Samefolkets dag 1-7

Undervisningsopplegg om samefolkets dag, 1.–7. trinn
Informasjon til lærer:
Undervisningsopplegget inneholder en del for trinn 1-4 og en del for trinn 5-7, men
kan enkelt tilpasses klassen etter lærerens eget ønske. Opplegget handler om hva
samefolkets dag er, og hvorfor og eksempler på hvordan dagen feires. For de yngre
elevene er hovedfokus på feiringen i dag og samefolkets flagg. For de eldre elevene
tar opplegget for seg historien om det første landsmøtet og samenes motstand mot
fornorskingspolitikk. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i følgende læreplanmål i
samfunnsfag:
Etter 4. trinn:
Eleven skal kunne:
•
samtale om kvifor og korleis ein feirar 6. februar
•
gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske
kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd
Etter 7. trinn:
Eleven skal kunne:
•
gjere greie for korleis dei nordiske statane og Russland trekte grensene på
Nordkalotten mellom seg fram til første halvdelen av 1800-talet, og korleis dette
påverka kulturen og levekåra til samane og forholdet samane hadde til statane
•
gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag
Tidsbruk: 1–3 skoletimer
Utstyr: Mulighet til å vise film og mulighet for utskrifter
Arbeidsark:
•
Arbeidsark 1: Tankekart (1-7)
•
Arbeidsark 2: Sameflagget til fargelegging (1-4)
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Mål for opplegget:
Trinn
1-4

5-7

Mål til lærer.
Eleven kan:
• samtale om hvordan og
hvorfor 6. februar feires
• gjengi noen sentrale trekk ved
samefolkets historie og kultur,
særlig knyttet til feiringen av 6.
februar

Mål til eleven:

• begrunne hvorfor og beskrive
hvordan 6.februar feires
• fortelle om det første samiske
landsmøtet i 1917
• kjenne til hvordan
grensedragningen på Nordkalotten på 17- og 1800-tallet
påvirket samene
• reflektere over at det er et
mangfold innenfor kategorien
samisk

• Jeg kan fortelle om hvorfor og
hvordan 6.februar feires
• Jeg kan fortelle om det første
samiske landsmøtet i 1917
• Jeg kan gi eksempler på hvordan
samene ble urettferdig behandlet
• Jeg kan reflektere over at det er
mange måter å være samisk på

• Jeg vet at 6. februar er
samefolkets dag
• Jeg kan kjenne igjen
samefolkets flagg
• Jeg kan fortelle hvorfor samefolkets
flagg ser ut som det gjør
• Jeg vet hva en urbefolkning er
• Jeg vet at samene er Norges
urbefolkning

Forarbeid 1.–7. trinn: tankekart før og etter
Se arbeidsark 1: http://tjenester.aschehoug.no/solaris/samefolketsdag/Arbeidsark_
Tankekart.pdf
Til lærer:
Det kan være fint å bruke tankekart når man starter på et nytt tema av flere grunner.
For det første får det elevene til å hente frem forkunnskap om emnet. I tillegg ser vi
tydelig om den samlede elevgruppen kan mye eller lite om emnet. Stikkordene som
skrives i tankekartet vil ofte føre til at elevene undrer seg, får assosiasjoner og lager
seg indre bilder rundt emnet.
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Dette er et godt utgangspunkt for å lære enda mer. Bruk gjerne hjelpespørsmålene
under “tips til samtale” når det ikke lenger er så mange hender i været.
Vi foreslår å ta vare på tankekartet til avslutningen av undervisningsopplegget. Bruk
da en annen farge på pennen og skriv inn ny læring i tankekartet ved siden av det som
står fra før. På denne måten blir det som er ny kunnskap tydelig visualisert for elevene.
Det blir lett å se hva de kunne fra før og hva de kan nå. Var det noe som ble skrevet på
tankekartet i starten som var feil? Hvis det er noen av hjelpespørsmålene elevene ikke
kan svare på nå, kan det være en idé vise hvordan man kan finne svar på ting man
ikke vet (søke på Internett, lese i en bok, gå på biblioteket og lignende).
Ta gjerne frem tankekartet noen dager etter selve undervisningsopplegget for å
repetere kunnskapen om samefolkets dag. Spør elevene om begrepene de selv var
med å skrive ned.
Tips til samtale:
Hva vet vi fra før?
Hva vet vi om samefolket?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I hvilke land bor det samer?
Hvordan kan vi vite om noen er samiske?
Hvor i Norge bor det flest samer?
Hva er Sametinget?
Er det noen som kjenner til samisk sang og musikk?
Hvordan tror vi de av oss som er samer går kledd til hverdag og fest?
Hvordan ser det samiske flagget ut?
Hva har reinsdyr med samer å gjøre?
Hvilke språk snakker samer?
Har noen sett eller hørt nyheter eller barne-tv på samisk?
Kan noen snakke et samisk språk eller si et samisk ord?
Var det vanskeligere eller lettere å være same i Norge før i tida? Hvorfor?
Hva betyr det at samene er Norges urbefolkning?

