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Folkehelse og livsmestring – lærerveiledning 
 

Dette læremiddelet er laget til grunnopplæring på tverrfaglig tema Folkehelse og 
livsmestring, med spesielt fokus på forebygging av trakassering, krenkelser og 
diskriminering. 
 
Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som 
fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å treffe ansvarlige livsvalg. I 
barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig 
avgjørende. 
 
Dette er følsomme og vanskelige temaer å ta opp og diskutere i klasserommet. Dette er en 
viktig tematikk for unge elever å få innsikt i og diskutere på en strukturert måte i 
klasserommet, ikke minst for unge mennesker med samisk bakgrunn. Læremiddelet er 
trespråklig, dvs. at det er tilgjengelig på både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. 
  
 

Målgruppe  
Målgruppe for læremiddelet er VG1 og ungdomsskolen.  
 
Kompetansemål 
Læremiddelet er kompetansemålbasert og dekker flere av de tverrfaglige 
kompetansemålene i flere fag i både ungdomsskole og videregående skole. Hvilke fag og 
kompetansemål som dekkes, fremgår tydelig og blir vist under kompetansemåloversikten i 
læremiddelet. Læremiddelet er modul-/temabasert.  
 
Struktur og bruk 
Læremiddelet er filmbasert, dvs. at filmene er hovedelementene i læremiddelet. Film er et 
medium som lett engasjerer og gjør innhold og kompliserte forhold lett tilgjengelige. Film 
kan spille på følelser, og det er generelt et utmerket verktøy for å engasjere og sette elevene 
inn i en problemstilling for at de kan jobbe videre med temaet enten enkeltvis eller i gruppe. 
 
Læremiddelet består av fire informative og kunnskapsformidlende filmer. Hver film er 
komplettert med utfyllende læremateriell i form av forskjellige oppgaver og fagtekst. 
Undervisningsfilmene kan brukes svært fleksibelt og tilpasses enhver læresituasjon. I 
folkehelse og livsmestring er det flere temaer som er følsomme både for lærer og elever. Det 
kan være vanskelig for en lærer å ta opp og introdusere et slikt tema. Med en film blir det 
enklere og mindre utrygt. Det blir filmen som tar opp temaet, og læreren kan innta en mer 
nøytral rolle. Det samme gjelder for elevene. De kan referere til personene og informasjonen 
i filmen uten å utlevere personlige erfaringer som de kanskje ikke ønsker å dele. Alle kan 
engasjere seg uten nødvendigvis å basere seg på personlige erfaringer. Det blir da lettere 
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også for elevene å ta stilling, komme med synspunkter og delta i diskusjon. Når det gjelder 
tverrfaglige temaer, er det gjerne tematikk som inviterer til diskusjoner, refleksjoner og 
arbeid med prosjektoppgaver.  
 
Læremiddelet kan brukes svært fleksibelt. I tillegg til filmene er det til hver enkelt film 
oppgaver å jobbe med individuelt, i gruppe eller for hele klassen. Noen oppgaver er ment 
løst før eleven ser filmen, mens de fleste oppgavene vil være best å løse etter at filmen er 
sett. Det er både prosjektoppgaver, skriftlige oppgaver og oppgaver til diskusjon. Oppgavene 
kan enkelt tilpasses den enkelte elev og en lærers egne opplegg.  
 
For eksempel kan man innlede med å diskutere temaet i hele klassen eller gruppevis før man 
ser filmen om temaet. Dette gjør elevene forberedt og mer nysgjerrige og mottakelige for 
informasjonen i filmen. Filmen kan også innlede opplæringsløpet for så å følges opp med 
noen av alle de oppgavene som inngår i læremiddelet. Elevene kan jobbe i gruppe eller 
enkeltvis med oppgaver. Om man ønsker å bruke filmene i såkalt flipped classroom-
undervisning (dvs. at elevene ser filmene hjemme), er filmene ypperlige til det. Da kan 
klasseromsundervisningen i stedet fokusere på diskusjoner og prosjekt- og oppgavearbeid 
under veiledning av læreren.  
 
