
 
 

 

FILME: Geajnoe saemien reaktide 

 

Nedtesæjroe: https://www.e-skuvla.no/ya/product/demokrati/ 

 

Mænngan daam teemam tjïrrehtamme  

 edtjh daaroedehtemen bïjre daejredh 

 leah konsekvensi bijjeli ussjedamme assimileeremen jïh assimileeremepolitihken gaavhtan 

 edtjh daejredh mij Alta-aamhtese lij 

 leah konsekvenside daaroedehtemistie saemiej vööste vuarjasjamme 

 edtjh maehtedh fåantoeh jïh råajvarimmieh tjïelkestidh jïh vuarjasjidh mah maehtieh 
tjïertevidtjiem, aassjoelahtestimmieh jïh sïerredimmiem hööptedh, aaj etnihken sïerredimmie  

 daaroedehtemem saemijste tjïelkestehtedh jïh dam ovreaktam maam saemieh leah dååjreme, 
jïh ussjedadtedh mah konsekvensh daate lea åtneme jïh åtna indivijde- jïh 
seabradahkedaltesisnie 

 våaromem almetjereaktide tjïelkestehtedh, jïh goerehtidh jïh vuesiehtimmieh vedtedh 
meadtose almetjereaktide daennie laantesne jallh abpe veartenisnie 

 leah faagetjaalegem tjaaleme gusnie teema lea reaktah eatnamasse jïh tjaatsan 

 

Filmen åvtelen: 

Digkedh voestegh daah aalkoegyhtjelassh learoehkinie dov baalte, jallh ektesne klaassesne: 

1. Maam daaroedehtemen bïjre saemiej vööste daajrah? 
2. Mij assimileereme jïh assimileeremepolitihke? 
3. Maam råållide nöörjen gïele jïh skuvle utnin daaroedehtemeprosessesne? 
4. Maam Alta-aamhtesen bïjre 1979 daajrah? 
5. Maam Saemiedigkien bïjre daajrah? 

 

Aalkoeteema/ digkiedimmie: 

Akten boelhken mij ryöhki mahte 100 jaepieh nöörjen åejvieladtjh eadtjohke 
daaroedehtemepolitihkem saemiej jïh kveeni vööste tjirrehtin. Daate politihke aaj 
assimileereme gohtjesåvva jïh aajkojne utni saemieh jïh kveenh edtjin bieline sjïdtedh nöörjen 
seabradahkeste. 

              
Mij lij fåantoe man åvteste nöörjen staate daaroedehtemepolitihkine eelki saemiej vööste ovrehte  
1850? 

 



 
 

1. Ketil Zachariassen tjaalegisnie tjaala skuvleinternaath vihkeles institusjovnine sjïdti juktie 
nöörjen gïelem jïh kultuvrem eevtjedh. Lohkh tjaalegem (vuartesjh svaalhtesem vuelielisnie) 
jïh digkedh guktie skuvle jïh gïele edtjin assimileeremepolitihkem saemiej vööste eevtjedh. 

               Daaroedehtemepolitihke saemiej jïh kveeni vööste - Nöörjenhistovrije  

               

Filmen mænngan: 

Digkedh daejtie ussjedadtemegyhtjelasside jeatjah learoehkinie, jallh ektesne klaassesne: 

1. Mij lij Lappekodisille? 
2. Mij lij Lappekodisillen åejviesisvege? 
3. Mah guhkiem daaroedehtemeboelhke ryöhki? 
4. Mah konsekvensh daaroedehtemepolitihke saemide utni? 

 

Ussjedadtemeteemah/digkiedimmie: 

 

1. Jaepien 1851 Stoerredigkie «Finnefondet» tseegki, mij edtji stoerre vierhtieh dåarjodh juktie 
ööhpehtimmiem daaroengieleste eevtjedh jïh hoksedh saemienmaanah lierehtimmiem jïh 
bievnemem åadtjoejin. Daate lij naa stoerre dåarjoeh daaroedehtemepolitihkese dovne 
saemien jïh kveenen årroejidie. 

              Maam Bjarne Store Jakobsen internaatetïjjen bïjre soptseste Stuorravuonneste (Karlebotn)? 

