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Takk for Læringsheltprisen! 

 

Det er en stor ære og heder for Sámi oahppolihttu Samisk studieforbund – SOL å få motta Læringsheltprisen 2021 

for Finnmark. Vi ønsker å takke VOFO Finnmark for at de ser det arbeidet som SOL gjør i Finnmark og Troms. 

Takk for den fine begrunnelsen fra styret v/Kari Skadsem! Det er samtidig vemodig å oppleve at VOFO Finnmark 

legges ned etter så mange år i voksenopplæringens tjeneste, og at SOL blir den siste som får prisen. Vi takker for 

meget konstruktivt samarbeid gjennom alle år! 

 

Vi tar imot prisen med ydmykhet. Uten VOFO Finnmarks virke hadde SOLs eksistensgrunnlag vært truet ved flere 

anledninger. Ved stadige kutt i de offentlige budsjetter, har VOFO Finnmark alltid stilt opp og talt studieforbundenes 

sak. Og det har HJULPET. SOL er et lite studieforbund nasjonalt, som har sitt "kundegrunnlag" der den samiske 

befolkningen er størst, nemlig i Finnmark. Derfor er vi spesielt glad for at VOFO Finnmark ser det viktige arbeidet 

SOL gjør for befolkningen. 

 

SOLs plass i utdanningssystemet er å gi opplæring i samisk kultur og språk på grasrotplanet. Samisk kultur er tuftet 

på 4-5 grunnpilarer som utgjør forskjellene.  Vi har eget språk, handverk, musikk, næringer og tankesett. Disse 

grunnpilarene må bevares og utvikles for at samisk kultur skal en framtid. Vi ser at i Indre-Finnmark er kulturen 

ennå intakt, mens i andre (samiske-) områder er kulturen bare delvis i hevd. Eksempelvis har joiken (den samiske 

musikken) blitt borte i sjøsamiske strøk av Finnmark. Også språket og klesdrakten er også for det meste borte.  

 

Men vi opplever at flere og flere viser interesse for å ta tilbake språket og kulturen. I sjøsamiske områder øker 

etterspørselen for språk og kulturfag. Stadig flere ønsker å sy kofte etter gamle koftemønstre fra eget område. For 

mange av disse er det en erkjennelse av eget opphav og identitet. SOLs oppgave i dette er å bidra med opplæring 

som kan hjelpe til å revitalisere samisk kulturarv og språk i områder der det samiske har blitt marginalisert eller 

forsvunnet.  

 

SOLs plass i det samiske utdanningssystemet er på grunnplanet. Vi gir opplæring i samiske fag til alle uavhengig av 

etnisk eller kulturell bakgrunn. Morsmålsopplæring og kulturfag styrker identiteten og egenverdet hos dem som har 

mistet språket og kulturen. Førstegangsopplæring i samisk språk og kultur danner gjerne grunnlaget for videre 

studier og formell utdanning. SOL når ofte fram til målgrupper som ikke er lett "tilgjengelige" for store 

utdanningsinstitusjoner. Dette er vårt oppdrag i utdanningssystemet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sámi Oahppolihttu / Samisk Studieforbund   - SOL 
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