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Förord
Samerna är Sveriges urfolk och skyddas även som nationell minoritet. Samiska är 
ett nationellt minoritetsspråk. De nationella minoriteterna har en utökad rätt till 
modersmålsundervisning från och med den 1 juli 2015 då ändringen i skollagen 
(2010:800) trädde ikraft. Det betyder att ett nationellt minoritetsspråk även ska 
kunna läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan 
och sameskolan. Denna lärarvägledning har tillkommit för lärare som ska  undervisa 
i minoritetsspråk för elever utan grundläggande kunskaper. Materialet syftar till 
att ge läraren tips och förslag på hur eleverna kan utveckla delar av de   förmågor 
och centrala innehåll som finns i kursplanen för samiska som andraspråk. 

Materialet är framtaget efter samråd med Sameskolstyrelsen, Stockholms och 
Uppsala  universitet samt med företrädare för de nationella minoriteterna. 
Modersmålslärare i nationella minoritetsspråk och minoritetsorganisationer har 
lämnat viktiga synpunkter. Skolverket har arbetat tillsammans med skribenter 
och pedagoger med minoritetsanknytning och skribenterna har i stor grad fått 
utforma och anpassa materialet och innehållet.

Ett stort tack till alla som varit involverade, engagerade och bidragit med sina 
kunskaper i arbetet. Ett speciellt tack till skribenterna Elsy Labba och Ewa- 
Christina Blind i Jokkmokk, till Kerstin Nilsson och professor Mikael Svonni 
vid universitet i Tromsö. Även ett stort tack till övriga personer i Sápmi som vi 
varit i kontakt med och mottagit värdefulla råd av. Vi hoppas att materialet ska 
ge modersmålslärare och elever inspiration och verktyg i planeringen av moders-
målsundervisningen i samiska.

Stockholm 2015-12-14

Pia Enochsson  
Avdelningschef  

Mats Wennerholm  
Undervisningsråd
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Till läraren
Samiska som andra språk – lärarvägledning 
 riktar sig till lärare som undervisar nybörjare i 
 nordsamiska som andraspråk i årskurserna 1-3 och 
4-6.  Materialet grundar sig på sameskolans kurs-
plan för samiska som andraspråk, enligt Läroplanen 
för sameskolan 2011 och betonar sambandet i 
 nybörjar-  undervisningen mellan samisk kultur, 
samernas historia och det nutida samhället.

Materialet är i sig självt inte något färdigt under-
visningspaket utan ett hjälpmedel som man kan 
använda vid planering av undervisning. Lärar-
vägledningen har en grammatisk och tematisk 
 progression och materialet består av övningar som 
anknyter till ordförråds- och grammatiktemat 
(markerade som Elevblad) förslag på material och 
länkar till autentiskt material som man kan tillämpa 
på olika sätt i undervisningen, till exempel enligt 
exempelövningarna tips, idéer och färdiga övningar 
för att  undervisa om språkliga, kulturella, historiska 
och samtida företeelser.

I början av varje tema finns en skiss som är avsedd 
som hjälp vid planeringen. Varje pedagog kan fylla 
skissen med egna idéer genom att integrera olika 
 typer av textgenrer inom såväl talat som skrivet 
språk i varje tema. Materialet innehåller förslag på 
olika typer av autentiskt material som man kan 
tillämpa inom olika teman och använda för  olika 
ändamål för att stödja alla delar i kursplanens 
centrala innehåll: läsa, skriva, tala, lyssna, samtala, 
texter, språkbruk och samisk kultur. 

Materialet har sammanställts utifrån vetskapen att 
elevgrupperna kan vara heterogena, och pedagogen 
som använder materialet kan anpassa  övningarna 
till elevernas kunskaper. I början av varje tema 
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 presenteras ett för temat centralt  ordförråd och 
för temat  relevanta fraser som kan fungera som 
presentation av temat och  utgångspunkt för 
 undervisningen. Pedagogen kan sedan  anpassa 
orden och fraserna så att de är tillämpliga för 
den aktuella undervisningsgruppen och andra 
 varieteter. Ordlistorna och fraserna kan även delas 
ut till eleverna och användas som underlag t ex för 
muntliga och skriftliga presentationer.  

Teman i materialet är vardagliga och de har 
 anknytning till samiskt kulturarv. Innehållet har 
valts så att det kan relateras till elevernas vardag. 
 Användning och tillämpning av autentiskt material, 
så som  litteratur och media, rekommenderas i ett 
tidigt skede för att eleverna ska kunna använda och 
möta språket även utanför inlärningssituationen. 
Användning av olika typer av texter och textgenrer 
rekommenderas vidare för att utveckla inlärarnas 
lässtrategier. Samtidigt presenterar man i undervis-
ningen kulturella, historiska och samtida företeelser 
som behandlas så att de stöder inlärarnas språkliga 
utveckling, belyser minoritetens nutida situation 
och erbjuder eleverna nya perspektiv på den egna 
 identiteten. 

I slutet av lärarvägledningen finns en  kortfattad 
grammatik, en sammanställning över  teman och 
innehållet i respektive tema samt en sammanställning 
över för undervisningen relevanta länkar och andra 
källor. 

Vi hoppas att du som lärare får glädje av materialet 
i din undervisning! 
 

Ewa-Christina Blind och Elsy Labba  
 
Jokkmokk 2015-12-14



åk 1–3

Kapitel 1 Veahka, boarástahttin
Familj, presentation

10

Kapitel 2 Logut, diibmu
Räkneorden, klockan

15

Kapitel 3 Biktasat
Kläder

 21

Kapitel 4 Ivnnit
Färger

25

Kapitel 5 Alfabehta
Alfabetet

 29

Kapitel 6 Skuvla
Skolan

32

Kapitel 7 Biebmu
Mat

36

Kapitel 8 Boradanneavvut
Husgeråd

41

Kapitel 9 Sápmi
Sápmi

45

Kapitel 10 Gákti
Kolten

48

Kapitel 11 Vahku beaivvit
Veckodagar

51

Kapitel 12 Gorut
Kroppen

57

Kapitel 13 Ruoktu
Hemmet

61

Kapitel 14 Johtolagat
Färdmedel

66

Kapitel 15 Juoigan
Jojk

71

Kapitel 16 Luondu
Terräng

74

Sisdoallu Innehåll 



Kapitel 17 Beaivi, násttit, mánnu
Himlavalvet

78

Kapitel 18 Ilbmi
Väder

81

Kapitel 19 Mánut
Månader

 84

Kapitel 20 Stállu
Stállu

88

Kapitel 21 Cearut
Samebyar

 93

Kapitel 22 Lávvu/goahti
Kåtan

97

Kapitel 23 Duodji
Slöjd

101

Kapitel 24 Gávcci jahkodaga
Åtta årstider

105

Kapitel 25 Sámegiella
Samiska språket

108

Kapitel 26 Eallit Sámis
Djur i Sápmi

113

Kapitel 27 Grammatiksidor 121

Sammanställning över teman 139

Länk- och källförteckning 143



8

Barggut
UPPGIFTER

Giellaoahppa

Teavsttat
TEXTER

FRASER
Dajaldagat

Filmmat, li  kkat, 

FILMER,
girjjálašvuohta

GRAMMATIK

Sánit
GLOSOR

Kultuvra KULTUR

Stohkosat,

LEKAR, SPEL, MUSIK

spealat,
musihkka

LITTERATUR
LÄNKAR,

Familjepresentation

Kapitel  
1Veahka

Buorástahttin

• Att berätta något om mig själv
• Att berätta något om min familj
• Några hälsningsfraser
• Att ställa några enkla frågor
• Att läsa och förstå enkla ord
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sánit 
bures  hej
namma namn
veahka familj
eadni  mamma

áhčči  pappa
viellja   bror
oabbá  syster
bárdni  pojke
nieida  flicka
áhkku  farmor/mormor
áddjá  farfar/morfar
ja  och
mii  vad
gii  vem
gos  var

Dajaldagat
Bures!
Mii du namma lea? Mu namma lea ...
Gos don orut?  Mon orun ...  
Mon orun ... Gironis staares stockholmmas
Mon lean... nieida bárdni eadni
Mus lea ... viellja oabbá áhčči 

Mii du eatni namma lea? Eatni namma lea ...
Mii du áhči namma lea? Áhči namma lea ...
Mii du oappá/ Mu oappá/ 
vielja namma lea? vielja namma lea ... 

Gii don leat?  Mon lean ...  Sárá bárdni  nieida
Gii dát lea? Dát lea ...  

Eadni, áhčči, oabbá ja viellja lea mu ...

Giellaoahppa
Jearransánit: mii, gii, gos
Vearbbat: mon lean, don leat, son lea, mus lea
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Lärarblad

Stohkosat, spealat,  
musihkka
• Áhčči ja eadni, Lávllagirji, Stina Gaup Westerlund,  

Sámeskuvlastivra, 1977
• Bures bures, Boađe mu mielde, Berit Johnskareng,  

Davvi Girji, 2000

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.ur.se/gulahalan  

Dialog, övningar – grammatik under kapitel 1

Kultuvra
Familjen är viktig i den samiska kulturen. Den omfattar mor, 
far, barn, mor-farföräldrar, mostrar och morbröder, fastrar och 
farbröder och kusiner i första, andra och tredje led.

Familjen formar en speciell identitet och självkänsla hos barnen. 
I en del familjer skiljer man på farmor och mormor genom att 
säga muore eller áhkku till någondera av dem. På liknade sätt 
kan man säga váre eller áddjá till farfar eller morfar.

Bland samerna har det varit tradition att ge barnen namn efter 
döda släktingar. Vilket namn barnet skulle få fick man veta efter 
att den döde visade sig i en dröm eller att de frågade råd av 
nåjden. Man trodde att den dödes egenskaper då övertogs av 
barnet.

Teaksta
Bures!
Mon lean Sire.
Mu veahka lea eadni, áhčči, viellja ja oabbá.
Mus lea beana.
Mon orun Gironis.
Gii don leat?

www.ur.se/gulahalan
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Lärarblad

Barggut
Oahpaheaddjái
•  Läs orden tillsammans.
•  Läs fraserna tillsammans.

Familjen:
•  Eleverna tar med sig bilder på sin familj och berättar om 

dem. De andra pekar på någon och frågar vem det är.
•  Eleverna gör ett familjeträd och skriver in de samiska  

benämningarna.
•  Eleverna berättar om sig själv utifrån familjeträdet.
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bures namn
mon lean jag bor
namma hej 
mu namma i kiruna
mon orun jag är 
Gironis mitt namn
viellja mamma
eadni bror
áhčči syster
oabbá familj
veahka pappa

Bija sázu  
njuolga sátnái

Loga ieš dahje  
ovttas rátnáin
Sire Bures, mii du namma lea?

Gustu Mu namma lea Gustu. 

 Mii du namma lea?

Sire Mu namma lea Sire. 

 Gos don orut?

Gustu  Mon orun Stockholmmas. 

 Gos don orut?

Sire Mon orun Gironis. 

Veahka, buorástahttin

Övning 1
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Barggut
UPPGIFTER

Giellaoahppa

Teavsttat
TEXTER

FRASER
Dajaldagat

Filmmat, li  kkat, 

FILMER,
girjjálašvuohta

GRAMMATIK

Sánit
GLOSOR

Kultuvra KULTUR

Stohkosat,

LEKAR, SPEL, MUSIK

spealat,
musihkka

LITTERATUR
LÄNKAR,

Logut
Diibmu

Räkneorden, klockan

Kapitel  
2

•  Siffrorna från 0 till 12
•  Svara på frågan: hur många
• Att säga vad klockan är i hel- och halvtimme
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sánit 
0 nollá 7 Čieža/gieža 
1 okta 8 gávcci
2 guokte 9 ovcci 
3 golbm 10 logi
4 njeallj 11 oktanuppelohkái
5 vihtta 12 guoktenuppelohkái
6 guhtta 

diibmu klocka
beal halv

Dajaldagat
Galle oappá dus leat?  
Mus leat ... oappá vihtta  guokte ovcci

Mii šaddá 3 ja 3? golbma logi guhtta
Galle diibmu lea?  
Diibmu lea ... beal guokte vihtta beal čieža/gieža

Giellaoahppa
Vearbbat: mus leat
Jearransánit: galle 

Stohkosat, spealat, musihkka
• Ramsräkna tillsammans från 1 till ...
• Kasta tärning turvis. Säg vad tärningen visar.
• Kasta två tärningar. Addera/subtrahera talen.
• Sifferbingo.
• Tillverka klockor med ställbara visare.
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Lärarblad

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.ur.se/Produkter/144652-Katten-musen-tiotusen-nord-

samiska-Om-ett 10 program
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html 
• http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm
• App Store: giellaspeallu (gratis)

Barggut
Oahpaheaddjái
• Eleverna frågar efter varandras telefonnummer  

och skriver ner dem. Förslagsvis gör eleven det  
som en läxa som redovisas i skolan.

