulikhet som får verden til å henge sammen ved 

at den gjør synlig både egen og andres plass. Felleskap bærer alltid i seg denne form for 

avstemt, samstemt og innforstått forskjellighet. Det er en forskjellighet av en annen logisk 

orden en den som er knyttet til at forsker og informanter tilhører kulturelt ulike innenforskap. 

Vi snakker her om to ulike former for ulikhet mellom informanter og forsker. 

 

Denne delte formen for ulikhet hører til i dette fellesskapets indre og felles fortrolighet. For 

den forskeren som kommer utefra er feltets indre fortrolighet med ulikhet ikke synlig på 

denne måten. Veien til oppdagelsen av indre ulikhet i feltet går om generaliseringen av likhet. 

I dette etnografiske regnskapet blander etnografens egen fremmedhet seg inn som et 

kompliserende forhold.  Etnografen har ingen alternativ til å gjøre sin egen kulturelle 

erfaringsbakgrunn gyldig i forsøket på å gripe det fremmede i feltet. Derfor er 

utefraforståelsen alltid befengt med forskerens egne erfaringer utafor feltet. Det er bare et 

problem når etnografen overser dette forholdet.   

 

I den klassiske kulturforskningen har det etnografiske utenforskapet fra tid til annen vært 

forsvart med henvisning til at forskningen rår over bestemte ”analytiske begrep” og 

”analytiske verktøy”. Denne argumentasjonen har noen ganger vært fremført på en slik måte 

at kulturforskerne rår over et begrepsapparat og analytiske begrep som om disse var 

analytiske a priori. Det har vært et feilslag blant mange i kulturforskningens moderne historie. 

Clifford Geertz referer, ikke uten en smule ironi, til denne innbilte posisjonen som ”the 

Absolute Cosmopolite”: 
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”..The Absolute Cosmopolite, a figure of such enlarged capacities for adaptability and 
fellow feeling, for insinuating himself into practically any situation, as to be able to see 
what savages see, think as savages think, speak as savages speak, and on occasion even feel 
as they feel and believe as they believe” (Geertz 1988:79).  

 

Det finnes altså prinsipielt to ulike former for fremmedhet i etnografens møte med feltet. Den 

ene er den vi kjenner fra det klassiske feltarbeidet der feltarbeiderens sentrale anstrengelse 

består i å håndtere sin egen fremmedhet for å nå fram til den verden informantene handler i og 

med referanse til. Den motsatte posisjonen hører til det feltarbeidet som utføres på forskerens 

egen hjemmebane. Her er utfordringen for forskeren å ikke forbli på sin tilvante plass. For 

denne tilvante posisjonen – innenforskapet – hindrer han eller henne fra å gjøre de analytiske 

manøvrer som fører til distanse og dermed alternative fortolkningsmuligheter. Hver av de to 

posisjonene krever sin egen form for vitenskapsteoretiske refleksjon og aksjon.    

 

Da Malinowskis dagbøker ble publisert på slutten av 1970 – tallet ble de av mange oppfattet 

som en skandalisering av mesteren selv. I følge Clifford Geertz avdekket dagbøkene at 

Malinowski: ”had rude things to say about the Trobriands and rude ways to say it in, too”. 

(Gertz 1996) Gertz sluttet seg imidlertid ikke til den internasjonale fordømmelsen av 

dagbøkene. I stedet fremhevet han meget innsiktsfullt at dagbøkene kan leses som en 

innføring i de vanskeligheter og de personlige utfordringene som er knyttet til å gjøre 

feltarbeid under fremmede og anstrengende forhold. Geertz poengterer at dagbøkene mest 

fruktbart kan leses som en rapport om de utfordringer og vanskelighetene som er forbundet 

med feltarbeidet; ”being there”. 

 

På mange måter løser Geertz gjennom dette synspunktet opp i noe av den floken som har 

oppstått mellom de klassiske utenfra – og de nye innenfrateoretikerne. Utfordringen ligger 

mellom de to posisjonene: Dersom utenfrafraperspektivet er ment å omfatte redegjørelsen for 

hvordan de aktuelle aktørene i en bestemt kulturell gruppering oppfatter seg selv, må det ta 

hensyn til at det er et utenfrapespektiv som bare har adgang til det fremmede gjennom en 

fortolkning sterkt påvirket av den verden forskeren bringer med til feltet (Nergård 2004). 

Fordi virkeligheten ikke er en, men mange kreves her en fortolkningsmessig reservasjon av en 

bestemt karakter.  

 

Dette synspunktet har hatt en sentral plass i moderne kulturforskning og førte i en periode til 

at de etnografiske feltstudiene snarere fokuserte på feltarbeiderens egne opplevelse av feltet 
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snare enn av redegjørelser for feltet slik den utforskede oppfattet det. I en periode ledet dette 

etnografien inn i det mange opplevde som en krise.  

 

Innenfraperspektivet har sine egne utfordringer. Ett av de sentrale er å synliggjøre de 

kontekster der aktuelle fenomen opptrer. Det er selvsagt ikke noe særmerket for 

innenfraperspektivet. Men det er en avgjørende utfordring.  Samisk forskning på såkalt 

tradisjonell kunnskap kan illustrere denne utfordringen. 

 

I den tradisjonskunnskap er erfaring et sentralt element. Denne erfaringen er lagret i 

fortellinger som inngår i hverdagslivets ulike praksiser. Fortellingene er en type tekster og har 

en sentral plass i tradisjonell opplæring. Fortellingene stammer ofte fra viktige hendelser og 

lagrer erfaring fra slike hendelser. Ulykker langs flytterutene fra eller til sommerbeitet ved 

kysten omdannes i reindrifta ofte til fortellinger som ikke er en direkte gjengivelse av selve 

ulykken eller hendelsesforløpet rundt ulykken. I stedet fortelles en historie om at det finnes en 

vokter på ulykkesstedet og at denne vokteren viser seg advarende fram for gjeterne på dette 

bestemte stedet. Den aktuelle hendelsen omskrives i en tradisjonell kosmologisk ramme som 

bidrar til at hendelsen for all fremtid minner gjeterne om det farefulle på dette stedet i 

terrenget.  

 

Når en ung og uerfaren gjeter kommer til en av disse stedene for første gang fortelles disse 

fortellingene uten at advarselen gjøres eksplisitt. Den unge gjeteren hører likevel ikke 

fortellingen som en fortelling der selve vokteren er det sentrale. I stedet høres fortellingen 

som en fortelling om en bestemt fare på dette stedet langs flytteruta. Siden faren ikke 

redegjøres nærmere for, må den unge gjeteren selv finne ut av hva faren på dette stedet består 

i. Han eller hun merker seg stedet og advarselen som fortellingen frembringer. Den unge, 

uerfarne gjeteren fyller fortellingen med det de erfarne gjeterne foretar seg på dette stedet og 

hvilken fare de forholder seg til og forsøker å unngå. Etter en tid står det klart for den unge 

gjeteren hvilke farer han eller hun må passe flokken og siidaen for og hvordan flokken derfor 

må passes og voktes på dette stedet langs flytteruta. I en viss forstand fylles disse 

observasjonene og egen erfaring på stedet inn i fortellingen slik at faren fremstår som noe i 

seg selv. Etter en tid vet gjeteren hva faren består i og fortellingen er dermed innløst i en 

praksis der dens innhold både er blitt konkret innsikt og et konkret stykke praksis. Slik 

inneholder fortellingene ikke bare et bestemt og konkret budskap. De er også en viktig del av 

reindriftas kunnskapsforråd (Nergård 2006). 
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Uten tvil er omskrivningen av den konkrete hendelsen i en tidløs kosmologi og i tradisjonelle 

mytologiske skikkelser som vokter terrenget – et viktig innslag i forsøket på å bevare en 

konkret erfaring, men samtidig gjøre den tidløs og evig aktuell. Den ulykke som skjedde på 

akkurat dette stedet på et bestemt tidspunkt er tidløs aktuell for denne siidaen som benytter 

dette bestemte området på akkurat denne flytteruta. Kan hende vil en konkret innføring i en 

ulykke som allerede har hendt låse oppmerksomheten mot denne og ikke alle de andre farene 

som lurer for flokk og folk på dette stedet. 

 

Mens innenfraperspektivet her er opptatt av denne tradisjonens egen rasjonalitet, har det vært 

langt vanskeligere for den utenforstående og utenfrakommende feltarbeider og kulturforsker å 

oppdage denne rasjonaliteten. Et meget synlig resultat av dette er at samisk og andre urfolks 

kunnskapstradisjon er blitt oppfattet som utrykk for magi og overtro. Så sterk har denne 

oppfatningen blitt hevdet i ulike fagmiljø at urfolk har vært tvunget til å la viktige sider ved 

denne tradisjonen leve i et indre eksil. 

 

I en åpen kunnskapsteoretisk vurdering av denne tradisjonen ville dette bildet sett annerledes 

ut. Det er en sentral motivasjon for at urfolk selv vil forvalte denne kunnskapen – også i 

forskningssammenheng. For de forskningsmessige interessekonfliktene som kan komme til 

syne her er det viktig å holde fast ved et epistemologisk blikk på den. Forskningen kan ikke 

først flytte denne kunnskapen inn i et rom preget av objektivitet og en påstått og antatt høyere 

grad av rasjonalitet for deretter å utforske den. Den rasjonaliteten som allerede ligger i denne 

tradisjonen, må tvert om vises gjennom tradisjonens egen forståelse av den. Bare når denne 

tradisjonen eksponeres slik den allerede eksisterer i hverdagslivets ulike praksiser, er det 

mulig å vurdere dens rasjonalitet. 

 

Ulike kunnskapstradisjoner har sine egne logiske former. Det er derfor viktig at forskning på 

urfolks tradisjonelle kunnskap blir gjenstand for grundige kunnskapsteoretiske studier. For at 

slike studier skal finne sted, er det viktig at tradisjonell kunnskap vises fram i de livsverdener 

og livsformer der den allerede eksisterer. Et innenfraperspektiv i denne forskningen er derfor 

en egen og selvstendig oppgave. 
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4.10.3 Essensialisme og teoretisk rekonstruksjon 

 
Rauna Kuokkanen viser at i den moderne debatten er betegnelsen urfolk i seg selv en 

kontroversiell term: 

 

”For some, the term”indigenous peoples” is highly problematic. More than once, 
academics from various disciplines have told me that the term is essentialistic.  A 
wellknown American ethnographer has declared that “indigenous” is too vague and too 
universalizing a word to have any intellectual value. The ease with which some scholars 
dismiss another group`s collective identity is perplexing. It seems to be normal practice 
for mainstream scholars and academics to refer to themselves as “Western”- the 
scholarly literature offer countless examples of this – yet indigenous people are denied 
this collective self – identity.” (Kuokkanen 2007) 

 

Det er ikke vanskelig å tilslutte seg dette kunnskapspolitiske synspunktet. Forsøkene på å 

referere til fellestrekk ved urfolkstradisjonene, må være like selvsagt som når vi referer til 

andre samfunns og nasjoners fellestrekk. Om dette skulle påkalle assosiasjoner om 

essensialisme, er det et meget rimelig og betimelig krav om at selve betegnelsen essensialisme 

kvalifiseres nærmere av den som føler seg ille berørt. 

 

Kuokkanen hevder at verdens urfolk for det første deler en viktig erfaring med kolonialisme. 

Dernest deler de visse grunnleggende verdier og verdensanskuelser. Hun hevder at urfolk har 

et egenartet forhold til sine umiddelbare naturlige omgivelser som i sin tur generer visse 

kulturelle verdier og praksiser. (Det trenger ikke innebære at alle samer eller inuitter har en og 

en felles forståelse natur og kulturelle verdier.) Og hun undrer seg over begrepet 

essensialisme som ofte anvendes når fellestrekk ved urfolk trekkes fram: 

 

”It is interesting that academics are often deeply troubled by generalizations and even 
more so by essentialism, I when these involve nondominant, non-mainstream peoples and 
issues.” (Kuokkanen 2007). 

 

Den velkjente amerikanske etnografen Kuokkanen refererer til, avsløres kanskje av Jonathan 

Friedman som gjengir Adam Krupers (Kruper 2003; 2006). Friedman viser til at Kruper 

kopler betegnelsen urfolk til den tidligere betegnelsen primitiv og slik gjør en kopling som 

antropologien allerede har tilbakevist og forlatt. Friedman minner om at Kruper her overser 

det faktum at ulike urfolksgrupper i verden er blitt til i statsdannelser og statsformasjoner som 

selv har brukt betegnelsen som et ledd i å kategorisere innbyggerne (Friedman 2008:42) 
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Friedman argumenterer for at Kruper derfor tar feil når han avviser begrepet urfolk som 

analytisk ubrukelig: Urfolksbetegnelsen har bidratt til å danne en politisk realitet som kommer 

foran forskningens analytiske begrep. Betegnelsen urfolk er allerede både tatt i bruk og har 

vært avgjørende for en bestemt politisk realitet. Siden forskningen ikke selv skaper de 

verdener de studerer, er det et feilslag å kreve betegnelsen urfolk fjernet: 

 

”He argues (Kruper) that the category ”indigenous” is itself a misnormer that should be 

entirely eliminated. And our answer to this is, likewise, an extension of the earlier argument 

agains the inventionist position, that the category is not an intellectual construct but a 

political – institutional reality that has a very strong life of its own”  

(Friedman 2008:44)  
 

En viktig vei inn i denne diskusjonen vil fra et urfolkssynspunkt være å få en synlig 

tilstedeværelse for sin tradisjonelle kunnskap og dermed for sitt eget kunnskapsteoretiske 

utgangspunkt. En slik anstrengelse vil blant annet bestå i at tradisjonell urfolkskunnskap får 

en fri og åpen posisjon i moderne internasjonal kunnskapsdebatt. Like viktig som at 

urfolkskunnskap får sin naturlige plass i det internasjonale akademiske rom, er det at det 

vitenskapelige samfunnet også tilføres en dypere forståelse av de vilkår den har eksistert 

under i en lang historisk periode med kolonimakt og undertrykking. Det er i seg selv en viktig 

grunn til at urfolk bør ha en sentral plass i vitenskapssamfunnet som i dette stykket selv må 

sies å ha en innenfraforståelse av sin egen posisjon på dette feltet. 

 

Det er viktig å understreke at i en slik forskningsmessig rekonstruksjon av 

urfolkstradisjonene, har også det internasjonale forskersamfunnet et innenfraperspektiv. Den 

har bidratt med mange av de ideer den assimilerende og koloniserende minoritetspolitikken er 

sprunget ut av. Det kunnskapsteoretiske feltet har slik hatt kunnskapspolitiske konsekvenser. 

Slik er det nesten alltid. Derfor er kunnskapsteoretikerne forpliktet av de kunnskapsteoretiske 

konsekvensene forskningen til enhver tid har i kunnskapspolitikken. Dette er heller ikke noe 

som angår kunnskapsteorien på en perifer måte. Heller er det tvert om. Kunnskapspolitikken 

er en viktig premiss både for og i kunnskapsteorien. 

 

 I en rekonstruksjon av kolonipolitikken vil urfolksforskningen utført av urfolk selv 

representere det utenfraperspektivet som det internasjonale forskersamfunnet ellers omfavner.   
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Forskning på urfolk og deres kunnskapstradisjoner vil derfor måtte foregå i en diskurs der 

begge posisjonene har en plass. Det ville være urimelig at det etablerte internasjonale 

forskersamfunnet som har påført urfolkstradisjonene stor skade også skulle være enerådene i 

forsøket på å rekonstruere – ikke bare disse tradisjonene, men også skadene de er påført.  

 

En viktig del av moderne urfolksforskning må fokusere på hvordan urfolks kulturtradisjoner 

er påvirket av koloniveldene. Det kan neppe meningsfullt påstås å være overgripernes 

oppgave alene. Argumentene mot kan verken reduseres til en kunnskapspolitisk eller en 

kunnskapsteoretisk affære. 

 

I den juridiske tenkningen er det er det etablert praksis at historierekonstruksjoner av 

hendelsesforløp bare kan framstå på en troverdig måte ved å belyses fra ulike perspektiv: 

Fornærmedes, fornærmendes og vitners. Noe tilsvarende vil også være påkrevd i framtidig 

urfolksforskning. Ingen kan ha enerett på den – verken det etablerte vitenskapssamfunnet eller 

urfolks egne forskningsmiljø. Denne forskningen må ikke utelukke mangfoldet, men 

etterspørre det. På denne måten smelter de forskningspolitiske og de forskningsteoretiske 

interessene sammen i framtidig forskning på dette feltet. 

 
 

4.11 Internasjonalisering og internasjonale perspektiv i samisk        
forskning 
 

I bestrebelsene på internasjonalisering må den urfolksforskningen som utføres av urfolk selv 

ha egne perspektiv. Denne forskningen er i startgropa. Den vil foregå i relativt små miljø. 

Denne urfolksforskningen trenger et teoretisk åpent miljø som legger vekt på de 

metodologiske og vitenskapsteoretiske utfordringene i internasjonal urfolksforskning. 

 

4.11.1 Samiskspråklig forskning 
 

Et sentralt krav til moderne forskning er at den skal være internasjonal. Dette kravet er intimt 

knyttet til kravet om kvalitet. Forskningsresultater som publiseres i anerkjente 

tidsskriftforholder seg pr definisjon til internasjonalt aksepterte standarder for forskning.  
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For den urfolksforskningen som foregår i urfolksregi, kan kravet om denne formen for 

internasjonalisering være et tveegget sverd. For det første er det en prioritert målsetting for 

samisk forskning at den i størst mulig utstrekning skal være samiskspråklig. Flere offentlige 

utredninger fremhever dette (NOU 2000:3). Det vil bidra til å kunne holde samiske språk 

levende og kunne utvikles kontinuerlig i takt med de øvrige endringsprosessene i det moderne 

samfunnet. Vitaliteten i et språk er avhengig av at det brukes og dermed pleies og 

videreutvikles i alle dagliglivets gjøremål. Derfor kan forskningens bruk av samisk språk også 

kunne betraktes som et grunnleggende bidrag til å utvikle samisk språk og kultur i sin 

alminnelighet. 

 

Målsettingen om samiskspråklig forskning er i første rekke motivert av behovet for at 

forskningens arbeid med språk og begreper skal bidra til nødvendig rehabilitering, utvikling 

og fornyelse av samisk språk. Den samiske språksituasjonen krever at språket ikke bare 

brukes i undervisning og opplæring på grunnskolenivået. Like viktig er at språket utvikles i 

takt med den allmenne utvikling i det samiske samfunnet som helhet. En viktig del av dette 

ansvaret hviler på forskningen og på undervisning på høyere nivå. Dette gjelder ikke bare 

selve språkforskningen isolert sett. Like viktige er det at samfunns – og kulturforskningen 

forsyner forvaltningen og andre områder av samisk offentlighet med et moderne språk. Et 

adekvat og moderne samisk språk skal bidra til å gjøre det samiske samfunnet i stand til å 

gripe inn i samfunnsutviklingen med sine egne perspektiv og sin egen forståelse av den. 

 

For forskningen er kravet om internasjonalisering i praksis et krav om engelskspråklig 

publisering. Det er et krav som ikke står i motsetning til behovet for samiskspråklig forskning. 

For det samiske forskningsmiljøet er kravet om internasjonalisering en utfordring som både 

krever en publiseringspolitikk og en publiseringsøkonomi som tillater både samisk – og 

engelskspråklig forskning. I denne sammenhengen er det viktig å minne om at det norske 

forskningsmiljøet er opptatt av den utarmingen av norsk språk som kan være innbakt i en 

ensidig satsing på engelskspråklig publisering.  Det samiske forskningsmiljøet har et 

selvstendig ansvar for å sette dette dilemmaet på dagsorden overfor norske myndigheter. 

 

Det samiske forskningsmiljøet har også et betydelig ansvar for norskspråklig forskning – 

blant annet for å synliggjøre særtrekk ved det samiske samfunnets særlige plass i norsk (og 

finsk, svensk og russisk) offentlighet. 
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Språkmessig står altså det samiske forskersamfunnet overfor gedigne utfordringer på dette 

området. Språksituasjonen i det lule – og sørsamiske området krever at samiskspråklig 

forskning har høy prioritet. Derfor er det naturlig at det etableres et omfattende 

oversetterapparat som systematisk oversetter forskningsarbeider både til samisk og til engelsk. 

Forskningsmiljøene bærer et tungt ansvar for språksituasjonen i det lule – og sørsamiske 

området. Selv om noen samfunn i det nordsamiske språkområdet antakelig er på rett side av 

den dramatiske grensen for språkbevaring, er store deler av dette området i en like dramatisk 

situasjon som det lule – og sørsamiske området. Ser en over grensene i nord er samenes 

språksituasjon i Sverige, Finland og Russland også meget vanskelig. 

 

Hele dette komplekset av utfordringer innebærer at samisk forskning er i en helt særegen 

situasjon sammenliknet med annen forskning i Norge og på Nordkalotten. Den samme 

språksituasjonen preger selvsagt andre urfolkssamfunn. Samtidig har alle disse samfunnene 

behov for omfattende forskningssamarbeid med hverandre. Dette samarbeidet må foregå i ett 

av de store verdensspråkene der engelsk antakelig peker seg ut som det sentrale. Men derfor 

er det viktig at det til en samisk forskningspolitikk også hører en egen publiserings – og 

oversetterpolitikk. 

 

Urfolks forskningsinteresser har behov for intim kontakt med det etablerte internasjonale 

forskersamfunnet. Igjen er engelsk det sentrale språket. Men dette innebærer samtidig at de 

samiske forskningsmiljøene må ha sine  særskilte publiseringsstrategier. I første rekke 

innebærer dette å ha en egen økonomi i samisk forskning og at dette er midler som i Norge 

særlig må komme fra Kunnskapsdepartementet og Norges forskningsråd 

 

4.11.2 Internasjonalt forskningssamarbeid i et urfolksperspektiv 

 
I det internasjonale forskningsmiljøet er forskning og internasjonal publisering to alen av 

samme stykke. I norsk forskning er det innarbeidet egne rangordninger for publisering i 

nasjonale og internasjonale tidsskrift og vitenskapelige journaler. Det er også utarbeidet et 

egen økonomisk premieringssystem for publisering. Ordningen er faglig begrunnet: Lokalt 

forankret forskning skal operere innafor internasjonalt fastlagte standarder for kvalitet. 

Strategien bygger på antagelsen og akseptasjonen av at det internasjonale forskersamfunnet 
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allerede disponerer kvalitetskriterier for god forskning som forskningsmiljøene derfor skal 

forholde seg til.  

 

Selv om denne begrunnelsen for internasjonaliseringen noen ganger ikke er riktig, er 

internasjonalisering og deltakelse i det internasjonale forskersamfunnet nødvendig. For 

deltakelsen i det internasjonale forskersamfunnet er også nøkkelen til å påvirke de 

internasjonale kvalitetskriteriene for god (og dårlig) forskning.  Forskningsmiljøene må delta 

på internasjonale arenaer som kontinuerlig utvikler standardene for god forskning. På disse 

arenaene er det avgjørende at urfolksforskningen som utføres av urfolk selv deltar. Det er 

samtidig viktig at urfolksgrupper etablerer sine egne nettverk og samler seg om 

problemstillinger som er av teoretisk så vel som praktisk og forskningspolitisk karakter. 

