Andre kilder til samisk innhold i Kunnskapsløftet
Naturfag var ikke med i den opprinnelige Gávnos. Vi har laget en del lenker som omhandler tema fra
læreplanen i naturfag.
Fra formålet med naturfag i Kunnskapsløftet:
Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om
naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. I denne
sammenhengen har samer og andre urfolk kunnskap om naturen som det er viktig å vise respekt for.
Samtidig skal naturfag bidra til at barn og unge utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et
gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning. Dette er
viktig for den enkeltes mulighet til å forstå ulike typer naturvitenskapelig og teknologisk informasjon.
Dette skal gi den enkelte et grunnlag for å delta i prosesser i samfunnet.

Kilder til samisk innhold i naturfag
De samiske årstidene
http://www.samigoldsource.com/?page_id=225
Den samiske stjernehimmelen
http://nordnorsk.vitensenter.no/himmel/stjerner/samisk.php

Samer og samspill med naturen -natursekken
http://www.natursekken.no/c1187998/forsok/vis.html?tid=1441001&within_tid=1438119

http://www.miljolare.no/tema/kulturminner/artikler/samiske.php
Samisk folkemedisin- UiTromsø
http://www.nifab.no/behandlingsformer/samisk_folkemedisin
Naturforvaltning og urfolk- NDLA
http://ndla.no/nb/node/24960

Samene – Norges urbefolkning FN
http://www.galdu.org/web/index.php?sladja=50&vuolitsladja=137&giella1=nor
http://www.un.org/esa/earthsummit/norway/sami/norsami.htm

Kilder til samisk innhold i norsk
Et kart som viser samiske stedsnavn i Norge og Sverige

https://maps.google.no/maps/ms?ie=UTF8&t=h&oe=UTF8&msa=0&msid=109241511816764915710
.000474ca1191a22e0b017&dg=feature
Om Samiske språk
https://www.regjeringen.no/nb/tema/urfolk-og-minoriteter/samiske-sprak/fakta-om-samiskesprak/id633131/?regj_oss=10
Artikkel i boka: Samisk skolehistorie 3 om undervisning i samisk som førstespråk i Noreg, av Jon Todal
http://skuvla.info/skolehist/todal-n.htm
Lydklipp om fem samiske språk i Norge- NRK
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=urn%3Ax-mediadb%3A18814
Språkkampanje- Sametinget
http://www.sametinget.no/Snakk-samisk-te-mae

Kilder til samisk innhold i samfunnsfag
Om samenes nasjonaldag- Store norske leksikon
http://snl.no/Samenes_nasjonaldag
Det tidligere samiske samfunn , Galdu
http://www.galdu.org/web/index.php?sladja=25&vuolitsladja=11&vuolitvuolitsladja=3&giella1=nor
FN og minoriteters rettigheter, Galdu
http://www.galdu.org/web/index.php?sladja=45&vuolitsladja=69&giella1=nor
Geografi - -ressurser og bærekraftig utvikling
http://notatene.no/?p=201
FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-ommenneskerettigheter
Praksiseksempel; å lese om samisk historie, kultur og folk i historiefaget
http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Lesing/Ressurser/Lesing-i-samfunnsfag1/Lesing-ihistorie--samisk-historie-kultur-og-folk/

Vi er samer - Galdu
http://www.galdu.org/web/index.php?sladja=43&giella1=nor
Fra lærebok i samfunnsfag: Samene - et urfolk i Norge

https://wiki.rogfk.no/groups/se_samfunnsfag/wiki/95a6b/Samene__et_urfolk_i_Norge.html
Samme kilde: Demokrati, urfolk og minoriteter
https://wiki.rogfk.no/groups/se_samfunnsfag/wiki/604c4/Demokrati_urfolk_og_minoriteter.html
Undervisningsopplegg fra kunst og kultursenteret

http://kunstkultursenteret.no/iwips/180790818/module/articles/smId/1614760825/smTemplate/Le
s_mer_nyheter/template/2013-en-kolonne/
Andre aktuelle lenker:
sametinget.no
https://samiskkunstkultursamfunn.wordpress.com/
http://samiskmyteknuser.no/

