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Presentasjonsoversikt

• Kort om egen bakgrunn og 
arbeid 

• Økt fokus på tradisjonell 
kunnskap

• Kva er tradisjonell kunnskap? –
Ulike tilnærminger

• Forskjeller og likheter mellom 
tradisjonell kunnskap og 
vitenskapelig kunnskap

• Veien videre: Noen spørsmål til 
ettertanke

Foto: Eero Niemelä, Kolarctic ENPI CBC EU-salmon project
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NINA

Norsk institutt for naturforskning er en 
uavhengig stiftelse som forsker på natur 
og samspillet natur–samfunn

NINAs virksomhet:
Forskning og utredning

Miljøovervåking
Rådgivning og evaluering

Dialog og formidling

Foto: Várjjat Sámi Musea
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Økt fokus på tradisjonskunnskap

Både vitenskapelig og politisk:

Økende interesse for 
tradisjonell kunnskap i

akademia

Anerkjennelse av tradisjonell
kunnskap i internasjonale

initiativer

(UNESCO, ILO-konvensjonen, FN-
konvensjonen om biologisk mangfold)

Økt fokus på styrking av urfolks
levesett og kunnskapssystemer

Økt internasjonalt fokus på å 
se biologisk og  kulturelt
mangfold i sammenheng
(Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES)
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Hva er tradisjonell kunnskap?

• Erfaringsbasert kunnskap

• Urfolkskunnskap

• Lokal økologisk kunnskap

• Tradisjonell kunnskap

«Erfaringsbasert kunnskap om 
omgivelsene, der både biologiske og 
sosiale prosesser inngår og sees i 
forhold til hverandre, hvor 
kunnskapsbærerne kan være med 
eller uten urfolksbakgrunn»
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Tradisjonell kunnskap som 
innhold og prosess (Berkes 2015)

Innhold:

Informasjon som kan 
overføres fra en person til en 
annen, f.eks. detaljert 
kunnskap om lokale arter, 
deres utbredelse og forhold til 
omgivelsene

Prosess:

Inkluderer en måte å 
observere, diskutere og 
skape mening ut av ulike 
typer informasjon på

Foto: Eero Niemelä, Kolarctic ENPI CBC EU-salmon project
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Forskjeller mellom tradisjonell 
og vitenskapelig kunnskap

Tradisjonell kunnskap Vitenskapelig kunnskap

I stor grad muntlig, delvis også som 
uartikulert, praktisk kunnskap I stor grad skriftbasert

Tilegning gjennom praksis og

uformelle sosialiseringsprosesser

Tilegning innenfor et formalisert 
utdannings- og undersøkelsessystem

Lokalt forankret Generell, «universell» gyldighet

Inkluderer verdisyn og forvaltning «Verdinøytral», adskilt fra forvaltning
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Likheter mellom tradisjonell 
og vitenskapelig kunnskap
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Ulike forventninger til tradisjonell kunnskap

• TK som instrumentell kunnskap: 
Bidrag til økologisk kunnskap

 TK som bidrag til lokalt tilpasset 
forvaltning 

• TK som prosess og helhetlig 
kunnskapssystem 

 Med iboende verdi, som også 
rommer praksiser og verdisyn

• TK for økt medbestemmelse i 
forvaltningsspørsmål

• TK som bidrag til å endre 
politiske prioriteringer

• TK for etablering av juridiske 
rettigheter
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Veien videre

• Hvordan kan vi 
forene ulike 
forventninger til hva 
TK er og kan/bør 
bidra med i en 
samarbeidsprosess? 
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Hva kan gjøres fra forskerhold og av 
tradisjonskunnskapsbærere?

• Forskere: Større 
åpenhet og respekt 
for TK

• Tradisjonskunnskaps-
bærere: Større 
synliggjøring av TK

• Skape møtepunkter for reell 
dialog og kunnskapsutveksling? 

• Oppnå bevisstgjøring og 
synliggjøring av våre verdier og 
prioriteringer?

• Etablere økt gjensidig 
forståelse for andre former for 
kunnskap og deres 
utgangspunkt?

• Se ulike perspektiver som 
komplementære heller enn 
konkurrerende? 
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Foto: Solveig Joks

Takk for oppmerksomheten og godt seminar!