 

Deltakelsen i den internasjonale forskningsdiskursen er slik et mål i seg selv. Alle 

forskningsmiljø har dermed – i alle fall ideelt sett – muligheten til å påvirke de internasjonale 

standardene for god forskning. For urfolksforskningen er dette perspektivet på 

internasjonalisering svært viktig. Etablerte forskningsmiljø opererer – slik blant annet 

Kuokkanen peker på – i selvbestaltede posisjoner (Kuokkanen 2008). Det er disse miljøene 

som stiller spørsmål ved urfolksforskningen i regi av urfolk selv. Urfolksforskningen i ulike 

regioner bør i særdeleshet bestrebe seg på internasjonalt samarbeid. For det første er denne 

forskningen ikke internasjonalt dominerende. Den foregår i små miljø og på ulike steder som 

ofte ligger et stykke unna de toneangivende internasjonale forskningsmiljøene. Den 

urfolksforskningen som foregår i regi av urfolkssamfunn er rent nettverksmessig lite robust og 

den er sårbar. Disse miljøene trenger absolutt å bygge seg opp innafor et felles internasjonalt 

forskernettverk.  

 

En av de sentrale utfordringene for den urfolksforskningen urfolkssamfunn selv skal ha 

ansvar for, består i å bygge opp en forskningskultur som springer ut av at et felles ståsted og 

utgangspunkt. Rent vitenskapsteoretisk og metodologisk er denne forskningen i en særstilling. 

Vi snakker her i første rekke om å håndtere innenfra – perspektivet i praktiske 

forskningssituasjoner. Et overordnet mål må være at urfolksforskere utvikler disse områdene i 

et komparativt perspektiv. I et slikt komparativt bilde vil sentrale tema om utenfra – innefra – 

perspektiv være ivaretatt på en tjenlig måte og på en annen måte enn i den diskusjonen som 

allerede finner sted i det internasjonale forskersamfunnet. En viktig del av det komparative 

element må bestå i at de ulike urfolkstradisjonene representerer utenfraperspektivet for 
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hverandre. De må imidlertid gjøre det på en slik måte at det fremstår som en kritisk utfordring 

for hverandre. Det utenforskapet ulike urfolkssamfunn representerer i forhold til hverandre er 

en annen form for utenforskap enn det de etablerte forskningsmiljøene representerer for dem.  

Selv om urfolksmiljøene er ulike, bindes de også sammen gjennom en felles 

kunnskapstradisjon (tradisjonell kunnskap), en særegen forståelse av og nærhet til naturen og 

en verdensanskuelse der forholdet mellom natur og menneske er sammenføyd i en særegen 

kosmologi. Det vil være en annen måte å representere utenfraperspektivet på enn en vestlig 

dominert vitenskapskritikk som tar utgangspunkt i at denne kunnskapstradisjonen ikke er 

forankret i en holdbar rasjonalitet.  

 

Internasjonalt forskningssamarbeid vil være ett av de sentrale stikkordene for urfolkenes egen 

forskningsstrategi. Men selve begrepet om internasjonalisering må altså få en annen 

betydning enn det for eksempel har i etablert norsk forskning i dag. Urfolksforskningen skal 

etableres i et internasjonalt nettverk og bli til innafor rammen av slike nettverk.  

 
 

4.11.3 Forskning i et komparativt perspektiv 
 

Komparasjon eller sammenlikning er allerede et godt etablert begrep i det internasjonale 

forskersamfunnet.  Utfordringen for den urfolksforskningen som springer ut av 

urfolkssamfunn er at slike komparasjoner ikke alltid er mulige. Et hovedproblem er at det som 

skal sammenliknes må eksistere i de miljø som sammenlikner. Forskning på tradisjonell 

kunnskap er et godt eksempel.  

 

Forskning skal stille de grunnleggende spørsmål ved ethvert gjenstandsfelt. Og den skal ha 

høy bevissthet om sine egne forutsetninger for å utforske disse gjenstandsfeltene. Her går det 

et dramatisk skille mellom mange av de etablerte forskningsmiljøene og de nye som springer 

ut av urfolksamfunnene. En viktig bakgrunn for forskjellene er forskningens eget 

utgangspunkt. Dersom forskningen er opptatt av de universelle forutsetningene for forskning, 

er den forpliktet av det mangfold kulturforskjellene utgjør. Disse forskjellene er ikke ”aimed 

at” som Levi – Strauss uttrykker det. De er blitt til gjennom lokale livsforhold og 

fortolkningen av dem. Det er altså mangfoldet av kulturer som er opphavet til en eventuell 
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universell forståelse av kultur – ikke motsatt. Og det er mangfoldet av kulturer som er 

grunnlaget for metodologier som kan være felles for dem – ikke motsatt. 

 

Allmene teorier om kunnskap og undersøkelser av kunnskap har vokst fram av stedegne 

undersøkelser. Da Sokrates gikk rundt på offentlige steder i Athen og holdt sine dialoger med 

folk, hadde han det fortrinn at han delte verden med dem – som han deler verden med mange 

av sine nåtidige lesere. Sokrates i reingjerdene, på fjordfiske eller i en moderne industribedrift 

ville være en komplisert skikkelse om ikke samtalen bare dreide seg om spørsmål der disse 

virksomhetene hadde en helt tilfeldig forbindelse til samtalen. I Sokrates`dialoger er det 

nettopp slike universelle spørsmål som reises. De besvares i det universelle rom. Mange av de 

dialoger som foregår i det praktiske liv har ikke denne direkte og åpne karakteren. Det betyr 

ikke at de ikke har en allmenn karakter og en allmenn interesse. Men veien til denne allmenne 

siden ved dem går om det stedegne og det konkrete. 

 

Den internasjonale debatten om urfolks egen plass i urfolksforskningen er preget av 

insisteringen på en universalisme som ikke er åpen og dagklar på utsiden av 

kulturtradisjonene. Disse tradisjonene hører med sin egenart til helheten og fyller ut sin del av 

den. Derfor må urfolksforskningen som foretas av urfolk selv ikke underkaste seg de allerede 

etablerte kunnskapsbildene de skal komplettere. En slik strategi vil innebære at urfolk føyer 

sin kunnskap inn i de mønster som allerede eksisterer og derfor ikke bidrar til noe nytt. Denne 

situasjonen er moderne forskningen sterkt preget av allerede. Nye data og empirisk materiale 

fylles inn i ferdige strukturer og ferdige rammer for fortolkning. Vi får mer dokumentasjon av 

det samme og innafor de samme fortolkningsrammer. Det er en slik situasjon Wittgenstein 

sikter til når han avviser ”several copies of the same morning paper” som bevis for at det 

avisen påstår er sant.   
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Kapittel 5 Framtidig forskning, utdanning og 

verdiskapning i lulesamisk område 
 

5.1 Utvikling av samenes institusjonelle regionale handlingsrom 

 

5.1.1 Indre vekst og ytre forankring 
 

Árran iverksatte i 2005 et strategisk arbeid for framtidig kompetanseutvikling. Samtidig som 

det ble besluttet at eksisterende kompetanse og basisfunksjoner skal fornyes og utvikles, ble 

det valgt fire innsatsområder som hver for seg er utfordrende (jf. punkt 3.7.1 foran). Et annet 

siktemål med strategiarbeidet var å utvikle Árran som en samisk kompetanseinstitusjon inn i 

et større samisk fagfellesskap, det regionale høgskolemiljøet i Nordland og forankre sentret til 

et internasjonalt forskningsmiljø for nordområdene. Det ble iverksatt fire tiltak for 

nettverksbygging som hver for seg skal utvikles med et framtidig substansielt innhold.  De er 

alle forskjellige i sin karakter og skal bidra til å nå mål som hver for seg er viktige i seg selv 

(jf. punkt 3.7.2 foran). Árran har i tillegg tatt sikte på at summen av institusjonens indre 

fornyelse og bredden i institusjonens ytre forankring i form av nettverksdannelser på sikt vil 

gi synergieffekter som skal gi både Árran og andre et løft for framtidig utvikling.  

 

Et annet forhold som gir førende rammer for Árrans muligheter til utvikling er institusjonens 

tilknytningsform til Sametinget både som  samenes politiske folkevalgte organ og Sametinget 

som driftsfinansiør. I varierende grad gjelder det også Nordland fylkeskommune som  

regionalt politisk organ og virkemiddelaktør. Sametingets forhold til samiske institusjoner er 

under utvikling (Sametingsrådet 2008). Oppgavefordelingen på det samiske utdannings- og 

forskningsområdet er fastsatt av Stortinget, og gir også føringer for Árrans arbeid.  

 

Norges forskningsråd viser i sitt program for samisk forskning 2007-2017 (2007) til at 

forskning er viktig som kunnskapsproduksjon, strukturell betingelse og som arena for kritisk 

refleksjon ved samfunnsutvikling (2007 punkt 3). Derfor er det grunn å gjøre oppmerksom på 

at det er knyttet en del strukturelle utfordringer til å drive en kunnskapsutvikling på høgskole- 

og universitetsnivå i lulesamisk område. ”I St.meld. nr.34 (2001-2002) ble Høgskolen i Bodø 
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tillagt et nasjonalt ansvar for lulesamisk språk som ledd i lærerutdanning.” (St.meld.nr.28 

(2007-2008):141, jf. meldingens punkt 12.3.1 for en utdyping). Samtidig er Samisk høgskole  

 

”tillagt et nasjonalt ansvar for å ivareta, styrke og utvikle samisk språk som 
vitenskapsfag, jf. St.meld. nr.34 (2001-2002). Dette ansvaret omfatter samtlige 
språkgrupper, både nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk og forutsetter nært samarbeid 
med fagmiljøer ved øvrige aktuelle høyere utdanningsinstitusjoner.” (ibid:139).  

 

Samisk høgskole har også et nasjonalt ansvar for samisk allmennlærer- og 

førskolelærerutdanning. ”Det nasjonale ansvar institusjonen har innebærer også et 

koordinerende ansvar for sørsamisk og lulesamisk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og 

Høgskolen i Bodø.” (ibid:138). Universitetet i Tromsø har et nasjonalt ansvar for 

urfolksrelatert forskning, utdanning og formidling: 

 

”Universitetet er fortsatt den eneste institusjonen som gir utdanning i samisk språk på alle 
nivåer. Universitetet har på denne bakgrunn et særlig ansvar for forskerutdanning i 
samisk språk. Videre utvikling og bevaring av samisk språk, inklusive sørsamisk og 
lulesamisk der fagmiljøene er svært små, må stå sentralt og foregå i nært samarbeid med 
Samisk høgskole, Høgskolen i Bodø og Høgskolen i Nord-Trøndelag.” (Ibid:140-141). 

 

De strukturelle betingelser denne oppgavefordelingen medfører gir utfordringer for den 

praktiske oppfølgingen vedrørende undervisning av studenter i det lulesamiske området, og 

krever individuelle tilpasninger som kan bli ressurskrevende i enkelte tilfeller. Hvor 

bærekraftig denne oppgavefordelingen vil forbli i det lange løp gitt institusjonenes 

egenutvikling i den senere tid, kan det være grunn til å stille spørsmål om, men blir ikke fulgt 

videre opp i denne sammenheng. 

 

5.1.2 Forskningsinstitutt - organisatorisk tilpasning og institusjonell 
nyskapning 
 

Samisk samfunnsliv, språk og kultur i Sápmi strekker seg over fire nasjonalstater Finland, 

Norge, Sverige og Russland. De to siste tiårs utvikling med en moderne samisk 

samfunnsbygging har kunnskaps- og forskningsfeltet stått sentralt. Forskningsinstitusjoner  

 

”som Samisk høgskole, Nordisk Samisk Institutt og Universitetet i Tromsø har vært 
sentrale institusjoner for oppbygging av miljø som har brakt fram forskningsfaglig 
kunnskap om samisk kultur, historie og samfunn. Disse institusjonene har i hovedsak 
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arbeidet med problemstillinger for de nordligste samiske områdene av Sápmi.” (Norges 
forskningsråd 2007:7).  

 

Blant annet derfor er det viktig å utvikle forskningsmiljø knyttet til institusjoner i samiske 

områder lengre sør, slik Sametinget også har tatt til orde for: 

  

”I lule- og sørsamiske område er de samiske forskningsinstitusjonene små. Sametinget 
har økt fokus på lule- og sørsamisk forskning, og på strategisk institusjonsbygging i disse 
områdene. Det har vært dialog med Árran lulesamisk senter om lule- og sørsamiske 
forskningsnettverk for å skape synergieffekter, og saken har også blitt tatt opp med 
Kunnskapsministeren.” (St.meld.nr.28 (2007-2008):246-247, jf. vedlegg 1 Sametingets 
årsmelding 2006 punkt 8.3.2). 

 

Árran er kommet til et stadium i sin faglige utvikling hvor forskning og utdanning vil åpne og 

utvikle mulighetsrommet i en langsiktig kunnskaps- og kompetansestrategi med lokal, 

regional og nasjonal forankring, men også med betydelig interesse for det internasjonale 

urfolkssamfunnet. Forskning bringer langsiktighet inn i kunnskapsutviklingen. Etablering av 

et forskningsinstitutt vil derfor få avgjørende betydning for samisk språk, kultur og identitet. 

Forskning på det samiske samfunnets utfordringer i lulesamisk område vil dessuten kunne 

være av stor betydning for internasjonal urfolksforskning. Etablering av et forskningsinstitutt 

ved Árran har både en kort – og langsiktig kunnskapsstrategi. Den kortsiktige er å bidra med 

en utdannings – og forskningsmessig infrastruktur i samiske samfunn i lulesamisk område og 

den videre utviklingen av disse. Det langsiktige målet er å bygge opp et forskningsmiljø der 

slike samfunn er viktige bidragsytere til samisk forskning og til internasjonal 

kunnskapsutvikling blant urfolk i nordområdene. Det er viktig at den kortsiktige og den 

langsiktige strategien sees i sammenheng.  

 

Høgskolen i Bodø ble i 2001 ” tillagt et nasjonalt ansvar for lulesamisk språk som ledd i 

lærerutdanning.” (St.meld.nr.28 (2007-2008):141). Da Stortinget behandlet St.meld. nr. 34 

(2001-2002), ble det gjentatt at samisk forskning og utdanning er viktig for utviklingen av det 

samiske samfunn. Kunnskap om det samiske erverves gjennom kontinuerlig og strukturert 

forskning, og denne kunnskap formidles videre til nye generasjoner gjennom 

utdanningsinstitusjonene. Det pekes videre på at forskning og utdanning i det samiske 

området er et nasjonalt ansvar, men understreker også betydningen av samarbeid mellom de 

nordiske land på Nordkalotten. Når det gjelder det lulesamiske heter det (Innst. S. nr.12 

(2002-2003): 
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”Flertallet er oppmerksom på at det lulesamiske miljøet har markert seg gjennom et 
kulturelt gjenreisningsarbeid de senere årene. Det samiske miljøet ved Høgskolen i Bodø 
og Árran - lulesamisk senter, har etter hvert rekruttert en stor faglig bredde. Árran – 
lulesamisk senter driver i dag ulike aktiviteter, bl.a. innen språkutvikling, undervisning og 
pedagogisk/metodisk arbeid i lulesamisk språk, museumsarbeid og forskning. I tillegg 
driver senteret fjernundervisning i lulesamisk språk for grunn- og videregående skoler. 
Flertallet anser at det er behov for et målrettet og systematisk forsknings- og 
utviklingsarbeid i lulesamisk område. Flertallet mener det er viktig at alle involverte 
parter i Norge jobber målrettet innenfor lulesamisk språk og kultur både innenfor 
forskning og utdanning. Flertallet vurderer at Árran – lulesamisk senter har en viktig 
rolle innenfor utviklingen av lulesamisk språk og kultur.” (punkt 2.6 s.7). 

 

Da Høgskolen i Bodø fikk ansvaret for lulesamisk i 2001, ble det fulgt opp med en egen 

handlingsplan for det samiske ved HBO med fokus på lulesamisk språk. Siden den gang har 

det vært undervist på semester- og grunnfagsnivå. Av bemanning har det vært en lektorstilling 

i lulesamisk, som i dag er en doktorgradsstipendiat i lulesamisk. I samfunnsfag har det vært to 

doktorgradsstipendiatstillinger. Enkelte samiske tema har vært integrert i de ulike 

profesjonsutdanninger, men det har ikke lyktes å utvikle et systematisk og helhetlig tilbud 

med egen tilknyttet fagressurs i samfunnsfag. I den siste tiden har Høgskolen søkt å utvikle en 

bredere tilnærming i forhold til utdannings- og forskningsmessige problemstillinger i 

lulesamisk område. Árran og Høgskolen har siden 2006 samarbeidet om de årlige 

forskningsdagene og gjennomført en årlig forelesning på HHBs Joint Master of Science in 

Energy Management og HBOs Bachelor of Circumpolar Studies/Nordområdestudier (jf. 

punkt 3.8.1 nr.1 og 2). Høgskolen har også inngått en avtale med Árran om etablering av et 

forskningsinstitutt for urfolksstudier (jf. punkt 3.7.3 foran). Om forholdet til Árran er det uttalt 

i høgskolens forskningsstrategi 2008-20011: 

 

”Høgskolen i Bodø har blitt tildelt et spesielt ansvar overfor det lulesamiske miljøet. Dette 
inngår også naturlig i Nordområdesatsingen ved institusjonen, men nevnes eksplisitt fordi 
den er spesielt viktig. Våren 2007 inngikk HBO en avtale med Árran lulesamisk senter 
som innebar en etablering av et forskningsinstitutt lokalisert på Drag. Høgskolen i Bodø 
vil i strategiperioden 2008 – 2011 jobbe aktivt for å videreutvikle relasjonene til Árran og 
det nyetablerte forskningsinstituttet.” (HBO 2008). 

 

Høgskolen i Bodø har som målsetting å øke forskningsinnsatsen og synligheten av egen 

forskning både nasjonalt og internasjonalt. For å realisere denne målsettingen er det fokusert 

på virkemidler og ressursstyring, som for eksempel samarbeid med lokale og regionale 

partnere om behovene innen samfunns-, arbeids- og næringsliv. Dette for å bidra til 

kompetanseøkning, verdiskapning og økt konkurransekraft i landsdelen (HBO 2008). I denne 
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sammenheng er Nordområdesatsingen spesielt viktig. Høgskolen i Bodø har tatt et spesielt 

ansvar i forhold til Regjeringens og Norges forskningsråds nordområdesatsing. Her kan 

nevnes etableringen av Nordområdesenteret (High North Center for Business and 

Governance) ved Handelshøgskolen i Bodø (HHB), som er et tverrfaglig senter med fokus på 

Energi ledelse, Bærekraftig Ledelse og Politisk Styring i og for Nordområdene. Senteret ble 

åpnet av utenriksminister Jonas Gahr Støre 15.mars 2007. Det har ved utgangen av 2008 cirka 

20 ansatte, 15 norske og russiske doktorgradskandidater, 2 Master of Science programmer i 

Ledelsesfag og et sirkumpolært Bachelorprogram i nordområdestudier. I senteret ligger også 

det Regionale Kontoret for University of the Arctic som geografisk omfatter området fra 

Grønnland i Vest til Ural-fjellene i Øst. Senteret er også et knutepunkt for HHB’s solide 

russlandsnettverk, en strategi som ble påbegynt allerede i 1991. Nettverket omfatter i dag bl.a. 

det prestisjetunge universitetet i Moskva, MGIMO og de Statlige Tekniske Universitetene i 

henholdsvis: St. Petersburg, Murmansk, Arkhangelsk, Ukhta og Tymen State University.  

Árrans tilknytning til HBO omfatter også Nordområdesenteret. 

 

Samiske miljø i lulesamisk område, som i andre samiske områder har et stort behov for et 

høgre utdanningsnivå som kan bidra med høyt kvalifisert fagpersonell til ulike sektorer og 

virksomhetsområder. Oppbyggingen av et forsknings – og utdanningsmiljø må foregå i et 

samisk og internasjonalt forskningsnettverk. Oppbyggingen av et forskningsmiljø i aksen 

Árran – Høgskolen i Bodø må derfor ha en klar internasjonal profil. Slik kan et forsknings – 

og utdanningsmiljø i lulesamisk område etter hvert selv være en aktiv bidragsyter i dette 

nettverket. Det vil i første rekke innebære at utviklingen av et forsknings – og 

utdanningsmiljø innrettet mot samiske samfunn i lulesamisk område samtidig må ha høy 

relevans for øvrige samiske samfunn i andre områder og for urfolks situasjon i nordområdene 

i sin alminnelighet. De forskningsområdene som etableres, må med andre ord være relevant 

og nyttig også for den internasjonale urfolksforskningen. En viktig del av en langsiktig 

kunnskapsstrategi kan være å etablere et eget mastergradsprogram innrettet mot urfolk i 

nordområdene. Ett av de sentrale trekkene ved urfolks moderne levekår er de raske endringer i 

en globalisert verdensøkonomi som har avgjørende innflytelse på urfolkstradisjonene og deres 

livsformer. I nordområdene er dette en særlig aktuell problemstilling fordi en storstilt 

utnytting av olje- og gassressursene vil berøre urfolks levekår på en direkte og grunnleggende 

måte. 
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For Árran er det både praktiske erfaringer med tidligere tiltak, og et prinsipp om 

selvbestemmelse, som ligger til grunn for ønsket om å etablere et eget forskningsinstitutt. For 

å kunne imøtekomme og identifisere det lulesamiske samfunnets egne behov, dvs. ha et indre 

perspektiv, bør ansvaret også tilligge det samiske samfunnet selv. Dette er et nærhetsprinsipp. 

Vi må selv bygge opp kompetanse til å i identifisere behov og kunne utvikle og tilby ulike 

forsknings- og opplæringsmodeller. På denne måten er det et nært forhold mellom behov, 

ansvar og foreslåtte prosjekter innen forskning og undervisning. Det fritar ikke andre aktører 

deres selvstendige ansvar, men som en aktør innen undervisning og forskning bør 

kompetansen bygges opp lokalt. På denne måten kan vi i tillegg oppnå nødvendig fleksibilitet 

til å forme tilbud slik målgrupper i lulesamiske samfunn ønsker og trenger det. Det gir Árran 

muligheter til å følge opp oppgaver og ansvar tillagt oss av andre, men i tillegg ønsker også 

Árran å utvikle og ta ansvars for egendefinerte oppgaver og roller. Det vil styrke Árrans 

lokale forankring og samfunnsnærhet i arbeidet med framtidige utfordringer.  

 

Høgskolens og Árrans planer om å utvikle et felles forskningsmiljø innrettet mot urfolk i 

nordområdene er en viktig strategisk allianse. Det står ikke i motsetning til Árrans samarbeid 

med andre institusjoner. Etableringen av et felles forskningsinstitutt for urfolksstudier mellom 

Árran og Høgskolen i Bodø er en organisatorisk tilpasning til Árrans indre utvikling og vekst 

ut over opprinnelige basisfunksjoner i sentret (jf. punktene 3.3-3.6 foran), samtidig som det er 

en institusjonell nyskapning (jf. punkt 3.7.2 nr.2 foran).  Det er en institusjonell tilpasning til 

det utvidede samiske regionale handlingsrom som Sametinget har skapt ved å inngå 

samarbeidsavtaler med fylkeskommuner. Sett i dette perspektiv er etableringen av det felles 

forskningsinstituttet et sterkt bidrag til en utvikling av samenes institusjonelle regionale 

handlingsrom. Et handlingsrom som er mer tilpasset et moderne samfunnssyn der det åpnes 

sterkere adgang for en individuell institusjonell utvikling av samiske institusjoner med 

utgangspunkt i komparative samiske regionale fortrinn, samt det faktum at samene i tillegg til 

å være urfolk er statsborgere av de respektive land de bor i, herunder innbyggere i kommuner 

og fylkeskommuner. 