 
2. Jaepien 1957 gaskenasjonaale barkoesiebrie ILO nænnoesti aalkoeåålmegh jïh jeatjah 

åålmegetjïerth vaarjelidh jïh integreeredh mah ellieslaakan jallh såemieslaakan krirrietsiehkiej 
nuelesne jielieminie jïjtjeraarehke staatine. Ruffien 27.b. 1989 Nöörje ILO-konvensjovnem nr. 
169 aalkoeåålmegi jïh krirriealmetji bïjre jïjtjeraarehke staatine jååhkesje. Daate statusem 
åådtjeme goh Konvensjovne aalkoeåålmegi jïh krirrieåålmegi bïjre. 
 

a) Lohkede jïh digkiedidie sisvegem konvensjovneste Reerenassen nedtesæjrojne 

https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-
minoriteter/samepolitikk/midtspalte/ilokonvensjon-nr-169-om-urbefolkninger-o/id451312/ 

 

b) Digkiedidie mah illedahkh jïh reaktah ILO-konvensjovne nr. 169 saemide åtna. 

 

3. Jaepien 1978 Stoerredigkie nænnoesti Alta-Guovdageaidnu-jeanosne bigkedh. Bigkeme sijhti 
saemiej reaktah eatnamasse jïh tjaatsan goerpedehtedh. Destie akte dejstie stööremes sivijle 
gïrreme-aksjovnijste sjïdti daajbaaletje tïjjen. 
 
a) Mah såarhts sivijle gïrremevuekieh datne filmesne vööjnih? 

 
b) Mij lij illedahke sivijle gïrremeaksjovneste? 



 
 

 
4. Aalkoeåålmegh jïh dej reaktah leah vielie tsåatskelesvoetem åådtjeme abpe veartenisnie 

nænnoestimmien mænngan ILO-konvensjovneste aalkoeåålmegi bïjre jïh dej reaktah. 2021 
raajan ajve 23 laanth lin konvensjovnem jååhkesjamme. Daate onne låhkoe gosse daejrebe 
aalkoeåålmegh 90 laantine abpe veartenisnie jielieh. Nöörje dïhte aajnehke laante saemien 
årrojigujmie mah leah konvensjovnem jååhkesjamme. Russlaante, Sveerje jïh Soeme eah leah 
dam dorjeme. 

Man åvteste vïenhth ajve Nöörje lea ILO-konvensjovnem jååhkesjamme, jïh Russlaante, 
Sveerje jïh Soeme eah leah dam dorjeme? 

Raeriestimmie gïengelåbpoe goerehtæmman /faagetjaalege: 

 

1. Vuartesjh daejtie baakoetjïertide tjoevkesisnie filmeste: reaktah, daaroedehteme, 
assimileereme, etnihken unnebelåhkoe, sivijle gïrreme 
 

2. Nuhtjh aktem jïjtjeveeljeme gyhtjelassem goh våarome faagetjaalegasse “ 
Daaroedehtemepolitihke saemiej vööste”, maam Ketil Zachriassen lea tjaaleme. 

3. Saemieh gæmhpoem dassi Alta-aamhtesen jïh Alta-Guovdageaidnujeanoen bïjre. Bjarne Store 
Jakobsen læjhkan meala saemieh gæmhpoem reaktaj bïjre vitnin jïh orre tïjje sjïdteme 
saemiepolitihkese. Digkedh maam Jakobsen meala sov lahtesinie. 

 

 

Maahtoeulmieh: 

 

Samfunnsfag 

I samfunnsfag handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap 

om at elevene utvikler kunnskaper og ferdigheter for å kunne skape og delta i 

demokratiske prosesser. Faget skal bidra til at elevene utvikler kunnskap om 

og innsikt i demokratiske verdier og prinsipper. Elevene skal også få 

forståelse av framveksten av demokratiske institusjoner i 

Sápmi/Sábme/Saepmie og hvordan Siida/Sijdda/Sitje har vært og er en måte 

å organisere seg på demokratisk. Dette gjelder også samers bidrag til 

internasjonale urfolkssamarbeid og internasjonale avtaler og konvensjoners 

betydning for demokratisk utvikling. Gjennom arbeid med samfunnsfag skal 

elevene tenke kritisk, ta ulike perspektiver, håndtere meningsbrytning og vise 

aktivt medborgerskap. Samfunnsfag skal bidra til at elevene kan delta i og 



 
 
videreutvikle demokratiet og forebygge ekstreme holdninger, ekstreme 

handlinger og terrorisme. Kunnskap om terrorhandlingen i Norge 22. juli 2011 

skal inngå i opplæringen om dette. 

