
Flettesnor med 4 tråder og 3 farger.
Eksempler på bruk av snorer i duodji. 
Sammenligning av skaller  og eget fottøy.

Denne oppgaven tar utgangspunkt i kompetansemål fra K&H etter 2. 
årstrinn, men kan fint tilpasses andre trinn og vgs.
Del 1. Eleven skal bli bedre kjent med duodji gjennom å studere bilder av 
eksempler og ved å lage en relativt enkel flettet snor i de samiske fargene. 
De skal finne eksempler på bruk av en slik snor i duodji, bl.a. i forhold til 
snøreskaller. 
Del 2. Oppgaven går så videre med å sammenligne fottøy fra samisk og fra 
egen kultur.
Oppgavens deler kan brukes hver for seg, og de kan brukes som 
innledning til mer omfattende opplegg.

Fag: kunst & håndverk

Kompetansemål/
trinn

kunst & håndverk etter 2. årstrinn:
• lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, 

klippe, lime, tvinne og flette 

• gjenkjenne og beskrive enkle bruksgjenstander

Grunnleggende 
ferdighet:

Å kunne uttrykke seg muntlig. Refleksjon over og vurdering av opplevelser, 
estetiske virkemidler og sammenhenger.
Å kunne regne. Regneferdighet kreves (også) i arbeid med ulike materialer 
og teknikker. 
Å kunne bruke digitale verktøy. For å søke informasjon på Internett.

Tema: Bli kjent med duodji, samisk håndverk. Fletteteknikk. Samiske farger.
Enkle bruksgjenstander: sammenligning av skaller og eget fottøy.

Fagstoff: På bildet under denne lenken ser du et par samiske skaller for barn: 
http://www.digitaltmuseum.se/artifactView.do?image=&imageIndex=0&idOwner=S-
NM&idIdentifier=NM.0285179A-
B&pageNo=563&noOnPage=12&noInResult=6966&owner=S-
NM&criteria=lapska+OR+samer&searchObjectType=Unknown&onlyWithPictures=&la
stPageNo=&filterCriterias
De er knyttet igjen med noen fine snorer med dusk ytterst. I denne 
oppgaven skal eleven lære å flette en snor som du ser på bildet. Slike 
flettesnorer og dusker brukes på mange andre samiske ting, som vesker, 
punger, belter, luer. De kan også syes på nederst på kanten av kofta som 
en slitekant.
Om de samiske fargene: 
http://www.pitesamisk.no/bunnspraak1.htm#flagget
Kort om skaller: http://no.wikipedia.org/wiki/Skaller
Máret Hætta, Bjørn Aarseth m.fl., Håndbok i duodji – samisk håndverk, 
ISBN 978-82-412-0197-4, s. 129-135.

Lenker: Snor: http://www.varjjat.org/web/?
govva=493&galleri_govat=33&vuoruhus=39

http://www.digitaltmuseum.se/artifactView.do?image=&imageIndex=0&idOwner=S-NM&idIdentifier=NM.0285179A-B&pageNo=563&noOnPage=12&noInResult=6966&owner=S-NM&criteria=lapska+OR+samer&searchObjectType=Unknown&onlyWithPictures=&lastPageNo=&filterCriterias
http://www.digitaltmuseum.se/artifactView.do?image=&imageIndex=0&idOwner=S-NM&idIdentifier=NM.0285179A-B&pageNo=563&noOnPage=12&noInResult=6966&owner=S-NM&criteria=lapska+OR+samer&searchObjectType=Unknown&onlyWithPictures=&lastPageNo=&filterCriterias
http://www.digitaltmuseum.se/artifactView.do?image=&imageIndex=0&idOwner=S-NM&idIdentifier=NM.0285179A-B&pageNo=563&noOnPage=12&noInResult=6966&owner=S-NM&criteria=lapska+OR+samer&searchObjectType=Unknown&onlyWithPictures=&lastPageNo=&filterCriterias
http://www.varjjat.org/web/?govva=493&galleri_govat=33&vuoruhus=39
http://www.varjjat.org/web/?govva=493&galleri_govat=33&vuoruhus=39
http://no.wikipedia.org/wiki/Skaller
http://www.pitesamisk.no/bunnspraak1.htm#flagget


Varjjat Sami Museas duodjisamling: 
http://www.varjjat.org/web/index.php?odas=241&giella1=nor
Fletteteknikken vist i et annet materiale (plast): 
http://www.boondoggleman.com/prj_diamond_braid.htm

Oppgavens tittel: 1. Flettesnor med 4 tråder og 3 farger. Eksempler på bruk av snorer i 
duodji.

2. Sammenligning av sko/støvler og skaller.
Oppgavens lengde:
-tid/timer

2-5 timer

Metode: Instruksjon for å innarbeide fletteteknikken.
Diskusjon/samtale: Bruke fagbøker, internett og/eller konkrete gjenstander 
for å finne ut mer om enkle bruksgjenstander (snor, lisse, sko/støvler, 
skaller) og samtale om duodji, særlig om skaller og lete etter bilder hvor 
vi finner samme type snorer som vi har laget i oppgaven. Sammenligne 
form, materialer og funksjon på sko og skaller.

Vurderingskriterier: Lavt nivå Middels nivå Høyt nivå

Fletteteknikk: Eleven følger med, 
oppfatter og kan i en 
viss grad utføre 
teknikken

Eleven oppfatter, 
utfører teknikken og 
kan i en viss grad 
opptage feil og rette 
dem.

Eleven mestrer 
teknikken, kan opptage 
og rette opp feil og kan 
i en viss grad opptage 
andre kombinasjoner 
som teknikken kan gi.

Samiske farger: Eleven gjenkjenner og 
navngir de mest 
typiske fargene gul, 
rød, blå, grønn.

Eleven gjenkjenner og 
navngir de mest 
typiske fargene gul, 
rød, blå, grønn og kan 
i en viss grad si hva de 
symboliserer.

Eleven gjenkjenner og 
navngir de mest 
typiske fargene gul, 
rød, blå, grønn, kan si 
hva de symboliserer og 
kan i en viss grad 
bruke dette i det 
praktisk arbeidet.

Gjenkjenne og 
beskrive enkle 
bruksgjenstander: 
snorer, skaller, sko:

Eleven følger med, 
oppdager og kan i en 
viss grad beskrive. 
Kan  gjenkjenne og 
navngi.

Eleven kan beskrive 
noen trekk ved 
gjenstandene, se 
forbindelser og 
ulikheter mellom 
gjenstandene og i en 
viss grad forklare 
likheter og forskjeller.

Eleven kan beskrive 
(form, farge, materiale, 
i en viss grad 
funksjon), granske 
likheter og forskjeller, 
drøfte og generalisere 
ut fra dette.

http://www.boondoggleman.com/prj_diamond_braid.htm
http://www.varjjat.org/web/index.php?odas=241&giella1=nor

