
 

 
 
 

Inbjudan 

SAMISK UTBILDNINGSKONFERENS 2021 
Pedagogisk urfolksfilosofi i förskola och skola 

05:e – 07:e oktober 2021 
Diehtosiida, Guovdageaidnu, Norge 

Våra egna värden från generation till generation 

Samisk högskola och Sametinget i Norge genom projektet Samiska barn i nya pedagogiska rum 

(SáMOS-projekt) arrangerar en internationell urfolksutbildningskonferens. Målet med 

utbildningskonferensen är att utbyta urfolkserfarenheter. Konferensen avser att synliggöra 

berättelser från samisk förskola och skola, och internationella urfolksutbildningar världen över. 

Utbyte av erfarenheter mellan urfolk kan stötta pedagogers och lärares arbete att implementera 

en kulturellt baserad utbildning. Konferensen teman är: 

• Barns och ungas vardag i förskola och skola  

• Naturen som en lärande arena 

• Vitalisering och revitalisering av urfolkskunskaper och -språk 

• Dekolonisering av urfolksperspektiver 

Vi välkomnar pedagoger, lärare, rektorer, utbildningsledare, forskare, och studenter att dela 

med sig av sina forsknings- och utbildningserfarenheter. Sänd in ett förslag på presentation. Du 

kan antingen hålla en workshop-session, duddjon och lavvostallan-session, vetenskapligt paper-

presentation, lärarpresentation, poster eller film presentation. Förslaget på presentation ska 

innehålla en kort sammanfattande beskrivning, ett abstrakt med en titel och syfte. Abstraktet 

ska vara mellan 200 och 500 ord. Alla abstrakt blir granskade av och placerade in i programmet 

konferensorganisationskommittén.  

 



 

 
 
 
Typer av presentationer: 

- Workshop session  –  sänd in ett abstrakt där sessions syfte och genomförande beskrivs. 

Konferensorganisationskommittén varmt välkomnar sessioner där åhörarna engageras 

praktiska eller kreativa arbeten och diskussioner. Digitala verktyg, undervisningsmaterial, 

estetiska eller traditionella verktyg eller material kan med fördel brukas. 

- Duddjon & lávostallan session (duodji och traditionellt kunskapsutbyte i lávvu) – sänd in 

ett abstrakt där sessions syfte och genomförande beskrivs. 

Konferensorganisationskommittén varmt välkomnar sessioner där åhörarna engageras 

praktiska eller kreativa arbeten och diskussioner. Digitala verktyg, undervisningsmaterial, 

estetiska eller traditionella verktyg eller material kan med fördel brukas. 

- Forskningspaper  –  sänd in ett abstrakt till ett paper bestående av syfte, teoretiskt ramverk, 

metodisk design, (förväntat) resultat. Under konferensen får du presentera papret under 20 

minuter inkluderat med 5 minuter för frågor och diskussion. Papret presenteras i en 

parallellsession. Fyra olika paper presenteras vid varje parallellsession. 

Konferensorganisationskommittén varmt välkomnar presentationer av forsknings- eller 

utvecklingsprojekt. Papret kan presentera forskningsresultat, nu pågående 

forskningsprojekt eller forskningsidéer. 

- Lärarpresentation eller föredrag –  sänd in ett abstrakt. Under konferensen får du hålla ett 

föredrag på 20 minuter inkluderat med 5 minuter för frågor och diskussion. Föredraget 

presenteras i en parallellsession. Fyra olika föredrag kommer att presenteras vid varje 

parallellsession. Konferensorganisationskommittén varmt välkomnar varmt fördrag som 

presenterar tidigare genomförda undervisningsupplägg eller pågående undervisning och 

undervisningsupplägg. 

- Poster eller filmpresentation  –  sänd in ett abstrakt, ta med en poster eller film till 

utställning under konferensen, samt håll en presentation av din poster eller film vid avsatt 

tid. Tid för presentationen är ca 10-15 minuter lång inkluderat med 5 minuter för frågor 

och diskussion. Konferensorganisationskommittén varmt välkomnar poster- och 

filmpresentationer som kan kopplas till syftet och teman för konferensen. 

 



 

 
 
 
Konferensspråk är samiska, engelska och de nordiska språken. Samiska föreläsare uppmuntras 

till att hålla sina presentationer på samiska. Presentationer i auditoriet vill bli tolkade.  

Mer information om konferensen presenteras på SÁMI OAHPAHUSKONFERÁNSA 2021 | Sámi 

allaskuvla (samas.no) 

Vid frågor om konferensen, ta kontakt med Ylva Jannok Nutti, e-post: ylvajn@samas.no 
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