 

10. trinn 

● vurdere på hvilke måter ulike kilder, inkludert fortellinger og kart, gir informasjon om et 
samfunnsfaglig tema, og reflektere over hvordan algoritmer, ensrettede kilder eller mangel 
på kilder kan prege vår forståelse 

● drøfte hvordan framstillinger av fortiden, hendelser og grupper har påvirket og påvirker folks 
holdninger og handlinger 

● utforske hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøfte 
innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmennesker, samfunn og natur 

● reflektere over hvordan mennesker har kjempet og kjemper for forandringer i samfunnet og 
samtidig har vært og er påvirket av geografiske forhold og historisk kontekst 

● sammenligne hvordan politiske, geografiske og historiske forhold påvirker levekår, 
bosettingsmønstre og demografi i forskjellige deler av verden i dag 

● gjøre rede for årsaker til og konsekvenser av sentrale historiske og nåtidige konflikter og 
reflektere over om endringer av noen betingelser kunne ha endret konfliktene 

● utforske og beskrive hvordan menneske- og urfolksrettigheter og andre internasjonale 
avtaler og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, menneskers liv og likestilling og 
likeverd 

● gjøre rede for fornorskning av samene og de nasjonale minoritetene og uretten de har vært 
utsatt for, og reflektere over hvilke konsekvenser dette har hatt og har på individ- og 
samfunnsnivå 

● beskrive ulike dimensjoner ved bærekraftig utvikling og hvordan de påvirker hverandre, 
presentere tiltak for mer bærekraftige samfunn og vurdere tiltakene i lys av tradisjonelle 
samiske næringer 

● reflektere over likheter og ulikheter i identiteter, levesett og kulturuttrykk i og utenfor 
Sápmi/Sábme/Saepmie og drøfte muligheter og utfordringer ved mangfold 

● reflektere over hvilke aktører som har makt i samfunnet i dag, og hvordan de begrunner 
standpunktene sine 

● beskrive trekk ved de politiske systemene og velferdssamfunnene i Norge og 
Sapmi/Sabme/Saepmie og reflektere over sentrale utfordringer 
 

 

Norsk for elever med samisk som førstespråk 

I norsk for elever med samisk som førstespråk handler det tverrfaglige temaet 

demokrati og medborgerskap om å utvikle elevenes muntlige og skriftlige 

retoriske ferdigheter på norsk slik at de kan gi uttrykk for egne tanker og 



 
 
meninger og delta aktivt i både det samiske og det norske samfunnet. I norsk 

for elever med samisk som førstespråk arbeider elevene kritisk med tekster 

og ytringer og lærer seg å håndtere meningsbrytninger gjennom refleksjon, 

dialog og diskusjon. Lesing av skjønnlitteratur og sakprosa gir elevene 

innblikk i andre menneskers livssituasjon og utfordringer. Dette kan bidra til at 

elevene utvikler forståelse av og respekt for andre menneskers synspunkter 

og perspektiver, og det kan legge grunnlag for konstruktiv samhandling. 

 

10. trinn 

● utforske og reflektere over hvordan urfolk blir framstilt i ulike medier 
● gjenkjenne og forklare bruken av retoriske appellformer i muntlige og skriftlige tekster 
● lytte til andre, følge opp innspill og argumentere saklig i samtaler og diskusjoner 
● bruke et funksjonelt ordforråd og fagspråk i faglige samtaler, diskusjoner og skriftlige og 

muntlige presentasjoner 
● informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for 

ulike formål tilpasset mottaker og medium 
● utforske det språklige mangfoldet i Norge og Sápmi/Sábme/Saepmie og reflektere over egen 

og andres språksituasjon 

Vg2 studieforberedende 

● utforske og reflektere over språksituasjonen og språkpolitikken i Norge og 
Sábme/Sápmi/Saepmie i dag og gjøre rede for den historiske bakgrunnen 

 

Vg3 studieforberedende 

● utforske og reflektere over språksituasjonen og språkpolitikken i Norge og 
Sábme/Sápmi/Saepmie i dag og gjøre rede for den historiske bakgrunnen 

 

 

KRLE 

I religion og etikk handler det tverrfaglige temaet demokrati og 

medborgerskap om at elevene skal utvikle evne til å ta andres perspektiv 

gjennom kunnskap om religioner og livssyn. Ved å invitere elevene til å drøfte 

utfordringer knyttet til ytringsfrihet og kommunikasjon i et mangfoldig 

samfunn bidrar faget til demokrati og medborgerskap. Gjennom å delta i etisk 

refleksjon blir elevene i stand til å problematisere makt og utenforskap og til å 



 
 
stille spørsmål ved gjengse normer. 

