Arctic Winter Games – Nuuk 2016
Undersøgelse af flag ved AWG – og farvesymbolikken
Til læreren:
Niveau:

Mellemtrinnet og ældstetrinnet

Varighed:

Et modul (2x45 minutter)

Fag:

Kunst og sprogfag

Mål for læring:

Eleven skal kende symboler og udformning af et flag fra et AWG-område

Introduktion:

Gennemgang af opgaven. Og klassesamtale omkring farvesymbolik –
generelt

Arbejdsform:

Gruppearbejde

Fremgangsmåde:

Efter gennemgang arbejder eleverne i grupper med besvarelse af
nedenstående spørgsmål

Evaluering:

Fremlæggelse af besvarelser med forklaring på symbolikken

Materialer:

Computer – eller arbejdshæfte

Elevopgave
Gruppearbejde
Brug computer/tablet – eller arbejdshæfte
1.
Vælg et af flagene ved AWG
2.
Kig på flaget – og giv et foreløbigt bud på flaget symboler (fx facon, farver, tegn og
mønstre)
3.
Undersøg flagets historie
 Skriv et resume
4.
Undersøg flagets symboler
 Skriv om farvernes symbolbetydning for flaget
 Skriv om symbolbetydningen af flagets tegn / mønstre
Fremlæg jeres præsentation for klassen

Flag fra AWG

Farvesymbolik
Farvernes symbolik handler om at man inden for kunsten og psykologien tillægger farverne
forskellige betydninger og indvirkninger på mennesket.

Rød repræsenterer det lidenskabelige, såsom kærlighed, passion, lyst og begær - og varme.
Rød har også en negativ symbolik som fx fare, ild, blod, krig og ophidselse.
Gul repræsenterer det positive, som fx solskin, sommer lys, viden og glæde.
Gul har også en negativ symbolik som fx uærlighed og fare.
Grøn repræsenterer det naturlige og det miljørigtige. Desuden repræsenterer grøn forår, vækst, penge, held
og lykke.
Den negative symbolik er fx uerfarenhed.
Blå repræsenterer fred, tillid, loyalitet, konservatisme, sikkerhed, renlighed og vand.
Den negative symbolik er fx kølighed og is.
Grå repræsenterer det konservative, pålidelighed, neutralitet og tidløshed.
Den negative symbolik for grå kan fx være alderdom, kedsomhed og depression.
Sort repræsenterer det elegante, seriøsitet, magt, stilfuld.
Den negative symbolik for sort kan være død, ondskab og satanisme.
Billedtekst, der
Hvid repræsenterer lyshed, uskyld, renhed, sandhed.
beskriver et billede
Den negative symbolik for hvid kan være kulde, vinter og sterilitet.
eller en grafik.

