
 

Oppgave: 
 

Det samiske flagget og samenes nasjonaldag: 
 

Samefolkets dag, Samisk folkedag eller Samenes nasjonaldag – den 6. februar, er  felles 
for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland. Dagen ble 
feiret for første gang i 1993, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble 
offisielt åpnet i Karasjok. I 2003 ble denne dagen også offisiell flaggdag i Norge. 
 
Det samiske flagget er flagget til den samiske nasjonen og er felles for samer i alle land. 

Hovedtema er fra runebommen og fra sørsamen Anders Fjellners (1795- 1876) 
nasjonalepos. Sirkelen i flagget viser til sol- og månesymbolet, rødt for sol og blått for 
måne. Fargene i flagget er de samme som i samenes tradisjonelle kofte. Fargene 
tilsvarer i Pantone farger: 485C rød, 356C grønn, 116 gul and 286C blå. 

Det er den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms som har utformet 
flagget. 

Introduksjon til elevene:                                                                                                         
Forslag til samtale med utgangspunkt i flagget:                                                                                                      
Hvilken dag er samens nasjonaldag?                                                                                                                            
Hvilke farger finner vi i flagget?                                                                                                                                        
Hva slags form finner vi i flagget –og hva symboliserer denne? 

Praktisk:                                                                                                                                              
I denne oppgaven, skal eleven tegne opp det samiske flagget med riktige proporsjoner 
på egnet tegnepapir. Se link på bloggen for å skrive ut mal til flagget. Den kan for 
eksempel dobles i størrelse.  

Videre skal eleven blande seg fram til de riktige fargene som er brukt i flagget. 
(Forslag til forarbeid: elevene gjør øvelser i å blande farger; Ittens fargesirkel) 
 
Enklere oppgaveløsning for lavere trinn: Opptegnet kopi av flagget uten farge som 
fargelegges med fargeblyant/stifter.   

 

Fag: 
 

Kunst og håndverk: 
Visuell kommunikasjon 
Matematikk: 
Måling 

Samfunnsfag: 
Historie 

 

Kompetansemål/trinn 
 

Kunst og håndverk: 
Etter 2. årstrinn:   
Visuell kommunikasjon: Blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid. 

Matematikk: 
Etter 4.årstrinn: 
Måling: Sammenligne størrelser ved hjelp av egnede måleredskaper og enkel beregning 
med og uten digitale hjelpemidler. 

Samfunnsfag: 



Etter 4.årstrinn: 
Historie: forklare hvorfor man feirer 17. mai og 6. februar og fortelle om 
nasjonaldagene til andre land. 

 

Ferdighet (konkrete) 
 

Kunne gjengi/tegne opp en presentert todimensjonal form gjennom opptegning og 
kunne blande maling fram til ønsket farge. 

Lenker: 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Samenes_nasjonaldag 
http://www.trestammersmote.no/skriv_ut.asp?id=67 
http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20040527-1087-0.html 

 

Tema: 
 

Samenes nasjonaldag og det samiske flagget. 

Oppgavens tittel: 
 

Det samiske flagget 

Oppgavens lengde: 
-tid/timer 
 

2-3 t 

Produkt/teknikk: 
 

Produkt: Gjengivelse av det samiske flagget.  
Teknikk: Tegning og maling. 

Materialer: 
 

Litt tykt tegneark , velg A4 eller A5, må kunne males på med akrylmaling. 
Akrylmaling  (eller fargestifter/blyanter ) 

Verktøy: 
 

Tegneblyant, linjal 

Metode: 
 

Innledende presentasjon og instruksjon. Praktisk arbeid under veiledning. 

Forslag til 
vurderingskriterier: 
 

Grad av kjennskap til når samene feirer sin nasjonaldag, hvilke farger vi finner i flagget 
og hva sirkelen i flagget symboliserer. 
Nøyaktighet i opptegning; rette, parallelle linjer og riktige proporsjoner. 
Fargeblanding; likhet med de riktige fargene som er bestemt for i bruk i flagget. 

 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Samenes_nasjonaldag
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