 

5.2 En lulesamisk plattform 
 

Språk, kultur, nordområder og innovasjon er valgte satsingsområder innenfor utdanning og 

forskning. Språk er kjernen til all mellommenneskelig forståelse. Uten språk mister urfolk sin 
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identitet og selvforståelse. Det lulesamiske språket har vært og er svært truet delvis på grunn 

av sterkt fornorskingspress og delvis ved at tradisjonelle samiske lokalsamfunn er blitt 

fraflyttet noe som har ført til at språket er blitt svekket som formidlingsspråk. De siste årene 

har man imidlertid sett en klar spore til revitalisering. Mye av dette skyldes den sterke 

institusjonaliseringa av samisk språk, identitet og samfunnsliv konkretisert gjennom 

opprettelsen av det samiske parlament – Sametinget. Innføring av samisk språklov og 

rettighetene til samiske foreldrene om å kreve undervisning for sine barn på morsmålet har 

betydd mye. Fokus på samisk språk er også styrket innenfor høgskole- og 

utdanningssystemet. Innlemming av flere kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk 

har vært en ny milepæl. Tysfjord kommune ble innlemmet i forvaltningsområdet fra 1. januar 

2006. Kommunen har utarbeidd en strategisk plan for hvordan dette viktige arbeidet skal 

realiseres. På mange måter er man nå i en positiv situasjon ved at de formelle og 

rettighetsmessige vilkårene er på plass, nå gjelder det å ta i bruk og synliggjøre språket, 

markedsføre mulighetene blant relevante målgrupper, utdanne og skaffe til veie lærekrefter og 

læremidler, konsolidere og videreutvikle språket og vektlegge forskning på utvikling av blant 

annet nye pedagogiske metoder for undervisning gjennom lyd og bilde. Alle språk utvikles og 

moderniseres, nye ord kommer inn i vokabularet. Her synes det å være en betydelig 

ressursmangel i den lulesamiske språkutviklingen og det må settes et klarere fokus på 

forskning rundt grammatikk, fonetikk fonologi og intonasjon. 

 

 Det er også relevant å se på språket som en kulturbærer og i forskningsøyemed kartlegge 

relasjoner mellom språk og kulturutvikling og forholdet til barns oppvekstvilkår og analysere 

språk, språkforståelsen og betydningen av å lære hvordan sitt eget morsmål påvirker 

oppvekst, bevisstgjøring, selvforståelse og selvinnsikt. 

 

Utdanning innenfor det samiske språk blir avgjørende i tiden fremover. Her blir det viktig å 

ha forståelse for betydningen av alle nivå i utdanningskjeden. Det må satses like sterkt på 

nybegynner og etterutdanningsnivå, styrke språkundervisningen i barnehagene og likedan 

foreldregenerasjonens behov for å lære lulesamisk samtidig som en må stimulere til utvikling 

av kompetansegivende utdanning på høgskolenivå. I dag er situasjonen i flere tilfeller at barn 

lærer morsmålet i barnehagen mens foreldregenerasjonen ikke behersker språket. Språket blir 

derfor ofte en taper i hjemmesituasjonen og norsk blir det dominerende språk også for barnet 

som får samisk undervisning i barnehagen. Av denne grunn er det viktig også å sette inn 

språktiltak til foreldregenerasjonen. 
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Utvikling av kurstilbud i samisk språk og kulturkunnskap blir viktig for å fremme forståelsen 

for kommunens etniske tilhørighet, opphav og historie. Den betydning som samisk språk, 

kulturell bakgrunn og forståelse har for å gjøre et forsvarlig arbeid i samiske områder og i 

forhold til den samiske befolkning er stadig mer åpenbar. Tidligere har det vært vanlig å 

blande sammen begrepene kulturell bakgrunn og kulturforståelse. Med kulturbakgrunn 

refereres til det kunnskaps -, handlings- og vurderingsgrunnlag som personer utstyres med ved 

å vokse opp i en bestemt kultur. Kulturforståelse dreier seg imidlertid om å ha den analytiske 

bakgrunn til å jobbe med mellommenneskelig og flerkulturelle og monokulturelle miljøer. 

Kulturforståelse vil derfor være et behov som kan forefinnes eller erverves uansett kulturell 

bakgrunn. 

 

Kulturforståelse eller kulturkunnskap vil være forskjellig fra ren orienteringskunnskap om en 

kultur. Orienteringskunnskap vil i denne sammenheng betyr en generell kunnskap om samisk 

historie og samfunnsforhold og mer kunnskap om spesielle forhold som for eksempel virker 

inn på samhandlingen helsearbeider – pasient i de samiske områdene. Den som er født inn i en 

kultur har en annen orienteringskunnskap enn den som kommer ny inn i en kultur. Dersom 

denne kunnskapen skal komme til nytte i en tenkt arbeidssituasjon må den kombineres med en 

bevist evne til kulturell selvrefleksjon. Kulturell selvrefleksjon vil si evnen til å relatere egne 

kulturelle verdier og kategoriseringer. Derfor er kravene til selvrefleksjon for helsearbeidere 

spesielt viktig uansett kulturell bakgrunn. 

 

Tidvis har man hatt en tendens til å sette likhetstegn mellom språk og kulturkompetanse. 

Språk er et sentralt og bærende element i enhver kultur. Men det er også viktig å være klar 

over at mennesker som har mistet sitt språk kan ha kulturell forankring samtidig som 

mennesker med god språkkompetanse kan ha distanse til egen kultur. Derfor er det fornuftig å 

skille mellom opplæring i samisk kulturforståelse, opplæring i språk, og opplæring som gir 

kunnskap om spesifikke samiske forhold og folks egen kulturbakgrunn. 

 

I en situasjon hvor det arbeides med oppbygging av en samisk helsetjeneste er det viktig å 

finne fram til praksisformer der man trekker ut synergier og fordeler av kombinasjonen språk, 

kulturbakgrunn(samisk historie) og kulturforståelse. Dette må man imidlertid designe ut fra 

forskjellige behov og forskjellige typer samfunn og målgrupper. 
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5.3 Det indre og det ytre perspektiv 
 

Kompetanseutvikling gjennom forskning og undervisning har blant annet to viktige siktemål, 

- det ytre og det indre perspektiv (jf. drøftelsen i punkt 5.10 foran om utenfra- og 

innenfraperspektivet når det gjelder urfolksforskning i et globalt perspektiv). Det ytre 

perspektiv her omfatter bl.a.utredningskompetanse, samisk kulturkunnskap og annen 

kompetanse rettet mot for eksempel ”overlokale interessenter” i nordområdene. Det indre 

perspektiv er forskning og undervisning eksplisitt rettet mot samisk verdigrunnlag, behov og 

utfordringer. Noen ganger faller de to perspektivene sammen. Eksempelvis kan forskning på 

og dokumentasjon av språkarbeidet og språksituasjonen i Tysfjord være av stor interesse for 

andre språklige minoriteter og urfolk som er i et språkbytte eller språkvitaliseringsfase. 

Sammenligning av språksituasjonen når det gjelder lulesamisk i Norge og Sverige kan være 

spennende. Vi snakker om et språkperspektiv som omfatter mer enn det som angår 

kompetanse i språk og undervisnings(-metodikk). Språk er et sosialt fenomen og må beskrives 

deretter. Det gjelder også når språkforhold behandles i et grenseoverskridende komparativt 

perspektiv ulike urfolk i mellom. 

 

For å kunne gi et tilbud i opplæring, utdanning og forskning i samisk språk, bør man først ta 

utgangspunkt i et indre perspektiv. Det innebærer blant annet at de språklige behov dekkes for 

å kunne gi et fullverdig- og likeverdig tilbud innen lulesamisk språk. Dette kan også forstås 

som hjelp til selvhjelp. Eksempelvis er det nødvendig med grunnforskning i lydlære, formlære 

og setningslære slik at vi får en kunnskapsbase å støtte oss til for å kunne produsere 

læremidler og annen litteratur. Når en jobber for eksempel med læremidler blir det alltid 

snakk om hva som er rett og galt. Utvikling av nye ord krever for eksempel også at ordene 

skal godkjennes ut fra formlære og setningslære. Det samme gjelder for en lærer som skal 

undervise i samisk, spesielt fra videregående skoles nivå til høyskole- og universitetsnivå. 

Læreren trenger en kunnskapsbase som kan være til faglig støtte i faget. I grunnopplæringa og 

språkligvitaliseringa for barn, unge og voksne trenger vi teorier om veivalg med fokus på vårt 

ståsted og utgangspunkt.  

  

Et annet viktig poeng er at forskning på lokale forhold basert på et ”indre perspektiv”, vil 

være av global interesse. Eksempelvis kan forskning på og dokumentasjon av språkarbeidet 

og språksituasjonen i Tysfjord være av stor interesse for andre språklige minoriteter og urfolk 

som er i en språkbytte - språkvitaliseringsfase. I tillegg er dette forskning en selv må utføre 
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for å bremse språkbytteprosessen en er inne i. Sammenligning av situasjonen på norsk- og 

svensk lulesamisk side kan også være spennende. 

 

Det ytre perspektivet er bl.a. å tilby kompetanse rettet mot for eksempel ”overlokale 

interessenter” i nordområdene ved å fokusere på erfaringsbasert utviklingsarbeid innen språk 

og språkarbeid. Vitalisering av språk i barnehage og grunnopplæring i språk for unge og 

voksne. Utvikling av metoder i forbindelse med språkopplæring via fjernundervisning kan 

også være kompetanse som vi er gode på og som kan tilbys minoritetsgrupper i 

nordområdene. Dette er noe som eventuelt kan være aktuelt sett fra et ytre perspektiv.  

Den samme tilnærmingen kan anvendes i det som i det følgende er kalt kulturperspektivet. 

Her er spesielt nevnt naturvernprosesser (bruk og vern), hvor samisk kultur må ses i 

sammenheng med naturbruk og tilhørighet til landskapet. Fokuset på forholdet mellom kultur 

og natur- eller landskapsperspektivet, åpner også for å studere naturens kulturelle betydning 

for samer og samisk tradisjon.  

 

Det kulturelle i landskapet har vanligvis hørt inn under kulturminneforskningen, noe Árran 

har kompetanse til å foreta og kanskje bør spesialisere seg ytterligere på. Ved å fokusere også 

på naturens kulturelle betydning for folk, kan flere dimensjoner ved landskapet enn 

kulturminner være viktige. Dette er særlig aktuelt når det lulesamiske landskapet skal utredes 

grundigere bl.a. i forbindelse med den nasjonale prosessen for bruk og vern i dette området.   

 

Kulturperspektiv skal da oppfattes både som et prosessuelt og relasjonelt forhold. Vi snakker 

om forskning på samfunnsforhold, sosiale problemstillinger, språksituasjonen m.m. og ikke 

bare på kulturelle forhold som kulturminner, historie etc. Når det gjelder innovasjon kan for 

eksempel lokale økonomiske tilpasninger være et forskningstema. Det ville for eksempel være 

interessant å utvikle et forsknings- og undervisningstema i ”urfolksøkonomi”. En mulighet er 

at Handelshøgskolen i Bodø som har høgere økonomiske studietilbud og økonomisk 

forskning, sammen med Árran og Samisk høgskole kunne utvikle et internasjonalt 

studietilbud som ville være av stor interesse fra urfolk verden over.  Slike tilbud foreligger 

ikke når det gjelder økonomisk utdanning i Norge, og det bør utvikles.  

 
Det indre og det ytre perspektiv i samisk – og annen urfolkssammenheng kan omfatte ulike 

dimensjoner. Samiske institusjoners nordområdenettverk har uttalt at Norges 

nordområdepolitikk bør bygge på en del prinsipielle forhold. Det omfatter blant annet: 
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 ”Å ivareta og legge til rette for urfolksdimensjonens indre og ytre perspektiv i 
nordområdeutviklingen. Det omfatter samarbeidet mellom samene og andre urfolk (indre) 
og samarbeidet mellom urfolk og den øvrige befolkning (ytre). ” (2008:10).  

 

Perspektiver vedrørende språk, kultur, nordområdene, innovasjon og helse er omtalt i det 

følgende. 

 

5.4 Språkperspektivet - Samisk  

 

5.4.1 Faser i bruk av samisk i Tysfjord 

 
Språk er det fremste identitetsskapende forhold i et samfunn. Om forutsetningene for et språks 

bevaring og utvikling, har professor Ole Henrik Magga skrevet: 

 

”To av de viktigste ting som virker inn på språkets bevaring og utvikling, er hvordan vi 
tenker om språket og hvordan vi skriver språket. Det er nemlig først og fremst våre egne 
valg som avgjør språkets framtid. Naturligvis betyr de ytre rammer meget. Men vår egen 
innstilling er den aller viktigste. Vi må rett og slett ville noe. Det er selve kjernen. Det 
tradisjonelle samiske samfunnets styrke for språkutviklingen lå nettopp i den uuttalte faste 
vilje, og at det ikke fantes mange valg. Det er derfor samisk har overlevd. I dag finnes det 
mange valg, og vi må bevisst bestemme oss for noe. På den andre siden har vi tilgang til 
skriftspråket, som er et mektig verktøy om det brukes rett.” (Magga 2002:3-4). 

 

Harrieth Aira har, under henvisning til Magga (2000), foretatt en analyse av faktorer på 

samfunnsnivå, gruppenivå og individnivå i Tysfjordområdet når det gjelder forhold rundt bruk 

av lulesamisk. Hun deler språkbruken inn i tre faser (2002:19-35): 

 

1. Tiden fram mot 1950-60 årene der samisk ikke hadde noen offisiell status i samfunnet, 

og ikke hadde noen beskyttelse i lovverk eller lignende. ”I offisiell sammenheng var 

lulesamisk et ”usynlig” språk, det vil si et språk som levde og virket i det private hjem, 

i de små lokalsamfunn i fjordene og på læstadianske samlinger (NOU 2000:3, 

kap.5.3)” (ibid:22).  

 

2. Fra 1960-årene og fram mot 1980-årene fortsatte sitasjonen omtalt i fase 1, men mot 

slutten av denne perioden ble endringer synliggjort som medførte at språket fikk en 
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mer synlig plass i samfunnet. ”Selv om språket ikke hadde noen offisiell status, hadde 

flere sentrale personer i det lulesamiske miljøet både på svensk og norsk side, lagt inn 

arbeid og ressurser i språkarbeidet. Dette resulterte i at” (ibid:23-24): 

 

• lulesamisk fikk godkjent sitt eget skriftspråk i 1983 som et resultat av et arbeid 

over flere år der det ble utgitt en lulesamisk grammatikk i 1977 og 

lulesamisk/svensk ordbok i 1979. 

• det i skoleåret 1980/81 for første gang ble igangsatt undervisning i lulesamisk ved 

Hamarøy videregående skole. Året etter undervisning i samisk som c-språk og 

senere som andrespråk ved Kjøpsvik skole i Tysfjord. 

• de første lulesamiske radiosendingene ble etablert i 1975 som en sending i fem 

minutter pr. måned og senere utvidet til sendinger annen hver uke med 10 

minutters sendetid. Det ble også sporadisk skrevet på lulesamisk i den samiske 

avisen Sámi Áigi og senere sporadiske artikler i lokalavisa ”Nord-Salten Avis”. 

• den første lulesamiske lyrikkbok ”O, Oarjjevuodna” ble utgitt av Stig Gælok i 

1983 og fulgt opp med ”Vuonak – fra fjordene” i 1986 som også innholdt dikt på 

norsk. Siden har forfatteren utgitt flere bøker både på samisk og norsk. 

 

3. I den tredje fasen fra 1980-årene og fram mot årtusenskiftet, endres rammevilkårene 

for samisk språk. Dette i form av lovgivning, institusjonsetableringer (for eksempel 

Sametinget i 1989) og andre tiltak til styrking av samisk språk, kultur og samfunn.  

 
”De tre norske lovene som særlig regulerte bruken av samisk språk var Sameloven, 
Stadnamnloven og Grunnskoleloven (Grunnskoleloven ble i 1998 erstattet av 
Opplæringsloven). Sameloven fikk i 1990 egne språkbestemmelser der det ble slått fast 
at samisk og norsk er likeverdige språk. Grunnskoleloven fikk i 1995 en egen 
bestemmelse om rett til opplæring i og på samisk i grunnskolen, og i opplæringsloven 
ble denne retten utvidet ved at alle samer i grunnskole- og videregående opplæring i 
Norge fikk en individuell rett til å få opplæring i samisk.” (ibid:26).  
 

Nye læreplaner ble vedtatt for videregående opplæring (Reform-94) og grunnskolen 

(Reform-97). I grunnskolen fikk Norge for første gang et eget helhetlig samisk 

læreplanverk, L97Samisk. Samelovens språkbestemmelser omfattet geografisk seks 

kommuner i Finnmark og Troms. Tysfjord kommune ba i 2002 om å bli innlemmet i 

språkforvaltningsområdet. Når det gjelder andre tiltak og situasjonen for lulesamisk 

ved årtusenskiftet nevnes: 
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• I 1991 ble det iverksatt undervisning på grunnskolen med lulesamisk som 

førstespråk. Antall elever steg fra en elev til 34 i 2001/2002. Det samiske 

læreplanverket L97Samisk er i Tysfjord gjort gjeldende på skolen på Drag og i 

Musken.  

• Árran som ble etablert i 1994, tilbyr fjernundervisning i lulesamisk til grunn- og 

videregående skoler i landet. Skoleåret 2001/2002 undervises 22 elever. 

Høgskolen i Bodø gir studietilbud på grunnfagsnivå i lulesamisk. 

• Den første samiske barnehagen etablers på Drag i 1989 og senere i Musken. Disse 

fikk stor betydning for den framtidige språkbevaring og -utvikling også i form av 

rekruttering av samiskspråklige elver til grunnskolen.  

• Nye samiske institusjoner etableres i Tysfjord. Samisk utdanningsråd opprettet et 

lokalkontor i 1976, Sametinget desentraliserte en del av sin administrasjon til Drag 

i 1993, Árran etableres i 1994, NRK Sámi Radio etablerer et distriktskontor i 1996 

og Høgskolen i Bodø legger en stilling i tillegg til desentraliserte studier i 

lulesamisk språk på høyere nivå til Tysfjord.  

 

I løpet av disse tre fasene skjer det store endringer i samisk bosettingsstruktur, økonomi og 

levevis i Tysfjord. Befolkningen sentraliseres fra fjordstrøk til tre tettsteder lengre ute i 

fjorden – Kjøpsvik, Drag og Storjord. En del blir dog boende i Musken i Hellmofjorden. 

  

”I de nye bosettingsområdene og i de nye yrkene/arbeidsplassene hadde ikke lulesamisk 
språk en naturlig plass. Her var det norsk språk som var enerådende og dominant. 
Lulesamisk språk ble fortsatt kun et språk for den private sfæren, og blant de voksne i den 
lulesamiske befolkningen. På individplanet førte denne sentraliseringen til at språkvalget i 
det enkelte samiske hjemmet endret seg. Svært mange foreldre begynte å lære norsk til 
sine barn og derigjennom å sosialisere barna bort fra det lulesamiske språket.” (ibid:25).  

 

Som det framgår av beskrivelsene i de tre fasene begynner dette å endre seg fra begynnelsen 

av 1980-tallet. Flere foreldre og elever ønsker undervisning i samisk på skolen.  

 

”Språkvalget i hjemmene er ikke lengre et selvfølgelig språkvalg til fordel for norsk. Det 
oppstår diskusjon og drøftinger på det lokale planet bl.a om språkvalg og ”nytten” av å velge 
lulesamisk for sine barn. Blant samene var det ulikt syn på dette spørsmålet, men flere 
foreldre valgte likevel lulesamisk for sine barn.” (ibid:26).  
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Over årtusenskiftet omtaler Aira tre trekk som gir uttrykk for utviklingen når det gjelder synet 

på samisk på individ- og familienivå (2002:31): 

 

a. Flere foreldre velger lulesamisk som hjemmespråk/førstespråk for barna, og flere 

velger lulesamisk opplæring for barna i skolen. 

b. Tospråklighet som fenomen vokser fram blant en del samiske barn og unge. De lærer 

både lulesamisk og norsk, og vokser opp med begge språkene i hjemmet. Dette i 

kontrast til at det fram gjennom 1950/60-årene var lulesamisk ettspråklighet som 

dominerte, og i perioden derfra fram mot 1980-årene var det norsk ettspråklighet som 

dominerte blant samiske barn og unge.  

c. En voksende generasjon av samiske ungdommer som selv ikke har lært seg samisk 

hjemme, etablerer familier. En del av disse ønsker ”å ta språket tilbake”, dvs. et ønske 

om at deres barn skal bli lulesamiske morsmålsbrukere. Noe som de selv ikke ble.  

 

Sistnevnte gruppes problemstillinger er en ny kategori, hvis problemstillinger har vokst fram 

med en rekke nye utfordringer for det lulesamiske samfunnet siden årtusenskiftet. Siden den 

gang har Tysfjord kommune (2006) sammen med Snåsa kommune (2008) i Nord-Trøndelag 

blitt en del av forvaltningsområdet for samisk språk i Norge. Det har forbedret de juridiske og 

bevilgningsmessige rammene for bruk og utvikling av samisk i disse to kommunene. 

Samelovens språkregler ”bygger på et grunnsyn om at samisk og norsk er likeverdige språk 

og skal være likestilte i nærmere angitte områder, jf. Ot.prp.nr. 60 (1989-90).” (St.meld. 

nr.55 (2000-2001):56). Grovt formulert medfører det en rekke plikter for offentlige organer til 

å bruke samisk og sikrer innbyggere grunnleggende rettigheter til å bruke samisk.  

 

5.4.2 Samiske språkbærere og opplæring i samisk 
 
Det er nå større behov for generell utdanning når det gjelder lulesamiske språkbærere. Disse 

språkbærerne er som regel personer uten formalisert utdanning utover den gamle folkeskolen. 

Det gjennomgående tema er gjenreisning og vitalisering av det lulesamiske språket. Denne 

språkreisinga bør, på den ene side være en bevisstgjøringsprosess om det ansvar hvert enkelt 

individ bør ha når det gjelder reproduksjon av samisk språk og myndighetenes ansvar for 

tilrettelegging og oppfølging på den andre siden.  
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I denne utfordringen er også momenter for skriftlige kunnskaper i lulesamisk meget 

sentral. I dette ligger det en dobbel opplæringsprosess, der lulesamiske muntlige 

ferdigheter skal omsettes i skriftlige sådanne. Her er det ikke tale om å lære et nytt 

språk, selv om det skulle være en del ”nye” moderne ord og uttrykk som skal uttrykkes 

på samisk. 