Til lærer:
I denne samtalen er det viktig å unngå “andregjøring” av samer, uavhengig av om
du har elever med samisk bakgrunn eller ikke i klasserommet. Det er for eksempel i
mange tilfeller et godt grep å si “de av oss som er samer” heller enn “samene”. Forsøk

3

å fokusere på at selv om samer har noe til felles, så er det mange måter å være samisk
på. Mange kobler for eksempel samer med reindrift. Selv om dette er en viktig del av
samisk kultur, historie og selvforståelse, er det samtidig under 10% av samene i Norge
i dag som driver med reindrift. Det bor også flest barn med samisk tilknytning utenfor
de samiske forvaltningsområdene (som er Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger,
Tana, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Snåsa, Røyrvik).
Vi bruker i dette opplegget begrepet “samefolkets dag” heller enn “Samenes nasjonaldag”, for å unngå forvirring rundt begrepet nasjon. For litt eldre elever kan man gjerne
samtale om disse begrepene, og at det er mulig å ha flere nasjoner (folk) innenfor en
nasjonalstat. Kong Harald sa i en tale til Sametinget i 1997 at “Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk - nordmenn og samer”. For mer, se her: https://www.nrk.no/
sapmi/_-kongens-ord-betyr-mye-for-samene-1.11966176
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Relevante lenker:
Sametinget: http://www.sametinget.no/
Mer om samefolkets dag: https://www.sametinget.no/Om-Sametinget/Bakgrunn/Nasjonaldag-og-nasjonale-symboler
Mer om samiske språk: https://www.sametinget.no/Tjenester/Spraak#section-Fakta-om-samiske-spraak
Om samefolkets dag 2017, fra NRK Supernytt: https://www.nrk.no/skole/?mediaId=22131&page=search&q=Samefolkets%20dag
Kunnskapsdepartementets aktivitetsforslag til samefolkets dag 6. februar: http://www.
minstemme.no/oppgaver/Aktivtetsforslag_til_Samefolkets_dag_6._februar
Barnesanger på samisk: http://www.minstemme.no/faglige-ressurser/Barnesanger_pa_
samisk
Nettutstilling om samisk tro og mytologi, laget og redigert av Varanger Sørsamiske
museum: http://www.saivu.com/
Mer om Anders Fjellners dikt/joik «Solsønnens frieri i jettenes land», som samefolkets
flagg henter deler av sitt motiv fra: http://www.saivu.com/web/index.php?artihkkal=377&giella1=nor
Om samefolkets sang:
Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/samenes_nasjonalsang/
id267779/
NRK: https://www.nrk.no/sapmi/samefolkets-sang-_pa-norsk_-1.11518498
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UTWUkip6Yok
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Film
Del 1: for trinn 1-7
Denne filmen er delt i to deler. Vi foreslår at 1 – 4 jobber med del 1, og 5 – 7 med både
del en og to, men med en liten stopp til refleksjon og samtale.
Gratulerer med dagen! 6. februar er samefolkets dag. Dagen feires av samer i Norge,
Finland, Sverige og Russland. Det er mange av oss i Norge som er samer. Akkurat
