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FÌLM: Iešsorbmen 

 

Informasjonsside om læremiddelet:  https://www.e-skuvla.no/product/demokrati/  

 

Etter å ha gjennomgått dette temaet skal du  

 reflektert rundt begrepene psykisk helse og selvmord 

 fått tverrfaglig forståelse om folkehelse og livsmestring 

 reflektert hvordan du/dere/ungdommer kan påvirke eget liv og framtiden 

 fått kunnskap hvordan vanskelige historiske prosesser som kolonisering, fornorsking og raske 
samfunnsmessige endringer setter dype spor og traumer, som kan gå i arv i generasjoner 

 fått innsikt i hvordan mennesker utvikler identitet og tilhørighet, og hvordan de samhandler 
med andre 

 reflektert over ulike perspektiver på hva et godt liv kan være, og utviklet både 
historiebevissthet og handlingskompetanse ved å forstå deg selv med en fortid, nåtid og 
framtid 

 ha utdypet deg i en av fordypningsoppgavene 

 

Før filmen: 

Diskuter først disse innledningsspørsmålene med en medelev eller sammen i klassen: 

1. Hva vet du om begrepet psykisk helse? 
2. Hva vet du om begrepet selvmord? 
3. På hvilke måter kan unge påvirke sitt eget liv og sin framtid? 
4. På hvilken er pyskisk helse koblet til selvmord?  
5. På hvilken måte kan fornorsking påvirke psykisk helse?  
6. Hva består et godt liv av? 
7. Hvordan kan skolen bidra til handlingskompetanse hos elever og unge?  

             

Etter filmen:  

Diskuter disse refleksjonsspørsmålene med sidemannen, eller sammen i klassen: 

1. Drøft Anne Silvikens utsagn «Man tar ikke livet sitt fordi man er same Det er 
omstendighetene man lever i som påvirker.» Hvilke aspekter av dette så du i filmen? 
 

2. Forklar hvilken måte selvmord er et samfunnsproblem på? 
 

3. Hvorfor er unge menn særlig utsatt for selvmord? 
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4. Hvilke konkrete grunner så du i filmen til hvorfor samer velger å ikke søke om hjelp? 

 
5. Hvordan kan man få samer til å oppsøke hjelp? 

 
6. Hvorfor tror du at personer i reindriftsnæringen er utsatt for selvmord? 

 
7. Hva tenker du om tankene om psykisk helse som Sara Katrine tar opp i filmen? 

 
8. Hvilke fysiske, psykiske, klimatiske, økonomiske og politiske årsaker ble det nevnt i filmen 

som kan føre til maktløshet? 
 

9. Hvordan kan du som medelev eller venn hjelpe hvis en venn eller noen i klassen har det 
vanskelig eller snakker om å ta selvmord? 
 

 

Tema for refleksjon/diskusjon og fordypning/fagartikkel:  

1. Se på disse begrepene i lys av filmen: helse, psykisk helse, selvmord, folkehelse, 
livsmestring.  
 

2. Skolen er et sted der barn og unge tilbringer mange timer hver dag. Skolen er sentral når det 
gjelder å fremme barn og unges psykiske helse og trivsel og fange opp elever med vanskelig 
livssituasjon, endret adferd eller begynnende psykiske helseproblemer. Se på 
undervisningsopplegg til Link – Livsmestring i norske klasserom som består av opplegg til 
samlinger om ulike temaer relatert til folkehelse. Undervisningsopplegget har mestrings- 
styrkefokus og tar opp utfordringer som barn og unge står overfor.  
 