 

Språkbærerne er voksne mennesker som er etablerte i området. Situasjonen synes å 

være at en del av, eller nærmere sagt svært begrenset krets av ”språkbærerne” har 

formalisert utdanning som kvalifiserer seg til allmenn studiekompetanse. Slikt sett er 

det en sammenheng som viser at de fleste samiske språkbærere er satt utenfor 

utdanningssystemet av formelle krav. Dette gjelder i alt vesentlig den generasjonen som 

er i alderen 35 år eller eldre. 

 

Det er viktig å være klar over at en skal nå voksne personer med liten grad av ”karriere”. Et 

språkkurs/opplæring er ment å gi deltakerne ett ”instrument” for videre karriere i utdanning og 

arbeid, men må først og fremst ses på som opplegg for egenutvikling. Denne utvikling har 

også et fundamentalt mål, nemlig å demme opp for den manglende opplæring i lulesamisk som 

preger den voksne befolkning der skriftlige ferdigheter finnes i meget beskjeden grad.  
 

Inntil vi kommer til et formalisert ”samisk” utdanningsløp må prosessen framover få 

utradisjonelle løsninger. Disse løsninger vil evalueres og danne en modell for språkopplæring 

for voksne, samtidig vil det være til hjelp hva gjelder utarbeidelse av framtidige 

undervisningsplaner. 

 

Det er mange måter å gjøre dette på. Imidlertid vil det være behov for noen konkrete løsninger 

som går på å bedre den allmenne kompetansen og samtidig få inn en kompetansevridning som 

gagner samisk kultur, særlig med henblikk på reproduserende ”områder” i samfunnet. 

(foreldre, besteforeldre, samt personell i barnehagene og lærere på før- og grunnskolene). For 

å få til noe konkret er det derfor naturlig å ta nå-situasjonen som utgangspunkt, og forsøke 

drøfte disse fram mot konkrete løsninger til tiltak. 

 

Det som kan sies på et generelt grunnlag er at samisk språk er meget nært knyttet til etnisitet. 

Språket er, som de fleste minoritetsspråk, i altfor liten grad interetnisk, d.v.s. at det er svært få 

som behersker samisk språk blant ikke-samer. 
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Samisk tilhørighet er dermed blitt mer synlig gjennom språket. Det er grunn til å tro at 

stigmatisering av samene opp gjennom tidene har ”tvunget” samene til å velge bort språket 

sitt. Det som egentlig skjedde er at de aller fleste samiske barn gradvis skiftet språk fra samisk 

til norsk helt fram til 1990 tallet. Her er det et typeeksempel på endringer generert av 

konformitetspress fra storsamfunnet. Situasjonen i dag er den at det er personer som er i 

alderen fra 20 og oppover som innehar reell ikke ”instrumentell” samisk språkkompetanse. 

Denne kompetansen er for de fleste en muntlig kompetanse ervervet gjennom barneårene i 

hjemmene. Denne kompetansen er helt spesiell på minst to måter: 

 

1. De har ikke lært og utviklet hjemmespråket på basis av læring i skolen. Dette er i 

regelen en ”forsømmelse” like lang som den gamle folkeskolen og framhaldsskolen, 

og for enkelte tilfeller også dagens niårige skole.  

2. Samisk kompetansen er en muntlig kompetanse. De fleste lulesamer kan ikke skrive 

sitt ”hjemmespråk”. Skal en få en utvikling av denne kompetansen må en motivere og 

tilrettelegge en del spesielle tiltak over en viss periode. Tiltakene må ses i 

sammenheng med hvor denne kompetansen besittes. For å finne ut av dette må en ta 

demografiske fakta til hjelp. 

 

Situasjonen i dag er at det er ”besteforeldregenerasjonen” som innehar samisk 

språkkompetanse. Denne kompetansen er helt spesiell, og det gjelder å få denne kompetansen 

reproduserbar. 

 

 

 Situasjonen er: 

 

a. ”Besteforeldre” kan språket muntlig: De fleste bruker språket additivt (samisk-

norsk|norsk-samisk). De fleste kan imidlertid snakke brukbart ”barnespråk”.  

b. De fleste av disse ”besteforeldre” har barnebarn og barn av søsken/slektninger som 

ikke kan samisk. 

 

Det er store utfordringer knyttet til opplæring, utdanning og forskning i samisk. For å få disse 

språkbærerne til å bli en ressurs i kampen mot en språklig utarming av det lulesamiske 

språket, må det gjennomføres spesielle egne tiltak beregnet for denne gruppen. Når det gjelder 
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grunnleggende opplæringsbehov er det ovenfor skissert et alfabetiseringsprogram som krever 

grunnleggende tiltak.  Et alfabetiseringsprogram kan gjennomføres og skal favne de 

grunnleggende utfordringer det lulesamiske samfunnet står over for. 

 

5.4.3 Grunnleggende utdanningsbehov og tiltak 

 
Språk er den fremste identitetsskaper i et samfunn. Det lulesamiske språket er i dag truet og 

det må legges betydelig ressurser i videreutvikling, forskning og formidling av språket.  

 

Det bør gis tilbud om videreutdanning i samisk språk på høgskolenivå. Her bør en vurdere å 

opprette en egen bachelorgrad og evt. master i lulesamisk språk knyttet til det lulesamiske 

miljøet i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Videre bør det legges til rette for 

utvikling av generelle og normerte utdanningstilbud innenfor språk og kulturkunnskap, slik at 

det blir kontinuitet og forutsigbarhet i utdanninga.  

 

I tillegg bør det også legges til rette for videreutvikling av metoder i pedagogikk i forbindelse 

med undervisning via lyd og bilde/videokonferanse. Kommuner og fylkeskommuner som 

mangler eget undervisningspersonale i samisk, løser utfordringer med kjøp av tjenester via 

lyd/bilde. Det finnes få med formell kompetanse i lulesamisk språk Derfor er det et godt 

alternativ at undervisning i lulesamisk i grunn- og videregående skole løses via lyd/bilde. 

Denne undervisningsformen er utfordrende hva gjelder kommunikasjonsmetoder og 

læringsstrategier. For å kunne gi samiske elever et tilpasset og likeverdig opplæringstilbud i 

samisk, bør det videreutvikles metoder og læringsstrategier som er tilpasset en slik 

undervisningsform. Dette kan gjennomføres som mastergrad, der det fokuseres på 

språkutvikling basert på fjernundervisning.  

 

5.4.4 Forskning på lulesamisk språk 
 

Det finnes lite eller ingen forskning når det gjelder lulesamisk språk, behovet og 

utfordringene er store. Det lulesamiske språket i en presset situasjon og behovene er store, sett 

fra et indre perspektiv. Forskningen i lulesamisk språk bør ta utgangspunkt i et møte med 

språkmiljøene på norsk og svensk side, der behovene i fellesskap kartlegges og drøftes. Det 
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bør gjøres en forskning på og dokumentasjon av språkarbeidet og språksituasjonen i Tysfjord 

sammenlignet med svensk side.  Dette ville kunne være fundamentet for et vellykket, 

ressurssterkt og godt utgangspunkt. 

 
Gjennom språkarbeid på forskjellige arena og nivå, ser vi behovet for grunnforskning som 

kan bidra til oppbygging av en kunnskapsbase og som vil kunne ha nytteverdi for å løse 

fremtidige utfordringer. For å kunne møte disse utfordringer trenger vi en kunnskapsbase for 

oppslagsverk, dokumentasjoner og forskningsresultater som kan gi oss muligheten til å bygge 

fundamentet og som kan gi oss faglig bekreftelse. Skriftspråket vårt ble endret i 1980, de siste 

10-15 år har flere og flere tatt i bruk det skriftlige språket. Det er hele tiden nødvendig med 

utvikling av nye ord og begreper og da er også normeringsarbeidet viktig, finne et system på 

hvordan vi kan ta i bruk nye ord. Det er også viktig å legge merke til hvilke påvirkninger det 

norske språket har på det samiske språket og hvilke konsekvenser dette fører til. For å kunne 

utvikle nye ord, læremidler og annet litteratur på samisk, trenger vi å vite mer om det 

grammatiske systemet. Lydlære, formlære og setningslære er noen av hovedområdene. Innen 

lydlære finnes det begrenset eller ingen forskning om fonetikk, fonologi og intonasjon. Når 

det gjelder formlære bør det for eksempel forskes på nomen, possisivsuffiks, orddannelse, 

ordavledninger og verb. Hva angår setningslære bør det forskes på setningsanalyse, 

setningsledd, finitte og infinitte verbformer og bruken av kasus.  

 

I tillegg til dette trenger vi også å vite mer om tospråklighet og hvilke konsekvenser visse 

språkvalg kan føre til. Er tospråklighet en berikelse eller en byrde? Er det realistisk å tenke 

seg at additiv tospråklighet er målet for den lulesamiske befolkningen? Eller hva må til for å 

oppnå additiv tospråklighet? 

 

Forskning i lulesamisk språk kan ha karakter av både grunnforskning og anvendt forskning. 

Det er behov for å skaffe til veie ny kunnskap som får en nytteverdi sett i et langsiktig 

perspektiv og som kan benyttes i en senere anledning fordi den får praktisk verdi og kan lede 

til ny forskning som genererer ny kunnskap og viten. Samarbeid over landegrensene er 

nødvendig og ressursbesparende og på den måten mobiliseres alle gode krefter. Teorien om 

tospråklighet vet vi en del om, og som igjen kan brukes for å oppnå ytterligere viten og 

kunnskap om vårt område.   
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5.5 Kulturperspektivet 

 

5.5.1 Kulturminner og landskap 

 
Samiske kulturminner er først og fremst spor etter samisk virksomhet. Også immaterielle 

kulturminner som for eksempel stedsnavn og lokal tradisjon hører inn under begrepet. 

Eksempler på samiske kulturminner er f.eks:  

 

• Boplasser, teltringer, gammetufter og ildsteder 

• Gravplasser, offerplasser og labyrinter 

• Fangstanlegg og buemurer 

• Sagnsteder som hellige fjell, hellige innsjøer og oppholdssteder for mytiske vesener 

• Minner knyttet til samenes tradisjonelle næringsaktiviteter 

• Melkeplasser, merkeplasser og sperregjerder 

• Sjøsamiske og innlandssamiske gårder med hus, gammer og stabbur 

• Lekeplasser for barn, møteplasser og spøkelsesplasser. Steder som det joikes om. 

 

Samiske kulturminner står i en særstilling som sammen med blant annet språk, klesdrakt, 

håndverk og næringstradisjoner er basis for den samiske folkegruppen og samene som egen 

etnisk gruppe. 

 

Samiske kulturminner kan dateres til førhistorisk tid, middelalder og nyere tid. Det har også 

skjedd endringer i de samiske områdene når det gjelder næringer og religion. Eksempler på 

det kan f.eks være overgangen fra villreinjakt til tamreindrift og begynnelsen på husdyrholdet 

i middelalderen. Samme endringer skjedde ved overgangen fra den tradisjonelle samiske 

religionen som måtte vike plassen for kristendommen. Denne endringen synliggjøres også i 

kulturminnenes form, art og størrelse. Likevel bindes kulturminnene sammen av noen felles 

særtrekk og som gjennom muntlige tradisjoner blir bevart og tatt vare på. 

 

Samiske kulturminner er automatisk fredet når de er eldre enn 100 år. For kulturminner som 

er yngre må det fattes vedtak om fredning. Fagfolk innenfor kulturminneområdet presiserer at 

vernet av samiske landskap har sammenheng med en egen samisk landskapsforståelse. Et 

samisk landskap trenger nødvendigvis ikke bare å være landskap der samene har satt spor 
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etter seg. Landskapet er noe en er en del av og som en beveger seg i og er et kulturelt begrep 

og dermed uløselig knyttet sammen til samisk kultur. Samene har en sterk bevissthet og en 

levende tradisjon omkring kulturminner og landskap knyttet til samiske kulturminner. Dette 

sterke samspillet med naturen og de naturgitte forutsetninger gir landskapet en spesiell 

betydning og hvor symbolverdien fort gjenkjennes.  

 

Registreringssituasjonen for de samiske kulturminner er lite tilfredsstillende, noe som også 

innebærer at den nasjonale databasen for kulturminner, Askeladden, er lite anvendelig som 

verktøy i forvaltning, forskning og formidling av samiske kulturminner og – miljø, inkludert å 

anvende kulturminner som verdiskapning i lokalsamfunn.  

 

Det er viktig å verne samiske kulturminner og miljøer på en måte som bidrar til å styrke og 

videreføre samisk kultur og identitet. De samiske kulturminnene er et viktig 

dokumentasjonsmateriale for samisk historie og forhistorie. Det er i dag et nasjonalt mål å 

verne og sikre et representativt utvalg av arkeologiske kulturminner eldre enn 100 år, fra ulike 

tidsepoker med deres egenart og variasjon. En stor del av de registrerte kulturminnene er 

registrert i sammenheng med utarbeidelsen av Økonomisk kartverk, et arbeid som har pågått 

siden 1960 tallet. Askeladden inneholder nær 215 000 enkeltminner fordelt på 97 000 

lokaliteter. Det er imidlertid store områder i innmark, utmark og fjellområder der 

registreringer ennå ikke er gjennomført. Registreringene i Økonomisk kartverk av 

kulturminner som kan nyttes til samisk kultur er mangelfulle. Det foreligger derfor ikke noen 

samlet oversikt over disse. Videre foreligger det heller ikke systematisk dokumentasjon av 

samisk tradisjonskunnskap. Det blir spesielt problematisk når tidligere ubebygde områder 

utsettes for økt press som rekreasjons- og hytteområder, i forbindelse med ulike typer 

kraftanlegg, og i forbindelse med reiselivs- og annen næringsutvikling der kulturminner er 

tenkt anvendt som verdiskapning. Beskjeden innsats forsknings- og formidlingsmessig, 

sammen med mangelfulle registreringer gjør at de samiske kulturminnene blir spesielt 

sårbare, og et godt samisk kulturminnevern blir vanskelig. I Sametingets museumsmelding er 

det behov for å registrere og dokumentere samiske kulturminner og – miljø gjennom større 

registreringsarbeider påpekt. Slike registreringer vil være et viktig grunnlag for et godt samisk 

kulturminnevern og kan realiseres innenfor en kort tidshorisont. Eksempelvis har Árran 

allerede søkt om forprosjekteringsmidler til kvalitetssikring av samiske kulturminner i 

Tysfjord med det formål å bedre registreringssituasjonen til de samiske kulturminnene og 
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disse lagt inn i Askeladden. I tillegg til at slike registreringer er viktige for kulturminnevernet, 

danner de også grunnlag for systematisk forskning på historie, kultur og samfunn.  

 

Tradisjonskunnskap har også en sentral plass i det samiske kulturminnevernet. Ved siden av 

den vitenskapsbaserte kunnskapen om kulturminnene, er det viktig å få frem samisk 

tradisjonskunnskap om kulturminner og miljø. Mange kulturminner i samiske bruksområder 

kan være vanskelig å identifisere for et utrenet øye. Spesielt har mange eldre samer fått 

overlevert fortellingene om dem eller har et nært forhold til landskapet de er en del av og er 

derfor sentrale ressurspersoner i forbindelse med registrering av samiske kulturminner. Den 

kunnskapen og de verdiene som lokale ressurspersoner besitter bør få en sentral plass i 

registreringsarbeidet. Det bør legges til rette for økt bruk av samisk som originalspråk i 

forskningen om samiske forhold, særlig der forskningen dreier seg om tradisjonell kunnskap.  

 

5.5.2 Forskning på tradisjonell kunnskap  
 

Tradisjonell kunnskap kjennetegnes ofte ved muntlige overleveringer fra generasjon til 

generasjon og handler om næringstilpasning, kulturformer, tolking av værfenomener, 

ressursutnyttelse, livsanskuelser, arealanvendelse, ulike tilpasningsformer og kulturuttrykk. 

Det er viktige kunnskaper som må tas vare på og som har kulturell verdi og som kan nyttes i 

forståelsen av begrepet bærekraftig utvikling. Dokumentasjon av samiske tradisjoner i 

forbindelse med bruk av ressurser og landskap har betydning både i 

ressursforvaltningssammenheng og i forhold til rettighetsspørsmål. Slik kunnskap og 

informasjon vil også være sentralt ved utarbeidelse av sårbarhetsanalyser og 

tilpasningsstrategier i forbindelse med klimaendringer og utviklingsprosjekter. Urfolks 

kunnskap på dette området er også nevnt spesielt i konvensjonen om biologisk mangfold (jf. 

art. 8j og 10c) som forplikter nasjonalstatene til å respektere, bevare og videreføre slik 

kunnskap. 

 

Sametinget har i flere anledninger senest i sak 59/07 påpekt viktigheten av å dokumentere, 

bevare og formidle samisk tradisjonskunnskap for å styrke og opprettholde kulturens livskraft. 

Dette viktige arbeidet vil også bli prioritert i det fremtidige forskningsinstituttet på Árran. Her 

vil det være aktuelt å designe prosjekter som skal utforske både de tradisjonsbevarende 

elementer for å beskytte urfolks kunnskap og tradisjonsutviklende elementer i tradisjonell 
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kunnskap for å bidra til ny kunnskap og viten. Også prosjekter som omfatter forskning på 

tradisjonell samisk naturforståelse og ressursforvaltning som ledd i å fremme bærekraftig 

utvikling lokalt, nasjonalt og internasjonalt vil bli prioritert. I prosjektene vil det også bli lagt 

vekt på prosjekter som forbedrer metode og kunnskapsgrunnlaget for innsamling, registrering 

og dokumentasjon. Regjeringen har i bevilgningen til samiske formål i 2008 lagt sterk vekt på 

prioritering av prosjekter knyttet til tradisjonskunnskap og særskilt vektlagt metode og 

dokumentasjonsutvikling 

 
Samisk tradisjonskunnskap er viktig for fremtidige generasjoner. Denne kunnskapen må 

kunne dokumenteres dersom en skal kunne bevare og utvikle samisk språk, kultur og identitet. 

Det er også en grunnleggende kunnskap med tanke på fremtidig utvikling og innovasjon.. 

Samisk tradisjonskunnskap som for eksempel kunnskap og ferdigheter knyttet til naturen, 

matkultur og tradisjonelle håndverksferdigheter er en del av den immaterielle kulturarven. For 

mange folkegrupper, minoriteter og urfolk er den immaterielle kulturarven en kilde til 

identitet med forankring i historien. Filosofi, verdier og tenkemåter overføres gjennom 

muntlige tradisjoner, språk og andre former for ikke-materiell kommunikasjon som utgjør 

samfunnslivets forventninger. Arvens immaterielle karakter gjør den særlig sårbar. 

Tradisjonskunnskapen har fulgt samene fra generasjon til generasjon og er bygget på muntlige 

tradisjoner, storparten av denne kunnskapen er ikke dokumentert. Et slikt 

dokumentasjonsarbeid er viktig slik at kunnskap holdes levende og brukes som ressurs for 

kommende generasjoner.  

 

Det finnes ingen utviklet tilgjengelig metodikk for innsamling og dokumentasjon og ikke 

spesifikt utviklede systemer for å ta vare på kunnskapen. I forbindelse med utviklingen av 

nordområdearbeidet forespurte Sametinget Samiske institusjoners nordområdenettverk i 

desember 2006 om muligheter for å sette i gang et prosjekt om registrering, dokumentering og 

bevaring av samisk tradisjonell kunnskap. Det ble lagt til Samisk høgskole/Nordisk Samisk 

Institutt (siden sammenslått til Samisk høgskole) da begge har hatt tradisjonell kunnskap som 

ett av sine hovedarbeidsfelt både i forskning og utdanning. I løpet av 2007 og tidlig vår 2008 

utarbeidet Samisk høgskole pilotprosjektet ”Árbediehtu -kartlegging, bevaring og bruk av 

samisk tradisjonell kunnskap” med hovedmål innen rammen av artikkel 8j i FNs konvensjon 

om biologisk mangfold, blant annet å skissere: 
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• en etablering av forskningsbasert og metodisk grunnlag for systematisk kartlegging, 

dokumentasjon, lagring og oppretthold av samenes tradisjonelle kunnskaper. Dette 

arbeidet skal være nyttig for lokalsamfunnene, forskning, naturforvaltning, bærekraftig 

nærings- og samfunnsutvikling og bevaring/synliggjøring av biologisk og kulturell 

mangfold.  

• hvordan prosjektet kunne bidra til synliggjøring, legitimering og videreutvikling av 

tradisjonelle kunnskaper. Spørsmål om bevaring, bruk og tilgjengelighet av innsamlet 

materiale står sentralt i pilotprosjektet. I dette pilotprosjektet brukes begrepet 

kunnskapslagring i stedet for bevaring, register osv. Det er naturlig at innsamlet 

dokumentasjon av samenes tradisjonelle kunnskaper skal være tilgjengelig for 

lokalsamfunnet som står bak den dokumenterte kunnskapen. 

• hvordan prosjektet kunne bidra til utarbeide et nasjonalt program for kartlegging, 

dokumentasjon og bevaring av samenes tradisjonelle kunnskaper hvor en skisserer 

muligheter til å utvide prosjektet til hele Sápmi. 

 

Prosjektet som skal vare i 2 ½ år er organisert etter en partnerskapsmodell som omfatter 

forskningsinstitusjoner, lokale institusjoner, lokalsamfunn og kunnskapsbærere. Gjensidighet, 

erfaringsutveksling og refleksivitet skal være avgjørende for utvikling av 

dokumentasjonsmetoder, etiske retningslinjer og avklaring av rettighetsspørsmål. 

Metodologien og retningslinjene skal omfatte organisering og koordinering av 

kartleggingsarbeid, utvikling av innsamlings- og bearbeidingsmetoder, klarering av rettslige 

spørsmål knyttet til copy right, både kollektivt og individuelt, og framtidig bruk av innsamlet 

materiale, samt spørsmål knyttet til personvern og urfolkenes rettigheter (Samiske 

institusjoners nordområdenettverk 2008:17-18). Regjeringen har i St.meld.nr.28 (2007-2008) 

gitt en omfattende omtale av utfordringer knyttet til blant annet tradisjonell kunnskap.  Det 

uttales blant annet at: 

”Et samarbeid mellom de nordiske land om tradisjonell kunnskap er viktig ut fra en 
målsetting om å sikre samisk kultur i et nordisk perspektiv. Det vil også bidra til å 
optimalisere ressursbruken i forhold til de metodiske og praktiske arbeidet med 
tradisjonell kunnskap. Dette må ses i forhold til det kulturelle samarbeidet som ellers 
skjer i Norden og i dialogen med Russland, med sikte på å styrke og utvikle samisk språk, 
kultur, næringer og samfunnsliv.” (jf. punkt 13.4 s.150. En omtale av arbeidet med 
samisk tradisjonell kunnskap og biologisk mangfold i Sverige framgår av meldingen 
punkt 13.1.1 i Boks 13.1 Arbeidet med art.8 (j) i Sverige, s.147).  
 

Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene har i sin sluttrapport av juni 2008 om samisk 

tradisjonell kunnskap anbefalt at man må: 
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”Utvikle det igangsatte pilotprosjektet for et nasjonalt program for samisk tradisjonell 
kunnskap (programansvar Samisk høgskole i Kautokeino) i et grenseoverskridende 
perspektiv sammen med aktuelle institusjoner i Finland, Sverige og Russland.” (EUN 
2008 punkt 2.6.2 Urfolk s.14). 