som at det er mange måter å være norsk på, er det også mange måter å være samisk
på. For eksempel finnes det flere ulike samiske språk.
Samefolkets dag er en festdag som feires på ulike måter. Den kan for eksempel feires
med god mat, sang, joik, leker, taler og kaker sammen med familie og venner. Noen
går i kirken på denne dagen, og det er vanlig å synge samefolkets sang. For mange er
det viktig å pynte seg med samisk folkedrakt. Slike drakter kalles for kofte på norsk, og
finnes i mange farger og med ulike hatter og pynt.
Hvorfor feires samefolkets dag akkurat 6.februar? Og hvorfor har samene en egen
dag, når 17.mai er for alle i Norge? For å finne ut av det, må vi først reise flere hundre
år tilbake i tid. Samene har levd i det området de kaller Sameland eller Sápmi i mange
tusen år. Området dekker hele Nordkalotten, som er navnet på området nord for Polarsirkelen i Norge, Sverige og Finland. Det betyr at det er samene som har bodd lengst
i Norge, og de er Norges urbefolkning. En urbefolkning er det folket som bodde i et
område først, et området som senere er blitt erobret og bebodd av andre folk.
Da Norge, Sverige og Finland ble samlet til egne stater fra 1700-tallet og utover, tegnet de opp grenser mellom seg. Disse grensene gikk tvers gjennom Sameland. Det
gjorde at samene fikk det vanskeligere å leve på den måten som de alltid hadde gjort.
I perioder måtte de betale skatt til tre forskjellige land. For reindriftssamer ble det også
vanskelig å flytte reinflokkene over landegrenser, slik de var vant til. Tror du dette føltes
rettferdig for samene?
De som bestemte i Norge laget flere lover som ikke respekterte den samiske kulturen.
En av disse lovene sa at det ikke var lov til å snakke eller å lære samisk på skolen.
Hvordan tror det føltes for de barna? En annen lov sa at samer skulle bli nektet å eie
jord for å drive med jordbruk. Noen vitenskapsfolk prøvde til og med å bruke forskning
for å vise at samene var mindre intelligente enn andre. I dag vet vi at slik raseforskning
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ikke stemmer, men det visste ikke alle på den tiden. Dermed ble noen også flaue over
å være samiske, og ville forsøke å glemme og gjemme den samiske kulturen.
Men 6. februar 1917 holdt samene sitt første fellesmøte, der de protesterte mot den
urettferdige behandlingen de fikk. Cirka 150 samer fra Norge og Sverige møttes i Metodistkirken i Trondheim for å snakke om reindrift, de urettferdige lovene og skolegang.
Dette er grunnen til at samefolkets dag feires nettopp 6. februar. Hvert år brukes dagen
som en festdag der samene kan feire seg selv og den levende samiske kulturen. Gratulerer med dagen!
For trinn 1-4: Stopp filmen. Gå videre til etterarbeid.
For trinn 5-7: Stopp filmen. Be elevene reflektere individuelt, med læringspartner eller i
grupper:
•
•

Hvorfor er samefolkets dag akkurat 6.februar?
Hvorfor har de av oss som er samer en egen dag, når 17.mai er for alle i
Norge?