• Ramsräkna tillsammans från 1 till ...
• Eleverna skriver räkneorden 1–12 på samiska.

www.ur.se/Produkter/144652-Katten-musen-tiotusen-nordsamiska-Om-ett 
www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm
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Logut, diibmu

Bija sázu njuolga loguide

nollá

okta

guokte 

golbma 

njeallje 

vihtta 

guhtta 

gieža 

gávcci 

ovcci 

logi

oktanuppelohkái

guoktenuppelohkái

Övning 2
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Mii bustávaid váilu?

njeal  je  o  t  
  

guo  te gol  ma     
 

o  cci        g  vcci        vi  tta

 uhtta l  gi 

gie  a  no   á

Logut, diibmu

Övning 1
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Sárggu galle diibmu lea 

Diibmu lea 
guokte.

Diibmu lea okta.

Diibmu lea 
gávcci.

Diibmu lea  
beal vihtta.

Diibmu lea beal golbma.

Diibmu lea  
beal gieža.

Diibmu lea logi. 

Övning 3

Logut, diibmu
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Barggut
UPPGIFTER

Giellaoahppa

Teavsttat
TEXTER

FRASER
Dajaldagat

Filmmat, li  kkat, 

FILMER,
girjjálašvuohta

GRAMMATIK

Sánit
GLOSOR

Kultuvra KULTUR

Stohkosat,

LEKAR, SPEL, MUSIK

spealat,
musihkka

LITTERATUR
LÄNKAR,

Kapitel  
3

Biktasat
Kläder

•  Orden för kläder
•  Att använda fraserna: ta av och ta på sig kläder
•  Att fråga: vem har, vad har du
•  Att uttrycka vad jag har och inte har 
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sánit 
báidi tröja
jáhkka jacka
buvssat byxor
gápmagat skor
čuvla kjol
guobát sockar
liidni halsduk
gahpir mössa
fáhcat vantar

bidjat nala att på 
váldit eret att ta av 
bivttastit att klä på sig

Dajaldagat
Mii dus lea?  
Mus lea ... báidi  čuvla liidni 
Mus ii leat ...
Lea go dus ...? báidi jáhkka gahpir
Mus lea ... liidni báidi jáhkka
Mus ii leat ...
Geas lea ...? liidni gahpir čuvla
Mus lea ...

Bija jáhka nala!
Váldde eret jáhka!
Bivttas!

Giellaoahppa
Vearbbat: mus lea, mii dus lea?, geas lea?, lea go dus?
 (biehttaleapmi) mus ii leat
 (gohččun, 3.p.sg.) Bivttas! 
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Lärarblad

Stohkosat, spealat,  
musihkka
• Klädmemory     

www.kafjord.kommune.no/spill-med-klaer-i-forskjellige- 
farger.4490760-21590.html    

• Korsord

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.kafjord.kommune.no/spill-med-klaer-i-forskjellige-far-

ger.4490760-21590.html, tio program
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
• http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm

Barggut
Oahpaheaddjái
• Eleverna berättar vad de har på sig, vad de inte har på sig.

• Eleverna klipper bilder på kläder och gör meningar till dem, 
muntligt och skriftligt.

• Klipp isär korten med kläderna och dela ut ett kort till varje 
elev. Är det inte nog många i gruppen kan de få fler kort, är 
det fler elever än korten kan ett par elever dela samma kort. 
Eleverna tittar på sina kort och tänker efter vad kläderna 
heter på samiska. Den elev som fått första kortet ska börja. 
Eleven säger t.ex. Mus lea báidi. Geas lea liidni? Den elev 
som har en halsduk överst på sitt kort ska svara på samma 
sätt, Mus lea ... och så vidare. När man är tillbaka till den 
elev som började så är leken slut.

• 

www.kafjord.kommune.no/spill-med-klaer-i-forskjellige-farger.4490760-21590.html 
http://www.kafjord.kommune.no/spill-med-klaer-i-forskjellige-farger.4490760-21590.html
http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm 
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Övning 1

Mus lea ...

Mus leat ...Mus leat ...

Mus leat ...Mus lea ...

Mus lea ...Mus leat ...

Mus lea ...Geas lea ...?

Geas lea ...?Geas leat ...?

Geas leat ...?Geas leat ...?

Geas lea ...?Geas lea ...?

Geas leat ...?

Biktasat
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Barggut
UPPGIFTER

Giellaoahppa

Teavsttat
TEXTER

FRASER
Dajaldagat

Filmmat, li  kkat, 

FILMER,
girjjálašvuohta

GRAMMATIK

Sánit
GLOSOR

Kultuvra KULTUR

Stohkosat,

LEKAR, SPEL, MUSIK

spealat,
musihkka

LITTERATUR
LÄNKAR,

Kapitel  
4

Ivnnit
Färger

•  Några färger
•  Att fråga och svara på frågan: vilken färg
•  Orden för stor och liten
•  Att läsa och följa en enkel instruktion
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sánit 
ruoksat röd
alit  blå
ruoná  grön
fiskat  gul  
ruškat  brun  
čáhppat  svart  
vielgat vit
stuorat stor 
unni  liten

Dajaldagat
Mii ivdniid dát lea? 
Dat lea ...  ruoksat  fiskat čáhppat
Biila lea ... ruoksat alit ruoná
Mu beana lea ... stuorat unni   
Mu gissi lea ...  unni stuorat  

Giellaoahppa
Adjektiivvat: (predikatiiva) ruoksat

Stohkosat, spealat, musihkka
• Färgleken
• Under hökens vingar
• Färgbingo
• Kims lek
• Färgmemory www.ur.se/gulahalan
• Loppan (med färg och siffror)
• Gea mu gávttis lea nu olu ivnnit, originalnamn på sången 

”Jag har en gammal moster ...”, musik; Gunnar Nyborg-Jensen 
www.kafjord.kommune.no/getfile.php/696267.136.rbrwufudas 
/boade+lavlut.doc.as.pdf 

www.ur.se/gulahalan
www.kafjord.kommune.no/getfile.php/696267.136.rbrwufudas/boade+lavlut.doc.as.pdf	
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Lärarblad

Kultuvra 
Färgerna blå, röd, gul och grön finns i den samiska flaggan  
och i de samiska dräkterna.

Mer att läsa under: www.samer.se (kolten) 

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html 
• www.ur.se/gulahalan (färgmemory)
• www.svtplay.se/klipp/1420704/gea-mu-gavttis 

(sången Gea mu gavttis ...)
• www.samer.se (kolten)
• www.ur.se/webbplatser/cugu/

Teaksta
Gea mu gávttis leat nu olu ivnnit
alit; fiskat, ruoksat, ruoná maid
Gula beare maid mon muitalan dál
alit; fiskat, ruoksat, ruoná maid

Barggut
Oahpaheaddjái

Gör en färg- och sifferloppa med eleverna:  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pappersloppa

Färglägg loppan och skriv siffror i loppan. Eleverna frågar 
 varandra vilken färg och sedan vilket nummer.

www.samer.se
http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
http://www.ur.se/gulahalan
http://www.svtplay.se/klipp/1420704/gea-mu-gavttis
http://www.samer.se
http://www.ur.se/webbplatser/cugu/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pappersloppa 


2626

Ivnnit

1

2

3
54

6

Ivdne nummariid 
mielde

Nummar guokte:  Beaivi lea fiskat.

Nummar golbma:  Biila lea alit. 

Nummar okta:  Muorra lea ruoná.

Nummar guhtta:  Dáhkki lea čáhppat. 

Nummar vihtta:  Uksa lea vielgat.

Nummar njeallje:  Dállu lea ruoksat.

Övning 1
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Barggut
UPPGIFTER

Giellaoahppa

Teavsttat
TEXTER

FRASER
Dajaldagat

Filmmat, li  kkat, 

FILMER,
girjjálašvuohta

GRAMMATIK

Sánit
GLOSOR

Kultuvra KULTUR

Stohkosat,

LEKAR, SPEL, MUSIK

spealat,
musihkka

LITTERATUR
LÄNKAR,

Kapitel  
5

Alfabehta
Alfabetet

•  Det samiska alfabetet
•  Vilka bokstäver som skiljer sig från det svenska alfabetet
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sámegiela alfabehta  
a á b c č d 
đ e f g h i  
j k l m n ŋ 
o p r s t  
ŧ u v z ž
Sánit 
Samiska ord har alltid tryck på första stavelsen.
Följande bokstäver skiljer sig från det svenska alfabetet:

a alit
á áhkku
c fáhcat
č čuvla
đ iđit
ŋ seaŋga
o gos
u unni
š ruškat
ŧ Ruoŧŧa
z vázzit
ž čieža

Giellaoahppa
Titta på grammatiksidorna under alfabet.
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Lärarblad

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html 
• www.ur.se/gulahalan 
• App Store: giellaspeallu

Barggut
Oahpaheaddjái
Följ länken och låt eleverna göra övningen bokstäver under kapitel 1.
www.ur.se/gulahalan/

Gör ett collage till varje samisk bokstav med bild och ord till varje 
samisk bokstav.

Loga sániid ovttas ohppiiguin. 
a  alit, albbas
á  álgá, mánná
c cizáš, gávcci, ovcci
č  čalbmi, áhčči
đ  giđđa, boađe
ŋ eŋgel, seaŋga
o  olmmoš, logi
u  uksa, guhtta
ŧ   Ruoŧŧa, muoŧŧá
š  sápmelaš, dušše
z  boazu, sávza, vázzit
ž  gieža, oažžut, viežžat

http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html 
http://www.ur.se/gulahalan
http://www.ur.se/gulahalan/
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Barggut
UPPGIFTER

Giellaoahppa

Teavsttat
TEXTER

FRASER
Dajaldagat

Filmmat, li  kkat, 

FILMER,
girjjálašvuohta

GRAMMATIK

Sánit
GLOSOR

Kultuvra KULTUR

Stohkosat,

LEKAR, SPEL, MUSIK

spealat,
musihkka

LITTERATUR
LÄNKAR,

Kapitel  
6

Skuvla
Skolan

•  Några klassrumsord 
•  Att samtala om mitt klassrum och min skola
•  Att berätta vad jag gör i skolan
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sánit 
skuvla skola
távlá tavla
lávka ryggsäck
hildu hylla
beaŋka stol
girji bok
beavdi bord
peanna penna
skárrit sax
linjála linjal
sihkkun sudd
dihtor dator
oahpaheaddji lärare
oahppi elev

čállit att skriva
lohkat att läsa
rehkenastit att räkna
lávlut att sjunga
sárgut att rita
dahkat att göra

Dajaldagat 
Mii dus lea?
Mus lea ... peanna girji sihkkun
Mus ii leat ... girji lávka sihkkun
Maid don dagat?
Mon ... čálán logan rehkenasttán 
Maid don logat?   
Mon logan ... girjji áviissa
Maid don čálát?
Mon čálán ...  muitalusa reivve 

Giellaoahppa
Vearbbat: (1.p.sg.) mon logan, mon čálán
Jearransánit: maid 
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Lärarblad

Stohkosat,  
spealat, musihkka
• App Store: giellaspeallu

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
• http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm 

(skolord)

Kultuvra 
Samiska barn kan välja att gå i en sameskola. I Sverige finns det 
idag 5 sameskolor, i Karesuando, Kiruna, Gällivare,  Jokkmokk 
och Tärnaby. Undervisningen är från förskoleklass till år 6. Ett 
av sameskolans mål är att lära barnen att läsa och skriva på
 samiska. I sameskolan läser barnen också samisk kultur,  historia, 
religion och traditioner. De barn som går i kommunal skola har 
rätt till modersmålsundervisning i samiska.

Under 1600-talet ville svenska staten utbilda samiska pojkar till 
präster. 1632 inrättades den första skolan i Lycksele som skulle 
utbilda dem. Dessa skulle sedan sprida religionen bland samerna.

Under 1700-talet inrättades internatskolor där barnen skulle 
lära sig att läsa. De fick undervisning i kristendom. I slutet av 
1800-talet skapades den femåriga lappskolan som motsvarade 
den allmänna folkskolan. När sameskolorna inrättades 1913 
kallade man skolan för nomadskola. Skolan var till för barn till 
renskötande samer. 1962 blev nomadskolan frivillig och öppen 
för alla samers barn. Senare bytte man namn från nomadskola 
till sameskola.

