Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement.
Intervju av ressurspersoner i foreningen din.
Det er 3 skriv som er nødvendig før man skal gjøre et intervju.

➢ Informasjonsskriv
➢ Samtykkeskjema
➢ Intervjuguide
1. Ressurspersonen bør lese gjennom informasjonsskrivet før man avtaler tidspunkt for et
intervju. Informasjonsskrivet inneholder mål og bakgrunn for intervjuet. Man kan også
omtale temaene i informasjonsskrivet.
2. Tenk igjennom hvordan intervjuet skal gjennomføres:
- Skal ressurspersonen fortelle og intervjueren følge opp med hjelpespørsmål?
- Er det mulighet for å gjennomføre gruppeintervju med to-tre personer? Fordelen er
at ressurspersonene kan fylle ut hverandres fortellinger.
3. Når opptaket begynner, bør intervjueren opplyse om dato, sted og hvem
som intervjuer og hvem som blir intervjuet.
4. Samtykkeerklæringen skal inneholde:
-Hvordan det digitale intervjuet vil bli behandlet, brukt og hvor det blir lagret, med andre
rettighet og eierskap til det digitale innholdet.
5. Så må man ta stilling til om intervjuet også skal skrives ut.

Intervjuguiden er ment å dekke temaer som:
-

Personens begynnende engasjement i samisk politikk el kultur.
De sakene ressurspersonen har engasjert seg i.
Milepæler i arbeidet.
Oppstart av foreninger el organisasjoner.
Hva oppstarten av Sametinget har betydd for hans/hennes engasjement.

Eksempel på spørsmål i en intervjuguide:
1. Oppstart av foreningen. * Når ble foreningen etablert. *Hvilke lokale eller
nasjonale samepolitiske forhold har hatt betydning for oppstart av foreningen.
* Hvor har foreningen hovedsete.
2. Formålet til foreningen.
3. Fortell om den tida da ditt engasjement for samisk politikk/kultur våknet?
* Hvordan er (har vært) ditt engasjement knyttet til foreningen * Hvordan var
situasjonen for den samiske befolkningen på den tiden * Er det andre samiske
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saker som har engasjert deg *Var det vanskelig å få folk rundt deg til å engasjere
seg *Hvilke andre fremtredende ressurspersoner har foreningen.
Medlemmer. *Hvor mange var med i oppstarten. *Hvor mange er engasjert i dag.
*Hvilke geografiske områder kommer medlemmene fra. * Hvis det har vært
endringer geografisk, hvordan har det virket inn på medlemsengasjementet.
Fortell om milepæler i foreningsarbeidet. *Har dette medført større
engasjement hos deg *Enn fra andre
Hvordan har oppstarten av Sametinget påvirket ditt engasjement?
Media. *Har dere fått oppmerksomhet fra media. *Fortell om saker som media
har løftet fram
Økonomisk situasjon. *Hvordan får dere midler til foreningsarbeidet. *Støtte fra
fylke, kommunen, sametinget, nasjonalt, medlemskontingent, arrangementer,
private ordninger.
Er det noe mer du vil legge til?