Elevene kan notere ned tanker/hypoteser om dette. Deretter kan dere fortsette med
filmens del 2.
Del 2: for trinn 5-7
En av samene som jobbet mot de urettferdige lovene, var Elsa Laula Renberg. Elsa
Laula ble født i 1877 i Lapplands allmenning i Sverige. Familien til Elsa levde av reindrift. De hadde en egen stor reinflokk som de flyttet fra beite til beite, slik at dyra fikk
nok mat. Dette krever store landområder. På høsten slaktet de dyrene. Kjøttet tørket
de eller solgte til lokale kjøpmenn. Skinnet kunne brukes til å lage ulike bruksting, som
fottøy, men reinsdyrskinn var også en viktig inntekt. Mange ville kjøpe skinn.
Fra Elsa var liten, forsto hun at det stadig ble vanskeligere å drive med reindrift.
Samene som bodde i områdene hadde alltid regnet skogen og fjellene som alle sin
eiendom. Nå sa den norske staten at de eide alt dette. Staten solgte skogen, fjellene
og landområder videre til nordmenn for å tjene penger. Dermed ble det ofte konflikter
mellom familien til Elsa, som mente de hadde rett til å bruke skogen og fjellene, og de
nye eierne av den samme skogen og de samme fjellene.
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Familien til Elsa gikk over fra reindrift til jordbruk, men samer hadde på denne tiden
ikke lov til å eie egen eiendom, og det ble derfor konflikter med andre som også ville
bruke de samme jordområdene. Da Elsa var 22 år, havnet faren og broren hennes i
en krangel om retten til å bruke landområder. Rett før de to skulle møte kjøperne av
landområdene og bli enige om en handel, skjedde en ulykke. Faren og broren druknet.
Vi vet ikke hvordan ulykken skjedde, og saken ble aldri etterforsket.
Fortvilelsen var stor i familien da faren og broren døde. Men i Elsas familie hadde alltid
kvinnene blitt hørt, og de fikk bestemme mye. I 1901 var moren en av representantene
i en gruppe samer som fikk møte selveste kongen, kong Oscar II. Der fortalte de om
den urettferdige behandlingen av samer, og moren til Elsa fikk med seg et kongebrev
om at hun hadde rett til å fortsette med jordbruk på området faren og broren hadde
ryddet.
Litt senere fikk også Elsa møte kongelige. 1903 møtte hun dronning Sofie, som lovte
henne støtte til å ta utdanning. I 1904 begynte derfor Elsa på jordmorskole i Stockholm.
Men Elsa var egentlig mer interessert i å finne ut: Hvordan kan en gruppe mennesker
gå sammen og kjempe for felles sak? Hvordan kan en gruppe bli enige? Hvem skal
vi samer snakke med for å få oppfylt ønsket vårt om like rettigheter? Elsas mål var å
komme tilbake til de samiske områdene hun hadde forlatt og kjempe samenes sak.
Hun hadde venner blant de rike i Stockholm og fikk besøke slottet i Stockholm hele tre
ganger. Her fikk hun fortelle om hvor vanskelige forhold samene levde under. De fikk
verken lov til å bruke landområder til reindrift eller jordbruk og mange steder fikk de
heller ikke lov til å bruke det samiske språket sitt.
Mens hun var i Stockholm, skrev Elsa en bok om hvorfor det var så vanskelig for
samene å miste retten til jord og vann. Elsa skrev boken på svensk, og på norsk ville
tittelen på boka ha vært «På vei mot liv eller død – sannhetsord om de samiske forholdene». Hva tror du Elsa mente med den tittelen?
Mange steder fikk samene for eksempel ikke lov til å fiske i vannene der forfedrene
deres alltid har fisket, og Elsa mente at noe måtte gjøres. Samene ble stadig fattigere
og fattigere fordi de ikke kunne skaffe seg mat eller tjene penger på den måten de alltid
hadde gjort.
I 1908 giftet hun seg med den norske reineieren Thomas Renberg og flyttet til Vefsn i
Nordland. Her fødte hun seks barn, men bare fire vokste opp. På våren og sommeren
var familien i fjellet med reinflokken. Elsa satt ikke hjemme. Enten hjalp hun med rein-
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driften eller hun kjempet hardt for samenes sak. Hun reiste rundt i de samiske områdene og snakket om urettferdighetene samene opplevde og forsøkte å få flere samer