Mer finns att läsa: www.samer.se/1261

http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
http://http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm 
http://www.samer.se/1261
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Bija sázu njuolga govvii

Skuvla

Övning 1

távlá
lávka
hildu
beaŋka
girji
beavdi
peanna
skárrit
dihtor
linjála
sihkkun
oahppaheaddji
skuvla
oahppi
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Barggut
UPPGIFTER

Giellaoahppa

Teavsttat
TEXTER

FRASER
Dajaldagat

Filmmat, li  kkat, 

FILMER,
girjjálašvuohta

GRAMMATIK

Sánit
GLOSOR

Kultuvra KULTUR

Stohkosat,

LEKAR, SPEL, MUSIK

spealat,
musihkka

LITTERATUR
LÄNKAR,

Kapitel  
7

Biebmu
Mat

•  Några ord för mat 
•  Att använda orden dricka och äta
•  Att svara på frågan: vad äter du, vad dricker du?
•  Att tacka för maten
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sánit 
láibi bröd
gáhkku glödkaka
biergu kött
vuodja smör
márfi korv
monni ägg
mielki mjölk
vuostá ost 
čáhci vatten
guolli fisk

addit att ge
juhkat att dricka
borrat att äta
giitit att tacka

Dajaldagat 
Maid don borat/jugat?
Mon boran/jugan ... láibbi márffi gáfe
Atte munnje ...  vuoja vuosttá čázi
Mon attán sutnje ... gáhku vuoja gáfe
Giitu!
Giitu biepmu ovddas!

Giellaoahppa
Vearbbat: (1.p.sg.) mon boran, jugan

(gohččun) (3.p.sg.) Atte!

Stohkosat, spealat, musihkka
• www.kafjord.kommune.no/borramu-speallu-spill-om-

mat.4493078-21590.html

12 111
210
39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

http://www.kafjord.kommune.no/borramu-speallu-spill-om-mat.4493078-21590.html
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Lärarblad

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
• http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm
• www.samer.se/1203

Kultuvra 
Fram till 1600-talet levde samerna på jakt och fångst. De jagade, 
gillrade fällor och grävde fångstgropar. Det  vanligaste bytet var 
ren. Samisk mathållning har alltid bestått av det som naturen 
har gett, som vilt, fisk, bär och växter. Det man har ätit har till 
stor del följt årstidens växlingar.

Förr i tiden var det svårt att bevara mat för en längre tid. Det 
vanligaste sättet för att bevara maten var konservering.  Detta 
gjorde man genom att torka, röka och/eller salta  maten. Det 
gör samerna än idag, kanske idag inte så mycket för kon-
serveringens skull utan mycket för den goda smakens skull 
samt för att det hör till traditionen. De renskötande samernas 
 mathållning består även idag mycket av renkött, fisk och bär.

När man slaktar en ren tar man tillvara nästan alla delar av 
renen. Efter att ha slaktat en ren är inälvor och blod det första 
som man äter tillsammans med kokt renrygg.

http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm
http://www.samer.se/1203
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Lärarblad

Teaksta
Dát lea márfi.

Mon boran márffi.

Dát lea láibi.

Mon boran láibbi.

Dát lea mielki.

Mon jugan mielkki. 

Dát lea guolli.

Mon boran guoli.

Dát lea čáhci. 

Mon jugan čázi. 

Dát lea gáhkku.

Mon attán sutnje gáhku.

Atte munnje gáhku!

Dát lea vuodja.

Atte munnje vuoja!

12 111
210
39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
210
39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
210
39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
210
39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6
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Biebmu

Bija sázu njuolga govvii

12 111
210
39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
210
39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
210
39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
210
39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

12 111
10

39
48
57 6

Övning 1

láibi

gáhkku

biergu

vuodja

márfi

monni

mielki

vuostá

čáhci

guolli
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Kultuvra KULTUR

GRAMMATIK

Giellaoahppa

LEKAR, SPEL, MUSIK

musihkka
spealat,

Stohkosat,

FRASER
Dajaldagat

UPPGIFTERBarggut

LITTERATUR
LÄNKAR,

FILMER,
girjjálašvuohta

Filmmat, li  kkat, 

TEXTER
Teavsttat

GLOSORSánit

Kapitel  
8

Boradanneavvut 

•  Ord för bestick
•  Några ord för husgeråd
• 

Här lär jag mig:

Husgeråd
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Lärarblad

Sánit 
niibi kniv
baste sked
gáffal gaffel
guhppe kopp
láse glas
mugge mugg
guksi kosa
dallearka tallrik
gáffebánno kaffepanna
lihtti skål

Dajaldagat 
Mus lea ... baste mugge báiste
Atte munnje ... gáffala guvssi niibbi

Giellaoahppa
Substantiiva: (nominativa) mus lea ...  
 (akkusatiiva) atte munnje ...

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm 
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
• www.ur.se/gulahalan 

(gå till startsidan, välj temasidor – inne, välj ”saker i rummet”)

http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm 
http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
http://www.ur.se/gulahalan 
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Lärarblad

Kultuvra 
Samerna har själva tillverkat sina bruksföremål av det man fått 
från naturen. Av björkens vril gjorde man kåsor och andra slags 
skålar, som náhppi. Sked och knivskaft gjordes av renhorn. Varje 
person bar med sig egen sked, kniv och kåsa. Samerna bytte till
sig husgeråd som var av metall som t.ex. kittlar och grytor, 
stekpannor och kaffepannor. 

Teaksta
Dát lea niibi.
Lea mu niibi.

Mus lea guksi.
Lea mu guksi.

Dát lea guhppe.
Atte munnje guhpe!

Dát lea gáffal.
Atte munnje gáffala!



4242

 
niibi

baste

gáffal 

guhppe

láse

mugge

guksi

dallearka

gáffebánno

lihtti

Boradanneavvut 

Övning 1

Bija sázu njuolga govvii
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Kultuvra KULTUR

GRAMMATIK

Giellaoahppa

LEKAR, SPEL, MUSIK

musihkka
spealat,

Stohkosat,

FRASER
Dajaldagat

UPPGIFTERBarggut

LITTERATUR
LÄNKAR,

FILMER,
girjjálašvuohta

Filmmat, li  kkat, 

TEXTER
Teavsttat

GLOSORSánit

Kapitel  
9

Sápmi
Sápmi

•  Om området Sápmi
•  Länderna i Sápmi på samiska
•  Mitt eget språkområde
•  Om samiska flaggan
•  Samiska nationalsången
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sánit 
riika land
Sápmi Sápmi
Ruoŧŧa Sverige
Norga Norge
Suopma Finland
Ruošša Ryssland

Samer bor i: 
riikkas i landet
Sámis i Sápmi
Ruoŧas i Sverige
Norggas  i Norge
Suomas i Finland
Ruoššas i Ryssland

Gárasavvon            Karesuando
Giron Kiruna
Váhčir/Jiellevárri Gällivare
Jåhkåmåhkke Jokkmokk 
 

Dajaldagat
Gos don orut?
Mon orun ... Gironis Gárasavvonis Váhčiris  
Gos son orru?      
Son orru ... Gironis Suomas Stockholmmas 

Giellaoahppa
Substantiivvat: (lokatiiva) Ruoŧas, Sámis
Vearbbat: mon orun, don orut, son orru
Jearransánit: gos
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Lärarblad

Kultuvra
• Läs om den samiska flaggan, www.samer.se
• Berätta om samernas nationaldag, www.samer.se
• Lyssna på samiska nationalsången, 
• https://www.youtube.com/watch?v=ksJeIeTxJJo
• Fakta om nationella minoriteter, www.minoriteter.se

 

Barggut
Oahpaheaddjái 
• Rita och färglägg den samiska flaggan.
• Titta på kartan över Sápmi.  

Berätta varför Sápmi sträcker sig över flera länder.

Nöörje

Saepmie

Sveerje

Soeme

Russlaante

http://www.samer.se
http://www.samer.se
https://www.youtube.com/watch?v=ksJeIeTxJJo
http://www.minoriteter.se
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Kultuvra KULTUR

GRAMMATIK

Giellaoahppa

LEKAR, SPEL, MUSIK

musihkka
spealat,

Stohkosat,

FRASER
Dajaldagat

UPPGIFTERBarggut

LITTERATUR
LÄNKAR,

FILMER,
girjjálašvuohta

Filmmat, li  kkat, 

TEXTER
Teavsttat

GLOSORSánit

Gákti
Kolten

•  Ord som hör till kolten
• Om kolten från det område som jag härstammar från
• Om olika koltar i Sápmi
• 

Här lär jag mig:

Kapitel  
10
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Lärarblad

Sánit 
liidni halsduk
risku brosch
gahpir mössa
avvi bälte
luhkka allväderskrage
vuoddagat skoband
nuhtahat bällingskor
čázehat näbbskor 
suohkkobuvssat strumpbyxor 
sastebuvssat skinnbyxor 
raddeliehppá barmkläde

Dajaldagat
Lea go dus ...? gahpir gákti avvi
Mus lea ...  gákti báidi niibi
Mus ii leat ... gahpir luhkka risku

Lea go sus ...? raddeliehppá risku luhkka
Sus lea ... gákti raddeliehppá gahpir
Sus ii leat ... risku luhkka gákti

Leat go sus ...? vuoddagat čázehat sastebuvssat
Sus leat/eai leat ... nuhtahat suohkkobuvssat

Giellaoahppa
Pronomenat: (lokatiiva) mus, dus, sus
Vearbbat: mus/dus/sus lea/ii leat

Filmmat, li kkat,   
girjjálašvuohta
Läs mer om koltar: www.samer.se/1207

http://www.samer.se/1207
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Čále sániid  
njuolga sádjái

Gákti

Övning 1

liidni 
risku
gahpir 
avvi 
suohkkobuvssat 
vuoddagat 
nuhtahat 
čázehat
sastebuvssat 
liehppá
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Kultuvra KULTUR

GRAMMATIK

Giellaoahppa

LEKAR, SPEL, MUSIK

musihkka
spealat,

Stohkosat,

FRASER
Dajaldagat

UPPGIFTERBarggut

LITTERATUR
LÄNKAR,

FILMER,
girjjálašvuohta

Filmmat, li  kkat, 

TEXTER
Teavsttat

GLOSORSánit

Kapitel  
11Vahku beaivvit  

Veckodagar

•  Veckodagarna
•  Vecka, dag, idag, imorgon, igår
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sánit 
mánnodat måndag
disdat tisdag
gaskavahkku onsdag
duorastat torsdag
bearjadat fredag
lávvordat lördag
bassi/sotnabeaivi söndag
 
beaivi dag
beaivvit dagar
vahkku vecka
odne lea idag är det
iđit/ihtin lea imorgon är det
ikte leai igår var det
mii beivviid vilken dag

Dajaldagat
Mii beivviid odne lea?  Odne lea ...
Mii beivviid iđit lea?  Iđit lea ...
Mii beivviid ikte leai? Ikte leai ...

Giellaoahppa
Jearransánit: mii beaivviid

Stohkosat, spealat,  
musihkka
Vahku beaivvit    
Odne lea mánnodat
ja iđit lea disdat
hoi- lole- lole- lole
hoi- lole- loa.

Gaskavahkku, duorastat
ja hoi- lole- loa,
gaskavahkku, duorastat
ja hoi- lole- loa.
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Lärarblad

Bearjadat ja lávvordat
ja hoi- lole- loa,
bearjadat ja lávvordat
ja hoi- lole- loa

Ikte leai sotnabeaivi,
hoi- lole- loa,
ja dat leat olles vahku beaivvit
hoi- lole- loa. 

Lávllagirji, Stina Gaup-Westerlund, Sámiskuvlastivra, 1977 

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html

Barggut 
Oahpaheaddjái 

Beaskit sániid. Oahppit bidje njuolga sániid oktii. 

mánnodat måndag

disdat tisdag

gaskavahkku onsdag

duorastat torsdag

bearjadat fredag

lávvordat lördag

bassi söndag

odne idag

iđđes/ihttin imorgon

• Använd fraserna som mall för att samtala om veckodagarna.
• Lyssna på sången och sjung med. Fråga eleverna vad texten 

handlar om.

http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
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Övning 1

Vahku beaivvit 

Čále njuolga  
nummara beivviide
Loga ovttas rátnáin

Disdat    Gaskavahkku   

Bassi    Mánnodat   

Bearjadat    Duorastat   

Lávvordat  
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Övning 2

Vahku beaivvit 

Vállje ovtta beaivvi  
ja sárggo maid  
dagat dan beaivvi
Muital dan beaivvi birra

gaskavahkku  bearjadat 

duorastat   lávvordat  

mánnodat  bassi 
disdat



54

Övning 3

Vahku beaivvit 

mánnodat  fredag

disdat   söndag

gaskavahkku  måndag

duorastat   onsdag

bearjadat  tisdag

lávvordat  torsdag

bassi   lördag

Bija sázu  
njuolga sátnái
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Kultuvra KULTUR

GRAMMATIK

Giellaoahppa

LEKAR, SPEL, MUSIK

musihkka
spealat,

Stohkosat,

FRASER
Dajaldagat

UPPGIFTERBarggut

LITTERATUR
LÄNKAR,

FILMER,
girjjálašvuohta

Filmmat, li  kkat, 

TEXTER
Teavsttat

GLOSORSánit

Kapitel  
12

Gorut 
Kroppen

•  Några ord för kroppens delar
•  Ord för att höra, se och gå
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sánit 
gorut kropp
oaivi huvud
čalbmi öga
njálbmi mun
njunni näsa
beallji öra
juolgi fot
vuovttat hår
giehta hand
čoavji mage
bahta ända
buolva knä

oaidnit att se
gullat att höra
vázzit att gå

Dajaldagat
Mon oainnán ... beatnaga eatni du
Mon gulan ... musihka biilla beatnaga
Mon váccán ... ruoktot skuvlii biilii

Giellaoahppa
Substantiivvat: sg., pl.
Vearbbat: (1.p.sg.) mon gulan

Stohkosat, spealat, musihkka
Čalbmi, čalbmi, njunni, njálbmi     
Beallji, beallji, vuovttat. 
Hárdut, gieđat, čoavji, bahta, buolvvat, juolgi, juolgi.  
Čalbmi, čalbmi, njunni, njálbmi 
Beallji, beallji, vuovttat. 
Hárdut, gieđat, čoavji, bahta, buolvvat, juolgi, juolgi.
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Lärarblad

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.ur.se/gulahalan
• http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html 

Teavsttat
Gorut 
Dát lea mu oaivi.
Mus leat alit čalmmit.  
Giehta lea stuorat.   
Njunni lea ruoksat.   
Njálbmi lea unni.
Mus leat bealjit. 
Dát lea mu juolgi.  
Mus leat čáhppes vuovttat. 

