
Lene Antonsen: Eleven og læringsmiljøet – Vedlegg 

1. dag         2. dag 3. dag  4. dag 5. dag 
10.00 - 21.00 8.00 - 15.00. 9.00 - 15.00 9.00 - 15.00: 6 dii 9.00 - 15.00: 6 dii 
10.00 klasserom  
2 lærere 
Presentasjon 
Info på samisk og norsk. 
Intervjuoppgave.  
  
12.00 Vi drar til skogs  
ressursperson  + 2 lærere  
I MARKA 
Oppsett av tradisjonell 
lavvo, henting av ris, koke 
kjøtt, steike brød, fjelltur, 
sang, språklek, overnatting 
 
 
 

I MARKA  
ressursperson  + 2 lærere  
 
NATUR  
9.00: Hver elev plukker 5 
planter og leter navn i 
bøker. 
 
Stasjoner: 
Plantespill, 
naturbenevninger-spill 
Lassokasting 
 
Lunsj 
Nedrigging. Vi drar ned ca. 
kl 14. 
 

klasserom 1 lærer 
Gruppearbeid: Hver elev 
forteller om noe fra turen 
Ord om været   
 
HJEMMET: rom, møbler, 
husarbeid, samtaler 2 +2   
Bilder: Finn 10 forskjeller 
 
ressursperson + 1 lærer 
MATLAGING OG 
MÅLTID 
Elevene får ”handleliste” 
2 grupper:  
1. Ene gruppa lager mat, 

andre gruppa drar til 
Butikk 1 og sjekker 
priser. 

2. Ene gruppa rydder og 
vasker opp, andre 
gruppa drar til Butikk 2 
og sjekker priser. 

 

klasserom 1 lærer 
Vi snakker om matlagingen 
dagen før. 
Vi sammenlikner prisene 
fra Butikk 1 og Butikk 2. 
 
Sang og dagens vær  
Værspill 
 
  
12.00: Lokalt museum  
ressursperson + 1 lærer 
  
omvisning på samisk 
arbeidsoppgaver 
  
 
  

klasserom 1 lærer 
Sang og dagens vær  
  
Kropp, sykdom 
Gjennomgang av ord 
Intervjuoppgave om 
kroppen 
 
Kropp-spill 
 
Rollespill 2 +2 : Hos legen.    
 
 
 
 

 
 
 



Lene Antonsen: Eleven og læringsmiljøet – Vedlegg 

 
6. dag 7. dag 8. dag 9. dag 10. dag 
9.00 - 15.00 9.00 - 15.00 9.00 - 15.00 9.00 - 15.00 9.00 - 13.00: 4 dii 
klasserom 1 lærer 
Sang og dagens vær  
 
Samisk stedsnavn  
 
Om å reise på ferie - se på 
kart over Sápmi. Fortelle til 
hverandre i grupper  
 
Bilder 2 + 2: Finne 10 
forskjeller 
 
Språkspillet Alias 
 
 
  
  
 

FISKE 
ressursperson + 2 lærere 
Vi møtes på kaia. 
2 grupper: 
Gruppe 1 fisker fra båt. 
Gruppe 2 om fiske, og har 
evaluering på norsk: 
"hvordan går det med 
samisken". 
Gruppene bytter 
 
I fjæra 
Fiskeslag, fiskens innmat  
Koke fisk på bål 
Måltid 
  
 
 
 

klasserom 1 lærer 
Sang og dagens vær  
 
DUODJI 
2 lærere  
Sy kaffepose i skinn 
 
 

klasserom 1 lærer 
Sang og dagens vær  
 
PLANTEFARGING 
ressursperson + 2 lærere 
 
3 grupper: Plukke tre 
forskjellige typer planter, 
plantenavn på samisk 
 
Utendørs: 
koke på bål, farge, sy 
kaffeposene ferdige 
De som blir ferdige: 
Ordspill -  
 
 
 

klasserom 1 lærer 
9-10.00 Drama i 2 grupper: 
Hver gruppe trekker 4 ord 
som de skal bruke i et 
teaterstykke på 5 min.  
  
10.00 2 lærere:  
Framføring. 
 
10.30 Språkspill etter eget 
ønske 
 
  
12.00 Lunsj, utdeling av 
kursbevis  
 

 