til å forsvare seg. I 1910 lagde hun sin egen forening for samiske kvinner. Den kalte
hun Brurskankens samiske kvinneforening. Navnet på foreningen kommer av fjellet
Brurskanken. Fjellet var synlig for mange samer som holdt til i områdene rundt Vefsn
og var et symbol på kraft og styrke for de samiske kvinnene.
Elsa Laula Renbergs Brurskanken samiske kvinneforening ble en viktig gruppe i arbeidet med å samle samene til et fellesmøte 6. februar i 1917. På møtet var det særlig
tre saker Elsa mente samene måtte diskutere seg imellom: reindrift, skole for samiske
barn og samisk foreningsliv.
Men Elsa fikk kritikk. I det norske samfunnet var mange skeptiske til samer, men også
til kvinner som snakket offentlig, holdt taler eller skrev i avisen. Noen samer var også
uenige med henne. De mente samene måtte tilpasse seg resten av samfunnet, og ikke
bare holde på egne tradisjoner. Elsa var uenig. Hun ville at samisk kultur, tradisjon og
levevis skulle forbli som det alltid hadde vært. Det er altså dette fellesmøte som gjør at
samene feirer samefolkets dag akkurat den 6. februar.
Da Elsa var 56 år, døde hun av tuberkulose. Hun rakk ikke å se at arbeidet hun hadde
gjort for samiske rettigheter, betydde mye. Men et viktig spor etter hennes tanker finner
vi hvert år, den 6. februar, da man feirer samefolkets dag. I 2017 ble det også vedtatt at
Elsas fødselsdag 29. november, skal være en offisiell samisk flaggdag.
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Refleksjonsspørsmål til filmen
Trinn 1-4:
•
Har du vært med på feiring av samefolkets dag?
•
Har du vært med på å feire andre nasjonaldager? Hvilke?
•
Hvilke språk kan du?
•
Hvordan tror du det ville føles om du ikke fikk lov til å snakke ditt eget språk?
•
Hvorfor er språket vårt viktig?
•
Hva betyr det at samene er Norges urbefolkning?
•
Vet du om noen andre lands urbefolkning?
Trinn 5-7:
•
Har du vært med på feiring av samefolkets dag?
•
Hva betyr det at samene er Norges urbefolkning?
•
Hva betyr det at det er mange måter å være samisk på?
•
Hva er viktig for deg ved din identitet?
•
Hvordan tror du det ville føles om du ikke fikk snakke ditt eget språk?
•
Hvordan kunne det ha seg at noen av lovene på Elsas tid var urettferdige for
samene, tror du?
•
Hvorfor protesterte Elsa på at mange ville kjøpe og eie land?
•
Hvorfor tror du noen holdt hemmelig at de var samer?
•
Vet du om noen rettigheter samene har i dag?
•
Se på bildet fra samenes fellesmøte i 1917. Hvor mange er kvinner?
•
Hvilke andre personers fødselsdag er flaggdag i Norge?
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Etterarbeid
Trinn 1-4:
Bildefortelling om samefolkets flagg, se tekst under.
Arbeidsark 2: http://tjenester.aschehoug.no/solaris/samefolketsdag/Arbeidsark_fargelegg_sameflagget.pdf
I 1986 fikk endelig samefolket sitt eget flagg. Det var mange forslag til hvordan flagget
skulle se ut, men det var forslaget til den samiske kunstneren Astrid Båhl som fikk flest
stemmer og ble det endelige flagget for samefolket.
Samefolkets flagg har fire farger; rødt, grønt, gult og blått. Dette er farger som vi ofte
ser i tradisjonelle samiske klær. De fire fargene minner oss også om at samene lever i
fire land; Norge, Sverige, Finland og Russland.
I flagget er det en sirkel. Den røde delen av sirkelen forestiller sola, og den blå delen forestiller månen. Dette kommer av et dikt som beskriver samefolket som solens
sønner og døtre. I runebommen, som er en tradisjonell samisk tromme, kan vi også se
denne sirkelen.
Er det ikke et vakkert flagg?
Trinn 5-7:
Elevene kan ta opp igjen tankene/hypotesene de skrev ned etter del 1 av filmen, og
justere disse.
•
•

Hvorfor er samefolkets dag akkurat 6. februar?
Hvorfor har de av oss som er samer en egen dag, når 17.mai er for alle i
Norge?

Filmen kan etterfølges av plenumssamtale basert på refleksjonsspørsmålene. Deretter
kan dere avslutte arbeidet med å lage tankekart.
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