Barggut
Oahpaheaddjái
Eleverna frågar varandra. 
T.ex.

A: Mii dát lea? (čuige čalmmi)
B: Čalbmi.

• 

http://www.ur.se/gulahalan
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm
http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
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Övning 1

Gorut

Čále sániid  
njuolga sádjái 
1.  GORUT 
2.  oaivi
3.  čalbmi
4.  njálbmi 

5.  njunni
6.  beallji
7.  juolgi
8.  vuovttat

9.    giehta
10.  čoavji
11.  bahta
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Kultuvra KULTUR

GRAMMATIK

Giellaoahppa

LEKAR, SPEL, MUSIK

musihkka
spealat,

Stohkosat,

FRASER
Dajaldagat

UPPGIFTERBarggut

LITTERATUR
LÄNKAR,

FILMER,
girjjálašvuohta

Filmmat, li  kkat, 

TEXTER
Teavsttat

GLOSORSánit

Kapitel  
13

Ruoktu
Hemmet

•  Några ord som hör till hemmet
•  Att beskriva var något finns:  

på något, i något eller någonstans  
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sánit 
dállu hus
latnja rum
gievkkan kök
hivsset toalett
beaŋka stol
beavdi bord
gábe skåp
hildu hylla
uksa dörr
láse fönster
lámpu lampa

Dajaldagat
Gos lea hivsset?
Gos son lea? 
Son lea... hivssegis gievkkanis  dálus

Gos lea girji?
Girji lea ... beavddi nalde beaŋkka nalde

Maid don dagat?
Mon geahčan tv:a.

Jáddat lámppu!
Čahkket lámppu!
Gidde uvssa!
Raba uvssa!
Atte munnje girjji!
Mon attán dutnje girjji.
Mon attán sutnje girjji.

Giellaoahppa
Sustantiivvat: (lokatiiva) hivssegis
Vearbbat: (gohččun) Raba uvssa!
Pronomenat: (illatiiva) munnje, dutnje, sutnje
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Lärarblad

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm
• www.ur.se/gulahalan  

(Tema: inne, övning: saker i rummet)

Gievkkan
Áhčči lea gievkkanis.  
Son bassá lihtiid.
Eadni juhká gáfe.
Beavddi nalde lea girji.

Teavsttat
Dállu
Dát lea min dállu.
Dállu lea stuorat  
ja ruoksat. 
Mii orrut dán dálus.

http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm
http://www.ur.se/gulahalan
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Lärarblad

TV-lanjas
Gii lea TV-lanjas?
Áilu lea TV-lanjas.
Son geahččá filmma TV:as.

Hivsset
Gii lea hivssegis?
Eadni lea hivssegis.
Son buhtista bániid.



6363

Sárggo gova  
muitalussii  
Dát lea min gievkkan.

Gievkkanis lea beavdi ja beaŋkkat. 

Gievkkanis leat rukses gábet.

Dát lea mu latnja.

Mu lanjas lea stuora seaŋga.

Dát lea TV-latnja.

TV-lanjas lea čáhppes soffá.

Ruoktu

Övning 1
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Kultuvra KULTUR

GRAMMATIK

Giellaoahppa

LEKAR, SPEL, MUSIK

musihkka
spealat,

Stohkosat,

FRASER
Dajaldagat

UPPGIFTERBarggut

LITTERATUR
LÄNKAR,

FILMER,
girjjálašvuohta

Filmmat, li  kkat, 

TEXTER
Teavsttat

GLOSORSánit

Kapitel  
14

Johtolagat 
Färdmedel

•  De vanligaste orden för färdmedel 
•  Att berätta hur jag färdas
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sánit 
biila bil
sihkkel cykel
vanca/fanas båt
girdi flygplan
skohter skoter
spárkár spark

vuodjit att köra
mannat att gå, fara
vázzit att promenera
viehkat att springa

Dajaldagat
Mus lea ... biila girdi vanca

Mon vuoján ...  toga  vancca biilla
Don vuoját ...
Son vuodjá ...
Gii vuodjá?

Mon viegan ... ruoktut dállui skuvlii
Don viegat ...
Son viehká ...
Gii viehká?

Mon manan ...  hivssegii ruoktot dállui
Don manat ...
Son manná   ...
Gii manná?

Gos son lea?
Son lea ... biillas vanccas girdis

Giellaoahppa
Substantiivvat: (lokatiiva) biillas
Vearbbat: mon mánan, don mánat, son manná
Jearransánit: gii
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Lärarblad

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm
• App Store: giellaspeallu 

Barggut
Oahpaheaddjái

Sojat substantiivvaid nominatiiva-, akkusatiiva/genitiiva-,  
lokatiiva-, illatiiva- ja komitatiivahápmái.

Nominatiiva Akkusatiiva/ 
genitiiva

Lokatiiva Illatiiva Komitatiiva

biila biilla biillas biilii biillain

toga toga togas togii togain

sihkkel sihkkela sihkkelis sihkkelii sihkkeliin

girdi girdi girdis girdái girdiin

busse busse busses bussii bussiin

vanca vancca vanccas vancii vanccain

spárkár spárkára spárkáris spárkárii spárkáriin

skohter skohtera skohteris skohterii skohteriin

http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm 
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Lärarblad

 
Mii dát lea?
Biila.
Biila lea unni ja alit.
 

 
Mii dát lea?
Busse.
Busse boahtá. 

 

 
Mus lea sihkkel.
Sihkkel lea fiskat.
Lea go dus sihkkel?

Mus lea vanca.
Vanca lea ođas.
Mon lean vanccas.

Teavsttat
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Lärarblad

                         
Toga manná.
Áhkku lea togas.
Áddjá maid lea togas. 

Gea, girdi boahtá.
Gii lea girdis?
Mánná lea girdis.

Mii dát lea?
Spárkár. 
Spárkár lea ruoksat.

 
– Gul, skohter boahtá!
Gii vuodjá skohtera?
Nilsa dat vuodjá.
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Kultuvra KULTUR

GRAMMATIK

Giellaoahppa

LEKAR, SPEL, MUSIK

musihkka
spealat,

Stohkosat,

FRASER
Dajaldagat

UPPGIFTERBarggut

LITTERATUR
LÄNKAR,

FILMER,
girjjálašvuohta

Filmmat, li  kkat, 

TEXTER
Teavsttat

GLOSORSánit

Kapitel  
15

Juoigan 
Jojk

•  Om vad jojk är
•  Om några samiska jojkare
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sánit 
luohti jojktext
musihkka musik

juoigat att jojka
lávlut att sjunga
guldalit att lyssna

Dajaldagat
Son juoigá ... miesi vielpá návddi 

Gii lea Sofia Jannok?
Son juoigá/lávlu.

Maid son guldala? 
Son guldala ... luođi  hiphop popmusihka 

Maid Jon-Henrik Fjellgren dahká?
Son juoigá.

Giellaoahppa
Vearbbat: son juoigá

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.samer.se/
• www.ur.se/Produkter?q=jojksámegiella easkaálgiide 1-6.doc 

Stohkosat, spealat,  
musihkka
Några förslag på samiska musikartister:
Intrique, Marie Boine, Aillohaš, Lars-Anders Kuhmunen,  
Apmut-Ivar Kuoljok, Sofia Jannok, Jon Henrik Fjellgren

http://kampanj.samer.se/pages2/jojka.asp

www.samer.se/
http://www.ur.se/Produkter?q=jojksámegiella easkaálgiide 1-6.doc
http://kampanj.samer.se/pages2/jojka.asp


71

Lärarblad

Kultuvra 
Jojken är den traditionella samiska musikformen som lever än 
idag. Man jojkar inte om något, utan man jojkar något eller 
 någon, så som naturen, människor, djur, olika händelser, känslor 
och minnen. Det som utmärker jojken är bl.a. tonhöjds stegringen, 
jojken börjar försiktigt och sedan blir den livligare och tonhöjden 
stiger. Varje område har sitt eget sätt att jojka.  

På 1970-talet började man sätta musik till jojken och blanda  
jojken med andra musikstilar, som pop, rock, rapp och folk-
musik. Detta har bidragit till att jojken har blivit mer känd och 
representativ för samerna.

Barggut
Oahpaheaddjái
• Lyssna på Simon Marainen, Jojken om Gusttu-viellja,  

Vimme Sari och Cugo. 

• Följ länken nedan och gör en egen jojk.
http://kampanj.samer.se/pages2/jojka.asp

http://kampanj.samer.se/pages2/jojka.asp 
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Kultuvra KULTUR

GRAMMATIK

Giellaoahppa

LEKAR, SPEL, MUSIK

musihkka
spealat,

Stohkosat,

FRASER
Dajaldagat

UPPGIFTERBarggut

LITTERATUR
LÄNKAR,

FILMER,
girjjálašvuohta

Filmmat, li  kkat, 

TEXTER
Teavsttat

GLOSORSánit

Kapitel  
16

Luondu 
Terräng

•  Några terrängord
•  Att säga några meningar till en bild
• 

Här lär jag mig:
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Lärarblad

Sánit 
nominatiiva akkusatiiva

fjäll várri vári

bäck johka joga

älv eatnu eanu

sjö jávri jávrri

dal vággi vákki

backe dievvá dievá 

sten geađgi geađggi

strand gáddi gátti

stig bálggis bálgá

snöfläck jassa jasa

vattenfall gorži goržži

högfjällstopp gáisi gáissi

pöl láddu láttu

Dajaldagat
Dát lea ... várri johka gáisi
Mon oainnán ... vári joga gáissi

Giellaoahppa
Substantiivvat: (nominatiiva, akkusatiiva) luonddosánit

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.ur.se/gulahalan
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
• http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm

www.ur.se/gulahalan  
http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm 
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Lärarblad

Kultuvra
Samiskan har många ord som beskriver:
• terräng (möjlighet att exakt beskriva färdväg och mål)
• väderlek (avgörande betydelse för människor som lever  

och vistas i naturen)
• renen (ålder, kön, fertilitet, hornens utseende och form, 

fysisk status, färg, vanor, rörlighet, särskilda egenskaper)
• snö (olika sorters snö, hur snölagret är uppbyggt, färg, skare, 

framkomlighet, fuktighetsgrad, skidföre, snödjup, renbete) 

Namnen på fjäll, berg, sjöar, bäckar osv. är ofta på samiska  
i norra Sverige. 
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Luondu

Beaskit sániid
Bija sániid govvii 
várri 
vággi 
johka 
eatnu 
jávri 
dievvá 
geađgi 
gáddi 
bálggis 
jassa

Övning 1
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Kultuvra KULTUR

GRAMMATIK

Giellaoahppa

LEKAR, SPEL, MUSIK

musihkka
spealat,

Stohkosat,

FRASER
Dajaldagat

UPPGIFTERBarggut

LITTERATUR
LÄNKAR,

FILMER,
girjjálašvuohta

Filmmat, li  kkat, 

TEXTER
Teavsttat

GLOSORSánit

Kapitel  
17Beaivi, násttit,  

Himlavalvet

•  Några ord om himlavalvet
•  Att berätta om himlavalvet
•  Att skriva enkla meningar
• 

Här lär jag mig:

mánnu
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Lärarblad

Sánit 
beaivi sol
mánnu måne
násti stjärna
albmi himmel
arvedávgi regnbåge
guovssahas norrsken
balva moln

liekkas varm
čuovgat ljus
šearrat klar
jorbbas rund
báitit att lysa
šealgut att blänka
ligget att värma

Dajaldagat
Maid don oainnát almmis?
Mon oainnán ... beaivvi mánu násttiid
Beaivi lea ... stuorat liekkas fiskat
Mánnu  lea ... fiskat jorbbas stuorat

Násti lea ... čuovgat šearrat fiskat
Mánnu báitá.
Beaivi ligge.
Násti šealgu.