 

I forbindelse med utviklingen av basisutstillingen på museet i Árran (jf. punkt 3.4.1 foran), tas 

det sikte på å gjennomføre innsamlings- og dokumentasjonsarbeid knyttet til ”Fra vugge til 

grav” - delen av utstillingen. Dette arbeidet vil bli knyttet til forannevnte ”Árbediehtu” 

prosjekt. 

 

5.5.3 Forskning på grenselosene  
 
Med utgangspunkt i de mål som er satt for grenselosprosjektet (jf. punkt 3.4.3 foran), vil det i 

den forskningsfaglige dokumentasjonen bli foretatt både nødvendig dokumentasjon av 

grenselosvirksomheten samtidig som ny forskning har som mål å fremskaffe ny kunnskap om 

grenselosvirksomheten. Det vil bli lagt vekt på følgende sider ved grenselosvirksomheten:  

 

1) Dokumentasjon av grenselostrafikken i samiske områder generelt og Tysfjord spesielt. 

Denne dokumentasjonen vil legge vekt på å dokumentere de historiske fakta og å drøfte 

grenselostrafikken i forhold til det norske rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig. Norske og 

svenske myndigheters behandling av grenselosene i krigsårene er også en sentral del av 

dokumentasjonen. 

2) Arkivsøk i Norge, Sverige og Tyskland. Søk etter relevant litteratur, filmer og intervju 

som er gjennomført tidligere om grenselostrafikken i både samiske områder og i Tysfjord 

spesielt. Det vil også etableres samarbeid med forskningsmiljø i Sverige og Tyskland for å 

kunne sette grenselosenes historie i et større komparativt perspektiv. 

3) Intervju og samtaler med gjenlevende grenseloser om grenselostrafikken. 

4) Intervju med etterkommere for å dokumentere dagens oppfatninger av grenselosene og 

hvilken betydning mistanken om landssvik blant grenselosene fikk for etterkommerne. 

5) Dokumentere hvordan grenselostrafikken handteres i dag i samtaler og fortellinger, særlig 

i de familienettverkene som var og er intimt knyttet til grenselosene. 

6) Intervju med flyktninger som ble loset, for å dokumentere deres oppfatninger av 

grenselosene. 
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7) Så langt det lar seg gjøre gjennom arkivsøk og intervju dokumentere holdninger til 

samene blant de tyske/norske soldatene som var stasjonert i Tysfjord. En slik undersøkelse 

kan også ses i sammenheng med den tyske stats holdninger til samer og andre 

minoritetsgrupper, noe som kunne gi verdifull informasjon om hvordan soldatene 

behandlet grenselosene og hvorfor virksomheten kunne gjennomføres uten at flere loser 

ble arrestert. 

8) Undersøke grenselosenes skjebne som en del av samenes kollektive historie, sett i lys av 

fornorskningspolitikken. På denne måten er målsettingen å forstå hvorfor en hel 

befolkningsgruppe kunne bli utsatt for en tvilsom behandling fra landets myndigheter.  

 

Ved en eventuell utvidelse av prosjektet vil det bli foretatt dokumentasjon av rutene 

grenselosene brukte når de loset folk over grensen til Sverige. Det vil også bli foretatt 

registrering av de ulike stedene som grenselosene eller befolkningen for øvrig brukte i 

forbindelse med grenselostrafikken. Dette arbeidet vil bli utført i samarbeide med relevante 

institusjoner og fagfolk på svensk side. 

 

 

5.6 Nordområdene 
 

5.6.1 Framveksten av urfolks deltakelse 

 
Fram mot slutten av 1980-tallet dreide politikken seg i nordområdene om sikkerhetspolitikk 

og Norge og Sovjetunionen sto på hver sin side i den kalde krigen mellom Sovjetunionen og 

Warzawapakten (Hønneland & Jensen 2007:10). Da den kalde krig opphørte, vokste 

nordområdene fram som internasjonal samarbeidsarena etter 1990. Det ble etablert flere 

samarbeidsfora i og for det sirkumpolare nordområdet der også urfolk deltar (NOU 2003:32 

punktene 3.2.6 og 3.2.8 og Heininen 2004). Av disse nevnes spesielt Det arktiske samarbeidet 

og Barentssamarbeidet. Samarbeidet mellom de 8 arktiske land Canada, Danmark/Grønland, 

Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA skjer gjennom regjeringenes 

samarbeidsorgan Arktisk rådii – Arctic Council (AC) og parlamentenes samarbeidsorganorgan 

Arktisk parlamentarikerkonferanseiii – Conference of the Parliamentarians of the Arctic 

Region (CPAR). Barentssamarbeidetiv er et samarbeid mellom Finland, Norge, Sverige og 

Russland. Barentsrådet er statenes samarbeidsorgan og Barents Regionråd er regionenes, der 
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urfolkene har en felles representant. ”Arbeidsgruppen for urfolk i Barentsregionen” er 

rådgivende overfor både Regionrådet og Barentsrådet.  

 

I Arktisk råd deltar seks urfolksorganisasjoner som permanente deltakerev - Permanent 

Partisipants. Samerådetvi representerer samene i rådet. Samisk parlamentarisk rådvii som er 

samarbeidsorganet for sametingene i Finland, Norge og Sverige representerer samene i CPAR 

og i Barents Regionråd. Samenes deltakelse i nordområdearbeidet på det internasjonale nivå 

er derfor formelt sett fundamentert på to pilarer; - samiske organisasjoners virksomhet 

gjennom Samerådet og Sametingenes virksomhet gjennom Samisk parlamentarisk råd. 

Sametingene i Finland, Norge og Sverige deltar i tillegg i de respektive lands delegasjoner til 

møter i Arktisk råd og Barentsrådet. 

 

Etter at den kalde krigen opphørte, ble Norges utenrikspolitikk i nordområdene fram til 2003 

ført under betegnelser som russlandspolitikk, nærområdepolitikk og internasjonal arktisk 

politikk (Hønneland & Jensen 2007:25). Spørsmål knyttet til nordområdene under betegnelsen 

nordområdepolitikk ble for alvor satt på den nasjonale politiske dagsorden i Norge i 2003 

(ibid:26). Dette i form av et eget ekspertutvalg for nordområdene, hvis innstilling (NOU 

2003:32) ledet til en behandling av nordområdepolitiske utfordringer i Stortinget våren 2005 

(St.meld. nr.30 (2004-2005) og Innst.S. nr. 264 (2004-2005)). Regjeringen fremmet sin 

nordområdestrategiviii 01.12. 2006 (Utenriksdepartementet 2006). Om urfolk sies det at 

nordområdepolitikken skal bidra til å trygge urfolkenes livsgrunnlag, næringer, historie og 

kultur i nordområdene. Urfolksdimensjonen er en integrert del av nordområdepolitikken. I 

nordområdestrategien av 15.06. 2006 til Norges forskningsråd, er et av samfunnsmålene å 

ivareta urfolks rettigheter og bidra til utvikling av urfolkenes muligheter. Urfolks rettigheter 

og muligheter er sammen med klimautfordringer og forskning for næringsutvikling 

tversgående satsinger i strategien.  

 

EUs nordlige dimensjon ble fra 1.januar 2007 erstattet med en ny plattform under betegnelsen 

Nordlig dimensjon (Northern Dimension, ND) etablert av EU, Island, Norge og Russland som 

likeverdige partnereix. Urfolk er en av flere saker med spesifikk relevans i nord, som det også 

skal fokuseres på. 

 
Samenes deltakelse i den grenseoverskridende utviklingen av nordområdene har blitt utviklet 

gjennom det interne samarbeidet over landegrensene samene imellom og ved deltakelse i 
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forannevnte organer.  Utviklingen av samarbeidet mellom urfolkene i Arktis har også utviklet 

seg gjennom møter mellom ledere for arktiske urfolk 1991-2005 ”Arctic Leaders’ Summitx” 

(Fægteborg, Mads 1993, Fægteborg & Prakhova). Siden opprettelsen av Sametinget i Norge i 

1989 har arbeidet i tinget også omfattet internasjonale forholdxi. I 2002 tas nordområdene som 

arbeidsbegrep i bruk i Sametingets virksomhet, og omtales som særskilt tema i Sametingets 

årsmelding fra 2005xii. Sammen med omtalen av internasjonalt samarbeid, synes dette deretter 

å ha blitt en fast ordningxiii (Samiske institusjoners nordområdenettverk 2008:4).  

 

5.6.2 Sametingets politikk 

 
I Sametingsrådets melding om internasjonale satsingsområder av 09.10. 2006, omtales tre 

særskilte satsingsområder. Disse er menneskerettighetsutvikling, bærekraftig utvikling og 

nordområdeutvikling. Under sistnevnte heter det blant annet: 

 

”Nordområdenes rike naturressurser gir utfordringer både av sikkerhetspolitisk, 
økonomisk og miljømessig karakter. Ingen av disse utfordringene kan møtes uten at 
urfolksperspektivet har en sentral og selvfølgelig plass i analyser og utforming av mål og 
tiltak i en nordområdepolitikk. Helt sentrale stikkord for å integrere urfolksperspektivet er 
anerkjennelse av land- og ressursrettigheter, selv- og medbestemmelse i beslutninger, 
kapasitets- og kompetanseutvikling, og samarbeid mellom stater og urfolk. 
Sikkerhetsperspektivet er og så viktig i denne sammenhengen, innbefattet beredskap mot 
katastrofer (miljøkatastrofer, naturkatastrofer og krig) og smittsomme sykdommer.  
  
Anerkjennelsen av urfolks rett til selvbestemmelse danner et viktig grunnlag for å 
samarbeide og å finne løsninger i lag med statsmyndighetene og andre. På den måten vil 
urfolk kunne bli en aktiv del av styringssystemene slik at vi kan ta et større ansvar for vår 
egen framtid. For Norge bør det være en klar målsetting å bli ledende i Europa med 
hensyn til rettighetsspørsmål for urfolk og helhetlige utviklingsmodeller, hvor 
næringsutvikling, kultur og samfunn blir sett i sammenheng, også i forhold til 
likestillingspolitiske målsetninger. Det å transformere urfolksdimensjonens internasjonale 
synlighet til økt regional verdiskapning i de samiske områdene og utvikle 
urfolkskompetansen til et internasjonalt kompetanseprodukt vil være en stor utfordring for 
Norge, og bør skje gjennom et tett samarbeid med Sametinget.” (Sametingsrådet 
2006:punkt 4.3.1) 

 

Når det gjelder kunnskap pekes det på som viktig å etablere en bred, helhetlig satsing på 

forskning for og i nordområdene. Det er viktig at urfolk selv forsker på egne forhold og deltar 

i den internasjonale kunnskapsbyggingen om nordområdene på egne premisser. Ulike 

samiske- og urfolksinstitusjoner må gis muligheter til kompetanseoppbygging, og det må 

tilrettelegges for institusjonssamarbeid. Samiske forskermiljøer oppfordres om å søke 
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samarbeid med tilsvarende miljøer blant andre urfolk i Arktis. Globaliseringen endrer 

betingelsene for lokalisering av bedrifter også i samiske områder, og hvor både samisk 

ungdom og unge kvinner ønsker å slå seg ned, bo og virke i samfunnet. Det er en stor 

utfordring å skape interessante moderne arbeidsplasser for utdannet ungdom, og kanskje 

særlig for unge kvinner, i samiske lokalsamfunn. Derfor må de ulike samiske områdene 

”utvikle regional konkurransekraft gjennom utvikling av sterke kunnskapsmiljø, og dyrking av 

stedegne fortrinn.” (ibid:punkt 4.3.7). Dette også med sikte på  

 

”at det utvikles bærekraftige samiske institusjoner for å ivareta og utvikle tradisjonelle 
kunnskaper og vår kollektive hukommelse. Kompetansen må heves slik at samene er i stand til 
å delta i den moderne samfunnsutviklingen uten å miste forankringen til samiske tradisjoner 
og kultur. ”  
 

Under de respektive forannevnte satsingsområdene foreslås en rekke tiltak til styrking av 

urfolkenes stilling i nordområdearbeidet. Det omfatter blant annet de tiltak som institusjonene 

i Samiske institusjoners nordområdenettverk iverksatte et arbeid med å utvikle i form av 

konkrete prosjekter (jf. punkt 5.6.3 nedenfor). 

 

5.6.3 Urfolkspolitiske utfordringer 

 
Arbeidet med nordområdene inkluderer utfordringer på ulike nivåer. Et viktig spørsmål er hva 

det er for noe. Begrepet nordområdene gir oss geografiske assosiasjoner. Det er også helt klart 

et politikkområde som Regjeringen har definert som Norges viktigste strategiske 

satsingsområde i årene som kommer (Utenriksdepartementet 2006: ). I tillegg har 

nordområdene en mental orientering. Slikt sett er nordområdene et begrep både i geografisk, 

politisk og mental forstand: 

 

1. Rent geografisk er det tale om land og havområder, inkludert øyer og øygrupper, som 

strekker seg nordover fra Polarsirkelen og østover fra Grønlandshavet til Barentshavet og 

Petsjorahavet. Nordområdene er mer enn Arktis (ibid). 

2. I politisk forstand inkluderer nordområdene de samme geografiske deler av Finland, 

Norge, Sverige og Russland som omfattes av Barentssamarbeidet. Nordområdepolitikken 

omfatter dessuten det nordiske samarbeidet, forholdet til USA og Canada gjennom 

Arktisk råd og EU gjennom Den nordlige dimensjon (ibid). 
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3. I tillegg til det geografiske, har nordområdene en mental orientering. Vår oppfatning av 

nordområdene er en kombinasjon av begge. Historisk sett, og langt inn i våre dager finner 

vi to konkurrerende visjoner blant folk om nordområdene. Det ene er å se på 

nordområdene som en frontier, - et område med åpne, lett tilgjengelige ressurser med 

plass for nye deltakere, der personlig frihet utvikles i forhold til nye åpne muligheter 

(Brox 1984 og Aas 1998). Det andre er å anse nordområdene som et hjemland – 

perspektivet til de som bor i nord og anser seg selv for å være de nåværende 

representanter for folk som har levd i området. Forskjellene mellom disse to synsmåtene 

kan skjematisk kontrasteres blant annet med de karakteristika som framgår i nedenstående 

tabell (Kassam 2001:433-455): 

 

Hjemland Frontier 
• Opprinnelse i folk som bor, arbeider og har sin 

mentale orientering og livsverden i nord - særlig 
blant urfolk 

• Tradisjonell livsstil, naturalhushold og 
primærnæringsvirksomhet 

• Forståelse for mangfold og kompleksitet i 
demografi, kultur og økonomi 

• Bærekraftig langsiktig økonomi 
• Sirkumpolart samarbeid over landegrensene for å 

møte globale utfordringer 

• Sørlige røtter med fokus på utnyttelse av 
naturressurser 

 
• Industrialisering, pengeøkonomi og 

råvareproduksjon 
• Forenklet og sektorisert samfunnssyn 
 
• Sterk konjunktursvingende økonomi  
• Sørge for leveranser av råvarer til sørlige 

markeder 
 

Å være bevisst dette forholdet, er viktig både for den politikk som skal utformes for Arktis, og 

den kunnskap som skal utvikles for den framtidige samfunnsutvikling i nordområdene. Dette 

er særskilt viktig for urfolk. Sametinget har da også pekt på dette forholdet: 

 

”Et likeverdig samarbeid mellom statene i nordområdene og mellom statene og urfolks 
representative organ er helt avgjørende for å møte utfordringen i nord på en god måte. 
Nordområdene er ikke et uoppdaget land eller en frontier. For urfolk er det vårt 
hjemland, der vi alltid har vært, der vi vil leve og forme det gode meningsfulle liv.” 
(Sametingsrådet 2006:punkt 4.3.2). 
 

Det foreligger mange visjoner om Arktis. Tiltrekningskraften til den enkelte visjon varierer 

med utgangspunkt i hva som anses å være fordelaktig og av interesse for individuelle aktører 

(Einarsson & Young 2004:22). Mange av visjonene har gitt utgangspunkt til forskjellige 

tankemønstre som kan tendere til å gi opphav til dramatisk forskjellige og potensielt 

konfliktfulle tilnærminger til arktiske spørsmål (ibid:22-26). Et annet formål med å belyse 

ovennevnte forhold er å bidra til å styrke den menneskelige dimensjon i den nåværende og 
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framtidige politikk for nordområdene, og å forene disse to visjonene til felles nytte, - både for 

folk som lever i nord og de som lever i mer urbane strøk lengre sør. 

 

Utgangspunktet for urfolksdimensjonen i nordområdene – Arktis, er at det bor mer enn 40 

urfolk i regionen beroende av definisjoner. De er svært forskjellige med hensyn til sårbarhet 

og bærekraft når det gjelder å møte framtidige samfunnsutfordringer knyttet til kumulative 

effekter av: 

 

a. Global oppvarming som medfører klimaendringer. Oppvarmingen av Arktis fører til 

økt nedsmelting av sjøisen og landisen på Grønland (ACIA 2004).  

b. Den nye geopolitiske situasjon som hevdes å ha ført til et kappløp om territorier og 

ressurser i Arktis, spesielt om eierskap og besittelse av kontinentalsokkelen 

(Borgerson 2008). Dette i tillegg til uavklarte grenser i sjøområder i Barentshavet 

(Hoel 1994:116-117) og i Beauforthavet (Griffiths 2004). 

c. Økte olje- og gassaktiviteter og annen industriell virksomhet inkludert transport 

(Lindholt 2006). 

d. Situasjonen for urfolkene i sine respektive nasjonalstater, som er svært variert med 

hensyn til beskyttelse når det gjelder lovgivning og øvrig nasjonal politikk (Broderstad 

og Dahl 2004). 

 

Samiske institusjoners nordområdenettverk utviklet i sitt arbeid 2006 – 2007 klare 

synspunkter på en del prinsipielle forhold som nordområdepolitikk bør bygge på. Av disse 

nevnes følgende (2008:9-10):  

 

1. Å ivareta og legge til rette for urfolksdimensjonens indre og ytre perspektiv i 

nordområdeutviklingen.  Det omfatter samarbeidet mellom samene og andre urfolk (indre) 

og samarbeidet mellom urfolk og den øvrige befolkning (ytre). 

2. Å integrere urfolkene i nordområdesatsingen som en tverrsektoriell dimensjon, og omtale 

de særskilt der det er nødvendig. Likeverd, partnerskap og likestilling mellom kjønn er 

sentrale elementer i denne sammenheng.  

3. Å integrere urfolkenes tradisjonelle kunnskaper i kunnskapsutvikling og forvaltning av 

nordområdene, samt at urfolkenes tradisjonelle kunnskaper om -, innsikt i -, og forståelse 

av tilpasninger til endringer integreres i planlegging, forvaltning og overvåking av 

nordområdene. Dette som et ledd i styrkingen av arktiske folks tilpasningskapasitet, 
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fremming av forskning, utveksling av erfaringer og resultater for å utvikle nødvendige 

strategier i arbeidet med å ivareta folks helse, kultur, økonomiske liv og velferd i nord. 

4. Å legge til rette for en nordområdeutvikling der urfolkene selv på en proaktiv måte, etter 

egne ønsker og behov kan møte og nyttiggjøre seg de muligheter framtidig industriell 

utnyttelse av naturressurser kan gi, samtidig som urfolkenes tradisjonelle næringer, 

kulturer, språk og samfunn sikres og utvikles på en bærekraftig måte. Dette for å sikre at 

urfolkssamfunnene er levedyktige også når ikke fornybare ressurser tar slutt. Derfor 

gjelder det også å utvikle kunnskap, kompetanse og kapasitet i befolkningen til å møte 

slike utfordringer. 

5. Å utvikle bærekraftige institusjoner til å ivareta og utvikle urfolkenes kollektive 

hukommelse, tradisjonelle kunnskap og språk som grunnlag i styrkingen av 

institusjonenes virksomhet 

6. Å sørge for at utvinningsindustrien utvikler egne urfolksstandarder som en integrert del av 

selskapenes samfunnsmessige forpliktelser (Corporate Social Responsibilities) med sikte 

på å beskytte urfolkenes nedarvete rett til selvbestemmelse, landrettigheter og kulturelle 

rettigheter. Nivået for forpliktelsene bør bygge på internasjonale folkerettslige 

instrumenter. Også derfor kreves det innsikt i hvordan urfolk har tilpasset seg sine 

omgivelser, deres ressursutnyttelse, sedvanemessige rettigheter, nasjonal lovgivning og 

internasjonal rettsutvikling i et komparativt grenseoverskridende perspektiv. 

 

På denne bakgrunn ble det iverksatt et arbeid med å utvikle forslag til prosjekter som omfattet 

registrering, dokumentasjon og bevaring av samisk tradisjonell kunnskap (jf. nærmere omtale 

av Árbediehtu-prosjektet i punkt 5.5.2 foran), utvikling av felles standarder i forhold til urfolk 

ved økonomiske aktiviteter i nordområdene (urfolksstandarder) og etablering av et samisk 

kompetansesenter på Kola, Russland (jf. Samiske institusjoners nordområdenettverk 2008:20-

22). Når det gjelder sårbarhetsanalyser og tilpasningsstrategier for urfolk ved klimaendringer 

viste nettverket til det arbeidet som ble utført i EÁLAT-programmetxiv (ibid:18-19). 

Prosjektene i tillegg til andre ble støttet av Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene 

(EUN 2008:14-15, punkt 2.6.2) og fulgt opp av Regjeringen i 2.trinn i sin nordområdestrategi 

(Departementene 2009:42-43).  

 



 117

5.7 Innovasjonsperspektivet 

 

5.7.1 Innledning 
 

En innovasjon løser ofte en oppgave på en bedre måte enn det den erstatter. I et 

innovasjonsperspektiv søkes det derfor etter bedre måter å organisere menneskelig 

samhandling etc. I en forbedring ligger en verdivurdering som baserer seg på et bestemt 

verdisett. Árran ønsker derfor å tydeliggjøre det samiske verdisettet og videreutvikle dette i 

møtet med globaliseringens krav til endring og forbedringer. Gjennom en slik tydeliggjøring 

og videreutvikling vil urfolks rettigheter, interesser og andre samfunnsmål kunne synliggjøres 

og styrkes. Slike innovasjoner kan Árran ta initiativ til, og gjennomføre ved å formidle og 

videreutvikle samisk kultur, ta tak i kimer til endringer og ved å delta i slike 

endringsprosesser. Rent praktisk kan dette gjøres i samarbeid med flere institusjoner, der 

Høgskolen i Bodø (HBO) er en naturlig samarbeidspartner. HBO har i en årrekke gjennomført 

og utviklet studier i samarbeid med universiteter og høgskoler i Russland. HBO har i tillegg 

etablert et nordområdesenter som har som ambisjon å drive kompetanseutvikling som kan 

stimulere til næringsvirksomhet i nord. Høgskolen har etablert masterstudier ved 

universitetene i St. Petersburg og Moskva. I tillegg er det under planlegging og igangsetting et 

studium i ”bærekraftig bedriftsledelse”. HBO er anerkjent som et kunnskapsnav innenfor 

innovasjon, entreprenørskap og nyskapning (jf. for øvrig omtalen av HBO i punkt 5.1.2 

foran).  

 

Árran har lagt vekt på å posisjonere seg i forhold til Regjeringens nordområdestrategi. 

Utvikling av næringslivet i nordområdene vil ha basis i energi, olje og gass, samt fornybare 

ressurser. Samtidig vil denne utviklingen måtte forholde seg til miljø og urfolks interesser og 

foregå innenfor rammene av internasjonale mål og standarder for bærekraftig utvikling. 