 

Vg3 

● identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til mellommenneskelige relasjoner, 
kommunikasjon og urfolks rettigheter 

● ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religioner, livssyn og verdispørsmål 
● diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering 

 

Musikk  

I musikk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at 

elevene utvikler kunnskap om hvordan musikk kan være en viktig demokratisk 

ressurs. Arbeid med temaet i faget gir elevene forståelse av hvordan de kan ta 

i bruk kunstneriske ytringsformer og estetiske uttrykk i demokratiske 

prosesser. Faget musikk skal bidra til bevissthet om hvordan musikk til alle 

tider har vært brukt til å uttrykke meninger og til å skape og kommunisere 

identiteter. I musikk øver elevene seg i å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet, og de 
utvikler bevissthet om både retten til å ytre seg og 

ytringsfrihetens grenser. 

 

10. trinn 

● utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket 
av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som tar 
opp utfordringer i samtiden 

 

Kunst og håndverk 

I faget duodji/duodje/duedtie handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at 
elevene utfordres til å reflektere kritisk over kunst, design og materiell og immateriell kultur og til å gi 
uttrykk for egne opplevelser, tanker og meninger. Faget skal videreføre duodji-/duodje-/duedtie-
kunnskaper fra tidligere generasjoner i et samtidsperspektiv. 

Gjennom møter med kunst og kultur og arbeid med kreative og visuelle ytringer kan elevene utvikle 
evne til å tolke, medvirke i og endre samfunnet de 

lever i. 



 
 
10. trinn 

● analysere ornamentikk fra et tradisjonelt duodji-/duodje-/duedtie-produkt og 
eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en kunstnerisk prosess 

● reflektere over hvordan immateriell kulturarv gjenspeiles i duodji/duodje/duedtie, og 
eksperimentere med kulturelle referanser i eget skapende arbeid 

● undersøke hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur og gjenstander, 
og modellere arkitektoniske løsninger som ivaretar ulike behov og interesser 

 

Naturfag 

I naturfag handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at 

elevene skal få grunnlag for å skille mellom vitenskapelig basert kunnskap og 

kunnskap som ikke er basert på vitenskap. Naturfag skal samtidig bidra til 

åpenhet for den erfaringsbaserte og tradisjonelle kunnskapen som samer har 

om naturen. Å forstå at tradisjonell kunnskap har en egenverdi, og kan bidra i 

forvaltning av naturen, er viktig både i det samiske og i det norske 

demokratiet. Kompetanse i naturfag gir grunnlag for å forstå og være kritisk til 

argumentasjonen i samfunnsdebatten, og er viktig for at elevene skal kunne 

være aktive medborgere og bidra til en teknologisk og bærekraftig utvikling. 

10. trinn 

● gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom 
samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap 

● beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer 
● gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap 

av biologisk mangfold 
 

Historie 

I historiefaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi elevene 
forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling. Faget gir også elevene forståelse av hva som gjør 
demokratier levedyktige. Elevene skal kunne se at demokratiet ikke har vært og ikke er en selvfølge, 
men en følge av valg mennesker har tatt, tar og vil ta i framtiden. Videre skal historiefaget bidra til 
bevissthet om urfolks- og minoritetsperspektiver og skape rom for samarbeid, dialog og 
meningsbrytning. Gjennom historiefaget trenes elevene til å se et mangfold av perspektiver og til å 
forstå at mennesker har ulike prioriteringer, holdninger og verdier i ulike kontekster. Historiefaget 
bidrar dermed til å gjøre elevene bevisste på hvilke muligheter de har til å være aktive medborgere. 

 



 
 
Vg2 

● reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker 
● utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale 

for å finne svar 
● utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt 
● gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og 

menneskers liv 
● beskrive utviklingstrekk fra fangst- og siida-samfunn til grensetrekningen i de samiske 

områdene og vurdere konsekvenser for folkegrupper og minoriteter 
● vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid 
● beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med 

vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre 
 

Vg3 

● reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og 
forventninger til framtiden 

● reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne 
historiebruken 

● utforske fortiden ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale 
og presentere egne slutninger 

● utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i 
lys av samtiden han eller hun levde i 

● sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger 
preges av opphavspersonens ståsted og kontekst 

● drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og 
vurdere hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull 

● gjøre rede for årsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og drøfte konsekvenser 
for mennesker og samfunn i land og områder som ble kolonisert 

● utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere 
konsekvenser av valgene de har tatt 

● reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til 
undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust 

● drøfte sammenhengen mellom etableringen av en nasjonal identitet i Norge og 
fornorskingspolitikken og uretten samene har vært utsatt for 

● utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk 
historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet 

 

 

Geografi 

 



 
 

● drøfte ulike interesser knyttet til ressurs- og arealbruk i Norge, Sápmi/Sábme/Saepmie og 
nordområdene 

● utforske og gjøre rede for årsakene til en aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvenser 
for mennesker, samfunn og natur 

 

 