Giellaoahppa
Adjektiivvat
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Lärarblad

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• http://pedagogisameskola.blogspot.se/2014/12/ 

stjarnhimmel-fran-teknikens-hus.html
• www.ur.se/gulahalan/

Stohkosat, spealat, musihkka
Seave násttáš
Seave, seave násttážan,
gos don leat mon jurddašan.
Guhkkin, guhkkin, oainnán du
de go diamánta leat.
Seave, seave násttážan
gos don leat mon jurddašan.

Beaivváš jávká čiehkáda,
de don iđát dállanat .̀
Šerres čuovggain vájaldat
Šealggut, šealggut midjiide.
Seave, seave násttážan
gos don leat mon jurddašan.

Seave násttáš (Melodi: Blinka lilla stjärna), Lávllagirji, Stina Gaup-Westerlund 1977

Barggut
Oahpaheaddjái
• Eleverna ritar en bild av himlavalvet och skriver enkla meningar.
• Eleven förklarar något från hilmavalvet utan att säga vad det 

är, de andra ska gissa vad som beskrivs. T.ex. eleven beskriver 
solen och kan t.ex. använda dessa ord: lea jorbbas, lea fiskat, 
dat ligge, dat lea stuorat ...

http://pedagogisameskola.blogspot.se/2014/12/stjarnhimmel-fran-teknikens-hus.html
http://www.ur.se/gulahalan/
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GRAMMATIK

Kultuvra KULTUR

Giellaoahppa

LEKAR, SPEL, MUSIK

musihkka
spealat,

Stohkosat,

FRASER
Dajaldagat

UPPGIFTERBarggut

LITTERATUR
LÄNKAR,

FILMER,
girjjálašvuohta

Filmmat, li  kkat, 

TEXTER
Teavsttat

GLOSORSánit

Ilbmi
Väder

•  Några ord om väder
•  Att fråga och svara om vädret
• 

Här lär jag mig:

Kapitel  
18
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Lärarblad

Sánit 
ilbmi väder
arvi regn
biegga vind
muohta  snö
báhkka stark värme, hetta
dálki oväder, väder
fiertu uppehållsväder 
beaivvádat solsken
siste inne
olgun ute

liekkas varmt
galmmas kallt
čoaskkis kyligt (kallare än galmmas)
čuovgat ljust 
seavdnjat mörkt 

báitit att skina
arvit att regna   
bieggat att blåsa   
muohttit att snöa

Dajaldagat
Makkár ilbmi lea odne?
Odne lea ... arvi biegga čoaskkis  
 fiinna ilbmi čáppa ilbmi heajos ilbmi  
 galmmas báhkka galmmas

Giellaoahppa
Adjektiivvat 
Jearransánit: makkár
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Lärarblad

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm 
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
• www.ur.se/webbplatser/cugu (Väder ord, kap 8)

Stohkosat, spealat, musihkka
• www.svtplay.se/klipp/1423905/muohta 
• App store: muohta

Kultuvra
Samiskan har många ord som beskriver:
• terräng (möjlighet att exakt beskriva färdväg och mål)
• väderlek (avgörande betydelse för människor som lever  

och vistas i naturen)
• renen (ålder, kön, fertilitet, hornens utseende och form, 

fysisk status, färg, vanor, rörlighet, särskilda egenskaper)
• snö (olika sorters snö, hur snölagret är uppbyggt, färg, skare, 

framkomlighet, fuktighetsgrad, skidföre, snödjup, renbete) 

Namnen på fjäll, berg, sjöar, bäckar osv. är ofta på samiska  
i norra Sverige. 

Barggut
Oahpaheaddjái
• Skriv meningar med väderorden, t.ex. Odne lea biegga.
• Eleverna föreställer för varandra något väder  

och de andra gissar. Kan också gissa parvis/gruppvis  
så att det blir en tävling.

• 

http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm
http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
http://www.ur.se/webbplatser/cugu
http://www.svtplay.se/klipp/1423905/muohta  
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Kultuvra KULTUR

GRAMMATIK

Giellaoahppa

LEKAR, SPEL, MUSIK

musihkka
spealat,

Stohkosat,

FRASER
Dajaldagat

UPPGIFTERBarggut

LITTERATUR
LÄNKAR,

FILMER,
girjjálašvuohta

Filmmat, li  kkat, 

TEXTER
Teavsttat

GLOSORSánit

Mánut
Månader

•  Namnen på månaderna
•  Vad några månaders namn betyder
• 

Här lär jag mig:

Kapitel  
19
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Lärarblad

Sánit 
ođđajagemánnu januari
guovvamánnu februari
njukčamánnu mars
cuoŋománnu april
miessemánnu maj
geassemánnu juni
suoidnemánnu juli
borgemánnu augusti
čakčamánnu september
golggotmánnu oktober
skábmamánnu november
juovlamánnu december

Dajaldagat
Mii mánuid dál lea?
Lea ...  
ođđajagemánnu suoidnemánnu miessemánnu

Man mánus dus lea riegádanbeaivi?
Mus lea riegádanbeaivi ...  
ođđajagemánus  miessemánus juovlamánu

Ođđajagemánus lea ...  ollu muohta seavdnjat čoaskkis  
Suoidnemánus lea ... beaivvádat arvi čuovgat
Čakčamánus leat ... ollu ivnnit muorjjit

Giellaoahppa
Substantiivvat: (lokatiiva) mánut 

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.ur.se/gulahalan  

Under rubriken samlade övningar finns månader 

www.ur.se/gulahalan
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Övning 1

Mánut

Daga kaleandara

Čále mánuid sámegillii 
Sárggo gova juohke mánnui

Čále sámegillii

Januari

April

Juli

Oktober

Februari

Maj

Augusti

November

Mars

Juni

September

December
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Övning 2

Mánut

Čále ortnega  
mielde

  cuoŋománnu   

  

  borgemánnu  

 

  ođđajagemánnu  

    

  njukčamánnu  

 

  guovvamánnu 

  

  geassemánnu 

   

  skábmamánnu

  miessemánnu 

   

  juovlamánnu 

  

  suoidnemánnu  

  

  čakčamánnu 

   

  golggotmánnu 

1



Barggut
UPPGIFTER

Giellaoahppa

Teavsttat
TEXTER

FRASER
Dajaldagat

Filmmat, li  kkat, 

FILMER,
girjjálašvuohta

GRAMMATIK

Sánit
GLOSOR

Kultuvra KULTUR
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Stohkosat,

LEKAR, SPEL, MUSIK

spealat,
musihkka

LITTERATUR
LÄNKAR,

Stállu
Stállu

•  Om stállu 
• Att beskriva stállu
• 

Här lär jag mig:

Kapitel  
20
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Lärarblad

Sánit 
siivu snäll
gievra/falli stark
jalla dum
stuorat stor
unni liten
ropmi ful
čáppat vacker
duolvvas smutsig

Dajaldagat
Stállu lea stuorat. 
Stálus lea stuora oaivi.
Stállu lea ropmi.  
Stálus leat romes biktasat.
Stálu lea álki beahttit.  
Stálus lea beana ja eammi.
Stállu orru goađis. 
Stállu borrá mánáid.
Stálus lea guhkes čáhppes vuovttat.

Stálus lea beana.
Stálus ii leat gissi.

Stállu orru goađis.
Stállu ii oro dálus.

Giellaoahppa
Adjektiivvat: predikatiiva, attribuhtta) ropmi, romes
Vearbbat: (biehttaleapmi) ii leat, ii oro

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.ur.se/Produkter/139898-Samiska-sagor-Stallo-gifter-sig 
• www.ur.se/gulahalan/01_pdf/giellaoahpas.pdfLitteratur
• www.ur.se/webbplatser/cugu/

http://www.ur.se/Produkter/139898-Samiska-sagor-Stallo-gifter-sig
http://www.ur.se/gulahalan/01_pdf/giellaoahpas.pdfLitteratur
http://www.ur.se/webbplatser/cugu/
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Lärarblad

Kultuvra
Stállu är samernas stora sagofigur. Han är stor, stark 
och dum. Samen är däremot liten och listig. Sagorna om 
Stállu  handlar om den sluge samen som segrar över den 
stora klumpiga  Stállu. Stállu vill helst komma åt same-
barn, som han försöker att fånga för att äta dem. Stállus 
fru, Luhtag/Rovhtege, väntar som oftast hemma i kåtan 
för att vara redo att stoppa samebarnen i en gryta med 
kokande vatten. 

Barggut
Oahpaheaddjái
• Eleverna ritar gemensamt en stor bild av Stállu.  

Skriv  adjektiven om Stállu på färgade papper och 
sätt  orden på bilden av Stállu. Eleverna tränar sig att 
 berätta om Stállu med hjälp av adjektiven. 
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Maid don die át  
Stálu birra? 

Čále: Stállu lea / Stállu ii leat  

siivu 

gievra/falli  

jalla  
 
unni  

stuorat 
  
álki beahttit 
 
jierbmái 

ropmi/fasti 
  
čáppat 

Övning 1

Stállu
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Övning 2

Stállu

Čále: Stállu orru / Stállu ii oro   

geađggi siste 

goađis 

stobus  
 
dievá vuolde  

hoteallas 
  

Čale: Stálus lea / Stálus ii leat  

eammi 

gissi 

beana  
 
nieida  

bárdni 
 
ákšu 
 



Barggut
UPPGIFTER

Giellaoahppa

Teavsttat
TEXTER

FRASER
Dajaldagat

Filmmat, li  kkat, 

FILMER,
girjjálašvuohta

GRAMMATIK

Sánit
GLOSOR

Kultuvra KULTUR
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Stohkosat,

LEKAR, SPEL, MUSIK

spealat,
musihkka

LITTERATUR
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Samebyar

• Om vad en sameby är
• 

Här lär jag mig:
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Sánit
čearru  sameby
miessemearkun kalvmärkning
eallu  renhjord
gárdi  rengärde
birra  runt om
boazu  ren
bohccot  renar
miessi  renkalv
duottar  fjäll
meahcci  skog

Dajaldagat
Gos dii lehpet?
Mii leat ...  gárddis miessemearkumis duoddaris

Gos sii leat?
Sii leat ... váris gárddis duoddaris

Gos eallu lea?
Eallu lea ... gárddis váris duoddaris

Giellaoahppa
Vearbbat: mii leat, dii lehpet, sii leat 
Substantiivvat: (lokatiiva) gárddis

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.samer.se
• www.sametinget.se

www.samer.se
www.sametinget.se
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Kultuvra
En sameby är ett område där renskötsel bedrivs. Inom en 
sameby finns det flera renskötselföretag. För att bedriva  
renskötsel måste man tillhöra en sameby. Varje sameby har  
en styrelse som beslutar i egna renskötselfrågor. En sameby-
medlem får bl.a. jaga och fiska inom sin sameby. Tillgången  
på bete avgör renantalet i en sameby. 

Det finns tre olika former av samebyar i Sverige: fjällsamebyar, 
skogssamebyar och koncenssionssamebyar.
             
Fjällsameby 
Det finns 33 fjällsamebyar med marker som sträcker sig från 
den svensk-norska gränsen och i östlig riktning till svenska  
kusten.  Fjällsamebyns område följer renens årliga vandring 
från skog till fjäll, man är med renarna till fjällen på sommaren 
och på vintern i barrskogen österut.

Skogssameby
Det finns tio skogssamebyar. Deras marker är mindre till ytan  
än fjällsamebyarnas marker. I en skogssameby är man med 
renarna i skogslandet året om.

Koncenssionssameby
Det finns åtta koncenssionssamebyar, dessa finns i Tornedalen.  
I en koncenssionssameby bedrivs renskötsel med ett speciellt 
tillstånd. Renägarna är ofta icke-samiska markägare men  
tillståndet att bedriva renskötsel innehas av en same.
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Samebyar
Ta reda på vilken din släkts sameby är.  

Färglägg den.