Innenfor dette området vil det kunne utvikles flere nye utdanningstilbud. Utvikling av nye 

urfolksstandarder knyttet til utvinning av olje og gass i nordområdene, generell innsikt i 

urfolksspørsmål kan innarbeides i moduler i en MBA (Master of Business Administration) og 

ved andre studier ved Høgskolen i Bodø. Slike nye og spesialiserte utdanningsretningene kan 

også komme som en konsekvens av at det stilles nye krav til operatørselskapene om at 

virksomheten skal finne sted innenfor nye og forsterkede krav til bærekraftig utvikling. 
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En gjengs oppfatning av hvordan en styrker urfolks rettigheter er at det skjer gjennom 

internasjonale avtaler og forpliktelser, nasjonal lovgivning og institusjonalisering av 

urfolksspørsmål og posisjonering er en sentral strategi. Myndiggjøring av urfolk er et viktig 

tiltak i å tilrettelegge for selvstendighet basert på egne vilkår. Hvordan samisk kulturbakgrunn 

påvirker næringsdannelse og organisering av velferdsproduserende organisasjoner er ikke fullt 

ut forstått. Her mangler mye kunnskap. Kunnskap som også er nødvendig for å styrke urfolks 

rettigheter, kultur, næringer og samfunnsliv. En styrking av disse oppnås vanligvis gjennom 

internasjonale avtaler og forpliktelser, nasjonal lovgivning og institusjonalisering av 

urfolkssaker hvor posisjonering er en sentral strategi i arbeidet. Det samiske samfunnet har 

oppnådd mye på dette feltet de seneste årene både nasjonalt og internasjonalt.  

 

5.7.2 Kommunikasjon og tillitsformer 
 

Utvikling av nye kommunikasjonsformer og videreutvikle eksisterende samhandlingsformer 

er viktige for å kunne styrke urfolks rettigheter, kultur, næringer og samfunnsliv. 

Kommunikasjon er forutsetningen for samarbeid, samspill og resultater. Verdier og tankesett 

bestemmer kommunikasjonsformen. I en dialog forsøker ingen å vinne. Alle vinner hvis noen 

vinner. Vi føler selv hvor godt det er i en gruppe hvor alle er engasjerte, åpne, komunikative, 

kreative og hvor kunnskapene blir videreutviklet og bearbeidd. Ofte viser denne 

arbeidsformen at det ligger uforløste krefter og muligheter som kommer til sin rett bare 

forutsetningene er til stede. Derfor er det viktig å analysere og utrede hvilke metoder og 

kommunikasjonsformer som best ivaretar urfolks rettigheter i nåtid og fremtid og se urfolks 

rettighets- og samfunnsutvikling i et videre perspektiv nasjonalt og internasjonalt og hvor 

partene kan kommunisere på en herredømmefri måte. 

 
I den vestlige verden er verdigrunnlaget i sterkere og sterkere grad preget av 

individualisering. De store ideene om et felles rammeverk og et felles verdigrunnlag smuldrer 

bort og folks identitet går i andre retninger enn det som tidligere var tilfelle. Det har utviklet 

seg to retninger med hensyn til perspektiver. Det første går på at det nytter ikke lenger bare å 

lene seg til de formelle autoriteters tillit. Vi må i sterkere grad ta ansvar på egen hånd. Det 

andre perspektivet går ut på at kunnskap blir viktigere og viktigere i en komplisert verden – 

kunnskap gir trygghet. På denne måten blir tillit som fenomen iøynefallende. Det handler mye 

om tillit til personer, tillit til kunnskap, tillit som sosialt lim. Tillit utgjør en aspekt av et 

handlingsmønster som har å gjøre med forventninger til fremtiden. Tillit er således med på å 
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redusere den risiko det er knyttet til å operere i et turbulent miljø og usikre omgivelser. Tillit 

er på den ene siden sentralt for å håndtere våre individuelle relasjoner i hverdagen samtidig 

som tillit til samfunnets institusjoner, system og organisasjoner blir viktigere og viktigere. 

 
I Norut rapport SF 15/06 opererer man med tre former for tillit – prekontraktuell, relasjonell 

og strukturell. 

 

Den prekontraktuelle tillit tar for seg oppfatningen om at man har spesielle koder for hvordan 

man agerer i spesielle situasjoner, hvordan man forhandler og hvordan man takler uenighet og 

hvilke signaler man sender ut. Dette gjelder både i den private og i den institusjonelle sfære. 

Kort sagt en forventning om at uenighet håndteres gjennom dialog og forhandlinger. Den 

prekontraktuelle tilliten blir straks utfordret når vi beveger oss utover landets grenser og det 

blir vanskeligere å bygge tilliten på de samme premisser nettopp fordi de sosiale reglene er 

forskjellige, samfunnsstrukturen og institusjonene bygger på andre forståelsesrammer. 

 

Relasjonell tillit er bygd på nærhet i en eller annen form og knyttes ofte til familie, vennskaps 

og kjennskapsrelasjoner. Den relasjonelle tilliten er ikke statisk, men dynamisk. Den utvikles 

og utvides gjennom vedvarende samhandling og dialog. Den krysskulturelle kontakten byr på 

nye utfordringer fordi våre oppfatninger ikke passer inn i det vanlige bildet på det å bygge 

tillit. Det blir viktig å lære gjennom forståelse, bekreftelse og avkreftelse. Samarbeid på tvers 

av landegrensene, på tvers av kulturer og etniske skiller fordrer nye samhandlingsmønstre og 

grensene må utfordres og utvikles. Etter hvert kan man da etablere noen felles 

forståelsesrammer. Dersom disse brytes og neglisjeres vil tilliten bli redusert og kan i verste 

fall gå over til mistillit. 

 

Strukturell tillit baserer seg på at vi har et lovverk, regler og retningslinjer som styrer vår 

virksomhet. Med et felles normativt begrepsverktøy kan vi inngå avtaler med fremmede og 

hvor avtalens forståelse, begrepsapparat og sanksjoner oppfattes likt. Dette særpreger i stor 

grad den nordiske modellen. I Norge har vi sterk tiltro til lov og regelverk mens i andre 

samfunn er det stikk motsatte. I Russland for eksempel har staten vært sterk og myndighetene 

har styrt samfunnet gjennom dekreter. Dette er gradvis i ferd med å bli endret etter hvert som 

Russland integreres sterkere i den globale økonomi og institusjoner. 
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5.7.3 Noen forsknings- og undervisningsoppgaver 
 
I den norske skolen er det sterk fokus på entreprenørskap og innovasjon. Forskningen er 

opptatt av å utvikle en entreprenøriell kompetanse som fremtidssamfunnet vil kreve. Det leder 

til spørsmål som hvordan forståelsen av disse begrepene er i forskjellige land? Hva er 

målsettingen for undervisning og innhold? På hvilket nivå starter man? Er det en sammenheng 

mellom entreprenørskap og vektlegging av undervisningsformer som fremmer innovasjon og 

kreativitet og hvordan kan vektlegging av behovet for innovasjon, ressursforståelse og 

nyetableringer skape levedyktige lokalsamfunn hvor folk med høy kompetanse flytter tilbake. 

 

Dette teoretiske bakteppet kan kobles særskilt mot urfolks kultur og interessebakgrunn og 

med et undervisningsopplegg som har internasjonal forankring og søkergrunnlag. Moderne 

entreprenørskap er basert på kommersialisering og innovasjon. Urfolks entreprenørskap 

hevdes å være mer opptatt av kulturarven og urfolks rettigheter: Noen hevder på denne 

bakgrunn at urfolk er for tilbakeskuende. Den alminnelige oppfatning av entreprenørskap er å 

se fremover. Her blir utfordringen å se det iboende dynamiske potensialet i kulturarven, og 

ikke bare oppfatte det som en hindring for fremtidsorientert kommersiell utvikling (Hindle & 

Landsowne 2005:133). 

 

Når det gjelder bedrifter i de samiske områdene, er de små og har ikke vært særlig interesserte 

i å ekspandere. Overskudd tas noen ganger ut i form av mer fritid og ikke til investering i 

vekst (Karlsen og Svineng 1999). Slike bedrifter kan defineres å være husholdsaktører, mens 

vekstaktører nytter bedre muligheter for vekst og har kompetanse til å realisere mulighetene 

når de oppstår. Sedvane og kultur i området bedriftene er å finne, har også innvirkning på om 

vekstmuligheter nyttes (Karlsen og Ryntveit 2001:iv-v). I senere tid har det derimot vokst 

frem en ny gruppe samiske bedriftseiere med et annet utgangspunkt og større markedsfokus. 

De synes å ville ha større forståelse for at: 

 

”Innovasjonsprosesser er nemlig komplekse; de omfatter gjerne investeringer, 
kompetanseheving, markedsføring og strategiutvikling, i tillegg til utvikling av bestemte 
produkter og prosesser.” (Ibid:99). 

 

Med basis i en komparativ undersøkelse mellom urfolk i Australia og Amerika er det tre 

dimensjoner som er relevante for å kunne utvikle et paradigme for forskning innen 

entreprenørskap blant urfolk  (Hindle and Landsowne 2005: 138-139): 
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1. Den kulturarvposisjonerende index (The Heritage Positioning Index), som omhandler; 

• hvor mye eller hvor lite av urfolkskarakteristika eller deltakelse fra urfolk kreves for å 

kvalifisere en entreprise til å kunne bli klassifisert som ”urfolk”. Et samisk eksempel 

er debatten rundt duodje-merket, som garanterer at gjenstanden er laget i Sápmi og av 

samer. Bruken og relevansen av merket drøftes stadig.  

• behov for å finne måter å forsone og forene det beste i majoritets- og urfolkskultur, 

som er en primærsak når det gjelder entreprenørskap og urfolk 

 

2. Autonomi og redegjørelsesnettverket (The Autonomy-Accountability Network) som angir 

graden av selvstendighet for de enkelte urfolksforetak i forhold til hverandre og 

lokalsamfunnet. Det kan bli fremmet krav om tilbakemeldinger og (nærmest) måtte 

avlegge økonomisk og kulturelt regnskap overfor innbyggerne, samt eventuelt dele 

overskudd. Foretak som nytter elementer av samisk kultur, som for eksempel innen 

reiselivet, må ofte finne seg i at deres virksomhet drøftes av andre samer på grunn av at 

samiske elementer i et samisk lokalsamfunn er felles eiendom.  

 

3. Inventar for tvillingkunnskap (The Twin Skills Inventory), som er en oversikt over 

nødvendige tekniske og kulturelle ferdigheter sett både ut fra et majoritets- og 

urfolksperspektiv. Det omfatter både forretningsmessige kunnskaper og kunnskaper i 

kulturelle og øvrige samfunnsmessige forhold som berøres. 

 

Internasjonalisering blir særdeles viktig og det gjelder både Norges samhandling med 

Russland og andre urfolksområder. Innovasjon og entreprenørskap er viktig for å utvikle nye 

arbeidsplasser. For at de samiske kjerneområdene skal vitaliseres, må det skaffes moderne 

arbeidsplasser for ungdom og særskilt kvinner. Her blir nordområdesatsinga sentral og hvor 

fokus er å utvikle regional konkurransekraft gjennom en offensiv kunnskapspolitikk. 

Forskning og utdanning, bedre utdanningsmuligheter, bedrifts- og institusjonsutvikling og 

utvikling av en mer målrettet samisk politikk må derfor prioriteres for å skape nye 

vekstmuligheter. Derfor nevnes følgende utfordringer for Árran i denne sammenheng: 

• Forskningen skal være urfolksrelatert og fylle Árrans nordområdestrategi med 

innhold. 
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• Árran skal ta et institusjonelt ansvar for utvikling av urfolksstandarder knyttet til 

oljeindustrien, der urfolks nedarvede og hevdvunne rettigheter ivaretas både kulturelt 

og økonomisk. Det vil også fordre en utvikling av nye metoder og 

samhandlingsformer som bedrer urfolks posisjoner for forhandlinger med offentlige 

myndigheter og private aktører. 

 

I samarbeid med Høgskolen i Bodø vil det være naturlig å integrere et eget studietilbud 

innenfor innovasjon og entreprenørskap med spesiell fokus på urfolk og deres levesett. Det 

kan også være aktuelt å utvikle et eget forskningsprosjekt om styrking og utvikling evnen til å 

etablere bærekraftig næringsvirksomhet i samiske samfunn og spesielt deres 

småskalavirksomhet. Slik kompetanse må skapes av personer med inngående samisk 

kulturkunnskap og kulturforståelse paret med solid teoretisk og praktisk bakgrunn. Her er det 

muligheter for at Árran gjennom forskningsinstituttet å bygge opp en faglig kompetanse og bli 

et verksted for idéskaping, entreprenørholdninger og iverksettingskompetanse. Formidling 

blir også sentralt i denne forbindelse. 

 

5.8 Helse som framtidig satsingsområde 
 
 
Det er utarbeidd et forstudium om et samisk helse- og sosialsenter lokalisert til Drag i 

Tysfjord.(Medvita 2005). Senteret skal gi et tjenestetilbud tilpasset den samiske brukerens 

språk- og kulturbakgrunn i spesialisthelsetjeneste. I tillegg skal senteret tilby ordinære 

helsetjenester til befolkningen. Bærebjelken i senterets virksomhet er å utvikle analytisk 

kulturkompetanse som setter de ansatte i stand til å utvikle tjenestetilbud som er faglig 

adekvate for brukerne. Det legges også opp til at senteret skal drive med forskning, 

kompetanseutvikling og fagutvikling i nær tilknytning til etablerte institusjoner. Telemedisin 

og telepsykiatri er planlagt integrert i virksomheten. 

 

Senterideen er blitt møtt med skepsis i det politiske miljøet i Tysfjord selv om tiltaket er i 

samsvar med den nasjonale målsettingen for samisk helsepolitikk, Sametingets politikk og 

internasjonale menneskerettigheter som Norge har forpliktet seg til. Som svar på et grunngitt 

spørsmål i kommunestyrets møte den 19.11. 2008 svarer ordføreren at kommunen har fått 

avslag på sin søknad til Sametinget om ytterligere prosjektmidler og at videre fremdrift 
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avhenger av at kommunen setter av egne prosjektmidler til formålet over budsjettet for 2009. I 

formannskapets forslag til budsjett for 2009 er slike midler ikke innarbeidd. 

 
ILO konvensjonen nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige land ble ratifisert 

av Den Norske Regjering i 1990. (Samisk oppvekst  - Sametinget 2003). Norske myndigheter 

har gjennom dette vedtaket godkjent at konvensjonen gjelder for den samiske befolkning. 

Skiftende norske Regjeringer har ved flere anledninger påpekt at ILO konvensjonen må 

oppfattes som minimumsbestemmelser og at de nasjonale, regionale og lokale myndigheter 

kan innføre ordninger som på en bedre måte ivaretar den samiske befolkningens helse- og 

sosialtilbud enn ILO konvensjonen skisserer. Viser videre til NOU: 1995, nr 6 – Plan for 

helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning. 

Status når det gjelder samisk helse- og sosialpolitikk kan oppfattes å være følgende: 

 

• Det tas fortsatt for lite hensyn til samisk språk og kulturforståelse i utformingen av 

helse- og sosialpolitikken 

• Det er en stor mangel på samisk språk og kulturkompetanse for ansatte i helse- og 

sosialsektoren 

• Tilbudet til den samiske befolkning kan bli veldig personavhengig ut fra det ståsted 

hver enkelt helsetilbyder gir og er avhengig av dennes interesse og spesielle 

kompetanse. Dette resulterer i at de samiske brukerne ikke får et like godt tilbud i alle 

deler av landet og med stor forskjell innenfor de samiske kjerneområdene 

• Kvaliteten på tjenestetilbudet til den samiske befolkning er fortsatt avhengig av at 

tjenestemottaker selv er i stand til å definere sine egne behov og krav 

 

I Nasjonal helseplan for 2007 – 2010 under kapittel demokrati og legitimitet er blant annet 

anført følgende: 

 

”Den demokratiske retten til likeverdig tilbud for den samiske befolkning innebærer at 
helsetjenestene må utvikle kunnskap i samisk språk og kultur for å kunne kommunisere 
godt og tilby gode tjenester. I situasjoner hvor dette ikke er mulig, må nødvendig 
tolketjeneste etableres.” 

 

I St.prp. nr. 1 – nr. 2006 – 2007 – særskilte kompetanseutfordringer – språk og kultur er 

følgende beskrevet: 
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”Som urbefolkning har samiske innbyggere særskilte rettigheter regulert i norsk lov og i 
internasjonale konvensjoner. Lovgivningen har regler om kommunikasjon og informasjon 
på eget språk. Etter språkreglene i sameloven skal pasienter i språkforvaltningsområdet 
kunne bli betjent på samisk i kontakt med helsetjenestene, og helsepersonell skal påse at 
informasjon som gis er mottatt og forstått. I første omgang er dette et ansvar for 
helseforetakene og kommunene. Helsepersonellet i språkforvaltningsområdet er også 
forpliktet til å legge forholdene til rette for god kommunikasjon for den samiske 
befolkning. Dette innebærer at tolk skal brukes, dersom personellet selv ikke behersker 
samisk”. 

 

 Prosjektrapport av juni 2005 fra Drag Utvikling viser blant annet til forskning og annen 

dokumentasjon som viser at samene har behov for særegne helse- og sosialtjenester og at 

disse behovene i dag ikke blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det konkluderes derfor at 

det er behov for ytterligere kunnskapsutvikling som tar hensyn til samenes kulturelle, 

språklige og sosiale situasjon. I et fremtidig forskningsinstitutt på Árran vil det være naturlig å 

integrere forskning og utdanning i helse som et fremtidig satsingsområde og at dette 

kunnskapsfeltet utvikles sammen med Høgskolen i Bodø og deres faglige ståsted innenfor 

profesjonsutdanninga. Det forutsettes at det etableres kontakt med øvrige samiske nettverk 

som for eksempel SANKS (Samisk Nasjonalt Kompetansesenter), Samisk Helseforskning i 

Karasjok og Helse Nord. 

 

En overordnet nasjonal oppgave er å sikre likeverdige helsetilbud til den samiske 

befolkningen på lik linje med den øvrige befolkningen. I møtet mellom den enkelte 

medarbeider i helse- og sosialsektoren og brukere blir tjenestene til. Brukerens opplevelse av 

det personlige møtet er kjernen i tjenestens kvalitet (Sametingsplan 2002-2005). Kvalitet på 

tjenestene vedrører evnen til å tilfredsstille behov og er en opplevelse hos tjenestemottakeren. 

Informasjon og kommunikasjon er et hovedaspekt ved opplevelsen av kvalitet for alle brukere 

(mangfold og likeverd). Kunnskap om den andres språk og kultur gjør kommunikasjon mulig, 

og flerkulturell forståelse minsker muligheten for kommunikasjonsproblemer. 
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5.9 Verdiskapning  

 

5.9.1 Begrepsavklaring 

 
Rent teoretisk kan man si at verdiskapning er realisering av mål og verdier gjennom innsats av 

begrensede eller knappe resurser. Her kan man igjen skille mellom verdiskapning ut fra 

utdanningsinstitusjonen og verdiskapning sett fra den enkelte og samfunnets interesser. Med 

utdanningsinstitusjoner mener en alle institusjoner som driver med kompetanseheving og 

omfatter dermed universiteter, høgskoler, bedrifter, forskningsinstitusjoner etc. og innbefatter 

både formell og uformell utdanning. I forhold til utdanningsinstitusjonene kan en utlede 

verdiskapningsbegrepet som graden av kompetanseheving sett i forhold til den ressursinnsats 

som benyttes. I forhold til den enkelte og samfunnet kan en beskrive verdiskapningen som 

den velferdsgevinsten utdanning og forskning gir for den enkelte og samfunnet. 

 

Gjennom utdanning skaffer en seg kompetanse som blir viktig for den økonomiske 

verdiskapning. I ”human capital” tradisjonen måler en utdanningen som en investering og 

rangerer avkastningene etter denne. Men all utdanning og forskning trenger ikke - og skal 

ikke alene måles mot økonomi og nytte. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle de 

humanistiske tradisjoner, språk, kultur og adferd som gjelder for siviliserte samfunn. Dette er 

også en form for verdiskapning. 

 

Árran har som en viktig ambisjon å sikre, utvikle og videreføre samisk kultur, språk og 

samfunnsliv i det lulesamiske området. Det har institusjonen bidratt til på flere områder siden 

oppstarten i 1994. I begynnelsen var det sentralt å få synliggjort den samiske kulturen 

gjennom oppretting av museet, vitalisere språket gjennom den samiske barnehagen, bidra til å 

igangsette samiske radiosendinger og realisere opplæringstiltak. Fram til etableringen av 

Árran var disse aktivitetene ikke ivaretatt på en strukturert måte med unntak av den 

undervisningen som foregikk i grunnskolen i Tysfjord og ved de samiske 

utdanningsinstitusjonene. 

   

Museumsvirksomheten har også vært viktig for å dokumentere samisk kultur, samiske 

tradisjoner, samisk samfunnsliv med spesiell fokus på det lulesamiske området i Norge og 

Sverige. 
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Sametinget har en politikk som vektlegger desentralisering av samiske drifts- og 

utviklingsfunksjoner. Sametinget har etablert flere stillinger i eget tilrettelagt bygg. Dette er 

med på å styrke mangfoldet og det faglige nivået på institusjonen og bidrar til det samiske 

helhetsperspektivet. Etablering av disse oppgavene har betydning for mulighetene til å 

rekruttere høyt utdannet personell innenfor forskjellige utdanningsretninger. 

 

Árran har i sin strategiplan for perioden 2007 – 2009 sterkere vektlagt institusjonens mål om å 

bli en aktiv kompetanseinstitusjon for utvikling, dokumentasjon og formidling av samisk 

kunnskap og erfaringer og et sterkere fokus på fornyelse, kunnskap og verdiskapning. 

Forskning og utdanning vil være sentrale satsingsområder. Planlegging av et fremtidig 

forskningsinstitutt på Árran kommer som en konsekvens av - og som en oppfølging av at 

Árran de seneste årene har deltatt i flere forskningsprosjekter. Dette har vært en bevisst 

strategi og en god forberedelse og en god innlæring til å etablere et eget fremtidig institutt for 

forskning og utdanning. 

 

5.9.2 Verdiskapning knyttet til samisk språk 
 
Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter har siden 1999 fjernundervist elever i grunn- og 

videregående skole. Det er blitt undervist i lulesamisk via videokonferanse. Etter mange års 

erfaring i språkundervisning har vi høstet en del erfaring som går på metodevalg og 

læringsstrategier. Denne erfaringen bør videreutvikles og være utgangspunkt for 

verdiskapning i formidling av språk. 

 

Det finnes lite forskning om fjernundervisning og tilpasset opplæring, spesielt ikke i samisk 

og slett ikke i lulesamisk. Det som finnes er et utviklingsprosjekt, laget i regi av Sametinget 

og en upublisert artikkel om distanseoverbyggende tilpasset opplæring (Olsen, M 2007). 

 

Videokonferanse er toveis/ flerveis lyd- og bildeforbindelse, og kan benyttes til ”møter” der 

det er behov for visualisering i tillegg til lydoverføring. Deltakerne er geografisk atskilt, men 

kan likevel se og høre hverandre. Ved bruk av videokonferanse bør den som underviser 

planlegge den metodiske fremføringen noe mer nyansert enn ved tradisjonell undervisning. 

