
Undervisningsopplegget fungerer for både klasseroms- 
undervisning og hjemmeundervisning. Tilpass aktivitetene 
så de fungerer i deres undervisningssituasjon. 

Relevante kompetansemål i samfunnsfag 
etter 7. trinn: 
• Eleven skal utforske hovudtrekk ved historia til samane 

og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere 
rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har 
i dag  

• utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere 
over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å 
høyre til i fellesskap  

etter 10. trinn: 
• Eleven skal reflektere over korleis menneske har kjempa 

og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har 
vore og er påverka av geografiske forhold og historisk 
kontekst 

• reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, 
levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og 
utfordringar ved mangfald

Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag? 

1.Hva kan elevene om samenes nasjonaldag fra før?  
Fortell elevene at dere skal se en film om samenes 
nasjonaldag, og introduser målene for økta. Del elevene  
i læringspar som snakker sammen om spørsmålene:  

• Hva vet du om samenes nasjonaldag fra før? 

• Hvorfor tror du samer har en egen nasjonaldag? 

 
2. Se film 
Be elevene notere underveis i filmen: Tre ting de synes var 
interessante eller tre ting de ikke visste fra før. 

Se filmen Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag?. 
Filmen varer i 5 minutter. 

Elevene deler de tre tingene de noterte underveis i filmen 
med læringspartner. Plukk deretter ut noen elever som 
forteller til hele klassen hva de noterte ned. Følg opp det 
elevene deler og ta tak i uklarheter eller spørsmål elevene 
måtte ha. 

 

3. Refleksjonssamtale
Skriv artikkel 30 fra barnekonvensjonen på tavla. Avklar 
begrepene under for elevene. Spør elevene i fellesskap 
om:  

• Hva betyr artikkel 30 for samiske barn i Norge?
 
Alle barn fra urfolk eller minoriteter har rett til sammen med 
andre i sin gruppe å ha sin egen kultur, snakke sitt eget språk  
og sin egen tro. 
       FNs barnekonvensjon, artikkel 30

En rettighet sier noe om hva barn trenger for å ha 
det bra. 

FNs barnekonvensjon, eller barns rettigheter, er en 
internasjonal avtale om rettigheter som gjelder for 
alle barn under 18 år i alle land. FNs barnekonvensjon 
er en del av norsk lov. 

Elevene setter seg sammen i læringspar og svarer på 
spørsmålene under i egen bok eller på data/nettbrett. 

Etter at læringsparene har snakket seg gjennom 
spørsmålene, gå gjennom spørsmålene i fellesskap i klassen.  

• Hvem møter vi i denne filmen?  

• Hvordan feirer Dina samenes nasjonaldag?  

• Hva fortalte Dina om de ulike koftene hun hadde på seg?  

• Når feires samenes nasjonaldag?  

• Hvem feirer samenes nasjonaldag? 

Om opplegget

Trinn: 5.-10. trinn
Tid: cirka 60 minutter
Utstyr: pc/nettbrett/smartboard

Mål:  
• Jeg vet hva samenes nasjonaldag er
• Jeg vet hvorfor vi feirer samenes nasjonaldag
• Jeg kan forklare hvorfor det er viktig å 
 markere samenes nasjonaldag 
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Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag? 

• Gi eksempler på hvordan samenes nasjonaldag blir 
feiret rundt i landet 

• Hva skjedde den 6. februar i 1917? 

• Hvem var Elsa Laula Renberg? 

• På hvilken måte var det som skjedde i 1917 viktig for 
samene i Norge og Sápmi? 

• Norge har vi to nasjonaldager: 17. mai og 6. februar. 
Hvorfor tror dere et land kan ha to nasjonaldager?  

Kofta kan vise geografisk tilhørighet, slektsforhold 
og si noe om identitet. Les mer om kofter og utforsk 
ulike kofter fra ulike deler av Sápmi på de samiske 
veiviserne sin nettside. 

 
4. Stat og nasjon
Stopp opp ved gjennomgangen av spørsmålene ved det 
siste spørsmålet om nasjonaldager. Hør med elevene hva 
de tenker om dette. Avklar begrepene stat og nasjon for 
elevene, og spør elevene igjen om hvordan et land kan ha 
to nasjonaldager. 

Stat: Den høyeste myndighet som bestemmer i et 
geografisk område: også ofte kalt land.

Nasjon: En gruppe mennesker med felles sosial og 
kulturell identitet. 

Diskuter med læringspartner:  

• Hvorfor er nasjonaldager viktige for mennesker? 

 

5. Kom med forslag!
To og to læringspar går sammen og svarer på spørsmålene 
under. Svarene gjennomgås i fellesskap og du som lærer tar 
til deg forslagene og gjennomfører de forslagene som elev-
ene ønsker og som er mulig å  
gjennomføre.   

• Hvorfor er det viktig å markere samenes nasjonaldag på 
deres skole? 

• Kom med tre forslag til hvordan dere kan markere 
samenes nasjonaldag på en bedre måte på skolen deres 
eller i klassen deres. 

Tips: 
Lær mer om likeverd, barns rettigheter og FNs 
bærekraftsmål i Det magiske klasserommet  
ikke-diskriminering. 

Se en film med samiske ungdommer fra ulike deler av 
landet og lær mer om samiske språk. Filmen oppfyller 
flere kompetansemål, blant annet om urett,  
fornorskingspolitikk og mangfold. 

Om du har spørsmål eller tilbakemeldinger til 
undervisningsopplegget – ta kontakt med oss 
på skole@reddbarna.no
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https://samiskeveivisere.no/article/gakti-gapptie-gapta-gaeptie-gappte-maaccuh-maceh-maccak-maccaǩ/
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https://diskriminering.reddbarna.no/rooms/på-skolen/task/Film-urfolkspråk-i-norge
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