
   
 

 
Beans 

 

 
Bilde hentet fra: https://variety.com/2020/film/spotlight/tracey-deer-beans-toronto-1234767591/ 
 

 
Basert på en sann historie om å vokse opp i midten av en konflikt mellom urbefolkning 

og regjering. 
 
Beans, eller Tekehentahkhwa som hun egentlig heter, er 12 år gammel i 1990. Hun og familien 
er del av Mohawk-folket, en av Amerikas mange urbefolkninger. Når noen utbyggere vil bygge 
en golfbane på et hellig sted for Mohawkene, utvikler en konflikt seg på stedet der Beans og 
familien bor. Konflikten blir langvarig og alvorlig, hvor veier blir blokkert og Mohawk-folket blir 
diskriminert. For Beans gjør konflikten at hun vokser opp mye fortere enn hun kanskje burde.  
 
Regissøren av filmen, Tracey Deer, er Mohawk. Filmen er basert på hennes egen oppvekst og 
minner fra konflikten (Norgesfilm AS, 2021). 
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Fakta om filmen 
Lengde: 1 time og 32 minutter 
Aldersgrense: 12 
Anbefalt alder: 12 
Klassetrinn: Ungdomstrinn 
Tema: Identitet, urfolk, oppvekst, konflikt 
Fag: Samfunnsfag 
Produksjonsår: 2020 
Regi: Tracey Deer 
Skuespillere: Kiawentiio, Violah Beauvais, Rainbow Dickerson, Joel Montgrand 
Språk: Engelsk tale 
Opprinnelse: Canada 
Originaltittel: Beans 
Undervisningsopplegget er levert av: Norgesfilm AS 

Lærerveiledning 
Denne filmen har engelsk tale. Kompetansemålene er hentet fra den nye lærerplanen som 
trådte i kraft til skolestart august 2020. 
 

Kompetansemål fra læreplanen 

Samfunnsfag 
● Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere 

funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er. 
● Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte 

moglegheiter og utfordringar ved mangfald. 

Kjerneelement 

● Berekraftige samfunn 
○ Elevane skal forstå korleis geografiske, historiske og notidige forhold har lagt og 

legg føresetnader for korleis menneska har dekt og dekkjer behova sine, og for 
korleis dei har fordelt og fordeler ressursar i ulike samfunn. Det inneber å sjå at 
geografisk mangfald og variasjon dannar rammer for livsgrunnlag og levekår. 
Elevane skal få innsikt i dei økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjonane 
ved berekraftig utvikling, og samanhengen mellom desse. Dei skal forstå korleis 
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endringar i fortida har påverka dei tre dimensjonane og dermed kor berekraftige 
ulike samfunn er. Elevane skal sjå at ressursbruken til menneska har hatt og har 
konsekvensar, og kunne vurdere handlingsalternativ for berekraftig utvikling på 
individuelt, nasjonalt og globalt nivå. Berekraftig utvikling i samfunnsfag skal 
sjåast i lys av ulike perspektiv, frå det lokale til det globale, og i urfolks- og 
minoritetsperspektiv, med vekt på fortid, notid og framtid. 

● Identitetsutvikling og fellesskap 
○ Elevane skal få innsikt i korleis menneske utviklar identitet og tilhøyrsle, og 

korleis dei samhandlar med andre. Dei skal forstå kvifor menneske søkjer saman 
i samfunn, og korleis identitetsutvikling og fellesskap blir påverka av geografiske, 
historiske og notidige forhold. Det inneber ulike perspektiv på kva eit godt liv kan 
vere, og at elevane utviklar både historiemedvit og handlingskompetanse ved å 
forstå seg sjølve med ei fortid, notid og framtid. 

Tverrfaglige tema 
 
Denne filmen kan brukes som utgangspunkt i både det tverrfaglige temaet folkehelse og 
livsmestring, og bærekraftig utvikling. Filmen handler om urfolk, opprinnelse og konflikt om hellig 
land. Samtidig forteller den historien om ei ung jente som prøver å finne sin plass i en tid med 
mye frustrasjon, diskriminering og konflikt.  
 

Oppgaver til filmen 

Karakterene i filmen 
 

1. Hvordan vil du beskrive Beans som person? 
2. Hvordan endrer hun seg gjennom filmen? 
3. Hvorfor tror du Beans plutselig er så opptatt av å være tøff?  
4. Hvordan vil du beskrive familien til Beans? 
5. Hvordan er de nye vennene til Beans? 
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Diskusjonsoppgaver 
 
Diskuter følgende punkter med sidemannen: 

1. Se for deg at du og familien din ble nektet å handle i en butikk kun fordi dere tilhører et 
annet folkeslag enn de som driver butikken. Hvordan ville det føltes? Hvordan hadde 
dere håndtert det? 

2. Hvor mange ulike urbefolkninger kan dere komme på? 
3. Hva kan dere om det som skjedde da Europeerne kom til USA på 1400-tallet? 

 

Om Mohawk-folket og Oka-konflikten 
 

1. Gjør research  
a. Hva kan du finne ut om Mohawk-folket?  
b. Hva kan du finne ut om Oka-konflikten? 
c. Kan du finne noen andre hendelser hvor det har vært en konflikt mellom urfolk og 

myndigheter? 
d. Gå inn på FN sine nettsider. Hvilken informasjon kan du finne når det kommer til 

menneskerettighetene til urfolk? 
e. Før var ordet “indianer” vanlig, men nå sier man “amerikansk urbefolkning”. Kan 

du finne ut hvorfor denne endringen i språket er gjort?  
2. Kahoot 
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