Ved videokonferanse er lærer og elev atskilt. Dette medfører ekstra utfordringer for begge 
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grupper. Ved planlegging og gjennomføring av undervisning bør læreren vurdere mål, 

målgruppe, innhold og metode for undervisningen. I de fleste tilfeller sitter eleven alene i sitt 

studio. Dette stiller store krav til lærer om variasjon av undervisningsmetoder og krav til 

kommunikasjonsferdigheter. I følge Skorpen og Furu ved Nasjonalt senter for Telemedisin 

(NST) er det nødvendig med systematisk gjennomføring av teoretisk og praktisk opplæring 

ved bruk av videokonferanse for å få til vellykkede videokonferansesendinger. Dette er viktig 

og som man ikke kan få påpekt godt nok. Våre erfaringer viser også at gjennomtenkt 

planlegging og systematisk gjennomføring av opplæring i bruk av videokonferanse betyr mye 

for lærer og elev / sender og mottaker. Dårlig planlegging og gjennomføring virker lite 

motiverende og slitsomt, og gir dermed negativ læringseffekt.    

 

I forbindelse med Sametingets spesialpedagogiske kompetansehevingsprosjekt for Sør- 

Troms, nordre Nordland, lulesamiske og sørsamiske områder for perioden 2004-2006, deltok 

Árran i prosjektet. Kompetansehevinga skulle være basert på lokale behov og ha lokal 

forankring (Magga, T-L. L. 2005). Árran jobber med fjernundervisning i lulesamisk via 

videokonferanse og kartla metoder og elevenes språkmiljø. Det ble utgangspunktet for å 

vurdere hvilke tiltak som skulle gjøres. Deretter tolket en dataene for så å finne tema og ideer. 

En ønsket også å sette fokus på elever som har et dårlig samiskspråklig grunnlag og som 

trenger en særskilt tilpasset opplæring. En valgte å forstå tilpasset opplæring som et 

overordnet krav – et kompass en skulle justere undervisningsoppleggene etter. 

Problemstillingen ble som følger ”Hvordan møte utfordringene som ligger i undervisning 

over telematikk – når eleven har et dårlig samiskspråklig grunnlag?” Innsamlet data ble 

tolket opp mot teorier for hva som skaper motivasjon og læring. Teorien ble diskutert ut fra 

elevens hverdag, sett både i forhold til språk, kultur og samfunnsliv. For å kunne gi tilpasset 

opplæring, ble det også viktig å kartlegge elevens bakgrunn og forutsetninger. Ut fra 

datainnsamling, refleksjoner, teorier og ulike praktiske strategier ble ideen om et årshjul 

utløst. Årshjulet skulle være en kulturbetinget, temabasert årsplan som synliggjorde fokuset 

på multippel intelligens og læringsstrategier. Utgangspunktet en hadde for å utarbeide en ny 

struktur på  årsplanen var ønsket om å tilby en undervisning mer i tråd med kravene i 

Kunnskapsløftet (Læreplanverket for kunnskapsløftet 2006). Gjennom utprøving tilegnet en 

ny kunnskap og erfaring. Gjennom arbeidet identifiserte en et behov for å analysere 

undervisningspraksis. En kom fram til et årshjul som i stor grad ivaretar Kunnskapsløftets 

læringsplakat (Læreplanverket for kunnskapsløftet 2006) hvor tilpasset opplæring vektlegges.  
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Etter ca 25 års opplæring i lulesamisk har en høstet en del erfaringer. Noe er blitt gjort, mens 

mye gjenstår. Lulesamiske elever og lærere møter mange utfordringer i skolehverdagen. 

Samisk er et minoritetsspråk både i samfunnet og i skolen, og har heller dårlige vekstvilkår. 

Det er også begrenset med samiskspråklige lærere med formell kompetanse. I følge 

opplæringsloven § 6-2 og § 6-3 forpliktes kommuner og fylkeskommuner å gi samiske elever 

opplæring i samisk. Dette har også ført til at kommuner og fylkeskommuner er forpliktet å gi 

en alternativ opplæringsform, dersom opplæringa ikke kan gis med eget 

undervisningspersonale på skolen. Fjernundervisning er blitt en alternativ opplæringsform for 

samiskopplæringa. Mange grunnskoler og videregående skoler benytter seg av alternativet. 

Mange lulesamiske elever mottar samiskundervisning via videokonferanse. Forskjellige 

skoler og institusjoner har undervist og underviser samisk via videokonferanse, men det 

foreligger ingen skriftlig dokumentasjon på erfaringer og opplevelser for en slik 

opplæringsform. Det som i hovedsak finnes om tilpasset opplæring og fjernundervisning er 

rapporter om voksne og høyere utdanning.  

 

Dette arbeidet - som er gjennomført i forbindelse med formidling av språk - kan være 

utgangspunkt for verdiskapning. Verdiskapningen kan gå ut på å videreutvikle gode og 

hensiktsmessige læringsstrategier og metoder til formidling av språk, som institusjonen igjen 

kan tilby på nasjonalt nivå, dette kan også tilbys til minoritetsgrupper i nordområdene.  

 

5.9.3 Kulturminner 
 
I St.meld. nr.16 (2004-2005) er det uttalt at en ønsker å fremme en politikk som sikrer at 

potensialet som ligger i kulturminnene blir ivaretatt på en bedre måte enn i dag og at det må 

initieres prosjekter som ser sammenhengene mellom lokalsamfunn og næringsvirksomhet 

med grunnlag i kulturminner og kulturmiljø. For å få til verdiskapning med utgangspunkt i 

kulturminner og kulturmiljø er kunnskap om kulturminnene og den kulturhistoriske 

sammenhengen de har oppstått i, helt sentral for kvalitets- og produktutvikling.  

 

Gjennom Árrans forslag til pilotprosjekt ”På fjorden, i bygda og til fjells i forfedrenes 

fotspor” (jf. omtalen i punkt 3.4.2 foran), med hensyn til verdiskapning på 

kulturminneområdet, ble det tatt sikte på å oppnå verdiskapning for både næringslivet, 

befolkningen og samfunnet generelt, samtidig som man ville ta bedre vare på kulturarven i 
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området. Finansieringen lyktes ikke da Riksantikvarens utlyste midler synes i stor grad å ha 

vært forutsatt til tilrettelegging av tiltak med fokus på kommersiell tilrettelegging, mens 

Árrans tiltak omfattet både registrering, tilrettelegging og kommersialisering. Det på grunn av 

at det ikke er foretatt tilstrekkelige registreringer av samiske kulturminner i området. Liddno 

Adventures som tilbyr naturguiding i det samiske landskapet i Tysfjord uttalte til dette at: 

 
 
 
”Vi som er en kommersiell aktør innen guiding skal jo ikke være nødt til å forske for å få 
frem tilstrekkelige opplysninger om samiske kulturminner og tradisjoner. Dels har vi blitt 
tvunget til det så langt, men vi har jo ikke faglige kvalifikasjoner for det. Dette går 
beklageligvis ut over det vi skulle hatt fokus på, nemlig legge grunnlag for lønnsom drift i 
foretaket vårt.” (Kintel 2007).  

 

Under henvisning til at Regjeringen vil iverksette et verdiskapningsprogram for 

næringskombinasjoner, der blant annet reiseliv inngår, ble det uttalt at i forbindelse med dette 

at det ”ikke vil være tilstrekkelig å sette av midler kun til kommersialiseringsdelen i 

programmet. Det må også fokusere på nødvendig forarbeid, slik at grunnlaget for 

verdiskapningstiltak er på plass.” (Ibid.). 

 

I den fremtidige utviklingen vil det være naturlig å utvikle utredningskompetanse innenfor 

temaet ”kulturminner og kulturmiljø” både generelt og spesielt i forbindelse med 

konsekvensutredninger (KU). Formålet med en konsekvensutredning er å klargjøre virkninger 

av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. KU skal 

sikre at virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling 

til om, og eventuelt på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres. Store utbyggingstiltak og 

arealinngrep vil ofte få betydelige følger for miljø, naturressurser og samfunn og vil derfor 

kreve forsvarlig utredning. Hvilke tiltak som er underlagt KU er fastlagt i forskrifts form. En 

KU skal kunne gi svar på tiltakets innvirkning både på miljø, naturressurser og samfunn i tråd 

med plan- og bygningslovens intensjoner i slike saker. KU er helt nødvendig for å fange opp 

alle vesentlige problemstillinger ved utbygginger. I miljøbegrepet inngår kulturminner, slik at 

kulturminnene i et område alltid skal utredes før tiltaket settes i gang. En KU vil normalt 

omfatte grundige kulturminneundersøkelser, både oversikt over kjente og prognoser for ikke 

kjente automatisk fredede kulturminner, inkludert en verdivurdering, konsekvensvurdering og 

forslag til avbøtende tiltak. Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 blir gjerne 

oppfylt først i forbindelse med reguleringsplan. 
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Både når det gjelder KU og planarbeidet generelt, er det viktig at kunnskap om kulturminner 

trekkes inn i arbeidet, og at de utredes så tidlig som mulig slik at de kan innvirke på prosessen 

fra starten av. På den måten kan man tidlig avdekke konflikter og finne fram til gode 

løsninger gjennom å gjøre rede for aktuelle alternativer og tiltak som kan avbøte skader og 

ulemper. 

 

Árran har allerede i dag betydelig kulturminnekompetanse og det er således et godt etablert 

grunnlag for å videreutvikle dette fagområdet. I forlengelsen av denne tankegangen vil det 

være naturlig på sikt å etablere et fagutdanningstilbud innenfor kulturminneforvaltningen. Et 

slikt tilbud finnes ikke i dag og en vil gjennom etableringen av dette dekke opp et faglig 

”hull” i utdanningstilbudet.  

 

Kunnskapsproduksjon og formidling av samiske kulturminner vil bidra til kulturbasert 

næringsutvikling og nye kompetansearbeidsplasser i regionen. Potensielle kunder kan være 

kommuner, fylkeskommuner og andre myndigheter, private tiltakshavere og andre 

institusjoner som blant annet driver med undervisning. 

 

5.9.4 Urfolk og nordområdene 
 

I Regjeringens nordområdestrategi er kunnskap selve navet i utvikling innen miljøforvaltning, 

ressursutnyttelse og verdiskapning. Regjeringen vil at urfolkene i nord skal ha en sterk 

posisjon og rolle i utviklingen av egen situasjon og regjeringen vil bidra til oppbygging av 

kapasitet ved de samiske institusjoner innen urfolksrelatert forskning (Utenriksdepartementet 

2006). Sametinget legger også stor vekt på utvikling av egen konkurransekraft gjennom 

oppbygging av sterke kunnskapsmiljø og dyrking av stedegne fortrinn. Urfolk må gis 

anledning til å forske på egne forhold og delta i den internasjonale kunnskapsoppbyggingen 

om nordområdene på egne premisser. Sametinget ser det som viktig å omdanne 

urfolksdimensjonens internasjonale synlighet til økt regional verdiskapning (jf. punkt 5.6.2 

foran). Gjennom samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Nordland Fylkeskommune 

forsterkes det regionale handlingsrom, politikkens synlighet og synergiskapende effekt og den 

regionale og lokale verdiskapningen øker. 
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Nordland fylkeskommune påpeker som en stor utfordring for samiske institusjoner i Nordland 

å involvere og aktivisere seg i forhold til nordområdesatsingen og de strategier som der 

skisseres. Fylkeskommunen vil legge til rette for at denne satsingen kan muliggjøres gjennom 

kunnskapsoppbygging mot nordområderelevant virksomhet. Fylkeskommunen fokuserer på 

kunnskapsutvikling, verdiskapning og grenseoverskridende samarbeid i et urfolksperspektiv. 

Fylkeskommunen viser gjennom sin egen nordområdesatsing, handlingsplan for samiske 

spørsmål, partnerskapsavtalen med Sametinget og finansiell støtte til ulike samiske 

utredningsprosjekter, en sterk vilje til å konkretisere sine visjoner og målsettinger. 

 

Utbygging av olje og gass i nordområdene åpner store muligheter for økonomisk utvikling.  

Det er viktig at slike tiltak og konsekvensene av disse, er innenfor rammene av kravene til 

bærekraftig utvikling. Det er en stor utfordring å utvikle nye typer av ”Code of Conduct” 

(Globalt etisk rammeverk), herunder urfolksstandarder for selskaper som skal utvinne 

ressurser i disse områdene. Alle selskaper med respekt for seg selv har også egne 

retningslinjer for hvordan man behandler urfolk når olje- og gassutvinning er i gang. Dette 

kunnskapsfeltet er imidlertid under stadig utvikling etter hvert som internasjonale 

konvensjoner blir ratifiserte. Árran vil utville ytterligere kompetanse innenfor dette feltet og i 

samarbeid med andre delta i og påvirke kunnskapsutviklingen innenfor disse sentrale 

rettighetsspørsmålene, som igjen vil skaffe merverdier for forskningsinstituttet gjennom den 

kunnskapsoppbygging som vil skje.  
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5.10 Mål og strategier 
 
Av nedenstående tabell framgår de mål og strategier som fremmes vedrørende forskning og 
utdanning for strategiområdene språk, kultur, nordområdene og innovasjon, samt den 
verdiskapning dette medfører. 
 

MÅL: 

 

Utvikle forskning på et høyt 
vitenskaplig nivå innenfor språk, 
kultur, nordområdene og innovasjon 
og med særskilt vekt på 
internasjonalisering i et 
urfolksperspektiv 

Tilby høyere utdanning innenfor 
lulesamisk språk, kultur, 

nordområdene og innovasjon samt 
grunnleggende opplæring og 

videreutdanning til samiske og andre 
miljø 

 FORSKNINGSTRATEGIER UTDANNINGSTRATEGIER 

1 

Sp
rå

k 

Forskning på – og dokumentasjon av 
lulesamisk språk.   

Utvikle og tilby utdanning i lulesamisk språk 
fra grunnkurs til høyere nivå. 

Pedagogisk og metodisk utviklingsarbeid 
for bruk av moderne teknologi i 
fjernundervisning. 

Ta i bruk tilpassede læringsstrategier i 
fjernundervisning i lulesamisk. 

Forske på den lulesamiske språksituasjonen 
med spesiell fokus på utfordringer knyttet 
til ulike generasjoner 

Utvikle og tilby opplæringsmodeller med 
sikte på å styrke bruken av muntlig samisk. 

2 

K
ul

tu
r 

Samisk historieforskning i regionen. Etablere utdanningstilbud i samisk historie- 
og kulturkunnskap og fagutdanningstilbud 
innenfor samisk kulturminneforvaltning 

Forskning på det tradisjonsbevarende og 
tradisjonsutviklende i tradisjonell samisk 
kunnskap, samisk naturforståelse og 
ressursforvaltning, kjønn og landskap. 

Inkludere kunnskaper om samisk historie, 
språk, kultur og samfunnsliv i 
profesjonsutdanningen på høgskolenivå. 

Utvikle kunnskap om grenselosene og 
krigshistorien i området Ofoten - Nord-
Salten i perioden 1940 – ny tid. 

 

3 

N
or

do
m

rå
de

ne
 Utvikle kunnskaper om urfolksforhold i et 

grenseoverskridende nordområdeperspektiv 
og kunnskaper om nordområdearbeidets 
aktører i et urfolksperspektiv. 

Inkludere kunnskaper om urfolksforhold i et 
grenseoverskridende nordområdeperspektiv i 
undervisning på høgskolenivå. 

Styrke det etiske rammeverket rundt 
økonomisk virksomhet i nordområdene 
gjennom utvikling av nye standarder som 
sikrer urfolks interesser, næringer og 
samfunnsliv. 

 

4 

In
no

va
sj

on
 Utvikle kunnskap om entreprenørskap i et 

urfolksperspektiv i utviklingen av samiske 
og vepsiske tradisjonelle næringer. 

Tilby undervisningsopplegg knyttet til 
urfolks økonomiske interesser i 
nordområdene. 

Utvikle nye kommunikasjonsformer som 
styrker urfolks interesser i forhold til 
offentlige og private aktører. 

Utvikle formell kompetanse i – og tilby 
undervisningsopplegg innenfor 
entreprenørskap med fokus på urfolks kultur 
og interessebakgrunn. 
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MÅL: 
 Gjennom bevisst satsing på forskning og utdanning skal merverdier realiseres for 

Árran som institusjon i et lokalt, regionalt, nasjonalt og grenseoverskridende 
perspektiv. Kunnskap og forskningsbasert utviklingsarbeid skal være navet og 

hovedkilden til verdiskapningen 

R
es

ul
ta

te
r 

1 Fjernundervisning i samisk språk via videokonferanse og rådgivningstjenester vedrørende 
disse 

2 Økt kapasitet til undervisning og utvikling av læremidler i lulesamisk språk, kultur og 
samfunn 

3 
Kunnskaper om samiske kulturminner til bruk i reiseliv og andre økonomiske aktiviteter 
under hensyn til samiske verdier, tradisjoner og miljø, samt kunnskaper i 
konsekvensutredninger for samisk kultur og samfunn ved planlegging av tiltak 

4 
Urfolksdimensjonens internasjonale synlighet transformert til økt regional verdiskaping i 
samiske områder og urfolkskompetanse i et nordområdeperspektiv utviklet til et 
internasjonalt kompetanseprodukt 

5 Árran mánájgárdde (barnehage) som rekrutteringsbase for framtidige samiske språk- og 
kulturbærere 

6 
Árran som institusjon har økt kapasitet og kompetanse i et utvidet samisk institusjonelt 
regionalt handlingsrom, til å ivareta og utvikle samisk språk, kultur, næringer og 
samfunnsliv, samt til å delta i nordområdeutviklingen i et grenseoverskridende perspektiv 

 
 

5.11 Prioriterte prosjekter 
 
I det følgende omtales en del prioriterte prosjekter som Árran tar sikte på å gjennomføre med 

utgangspunkt i de mål og strategier som er fastsatt vedrørende forskning og utdanning for 

strategiområdene språk, kultur, nordområdene og innovasjon, samt den verdiskapning dette 

medfører (jf. punkt 5.10 foran). Oversikten er ikke uttømmende. Realiseringen av prosjektene 

vil blant annet avhenge av om det oppnås finansiering til gjennomføring. 

 

Prosjekt 1 Grunndokumentasjon av lulesamisk 

 
Árran tar sikte på å utvikle og igangsette et forskningsprosjekt som skal omfatte 

grunndokumentasjon av det lulesamisk språket. Dette i form av systematisk innsamling, 

systematisering og lagring av ord og uttrykk, setninger og fortellinger i en egen database. 

VERDISKAPING 
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Databasen vil danne grunnlaget for utvikling av læremidler, ordlister, lingvistisk- og annen 

forskning på språket m.m..  

 

Prosjekt 2: Voksenopplæringsprogram i samisk 

 

Árran har i 2007 foreslått overfor Sametinget at det bør iverksettes et konkret program for 

språkrevitalisering av lulesamisk språk. Forslaget tok utgangspunkt i språksituasjonen for 

lulesamisk språk. Árran har derfor igangsatt et utviklingsarbeid vinteren 2009 med målsetting 

å utvikle et fleksibelt og tilpasset voksenopplæringsprogram i lulesamisk språk med foreldre, 

barn og voksne som målgruppe.  

 

Prosjekt 3: Innsamling og dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap – ”Fra vugge til 

grav” 

 

Árran har innsamling og dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap som et prioritert 

innsatsområde i sin plan for museumsvirksomheten 2008-2012 (Árran 2008a, jf. også punkt 

5.5.2 foran). Árran tar sikte på å igangsette en rekke prosjekter med dette som siktemål. Árran 

iverksatte i 2008 prosjektet ”Fra vugge til grav” som består av innsamling og dokumentasjon 

av samisk tradisjonell kunnskap knyttet til ulike ritualer og overgangsritualer i livet; 

fødsel/dåp, konfirmasjon, giftemål, død, m.m. vil bli dokumentert og formidlet.  Det fordi 

overgangsritualene er en måte å markere og strukturere livsløpet for enkeltmennesket, men 

også for familien og samfunnet. Overgangsritualene har mange ulike dimensjoner: religiøse, 

økonomiske, sosiale, emosjonelle og estetisk.  Gjennom prosjektet tas det sikte på å vektlegge 

den ikke-materielle delen av samisk kultur i det lulesamiske området.  

 

”Fra vugge til grav”-prosjektet i foreliggende form er finansiert av Sametinget og vil vare ut i 

2010. Prosjektet: 

 

• er Árrans del av det nasjonale prosjektet ”Árbediehtu” for innsamling og 

dokumentasjon av samisk tradisjonell kunnskap som ledes av Samisk høgskole (jf. 

omtalen i punkt 5.5.2 foran) 

• skal også danne en del av grunnlaget for neste del av basisutstillingen på museet på 

Árran som vil bli en utstilling om overgangsritualer – ”Fra vugge til grav” (jf. omtalen 

i punkt 3.4.1 foran). 
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• planlegges utvidet til et større interreg.prosjekt i samarbeid med Ájtte, Svensk Fjãll- 

och samemuseum, Jokkmokk, Sverige. 

 
 
Prosjekt 4 Den samiske gården 
 
I 2008 iverksatte Árran prosjektet ”Den samiske gården”, der siktemålet er å utvikle nærmere 

kunnskap om etableringen av det bosettingsmønsteret som er dokumentert i de samiske 

fjordområdene på 1600-1700-tallet, med utgangspunkt i det lulesamiske området generelt og 

Tysfjord kommune spesielt. Det legges vekt på å forstå hvilke strukturer både i tid og rom 

som hadde betydning for gårdsetableringen. 

 
Hovedmål: 

• Studie av gården, landskapet og det sosiale nettverket 

• Alderen på og etableringen av den samiske gården 

 

Delmål: 

• Studie av sosial organisasjon, gender og alder 

• Undersøke overgangen fra veidesiida til fiskebondetilpasning 

• Dokumentere vegetasjonsendringer og eventuelle landskapsendringer over tid, som 

følge av fedrift og åkerbruk 

• Belyse det sakrale landskap, rituell praksis, sosiale grupper og sosiale nettverk 

• Materialitet som kan belyse rituell praksis som uttrykk for landskapsforståelse 

 

Arbeidet i prosjektet har fram til nå bestått av registreringer av utvalgte områder i Tysfjord 

samt at det er foretatt mindre utgravninger i noen kulturminner. Prosjektet utføres innenfor 

Árran ordinære økonomiske rammer, men det tas sikte på å utvide prosjektet for å få et større 

faglig utbytte. Det forutsetter ekstern finansiering. 

 
 
Prosjekt 5 Grenselosprosjektet 
 
 
Grenselosprosjektet er et pågående arbeid som ble startet i 2008 med forsknings- og 

dokumentasjonsvirksomhet om grenselostrafikken under andre verdenskrigen som et 

samarbeid av forskere fra Falstadsenteret, Universitetet i Tromsø/Høgskolen i Bodø og Árran. 