Gör ditt eget renmärke. Titta på Sametingets  

hemsida under länken renmärke/mearka.

https://www.sametinget.se/66815 

Övning 1

Čearut

Norge

Sverige

Finland

Finland

Könkämä

Luleå 

Umeå

             

KirunaLaevas

Gabna

Girjas

Baste Cearruˇ

Talma
Vittangi

Muonio 

Tärendö

Gällivare

Ängeså

Kalix

Korju

Sirges

Tuorpon
Luokta-

Máva

Semisjaur-Njarg

Ståkke
Udtja

Svaipa

Gran

Ran
Östra

Kikkejaur

Mausjaur

Malå

Vapsten

Vilhelmina
norra

Vilhelmina
södra

Jijnjevaerie

Jovnevaerie
Kall

Östersund

Ubmeje
tjeälddie

Handöls-
dalen

Mittå-
dalen

Idre
Ruvhten sijte

Handölsdalen

Tåssåsen

Mittådalen

Unna tjerusj

Västra
Kikkejaur

Maskaur

Jåhkågaska-

Ohredahke

Raedtievaerie

Tåssåsen

Lainio-
vuoma

Sattajärvi

Njaarke

Voernese

Saari-
vuoma

Liehittäjä

Pirtti-
järvi 

tjiellde

https://www.sametinget.se/66815 
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Lávvu/goahti 
Kåtan

•  Skilja på lávvu och goahti
•  Några ord som beskriver en kåta invändigt
• 

Här lär jag mig:

Kapitel  
22
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Sánit 
dolla eld
asttahat  pinne att röra i elden med
lávvu lávvu
goahti kåta
boaššu matplats
loaidu sitt-, liggplats
uksa dörr
árran eldstaden
reahpen rökhål
duollji renskinn
sisa in
olggos ut

Dajaldagat
Boađe sisa! Kom in!
Čohkket! Sätt dig!
Mana olggos! Gå ut!
Viečča čázi! Hämta vatten!
Viečča muoraid! Hämta ved!
Gos du lávvu lea? Var är din lávvu?
Devkka/gidde uvssa! Stäng dörren! 
Atte munnje asttahaga! Ge mig eldpinnen!

Giellaoahppa
Vearbbat: (gohččun) Gidde uvssa!

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.kafjord.kommune.no/goahti-ja-lavvu.4486556-21590.html 

http://www.kafjord.kommune.no/goahti-ja-lavvu.4486556-21590.html 
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Kultuvra
Goahti
Det finns olika typer av kåtor; lávvu (tältkåta med bara klykor),  
loavddagoahti (bågstångskåta) och darfegoahti (torvkåta).
Förr bodde samerna i loavddagoahti och darfegoahti.

Lávvu   
Under flyttning med renarna bodde samerna i lávvu.  Lávvu var 
lätt att sätta upp och ta ned. Idag används lávvu mest som 
bostad under kalvmärkningen. Lávvu är en enkel kåta, en 
 klykstångskåta. Till lávvu har man tre klykor som kopplas ihop 
och bildar en  trefot. De andra stängerna ställs mot klykan och 
efter det spänns  tältduken över. 

Loavddagoahti 
Till loavddagoahti används böjda stänger. Bågstängerna sätts 
ihop parvis. Runt bågstängerna sätter man stänger och på 
stängerna spänns tältduken. Denna konstruktion gör att kåtan 
blir rymlig och stadig. Till denna typ av kåta används en dörr.

Darfegoahti  
Darfegoahti (torvkåtan) har samma grundkonstruktion som en  
loavddagoahti. Den täcks först med näver och på den sätter man 
torv. Det blir en varm och tät kåta.

Inne i kåtan: 
Árran är eldstaden som är mitt i kåtan. 

Boaššu är kåtans kök som är mittemot dörren längst inne i 
kåtan. Här förvaras mat och kokkärl. Det finns en regel att 
man inte får kliva över boaššu. Boaššu var en helig plats. Här 
 f örvarade man trumman och det var här som björnjägaran kom 
in efter en lyckad jakt. 
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Intill uksa (dörren) är hundens plats. Här sätter man också veden.

Soggi, är platsen längst in vid kåtaduken, där man förvarar 
 sovsäckar, ryggsäckar etc.

Loaidu, är platsen runt árran där man sitter. Golvet i kåtan är 
täckt med ris. På riset har man renskinn som man sitter och 
sover på.

Rákkas, ett sovtält, spänns upp i kåtan när man ska sova.  
Den  fungerar också som ett skydd mot myggen.

Barggut
Oahpaheaddjái
• Eleverna låtsas att de sitter i en lávvu. Använd fraserna  

och låt eleverna be varandra att göra olika sysslor.

• På följande sida finns arbetsmaterial att skriva ut till eleverna.
www.kafjord.kommune.no/goahti-ja-lavvu.4486556-21590.html

http://www.kafjord.kommune.no/goahti-ja-lavvu.4486556-21590.html
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Duodji 
Slöjd

• Några samiska slöjdföremål
•  Om olika slöjdmaterial
• 

Här lär jag mig:

Kapitel  
23
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Sánit 
guksi kosa
niibi kniv
gáffeseahkka kaffepåse
nállu nål
láigi garn
sasti garvat renskinn
muorra träd/ved
čoarvi renhorn
báddi band

duddjot att slöjda
dahkat att göra
bárgidit att fläta med tre trådar

Dajaldagat
Maid son dahká?
Son dahká ... guvssi niibbi čoarvebastte
Gos mu ... lea? čoarvi gárri giisá 
Atte munnje ... ! guvssi niibbi gári 

Mon duddjon.
Don duddjot.
Son duddjo.
Mii duddjot.

Mon dagan guvssi.
Don dagat guvssi.
Son dahká guvssi.
Mii dahkat guvssi.

Giellaoahppa
Vearbbat: mon duddjon, don duddjot, son duddjo, mii duddjot
(akkusatiiva) guvssi
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Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.samer.se

Stohkosat, spealat, musihkka
Duodjememory, Ájtte museum  

Teaksta 
Mánnodaga Sires lea dipmaduodji skuvllas.
Son goarru gáffeseahka. 
Su skuvlarátnás lea garraduodji.
Son dahká guvssi.
Dan son áigu addit su eadnái. 

Barggut
Oahpaheaddjái 

För år 3
För att lära eleverna skillnaden på nominativ- och ackusativ- 
formen av orden, klipps orden ut och sätts under rätt kolumn. 

Dát lea ... Atte munnje ...

guksi guvssi

niibi niibbi

čoarvi čoarvvi

giisá giissá

gárri gári

muorra muora

www.samer.se


102

Lärarblad

Några praktiska övningar för år 1–2
Låt elevena göra en bild av en kaffepåse som de färglägger och 
klipper ut. Eleverna flätar ett band till påsen. Bandet klistras på  
kaffepåsen. Montera påsen som en tavla.

Alternativ: Låt elevena göra en bild av en kniv som de gör 
mönster på och färglägger. Montera kniven som en tavla.

Några praktiska övningar för år 3
Låt eleverna sy var sin påse av ”fuskskinn”. Gör fuskskinnet av 
brunt omslagspapper. Klipp ut en kvadrat på 30x40 cm.

Bearbeta pappret mellan händerna tills det ser ut som om det 
var ett riktigt skinn. Sedan designar eleverna sin ”påse” med 
olika mönster och färg. Googla efter ”samiskt mönster” för 
inspiration. Måla mönstren med vaxkritor eller låt dem klippa ut 
sicksackmönster och limma fast på ”påsen”. 

Vik ner en kant på pappret, ca 5 cm och sy en kanal för bandet 
som man drar ihop påsen med. Sy ihop påsen. 

Eleverna flätar bandet till påsen. De kan göra en vanlig fläta  
eller en 4-fläta. Titta på youtube hur man gör en 4-fläta.
• https://www.youtube.com/watch?v=UtWWA6MQXGE  
• https://www.youtube.com/watch?v=YQkl-caj-V8

https://www.youtube.com/watch?v=UtWWA6MQXGE
https://www.youtube.com/watch?v=YQkl-caj-V8
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Gávcci jahkodaga
Åtta årstider

•  De åtta årstiderna
• 

Här lär jag mig:

Kapitel  
24
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Sánit 
giđđadálvi vårvinter
giđđa vår
giđđageassi vårsommar
geassi  sommar 
čakčageassi höstsommar
čakča  höst
čakčadálvi höstvinter
dálvi vinter

Dajaldagat
Mii áigodagaid lea dál?
Dál lea ... geassi dálvi  giđđadálvi

Man áigodahkii don liikot?
Mon liikon ... giđđadálvái čakčageassái  dálvái

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.samer.se
• www.sametinget.se
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html

www.samer.se
www.sametinget.se
http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html


105

Lärarblad

Barggut
Oahpaheaddjái 
Das oainnát maid sáhtát muitalit ohppiide jahkodagaid birra. 

Giđđadálvi, njukčamánnu – cuoŋománnu
beaivvit guhkkot  
bivalda
njuvččat Sápmái

Giđđa, miessemánnu
cizážat ja lottit bohtet
áldu njoallu miesi

Giđđageassi, geassemánnu
luondu runiida  
boazosámit johttájit várrái

Geassi, suoidnemánnu
miessemearkumat

Čakčageassi, borgemánnu
murjet
boazu lea borgán

Čakča, čakčamánnu – golggotmánnu
sarvvesáigi 
sarvvaid bivdit
vuosttas muohta

Čakčadálvi, skábmamánnu
seavdnjat birra jándora
jávrrit ja jogat jikŋot

Dálvi, juovlamánnu – ođđajagemánnu – guovvamánnu
galmmas 
čoaskkis 
seavdnjat
dálvesiiddat

• Eleverna ritar en cirkel som de delar in i åtta tårtbitar. Eleverna 
markerar i cirkeln de åtta årstiderna och skriver årstiderna.

• Använda storbilderna i Anne Pavvals läromedel som underlag 
att samtala om. Ett år med en renskötarfamilj, Anne Pavval, 
Specialpedagogiska institutet, 2007. Paketet består av: Lärar-
handlednig, storkarta, storbok, berättelsebilder och memorykort
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Sámegiella 
Samiska språket

• Känna det tre samiska huvudspråken
• Några fraser på de tre varieteterna 
• 

Här lär jag mig:

Kapitel  
25
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Dajaldagat

Svenska Davvesámegiella Julevsámegiella Oarjánsámegiella

God dag Buorre beaivi Buorre biejve Buerie biejjie

Bures Buoris Buaregh

Tack Giitu Gijtto Gæjhtoe

Vad heter du? Mii du namma  
lea?

Mij la duv  
namma?

Guktie dov  
nomme?

Mitt namn är ... Mu namma lea ... Muv namma le ... Mov nomme lea ...

Var kommer  
du ifrån?

Gos don leat eret? Gåsstå la dån? Gubpede datne 
båatah?

Jag är från ... Mon lean ... Eret Mån lav ... Manne ...  
Ste båatam

Jag förstår inte Mon in ipmir Mån iv dádjada Im guarkah

Kom hit! Boađe deike! Boade diehki! Båetieh diekie!

Förlåt Ándagassii Ándagis Gaatesjen

Vi ses! Oaidnalit! Vuojnnalip! Voejnesibie!

Oaidnalit!
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Kultuvra 
Det samiska språket delas in i tio variteter. Man kan nästan  
kalla dem olika språk eftersom skillnaderna i ordförråd och 
grammatik är stora. Precis som i svenskan finns det flera samiska  
variteter. I Sverige har vi dessa olika variteter: nordsamiska, 
lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska.

Gränserna för variterna har inget med ländernas gränser att 
göra. En same som bor i Lycksele (område 1), kan ha svårt  
att förstå vad en same i Kiruna säger (område 5). Men i  
gränsområdet kan man lättare förstå varandra. 

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Jä

Ås

To

Fi

2. Ubmisápmi (Ume Saami)

3. Bihtánsápmi (Pite Saami)

4. Julevsápmi (Lule Saami)

5.  Nuortasápmi (Davvisápmi) 
To  Durdnos - (Torneå)
Fi   Finnmárku - (Finnmark) och
      mearrasápmi-  
      (Maritime Saami) dialekter

6. Anárašsápmi (Inari Saami)

7. Nuortalašsápmi (Skolt Saami)

8. Áhkkilsápmi (Akkala Saami)

9. Gielddasápmi (Kildin Saami)

10. Darjesápmi (Ter Saami)

1.  Oarjánsápmi (Lullisápmi)
Jä Jämtlándda - (Jämtländsk dialekt)
Ås Åselesápmi (Åseledialekt)
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Samiskan är ett finsk-ugriskt språk och är närmast  
besläktat med de östersjöfinska språken, finska och etniska. 
Släktskapet mellan samiskan och finskan framgår här:

samiska finska
jávri järvi
dolla tuli
goahti kota

Den första samiska boken gavs ut 1619 (ABC Book på Lappesko 
Tungomål) och därefter på 1600- och 1700-talet gavs det ut 
både bibelöversättningar och ordböcker på samiska, men det 
var först i mitten av 1800-talet som ett nordsamiskt skriftspråk 
började utvecklas med särskilda tecken för samiska språkljud.