Se gjennom opplegget og vurder om det er tilpasset for samiske barn og unge.  

 
   https://www.linktillivet.no/ 
 

3. Nasjonalt samisk kompetansesenter for kommunalt og statlig barnevern, familievern og 
krisesentertilbud (NASAK) arbeider for å styrke kvaliteten på tilbudet for samiske barn, 
voksne og familier i barnevernet, familievernet og krisesentrene. Formålet med NASAK er 
å sikre at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud 
 
Se gjennom nettsidene til Nasjonalt samisk kompetansesenter               
https://ny.bufdir.no/familie/nasak/ 
og svar på spørsmålene: 
 
a) Hva er NASAK’s hovedoppgave? 
b) Hvem er NASAK’s målgruppe? 
c) Hva er samiske befolkningens rettigheter i møte med offentlige tjenester? 
d) Hvilke barrierer kan helsetjenestene oppleve i møte med samiske brukere, som for 

eksempel pasienter? 
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4. Den første planen for selvmordsforebygging i Sápmi ble ferdigstilt i 2017. Planen 
inneholder ulike strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre 
selvmord. Planen er basert på vitenskapelig kunnskap og dialoger med samer som er 
engasjert i selvmordsforebygging i Sápmi.  

Se gjennom strategiene: 

https://finnmarkssykehuset.no/nyheter/plan-for-selvmordsforebygging-i-sapmi 

 

Strategiene er utformet for å kunne brukes innenfor det selvmordsforebyggende arbeidet 
som nasjonalstatene Norge, Sverige og Finland allerede driver for alle sine innbyggere, 
uavhengig av etnisitet.  

Hvilke av disse strategier er viktig for å forebygge og forhindre selvmord i Sápmi? Begrunn 
svaret ditt/deres.  

 

5. “Jeđe maid? Diet dovdu go mihkkige ii oro čáđahanveara”  
 

Sara Vuolab fra Kárášjohka ble tildelt Tabuprisen av Rådet for psykisk helse i 2021. 
Gjennom den samiske diktsamlingen «Gárži» har Vuolab gitt den samiskspråklige 
befolkningen et innsyn i psykiske plager og lidelser som kan ramme oss alle. 

 

Les dette utdraget fra hennes diktsamling, og drøft temaet pyskisk helse:  

 

“Mangler min egen tilstedeværelse i kroppen. Fluoxetin gjør meg enda mer nummen og 
tom. Nummen og tom, i tillegg til slitenhet og følelsen av meningsløshet. Selv når jeg er 
våken er jeg i søvne. Sånn er det»  

Sitatet er fra Sara Vuolab sitt Instagram innlegg. Besøk hennes Instagram-profil og svar på 
følgende temaer:  

a) Hvordan kan hennes Instagram konto gi innsyn i et pågående strev med psykiske 
vansker?  
 

b) Hvilke emneknagger (hashtags) har hun brukt i innleggene sine på Instagram?  

                 

 

6. Statistikk om samenes helse 
 
Det finnes ikke systematisk statistikk over den samiske befolkningen. Statistisk     
sentralbyrå lager statistikk ut fra en geografisk tilnærming med vekt på samiske 
bosettingsområder nord for Saltfjellet, omtalt som STN-området:  
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https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Etnisitet/helse_og_livskvalitet/#heading80566 
 
I tillegg er det gjennomført to helse- og levekårsundersøkelser i områder med samisk og 
norsk bosetting gjennom SAMINOR-undersøkelsen. Undersøkelsen er ikke representativ 
for den samiske befolkningen som helhet, men er avgrenset til personer bosatt i enkelte 
kommuner i Nord-Norge og Trøndelag. 
 
a) Se på statistikken for hvordan samene vurderer egen helse  
b) Hva sier statistikken hvorfor samer vurderer egen helse på omtrent samme nivå som 

den øvrige befolkningen 
c) Se på statistikken om forventet levealder i STN-området. Hvordan er den? Drøft 

årsakene til resultatet som du/dere leser av statistikken?  
 

        Selvmord i Arktis    

       

Den 10. september markerer FN Verdensdagen for selvmordsforebygging for å sette søkelys                        
på at forebyggende arbeid gir resultater i forhold til å redusere antall selvmord. Noen 
befolkningsgrupper er allikevel mer utsatt enn andre. Forskningen viser at tallene for selvmord 
blant de to arktiske urfolksgruppene samer og inuitter var stor. Men selv om det er mange 
likheter hos urfolkene, så er selvmordsstatistikkene helt forskjellig. 

 

Undersøk og drøft årsaker som historie og religon i lys av filmen du så og nettstedet 
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=533488 

 

 

 