Aktiviteter i prosjektet er å foreta en: 
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• Historiefaglig dokumentasjon av grenselostrafikken i samiske områder generelt, og i 

Tysfjord spesielt 

• Kulturfaglig dokumentasjon av den samiske grenselostrafikkens plass i norsk krigs- og 

etterkrigshistorie 

• Analyse av de samiske grenselosenes manglende anerkjennelse av de samiske 

grenselosene som mulig uttrykk for fornorskingspolitikken og den alminnelige 

oppfatning av samene i det norske samfunn både før og etter 2. verdenskrigen. 

 
Grenselosprosjektet som er finansiert av Sametinget og er planlagt sluttført 2010, tas sikte på 

å bli utvidet til også å omfatte svensk side i samarbeid med Ájtte, Svensk Fjãll- och 

samemuseum, Jokkmokk, Sverige i form av et interreg.prosjekt (jf. nærmere omtale i punkt 

5.5.3 foran). 

 
 
Prosjekt 6 Studieopplegg om urfolk i et nordområdeperspektiv 
 

Árran iverksatte arbeidet med et studieopplegg om urfolk i et nordområdeperspektiv i 2007 i 

samarbeid med Høgskolen i Bodø. Det ble blant annet gjennomført flere forelesninger for 

HBOs bachelorstudenter i nordområdestudier/Circumpolar Studies. Det er skrevet en egen 

rapport for prosjektet som ble finansiert av Sametinget og Nordland fylkeskommune (jf. punkt 

3.8.1 nr.1 og 2 foran og Árran 2008b). Árran tar sikte på å sluttføre prosjektet i en utvidet 

form ved å utvikle spesifikke forelesninger og pensumlitteratur om urfolk i et 

nordområdeperspektiv til Handelshøgskolen i Bodøs master i energiledelse og Høgskolen i 

Bodøs bachelor i nordområdestudier.  

 

Prosjekt 7 Etiske retningslinjer for økonomisk virksomhet i nord 

 

Urfolkene i nordområdene har ulike erfaringer med økonomisk virksomhet i sine områder. 

Det gjelder spesielt olje- og gassaktiviteter, på grunn av de respektive lands ulike 

tilnærminger til problemstillingene. Det er derfor av felles interesse for flere arktiske land og 

urfolkene selv, å utvikle felles kunnskap om urfolksforhold vedrørende utvikling av 

økonomiske aktiviteter i nordområdene generelt sett, men spesielt i forhold til utvikling av 

olje- og gassvirksomhet i urfolksområder. Behovet for å utvikle urfolksstandarder i relasjon til 

økonomiske aktiviteter i nordområdene er forankret internasjonalt, nordisk, nasjonalt og 

regionalt i Norge og i Sametinget.  
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Innenfor rammen av arbeidet i SamiNorth - Samiske institusjoners nordområdenettverk, 

fremmet Árran i 2008 forslag til et grenseoverskridende prosjekt om utvikling av 

urfolksstandarder overfor sentrale myndigheter i Norge.  I Regjeringens 2.trinn i sin 

nordområdestrategi av 12.mars 2009, vil Regjeringen ”igangsette et grenseoverskridende 

sirkumpolart arbeid med utvikling av etiske retningslinjer som ulike aktører må ta hensyn til i 

forhold til urfolk ved økonomisk virksomhet i nordområdene.” (Departementene 2009:43). 

Utviklingsarbeidet vil skje i regi av Árran - lulesamisk senter, Samisk høgskole og 

Universitetet i Tromsø i samarbeid med energimiljøet ved Høgskolen i Bodø.  

 

Prosjekt 8 Nordområdearbeidets aktører og politikkutvikling 

 

Utvikle et prosjekt med sikte på økte kunnskaper om nordområdearbeidets aktører og 

politikkutvikling. Det omfatter regionale samarbeidsorganer som Arktisk råd bestående av 

arktiske stater, permanente deltakere (urfolksorganisasjoner), observatører (NGOer og andre), 

Barentssamarbeidets organer, det nordiske samarbeidet og Den europeiske union. Siktemålet 

er å utvikle kunnskaper i et grenseoverskridende perspektiv til å kunne forestå oppgaver innen 

utredninger og produksjon av kortfattede analyser og tilrådninger vedrørende urfolksforhold i 

nordområdearbeidet (policy brief and recommendations).  

 
 

Prosjekt 9: Utvikling av egenkompetanse om nordområdene i et urfolksperspektiv 

 

Árran tar sikte på å videreutvikle egen spisskompetanse om nordområdene i et 

urfolksperspektiv. Dette for å sette institusjonen bedre i stand til å møte de utfordringer 

nordområdearbeidet medfører med hensyn til kompetanse og kapasitet til å utføre oppgaver. 

Det omfatter utredninger vedrørende økonomiske aktiviteter, geopolitikk, governance og 

politikkanalyser i relasjon til urfolks interesser i nordområdene. Oppbyggingen av den faglige 

kompetanse vil skje i nært samarbeid med Høgskolen i Bodø og den faglige kvalifiseringen 

skal skje på Scott Polar Research Institute, University of Cambridge i 2009 og 2010 (jf. punkt 

3.7.2 nr.3 foran og Nordland fylkeskommune 2007 punkt 5.3 tiltak 2.1). 
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Prosjekt 10 Studieopplegg om regionale samiske helseforhold  
 
Utvikling av studieopplegg om samisk historie, kultur, samfunnsliv og språk tilpasset som en 

integrert del i studietilbudene; bachelor i sosialt arbeid (sosionom) og sykepleie ved 

Høgskolen i Bodø. Når det gjelder utviklingen av det faglige innhold i forelesningstilbudet, 

bør det først og fremst utvikles av Árran og HBO i fellesskap. Målet er å: 
  

§ gi utvalgte forelesninger innen samisk historie, kultur, samfunn og språk 

tilpasset bachelor i sosialt arbeid og sykepleie 

§ utvikle pensumslitteratur som omhandler samisk kultur, språk og samfunnsliv som 

er relevant for disse studiene  

§ iverksette et faglig utviklingsarbeid i forhold til forståelsen av hva likeverdig 

helsetjenester innebærer sett i en regional lulesamisk kontekst 
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Kapittel 6 Organisering av Forskningsinstituttet for 

urfolksstudier 

 

6.1 Innledning 
 

En samfunnsutvikling med høy vektlegging på innovasjon og nytenking krever operative 

forskningsmiljø på ulike nivå. Norsk velstandsutvikling etter den andre verdenskrigen 

sammen med utvikling av et velfungerende system for offentlige ytelser er nært koblet opp 

mot en kraftig satsing på innovasjon og forskning. I Norge har vi i dag levende akademiske 

miljø med fokus på kunnskapsproduksjon og innovasjon. I lang tid ble denne kompetansen 

værende ved universitetene og i de akademiske miljøene. Etter hvert så man et klart behov for 

å få et apparat som klarte å operasjonalisere kunnskapen til et mer handlingsrettet nivå og som 

kan yte viktige bidrag for å videreutvikle både offentlig sektor og næringslivet. 

  

I vårt land er det derfor bygd opp et solid apparat som skal dekke behovet for anvendt 

kunnskap både i næringslivet og i offentlig sektor. Instituttsektoren er i dag svært brei og 

utvikles stadig etter som behovene krever det. Etableringer kommer ofte som en konsekvens 

av at bedrifter må drive kontinuerlig produktutvikling for å være konkurransedyktige samtidig 

som man må utvikle nye produkter for å skape vekstkraft og innovasjon. Offentlig sektor har 

det samme behovet hvor innovasjon og reformutvikling blir viktig for å opprettholde og 

utvikle vekstkraften i nasjonen og i lokalsamfunn. 

  

Instituttsektoren er i dag under sterk press delvis fordi forskningen ved høgskoler og 

universiteter skal ha sterkere fokus på kommersialisering av forskningsresultater og 

samarbeid med næringslivet. Videre er rammebetingelsene også under stadig endring på 

grunn av økt internasjonalisering av norsk forskning og derav mer konkurranse om oppdrag. 

Dette skjerpes ytterligere gjennom at mye av forskningen skjer i konkurranse gjennom EU s 

rammeprogram.  
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6.2 Utfordringer i instituttpolitikken 

 
Stortingsmelding nr. 39(1998 -1999) ser et overordnet mål i å sikre en sterk og levedyktig 

instituttsektor som skal yte tjenester til næringslivet og offentlig sektor. Regjeringen er opptatt 

av at denne retningen holdes fast, men at det blir et langt sterkere fokus på 

internasjonalisering. Den ser videre at organiseringen av forskningen ikke må være for 

fastlåst, men må tilpasses de behov som samfunnet krever og at den har en funksjon, en 

organisering som er fleksibel og tilpasset de behov, krav til kvalitet som samfunnet, 

næringslivet og øvrige aktører ser. Regjeringen har likevel sammenfattet følgende 

problemstillinger og hovedutfordringer som må legges til grunn i utformingen av 

instituttpolitikken: 

 

1. Instituttenes rammebetingelser må gi rom for fornyelse og oppbygging av  strategisk 

kompetanse slik at de kan møte endrede behov i samfunns- og næringsliv og hevde 

seg i den økende internasjonale konkurransen. 

2. Instituttene må gis anledning til å videreutvikle seg innenfor et helhetlig FoU system 

der virkemidlene stimulerer til styrket samspill mellom universiteter, høyskoler og 

instituttene. 

3. De økonomiske virkemidlene må ha en utforming som fremmer kvalitet og relevans. 

Forskningsrådets strategiske ansvar for instituttsektoren må tydeliggjøres og styrkes, 

og rådet må få nødvendig handlingsrom for å ivareta sitt ansvar. 

 

6.3 Samarbeid mellom instituttsektoren og universitets- og 
høyskolesektoren 

 
Som nevnt ovenfor under punkt 2 er det et overordnet mål for Regjeringen at det utvikles et 

sterkere samarbeid mellom universitet/høyskoler og instituttsektoren både nasjonalt og 

regionalt. Den viktigste beveggrunnen for dette er at miljøene blir sterkere og mer robuste 

og kvaliteten på forskningen blir bedre. En slik samordning vil også være en styrke når en 

skal konkurrere internasjonalt. 
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Universitetene og høyskolene har i dag frihet til å organisere forskningsvirksomheten både 

organisastorisk og finansielt. På grunn av at forskningsmiljøene i Norge er små er man 

imidlertid bekymret for at universitetetene og høyskolene organiserer oppdragsforskningen i 

egne juridiske rettssubjekter. Dette kan føre til en ytterligere fragmentering av FoU – 

systemet og universitet og høyskoler må selv ta ansvar for at så ikke skjer. 

 

6.4 Samarbeid mellom Høgskolen i Bodø og Árran 

 

6.4.1 Betydning av samarbeidet 
 

Høgskolen i Bodø har et særskilt ansvar for forskning og utdanning for det samiske samfunnet 

i lulesamisk område. Dette er blant annet bekreftet gjennom Stortingsmelding 34 (2001 -

2002) hvor det anføres:”Regjeringen går inn for at Høgskolen i Bodø fortsatt skal ha nasjonalt 

ansvar for å gi utdanning i lulesamisk språk og kultur i en lærerutdanningskontekst” 

  

Begge institusjoner – både Árran og Høgskolen i Bodø har gjennom avtalen av 13. april 2007 

i fellesskap tatt initiativ til å få utviklet en forpliktende samarbeids- og samhandlingsmodell 

som både konsoliderer dagens samarbeid, men har i tillegg en klar ambisjon om å utvikle 

relasjonene på en slik måte at begge institusjoners likheter og forskjeller blir utnyttet til felles 

beste. 

 

For Høgskolen i Bodø utgjør samarbeidet med Árran om etablering av Forskningsinstitutt for 

urfolksstudier en del av den integrerte strategien i etableringen av Høgskolen som fremtidig 

Universitet og med en klar urfolksstrategi i bunn. Høgskolen i Bodø står ellers som 

vertskapsinstitusjon for The University of the Arctic, Nordic- Barriers Regional Office of 

Undergraduate Studies, som særlig vektlegger urfolk i sitt studietilbud, Bachelor of 

Circumpolar studies. 

 

For Árran vil avtalen skape nye vekstimpulser og -muligheter kanalisert gjennom etablering 

av forskning og utdanning som en ny bærebjelke i institusjonens virksomhet. 

Forskningsinstituttets faglige forankring er ytterligere styrket gjennom samarbeidsavtalen 

mellom Árran og Scott Polar Research Institute, University of Cambridge om kvalifisering av 
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studenter og faglig veiledning. De institusjonelle og faglige samarbeidsrelasjonene skulle 

således være lagt godt til rette for etablering av et forskningsinstitutt på Árran. 

På den annen side er det behov for en ytterligere styrking og utvidelse av de faglige 

nettverkene på det nasjonale og internasjonale plan for å ivareta oppgavene som en interessant 

og innovativ institusjon innen forskning og utdanning.  

 

6.4.2 Praktisk gjennomføring av samarbeidsavtalen 
 

Avtalen mellom Árran og Høgskolen i Bodø om etablering av Forskningsinstitutt for 

urfolksstudier innebærer en fysisk etablering av forskning og høyere utdanning på Drag. I 

avtalen av 13. april 2007 er modellen skissert langs nedenstående to hovedpilarer: 

 

1. 

 I h.h.t. avtalens punkt 5 skal det faglige ansvaret m.h.t. forskning og utdanning tillegges 

Høgskolen i Bodø og skal når det gjelder alle forhold skje innenfor gjeldende rammer og 

retningslinjer for universiteter og høgskoler. 

 

2. 

Árran lulesamiske senter skal ha det praktiske, økonomiske og forvaltningsmessige ansvar for 

etablering og drift av virksomheten. 

Forskningsinstituttet for urfolksstudier skal lokaliseres til Árran lulesamiske senter - jfr. 

avtalens punkt 4 og inngår organisatorisk som en del av stiftelsen Árran. 

 

Organisering og ansvarsfordeling i forhold til punkt 1 og 2 ovenfor, vil bli nærmere regulert 

gjennom en egen avtale mellom Høgskolen i Bodø og Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk 

senter. 
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Kapittel 7  Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

7.1 Finansiering av forskning 
 

Norsk forskning blir i hovedtrekk finansiert gjennom fire hovedkilder. Den første er 

forskningsinstitusjoner, høyskoler og universiteter som får sine basisbevilgninger gjennom det 

offentlige via statsbudsjettet. Den andre er midler fra forskningsrådet, EU eller 

prosjektfinansiering som fremkommer ved at disse institusjonene søker midler gjennom 

Forskningsrådet, EU eller andre. Den tredje er midler fra private bedrifter, institusjoner i form 

av oppdragsforskning. Den fjerde er midler fra personer, bedrifter, organisasjoner som i 

mange sammenhenger kalles den ”allmennyttige kanal”. En ny femte kanal kan være delt 

finansiering mellom regionale myndigheter og høyskoler i en formalisert 

samarbeidsinstitusjon og gjerne også i partnerskap med kommersielle  aktører 

 

7.2 Forskningsinstitutt på Árran 
 

Finansiering av forskningsinstituttet på Árran må finne sted innenfor rammen av de kanaler 

og løsningsalternativer som er skissert ovenfor. For å styrke fagfeltene og rekrutteringen må 

det legges til rette for en eller flere stipendiater. Da det lulesamiske språket står svakt bør det 

innarbeides en tilsvarende stipendiatordning på ”bachelor” og ”master” nivå innenfor språk.  

De øvrige ansatte vil være forskere og undervisningspersonell, da forskningsinstituttet skal 

integrere forskning og utdanning i en felles virksomhet. I kapittel 7.3 skisseres et forslag til 

handlingsprogram for faglig og administrativt innhold i Forskningsinstituttet for 

urfolksstudier.  
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7.3 Strategisk handlingsprogram for perioden 2009 -2014 – 
Forskningsinstitutt for urfolksstudier 

7.3.1 Ressursbehov 2009 – 2014 – Etablerings- og driftskostnader 
 
Nr Ressurs 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
  1 Forskningssjef  475   992 1030 1075 1114 
  2 Stipendiatstilling     353   367   383    396 
  4 Forsker - språk  375   780   811   843   876 
  5 Forsker - kultur      811   843   876 
  6 Forsker – Innovasjon/Entrepenørskap       843   876 
  7 Forsker – Utreder  - KU (kulturminner)        876 
  8 Nordområdeforsker  375   780   811   843   876 
  9 Sum forskning  1225 2905 3830 4830 5890 
10 Undervisningsstilling - språk  325   645   670    700    725 
11 Undervisningsstilling – språk/kultur     645   670   700   725  
12 Undervisningsstilling – 

Innovasjon/Entrepenørskap 
    645   670   700   725 

13 Sum undervisning  325 1935 2010 2100 2175 
14 Kontorsjef 360 780   812   843   877   910 
15 Koordinator – Høgskolen i Bodø 360 780   812   843   877   910 
16 IKT-medarbeider  540   566   584   606   630 
17 Sum administrative funksjoner 720 2100  2190 2270 2360 2450 
18 Seminarer og konferanser  200   420   430   450   460 
19 Sum seminarer og konferanser  200   420   430   450   460 
20 Stipendordninger     100   200   300   400 
21 Traineeordninger     150   300   300   300 
22 Sum stipend og trainee ordninger     250   500   600    700 
23 Kontorstøttesystemer – investeringer –PC  300   300   200   200   200 
24 Undervisningsutstyr- fysisk tilrettelegging  400   400   200   200   200 
25 Sum kontorstøttesystemer- utstyr  700   700   400   400   400 
26 Indirekte kostnader (40% av 

lønnskostnader) 
288 1460 2812 3244 3716  4206 

27 Sum indirekte kostnader 288 1460 2812 3244 3716 4206 
28 Sum i alt   1008 6010 11212 12684 14456 16281 
 

 

 
 
 
 
 



 145

 

7.3.2 Kommentar til budsjettforslaget 
 

Dersom Forskningsinstituttet for urfolksstudier skal få nødvendig faglig tyngde må det være 

av en viss størrelse.Budsjettforslaget bygger på tanken om en gradvis oppbygging av 

forskningsinstituttet. Perioden fram til 2014 anses som første fase i utviklingen. Bemanningen 

som er skissert her må oppfattes å utgjøre en grunnbemanning for å kunne etablere og befeste 

Instituttets faglige ståsted, sikre rekrutteringen samt etablere nødvendige nettverk både 

nasjonalt og internasjonalt innenfor Instituttets satsingsområder. Forslaget omfatter etablering 

av Instituttet høsten 2010 med et bruttobudsjett på ca 1 million kroner i 2009 økende til ca. 

16,3 millioner kroner i 2014.  

 

Bemanningsressurser  - rekrutteringstiltak – seminarer og konferanser. 

 

1. Forskningssjefstillingen 

Forskningssjefstillingen blir den sentrale lederstillingen innenfor instituttet. Her vil det bli stilt 

store krav til høy faglig kompetanse (doktorgrad), solid forskererfaring fra både nasjonale og 

internasjonale samarbeidsprosjekter og dokumenterte kunnskaper innenfor urfolksfeltet. 

Det er viktig å legge til rette for at forskningssjefen i tillegg til sin forskningsstrategiske og 

overordnede administrative oppgaver får tid til å drive egen forskning. For å styrke denne 

viktige delen av forskningssjefens arbeidsoppgaver er det foreslått opprettet en 

stipendiatstilling som skal dekke dennes fagfelt.  

 

2. Forskerstillingene 

Det er foreslått opprettet en forskerstilling knyttet til utvikling av det lulesamiske språket (jf. 

punkt 5.4 foran). I tillegg til språkfaglige oppgaver omfatter arbeidet videreutvikling av det 

pedagogiske utviklingsarbeidet gjennom lyd og bilde. 

Sammen med forskerstillingen innenfor kultur vil det være naturlig å utvikle 

forskningsprosjekter som dekker sammenhengen mellom språk og kulturutvikling, forskning 

på tradisjonell kunnskap i et bevarings- og utviklingsperspektiv, samisk kulturforståelse, 

entreprenørskap i et urfolksperspektiv og forskning på samiske kulturminner i et 

verdiskapningsperspektiv samt utredningsarbeid knyttet til KU – kulturminner. 

Alternativt kan forskerstillingene kombineres som stipendiatstillinger. 
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Innovasjon og entreprenørskap vil være et sentralt forskningsfelt for Instituttet – herunder 

utvikle forskningstema innenfor urfolksøkonomi og metodeutvikling som styrker urfolks 

samhandling med offentlige og private aktører. 

Árran har uviklet en egen nordområdestrategi og har i dag en koordinerende rolle i forhold til 

samiske institusjoners nordområdenettverk. Dette feltet er foreslått styrket som ledd i å utvikle 

nordområderelevant forskning. Utvikling av urfolksstandarder vil her stå sentralt. 

For alle forskerstillingene vil utdanningskravene ligge på mastergradsnivå/hovedfag eller 

høyere. 

 

3. Administrative stillinger.  

 

For å oppfylle de administrative oppgavene foreslås følgende bemanning: 

• Kontorsjef i forskningsinstituttet 

• Koordinator fysisk lokalisert til Høgskolen i Bodø 

• En informasjons- og kommunikasjonsteknologi medarbeider. 

 

Kontorsjefens oppgaver er knyttet til forskningsadministrasjon og økonomi. Koordinatoren 

skal utgjøre det faglige og administrative bindeleddet mellom Forskningsinstituttet og HBo. 

Informasjonsteknologimedarbeideren vil bli knyttet opp til ordinære driftsfunksjoner, ITK-

support og utviklingsarbeid. 

 

4. Undervisningsstillinger 

Undervisningsstilingene skal dekke samme fagområder som forskningen og skal blant annet 

videreformidle forskningsresultater til undervisningsformål. 

Undervisningsområdene er nærmere beskrevet i kapittel 5. 

Det vil bli stillet krav om masterutdanning i undervisningsstillingene. I særskilte tilfeller må 

en kunne dispensere fra utdanningskravene. 

 

5. Stipend- og traineeordninger 

Det foreslås å knytte ulike stipend- og traineeordinger til Forskningsinstituttet innenfor 

bestemte fagområder. Lulesamisk språk, entreprenørskap i et urfolksperspektiv og 

nordområdearbeid er relevante og aktuelle fagområder. 
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Kapittel 8  Videre framdrift 
 
For Árrans vedkommende vil etableringen av Forskningsinstitutt for urfolksstudier få 

økonomiske, organisatoriske og administrative konsekvenser. Elementer av dagens 

basisfunksjoner i Árran vil kunne være en del av porteføljen til Forskningsinstituttet. Disse 

forhold må vurderes nærmere når endelig innretning av Forskningsinstituttet er avklart og 

finansieringen er løst. Etableringen av Forskningsinstituttet for urfolksstudier vil samtidig 

tilføre nye oppgaver for Árran. Det vil blant annet kreve at Árran styrkes administrativt og 

finansielt. 

 

Herværende utredning skal formelt behandles av styrende organer i stiftelsen Árran og 

Høgskolen i Bodø. 

Forskningsinstitutt for urfolksstudier i den form som det skisseres i denne utredningen vil 

utløse behov for implementering og igangsetting av Forskningsinstituttet. 

 Følgende elementer må avklares: 

 

1. Finansiering av Forskningsinstitutt for urfolksstudier – jfr. kapittel 7 Økonomiske og 

administrative konsekvenser. 

2. Egen avtale om organisering og ansvarsfordeling – jfr. kap. 6.4.2.  

3. Avklaring av hvilke personer og funksjoner som i dag ivaretas av Árran og Høgskolen 

i Bodø skal inngå i Forskningsinstituttet. 
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