Samiskan har många ord som beskriver:
• terräng (möjlighet att exakt beskriva färdväg och mål)
• väderlek (avgörande betydelse för människor som lever och 

vistas i naturen)
• renen (ålder, kön, fertilitet, hornens utseende och form, 

fysisk status, färg, vanor, rörlighet, särskilda egenskaper)
• snö (olika sorters snö, hur snölagret är uppbyggt, färg, skare, 

framkomlighet, fuktighetsgrad, skidföre, snödjup, renbete) 

Namnen på fjäll, berg, sjöar, bäckar osv. är ofta på samiska  
i norra Sverige. 

De kringliggande språken har också påverkat varandra. Bland 
annat har svenska språket lånat dessa ord från samiskan: 

goahti kåta
heargi härk
duottar tundra
noaidi nåjd
sarvvis sarv
guksi kosa

Samiskan har lånat ett hundratal ord från urnordiskan, t.ex. 

bárdni pojke (ursprungligen barn)
gonagas konung
mielki mjölk
vuostá ost
gáica get
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Senare under medeltiden och de följande årtusendena  
har samiskan lånat tusentals ord från de nordiska språken.

Hur många pratar samiska i Sverige?
Nordsamiska: ca 6 000 i Sverige (ca 10 000 i Norge) 
Lulesamiska: ca 500
Sydsamiska: ca 500 

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.samer.se
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html

Barggut
Oahpaheaddjái
• Titta på en karta och sök efter platser, fjäll, sjöar  

och vatten med samiska benämningar.

Några samiska terrängord på den svenska fjällkartan:

várri fjäll
gáisi spetsig fjälltopp 
čohkka fjälltopp
luokta vik
jávri sjö
johka jokk, bäck
eatnu älv
vággi dal
Giron ripa
Jåhkåmåhkke bäckkrök

http://www.samer.se 
http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html


Barggut
UPPGIFTER

Giellaoahppa

Teavsttat
TEXTER

FRASER
Dajaldagat

Filmmat, li  kkat, 

FILMER,
girjjálašvuohta

GRAMMATIK

Sánit
GLOSOR

Kultuvra KULTUR

111

Stohkosat,

LEKAR, SPEL, MUSIK

spealat,
musihkka

LITTERATUR
LÄNKAR,

Eallit sámis 
Djur i Sápmi

•  Att namnge några djur i Sápmi
•  Att namnge några insekter i Sápmi
• 

Här lär jag mig:

Kapitel  
26
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Sánit 
eallit djur divrrit insekter
bierdna björn heavdni spindel
návdi varg čuoika mygga
geatki järv gotka myra
albbas lo čurot fluga
rieban räv
sarva älg
njoammil hare
oarri ekorre

Dajaldagat 
Sarva lea ...  stuorat ruškat
Rieban lea ... ruškat gávvil
Njoammilis lea ... guhkes bealjit  oanehis seaibi
Oarri bánit leat ... vielgadat guhkit
Albasis leat ... guhkes bealjit guhkes juolggit
Bierdna lea ... ruškat stuorat
Návdi lea ... falli ránis  

Giellaoahppa 
Adjektiivvat

Filmmat, li kkat,  
girjjálašvuohta
• www.samer.se 
• www.ur.se/webbplatser/cugu/ (kap 5)

Kultuvra
Ordspråk:
Gávvil nugo rieban
Stuorat nugo bierdna
Holvu nugo návdi
• 

www.samer.se
http://www.ur.se/webbplatser/cugu/
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Teaksta
Meahcis leat ollu eallit:  
Sarva, njoammil, oarri, rieban, 
bierdna, návdi, geatki, albbas ja ollu eanet. 

Sarva lea stuora ealli.  
Sus leat guhkes juolggit. 

Njoammil lea ruškat geasset, ja vielgat dálvet. 
Njoammilis lea guhkes bealjit. 

Oarris leat stuora bánit.  

Rieban lea ruoksat ja ruškat. 
Rieban lea nu gávvil.

Bierdna lea stuorat ja gievra. 
Bierdna oađđá dálvet.   

Návdi lea nugo beana.    

Albbas lea nugo gissi. 
Oaivi lea dego gissi oaivi. 

Geatkki oaivi lea unni.  



114

Lärarblad

Barggut
Oahpaheaddjái
• Börja med att visa bilderna på djuren, som finns på ett eget 

blad, samtala och fråga om det är någon som vet vad det är  
för djur. Känner de till vad de heter på samiska?

• Kopiera och klipp ut korten. En elev läser och en annan elev 
plockar fram det djuret som den andra läste om.  

• Dubblera bilderna på bara djuren och spela memory.  
Varje gång man lyfter ett kort måste man säga djurets 
namn, oavsett om det är rätt djur eller ej.

• Man kan variera memoryspelet genom att skriva djurets 
namn på det andra kortet och bilden på djuret på det andra 
kortet.

• 
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Eallit sámis 

Övning 1
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Övning 1

Eallit sámis 

Mus leat  
guhkes juolggit

Mon lean  
stuorat ja  

falli/gievra

Mon lean  
nugo beana

Mu oaivi  
lea unni

Mon lean  
nugo gissi

Mon lean  
gávvil

Mon boran  
bihcabáza

Mus leat  
guhkes bealjit



117

älg 

ekorre 

lodjur 

räv 

hare 

varg 

järv 

björn 

Čále elliid sámegillii

Övning 2

Eallit sámis 
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Lea stuora sarva.  

Rieban lea ruškat.  

Oarri lea unni.  

Albbas borrá bierggu.  

Geatkki oaivi lea unni.  

Návdi lea ránis.  

Njoammil lea vielgat dálvet.   

Bierdna lea falli.  

Jorgal ruo agillii

Övning 3

Eallit sámis 
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Mer om grammatik 
• www4.ur.se/gulahalan/01_pdf/giellaoahpas.pdf
• www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html

Innehåll 
Alfabetet
Stadieväxling
Nomen Substantiv

Räkneord
Adjektiv
Personliga pronomen

Verb
Pre- och postpositioner

http://www4.ur.se/gulahalan/01_pdf/giellaoahpas.pdf
http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html
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Alfabetet – Alfabehta
a á b c č d đ e f g h i j k l m n ŋ o p r s š t ŧ u v z ž

Bokstäver som elever ska lära att höra skillnaden på:  
a/á, c/č, d/đ, n/ŋ, o/u, s/š, t/ŧ z/ž

Följande bokstäver förekommer bara inne i ord: đ, ŋ, š, ŧ, z, ž

Samiska ord har alltid tryck på första stavelsen. Vokalerna i 
tabellen nedan är röd-markerade. 

a alit, namma kort a,uttalas som svensk a i ”mat”
á áddjá, mánná långt a,uttalas som svensk a i ”matta”
b biila, spábba
c [tse] cizáš, gávcci uttalas som ts i svenska ordet “vits”
č [tje] čalbmi, áhčči uttalas som tj i svenska ordet “tjock”
d dolla, loddi
đ [r/d] iđit bokstaven heter ”đe” och betecknar ett  

läspljud uttalas som eng. ”father” och “the”
e Elle, evre
f fiskat, gáffe
g girji, biergu
h heargi, gáhkku
i [j] idja, ivdni
j juolgi, girji
k kaniidna, gáhkku
l liidni, guolli

m mánná, namma
n njunni, unni
ŋ [eng] eŋgel uttalas som i svenska orden trång och lång
o olmmoš, mon  uttalas som svensk å-ljud t.ex. ”gått”,”vår”

p poasta, čáhppat
r ruoná, borrat
s Sápmi, gussa
š [esj] dušše uttalas som sj i svenska ordet “sjö”
t toga, guhtta
ŧ [h/s] Ruoŧŧa uttalas som [th] i engelska ordet ”think”
u uksa, bures uttalas som svensk o-ljud i ”bott”,”bok”
v vuovttat, lávvu
z [eds] vázzit
ž [edsj] oažžut hörs som i engelska ordet ”gentleman”
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Tips till läraren:
Hur man kan lära eleverna att skilja på z och ž.
boazu, sávza; båda dessa djur har mjuk päls och är lena, därför 
ska de stavas med z. Om det skulle stavas med ž så blir de så 
hårda och vassa.

vázzit; om ordet skulle skrivas med ž så skulle man snava över 
ordet pga kroken över bokstaven z.

oažžut; att få – när du får något kupar du handen och det är 
symbolen för kroken över bokstanven ž.

viežžat; när du hämtar vatten behöver du något att hämta det 
i och det är symbolen för kroken över ž. 

Hur man kan lära eleverna att skilja på c och č.
Titta tillsammans med eleverna i en ordbok under c och č.
Gör eleverna uppmärksam på det få ord som börjar c. Jämför 
sedan med ord som börjar med č. Lär eleverna dessa ord med 
c; cizáš, cuoppu, ciellat. Lär eleverna dess ord som har c i ordet; 
meahcci, fáhcca, gávcci, ovcci. De större antalet ord börjar med č. 

Hårda/tonlösa konsonanter  
inne i ord: p, t, k, c, č
Med konsonanterna p, t, k, c, č  i ordet skriver man -h- framför 
så att ordet blir ”mjukare”, t.ex. čáhppat, goahti, áhkku, fáhcca, 
áhčči.

En del ord har konsonanter inne i ordet som t.ex. báitit, sálti,  
geatki, čuoika, áiti. Vid uttal hörs ett h-ljud, men det skrivs inte 
ut. Om h-ljudet inte hörs skrivs konsonanterna b, d, g, t.ex.: láibi,  
báidi, čuoigat.

Det är bara låneord från svenskan som börjar på: p, t, k: poliisa, 
teaksta, kártá. Titta med eleverna i ordboken på flera exempel.

Vissa konsonanter är tonande inne i ord, och är då dubbel- 
konsonanter, t.ex.: bb, dd, gg, zz, žž: oabbá, loddi, vággi, vázzit, 
viežžat. Konsonanterna b, d, g är tonande om de står framför 
en nasal (m, n, nj, ŋ), t.ex.: biebmu, eadni. 
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Difto ggat 
Diftonger är två olika sammansatta vokaler.  
I en diftong glider en vokal över i en annan.

-ea- uttalas som en 
blandning av svens-
kans e- och ä-ljud

-ie- uttalas med ett 
i-ljud som övergår 
till e-ljud

seaŋga
njeallje

mielki
biergu

-oa- uttalas med ett 
kort å-ljud efterföljt av 
ett a-ljud

-uo- uttalas med 
kort o-ljud som 
övergår till ett å-ljud

goahti
boahtit

guokte
buorre
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Stadieväxling 
Dássemolsašupmi

Stadieväxling är när stamkonsonanterna i ett ord ändras när 
ordet böjs. Stamkonsonanterna finns mellan vokalen/diftongen 
i första stavelsen och vokalen i andra stavelsen. Här är några 
exempel på olika stadieväxlingar:

två lika konsonanter → en konsonant
mánná - máná
namma - nama
várri - vári
viellja - vielja
borrat - mon boran 
mannat - mon manan 

två konsonanter → tre konsonanter
lávka - lávkka
girji - girjji
biergu - bierggu
álgit - mon álggán

två tonlösa konsonanter → en tonande konsonant
čáhci - čázi
johka - joga
giehta - gieđa

tre tonlösa konsonanter → två tonlösa konsonanter
áhčči - áhči
áhkku - áhku
fáhcca - fáhca

två lika tonande konsonanter → två lika tonlösa konsonanter
oabbá - oappá
loddi - lotti
vággi - vákki
vázzit - mon váccán

den tonande konsonanten → tonlös konsonant
biebmu - biepmu
eadni - eatni
bárdni - bártni

två tonlösa konsonanter → tre tonlösa konsonanter
čakča - čavčča
guksi - guvssi
gákti - gávtti
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Nomen 
Nomenat

Till nomen hör bl.a. substantiv
 räkneord
 adjektiv
 personliga pronomen

Substantiv 
Substantiivvat
Grundformen av ett substantiv
• Det ordet som är uppslagsordet i ordlistan,  

t.ex. gáffe, láibi, mielki är substantivets grundform.
• Subjektet i en mening har alltid grundformen.  

I en mening med verbet leat har subjektet grundformen. 

T.ex. Dát lea gáffe. Gáffe lea njálggat. Beana ciellá. Mus lea láibi. 
Láibi lea njálggat.

Vid böjning av ett substantiv (eller verb) sker stadieväxling.
• Vid stadieväxling är det stamkonsonanterna som ändras i 

ordet.

Nominativ Ackusativ
gáffe  gáfe
láibi  láibbi
mielki mielkki
áhkku áhku
girji girjji

Tips! Lär eleverna först innan de vet skillnad på nominativ  
och  ackusativ att man använder grundformen av ett  
substantiv (nominativ) vid verbet LEAT och ackusativ vid  
alla andra verb. 
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Kasus
• Substantiv böjs i kasus och numerus (singularis och pluralis).  

Personliga pronomen böjs också i dualis.
• Kasusformerna är nominativ, ackusativ, genetiv, illativ, lokativ, 

komitativ och essiv.

