
Illustrasjoner med motiver fra samisk reindrift 
Fag: 
 

Kunst og håndverk. (Kan eventuelt utvides tverrfaglig med Naturfag) 

Kompetanse
mål/trinn 
 

K&H, Kunst, etter 4. årstrinn: 
 bruke elementer fra helleristninger til antikken som utgangspunkt for eget 

skapende arbeid 

 samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte 

dette som utgangspunkt for eget arbeid 
Naturfag, Mangfoldet i naturen, etter 4. årstrinn: 

 samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter 

 fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er 

 argumentere for forsvarlig framferd i naturen 

K&H, Visuell kommunikasjon, etter 7.årstrinn:  

 benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel 

komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse 

 bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid 

Naturfag, Mangfoldet i naturen, etter 7. årstrinn: 

 fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, 

blant annet den samiske 

K&H, Visuell kommunikasjon, etter 10. årstrinn:  

 stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, 

skilt og piktogrammer 

Naturfag, Mangfoldet i naturen, etter 10. årstrinn: 

 observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et 

naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå 

tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner 

 gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen 
Ferdighet: 
 

- kunne gjengi og forenkle et motiv 
- kunne finne informasjon og bilder og bruke som inspirasjon til å lage egne bilder 
- kunne sette sammen flere bildeelementer til en helhetlig komposisjon 
- kunne bruke tegning og trykk til å fortelle og illustrere 

Fagstoff: 
 

(Se eget ark) Den første boka skrevet av en same på samisk kom for ca 100 år siden i 

1910. Den heter Muitalus sámiid birra, 

http://www.samer.se/servlet/GetDoc?meta_id=1273. Forfatteren var samen Johan Turi. 

Boka handler om reindriftsamenes liv. Til 100-årsjubileet i 2010 ble boka trykket opp 

igjen på samisk og i 2011 kom den for første gang i norsk oversettelse. Johan Turi har 

også laget illustrasjonene i boka.  De tolv illustrasjonene viser forskjellige typiske 

hendelser i reindriftsamenes liv i løpet av et år. 

Johan Turi laget også en samisk arbeidskalender i form av et årshjul som viser 

arbeidsoppgavene i reindriftsåret: http://www.samiskhs.no/article.php?id=295& 

Lenker: 
 
Læreren må 

Samisk skriftspråk: 
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/346200 
Mer om Johan Turi og Muitalus sámiid birra: 

http://www.samer.se/servlet/GetDoc?meta_id=1273
http://www.samiskhs.no/article.php?id=295&
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/346200


velge ut 
fagstoff som 
egner som 
for sine 
elever. 
 

http://alnakka.net/w/index.php?title=Kategori:Johan_Turi  4 av bildene 
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=183
314&p_dimension_id=88185&p_menu=42434&p_lang=2 

Kunst: 
Helleristninger: 
http://no.wikipedia.org/wiki/Helleristningene_i_Alta 
http://www.verdensarvenialta.no/ 
John Savio: http://no.wikipedia.org/wiki/John_Savio 
Britta Marakatt-Labba, 24 m brodert frise: 
http://www.olaroe.no/video/britta/index.html  

Trykk: 
Stempeltrykk, hyssingtrykk: 
http://www.norsknettskole.no/studentar/IT1h01sogr/Stempeltrykk.htm 
Linosnitt: http://norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/v01/281-
Et_lite_kurs_i_linosnitt/  

Om reindrift: 
Video fra Galdú, Nomader i et moderne samfunn – reindrift: 
http://www.galdu.org/web/index.php?artihkkal=326&giella1=nor  
8 årstider (på svensk): http://www.samer.se/user/8_arstider/8arstider_Loader.html 
Reindriftsforvaltningen: http://www.reindrift.no/index.gan?id=297  
Fra Miljøverndepartementet: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/temaveileder-reindrift-
og-planlegging-et/2Reindriften-i-Norge.html?id=592369  
The Reindeer Portal: http://icr.arcticportal.org/index.php?lang=en 
Prosjekt fra polaråret, Reindeer Pastoralism in a Changing Climate: 
http://www.polararet.no/prosjekter/1197376942.37 

Tema: 
 

Reinsdyr og samisk reindrift. Første bok på samisk skrevet av en same. Tegning, 
forenkling, trykk, illustrasjon. 

Oppgavens 
tittel: 
 

Illustrasjoner med motiver fra samisk reindrift 

Oppgavens 
lengde: 
-tid/timer 
 

K&H: 8-10 timer 

Produkt/tek
nikk: 
 

Tegning. Trykk. Illustrasjon. 

Materialer: 
 

Til tegning og collage: tegnepapir. Utskift fra pc. 
Til stempeltrykk: linoplater, hyssing, treklosser, vannbasert trykkfarge, kraftpapir, aviser. 

Verktøy: 
 

Til tegning: blyant. Pc, internett for innhenting av bilder, bildebehandlingsprogram for å 
sette sammen bildene til en collage. 
Til stempeltrykk: linokniver, valser, glassplate for utvalsing av trykkfarge. 

Metode: Se oppgavetekst 

Vurderingkrit
erier: 

Må utarbeides i forhold til trinn 
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