Til hvert enkelt tema og film er det utviklet flere aktiviteter. Oppgaver før film, etter film og 
prosjekt-/fordypningsoppgaver. Læreren kan med dette tilpasse aktiviteter til klassen eller 
hver enkelt elev og med oppgavenes vanskelighetsgrad og omfang tilpasse dette til hver 
enkelt elevs progresjon.    
 
Variasjonen og mangfoldet av oppgaver bidrar til å ivareta grunnleggende ferdigheter samt å 
stimulere til lærelyst og nysgjerrighet. Til hver modul / hvert tema fremgår det tydelig hvilke 
kompetansemål modulen dekker.  
  
Talen i filmene er både på nord-, lule- og sørsamisk, og er tekstet på nord-, lule- og sørsamisk 
i de forskjellige versjonene. For å ivareta likestillingsperspektivet er det en balanse mellom 
de medvirkende personene i filmene slik at de best mulig speiler samfunnet av unge og 
gamle, kvinner og menn, og slik at de medvirkende representerer både nordsamer, 
lulesamer og sørsamer. Opptakene er gjort i nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk område. 

 
Om det digitale læremiddelet 
Til læremiddelet hører det med følgende ressurser: 

- lærerveiledning med innledende tekster om hva filmene og temaene handler om 
- oppgaver som kan løses før filmen er sett 
- oppgaver som kan løses etter filmen er sett 
- forslag til prosjektoppgaver 
- henvisning til eksterne kilder til fordypning (url)  
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Det digitale materialet kan brukes gjennom login (Feide):  
 
https://www.e-skuvla.no/my-account/ 
 
eller direkte på E-skuvlas nettside: 
 

Nordsamisk: https://www.e-skuvla.no/product/demokrati/ 

Lulesamisk:  https://www.e-skuvla.no/yj/product/demokrati/  

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

 

 
Innledende tekster til filmene 
 

Vold (6:19 min) 
 

Hva ligger i ordet «vold»? Psykolog Anne Lene Turi Dimpas forteller oss hva vold innebærer, 
og hvordan man kan sette sine egne grenser. I samfunn hvor alle kjenner alle, er det ikke lett 
å si fra, men Dimpas gir noen råd om hvordan man kan gå fram for få hjelp, og hvordan man 
kan hjelpe noen som utsettes for vold; for det hjelper å vise at man bryr seg! 
 

Selvmord (11.33 min) 
«Man tar ikke livet sitt fordi man er same, det er omstendighetene man lever i, som 
påvirker.» – Anne Silviken, forsker og psykolog 
 
Sara Katrine Aleksandersen er en ung og lovende sametingspolitiker. I tenårene opplevde 
hun at en vindmøllepark ble bygget midt i familiens reinbeite. Dette naturinngrepet truet 
livsgrunnlaget for familien hennes, noe som førte til at Sara mistet livsgnisten. I filmen deler 
Sara sin erfaring med veien ut av mørket. Psykolog Anne Lene Turi Dimpas forteller hvordan 
man kan få hjelp om man sliter, og hvordan man kan hjelpe en venn som ikke har det bra. 
Dimpas forteller om spesifikke samiske utfordringer knyttet til fornorsking og diskriminering, 
og sier noe om viktigheten av å prate sammen, også om det som er stort og vanskelig.  
 
Skeiv (5:09 min) 
I denne filmen får vi høre hva det vil si å være «skeiv». Forsker og leder for Garmeres 
Elisabeth Stubberud forklarer hva det vil si å være «skeiv», og gir noen råd for hvordan man 
kan gjøre det lettere for skeive å være seg selv. Unge i dag er generelt sett mindre 
konservative enn de eldre generasjonene, men likevel står unge skeive overfor noen 
livsutfordringer. Vi får også høre fra sametingsrepresentant Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell 
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hvordan det er å være en minoritet i en minoritet som homofil samisk politiker, og hvor 
viktig det er å ikke anta noe om andre! 
 
 

Hets (8:44 min) 
Hvem bestemmer hva en skal tåle? Ella Marie Hætta Isaksen deler av sin erfaring med å stå 
opp mot hets og fordommer, og gir råd om hvordan man kan gjennomskue hersketeknikker. 
Ketil Lenert Hansen, professor i helsevitenskap, forteller hva forskning viser om hvordan hets 
påvirker samisk ungdoms psykiske helse, og om effekten av å stå opp for seg selv og andre.  
 