Användning av de olika kasusformerna
NOMINATIV står subjektet i, t.ex.:
•  den som är något: Bárdni lea stuorat.
•  det någon har: Mus lea niibi.
•  den som gör något: Mánná borrá.

ACKUSATIV används: 
•  när något görs eller någon gör något  

som t.ex. när man äter, dricker, ger, ser osv. t.ex.:  
Mon jugan gáfe. Son borrá láibbi. Atte munnje mielkki.

GENITIV används:
•  när man vill berätta vem som äger: Nieidda beana.
•  efter räkneord: vihtta máná, galle biilla, moadde nieidda
•  tillsammans med post/prepositioner:  

Girji lea beavddi nalde. Gissi lea seaŋgga vuolde.

ILLATIV till
•  om platsen eller riktningen man ska till:  

Mon manan skuvlii. Mon manan dállui.
•  att man stannar på ett ställe (“till ett ställe”):  

Mon bázán Johkamohkkái.
•  att man ger något till någon:  

Mon attán gáfe áhččái.
•  Efter verbet liikot används illativ: Mon liikon guollái.

LOKATIV inne i, i, av, på, från, har
• i: Mon orun Gironis.
• inne i: Son lea biillas.
•  från: Biila boahtá Johkamohkis.
•  av: Mon jearan áhčis. 
•  har: Bártnis lea beana.

KOMITATIV med
•  Mon boađán biillain.
•  Son ságasta nieiddain.

ESSIV används när man är något tillfälligtvis:
•  Mon jáhkken du bierdnan. (Jag tog dig för en björn).
•  Mánnán don ledjet siivu. (Som barn var du snäll).
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Exempel på hur ett substantiv böjs i kasus, singularis och pluralis

Mánná Singularis Pluralis 
nom mánná *nom mánát
*ack máná *ack mánáid
*gen máná *gen mánáid
ill mánnái *ill mánáide
*lok mánás *lok mánáin
*kom mánáin *kom mánáiguin
essiv mánnán essiv mánnán

* = stadieväxling
Kasusändelserna är markerade med blått.

Nom Dát lea mánná. Leat ollu mánát.
Ack Mon oainnán máná. Mon oainnán ollu mánáid.
Gen Dát lea máná spábba. Leat mánáid spáppat.
Ill Atte mánnái biepmu. Atte mánáide biepmu.
Lok Mánás lea beana. Mánáin leat beatnagat.
 Mon orun Gironis.
Kom Mon stoagan mánáin. Mon stoagan mánáiguin.
Essiv Mánnán don ledjet siivu.  Mánnán dii leiddet siivvut.

Mer om substantiv 
Substantiv delas in i tre grupper:
•  jämnstaviga substantiv
•  uddastaviga substantiv
•  sammandragna substantiv 
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Räkneord 
Lohkosánit

0 nollá
1 okta
2 guokte
3 golbma
4 njeallje
5 vihtta
6 guhtta
7 gieža/čieža 
8 gávcci
9 ovcci
10 logi 
11 oktanuppelohkái
21 guoktelogiokta
90 ovccilogi
100 čuohti/čuođi

Räkneorden delas in i: 
• grundtal, t.ex. okta, guokte
• ordningstal, t.ex. vuosttas, nubbi
• samlingstal, t.ex. guovttis, golmmas

Moadde, maŋga och galle räknas också till räkneorden.

Räkneord och substantiv
När ett räkneord är framför ett substantiv så sker böjningen på  
ett speciellt sätt, t.ex. nominativ har ingen pluraländelse -t.  
Mus lea logi peanna. Galle beatnaga dus lea?
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Adjektiv 
Adjektivvat

Adjektivet står i två olika former i nordsamiskan: predikativ och attribut

Predikativ är den form som sammanbinds med verbet leat och  
är uppslagsformen i en ordbok, och är adjektivets grundform. T.ex:
Biila lea ruoksat. Beaivi lea fiskat. 
Stállu lea ropmi. Sámi leavga lea ruoksat, ruoná, fiskat ja alit.

Attribut
I attributformen står adjektivet framför substantivet. T.ex:
Sus lea rukses biila. Dat lea fiskes beaivi. Dat lea romes stállu.  
Sámi leavggas leat rukses, ruoná, fiskes ja alit ivnnit.

Tips! 
•  Börja med att lära eleverna predikativformen (grundformen) och 

  attributformen av färgerna. Man lär inte de yngre eleverna de 
grammatiska begreppen (predikativ och attribut), det gör man först 
på högstadiet.

• Lär också ut att i den högra spalten (här nedanför), i attributformen, 
får adjektivet oftast ändelsen -s.

•  Det finns adjektiv som inte ändras i attributformen.

Predikativ Attribut
Biila lea... Mus lea... billa.
ruoksat rukses
alit alit 
fiskat fiskes
ruoná ruoná
čáhppat čáhppes
vielgat vilges
ruškat ruškes
ránis ránes
čuvgesruoksat čuvgesrukses
čuvgesalit čuvgesalit
stuorat stuora
ropmi romes
buorre buorre
čáppat čappa
guhkki guhkes
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Personliga pronomen
Persuvnnalaš pronomenat

Personliga pronomen är småord som ersätter substantiv.  
De följer samma böjningsmönster som substantiv och  
böjs efter kasus och numerus (singularis, dualis, pluralis). 

Personliga pronomen kan ersätta namn på personer. T.ex.:
Sire ja mon (moai) letne olgun. Gos Áilu (son) lea?  
Eadni (son) lea barggus. Mánát (sii) mannet ruoktot.  
Viellja ja oabbá (soai) leaba skuvllas.

Nominativ
Singularis Dualis Pluralis

mon jag moai vi två mii vi
don du doai ni två dii  ni
son hon/han soai de två sii de

Ackusativ/genitiv
mu min, mitt munno vår, våran (två) min vår, våran
du din, ditt dudno er, eran (två) din er, eran
su hans, hennes sudno deras (två) sin deras

Lokativ (har)
mus jag har munnos vi två har mis vi har
dus  du har dudnos ni två har dis  ni har
sus   hon/han har sudnos de två har sis de har

Illativ (till)
munnje till mig munnuide till oss två midjiide till oss
dutnje  till dig dudnuide till er två didjiide till er
sutnje till henne/ 
 honom

sudnuide till dem två sidjiide till dem

Komitativ (med)
muinna med mig munnuin med oss två minguin med oss
duinna  med dig dudnuin med er två dinguin med er
suinna med henne/ 
 honom

sudnuin  med dem två singuin med dem

Tips! Lär eleverna fraser så att de kommer ihåg de olika personliga pronomena. 
T.ex. Mon lean nieida. Dat lea mu girji. Mus lea beana. Atte  munnje girjji! Stoaga 
muinna!
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Verb 
Vearbbat

Verb har en grundform (infinitivform) som slutar på –t.

Verben delas i tre grupper: 
•  Jämnstaviga verb
•  Uddastaviga verb
•  Kontrakta verb

Jämnstaviga verb:
•  har jämt antal stavelser i infinitiv: 2, 4 eller 6 stavelser
•  slutar på -at, -it, -ut

-at: borrat, r, gulahallat, l
-it: čállit, l
-ut: orrut, r 

• verben har stadieväxling

Uddastaviga verb
• har udda antal stavelser i infinitiv: 1, 3 eller 5 stavelser
• leat, muitalit
• har ingen stadieväxling

Kontrakta verb
• har tidigare varit uddastaviga men har dragits samman 

(kontraherats): 2, 4 eller 6 stavelser 
• slutar på -ot, -et, -át

-ot: liikot, ostojuvvot
-et: fertet
-át: čohkkát

• har ingen stadieväxling

Böjningsmönster i presens (nutid)
borrat, r* čállit, l* orrut, r*
*mon boran *mon čálán *mon orun
*don borat *don cálát *don orut
son borrá son čállá son orru
moai borre moai čálle moai orro
doai borrabeahtti doai čállibeahtti doai orrubeahtti
soai borraba soai čálliba soai orruba
mii borrat mii čállit mii orrut
dii borrabehtet dii čállibehtet dii orrubehtet
sii borret sii čállet sii orrot
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Tips! Börja med att lära eleven grundformen av ett verb och
påpeka stadieväxlingen i mon och don. Det är alltid stam- 
konsonanterna i verbet som ändras.

Lär eleverna böja verben i mon, don, son och mii och sedan i de 
andra formerna. Mii har alltid samma form som grundformen 
av verbet. 

Jämnstaviga verb i presens har alltid stadieväxling i mon och don.

Stadieväxlingen kan visas med en stjärna framför pronomen, 
*mon och *don.

jämnstaviga 
verb

uddstaviga  
verb

kontrakta 
verb
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Nekande presens
negationsverb + negationsformen av huvudverbet

Vid negering böjs negationsverbet efter person.

mon in moai ean mii eat
don it doai eahppi dii ehpet
son ii soai eaba sii eai

Negationsformen av huvudverbet
OBS! Negeringsformen är densamma i alla personer.

Jämnstaviga verb: mon in bora, mon in čále, mon in oro
Uddastaviga verb: mon in leat, mon in muital
Kontrakta verb: mon in ferte, mon in liiko, mon in čohkká

Några tips hur man kan förklara hur man gör huvudverbet  
till negeringsform (huvudverben är borrat, čállit, orrut osv.)

Jämnstaviga verb
Mon boran: vid alla –at verb tar man bort –n i mon boran 
 → mon in bora
Mon čálán: vid alla –it verb tar man bort –n i mon  čálán 
 → čálá, men -á förändras till –e, mon in čále
Mon orun: vid alla –ut verb tar man bort –n i mon orun 
 → oru, men –u förändras till ett –o, mon in oro 

Uddastaviga verb
Mon lean: tar bort –n i lean och sätter dit ett –t, mon in leat
Mon muitalan: tar bort –an i muitalan → mon in muital

Kontrakta verb
Mon ferten: tar bort –n i mon vid alla verb: mon in ferte
Mon liikon: mon in liiko
Mon čohkkán: mon in čohkká

Imperativ (uppmaning) 
Vid uppmaning används samma form av verbet som huvudverbet 
i  negering, t.ex. boađe! – loga! – mana! – bora!

Imperativ med negering
Ale boađe! Ale bora! Ale mana!
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Pre- och postpositioner 
Pre- ja postposišuvnnat  

Prepositioner står framför ett substantiv (pre = före).
Postpositioner står bakom ett substantiv (post = efter).

På samiska används oftast postpositioner.
Mon lean áhku luhtte.

På svenska används prepositioner.
Jag är hos farmor/mormor.

Före prepositioner och postpositioner står huvudordet i kasuset  
genetiv. t.ex. Peanna lea beavddi nalde. Beana lea seaŋgga vuolde.

luhtte  Mon lean áhku luhtte.
lusa  Mon manan áhku lusa.
nalde  Girji lea beavddi nalde.
nala  Bija girjji beavddi nala.
vuolde  Gii lea seaŋgga vuolde?
vuollái  Beana manai beavddi vuollái.
mielde  Boađe mu mielde!
maŋis  Mánná viegai eatni maŋis.
guoras  Gii čohkká du guoras?
ovddas  Ale čuozzo mu ovddas!
duohkin Son lea dálu duohkin.
vuostá  Ale vuoje muora vuostá!
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Frågeord 
Jearaldatsánit  

Mii du namma lea?  Vad heter du? 
Mii dat lea?  Vad är det? 

Maid don jugat?  Vad dricker du? 
Maid don logat?  Vad läser du? 

Gii son lea?  Vem är hon/han? 
Gii boahtá?  Vem kommer? 

Gos don orut?  Var bor du?
Gos don leat?  Var är du? 

Gosa son manná? Vart går hon/han?

Galle diibmu lea?  Vad är klockan? 
Galle máná dus lea?  Hur många barn har du? 

Got manná?  Hur går det? 

Goas don boađát?  När kommer du? 
Goas dus lea riegádanbeaivi?  När har du födelsedag? 
 

Go = vi använder go när vi frågar utan frågeord (verb+go) 
Lea go dus beana?  Har du hund? 
Jugat go gáfe?  Dricker du kaffe?

Övning 1

Grammatik
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 du namma lea?  Mu namma lea Elle.

 Elle orru?  Elle orru Lulejus. 

 lea du mobiilanummar?  Mu mobiilanummar  
 lea 073 234 561.

Lea  dus beana?  Mus lea beana. 

 son lea?  Son lea Máhtte.

 don jugat?  Mon jugan čázi.

 don dagat?  Mon logan girjji. 

 nieidda namma lea?  Nieidda namma lea Liisá. 

 diibmu lea?  Diibmu lea golbma. 

Lea  dus peanna?  Mus lea peanna. 

 áhčči lea?  Áhčči lea ruovttus.

Boađát  mu lusa odne?  Mon boađán.

 don manat?  Mon manan ruoktot. 

 manná? (Hur går det?)  Dat manná buorit.

Övning 2

Grammatik
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Sammanställning
över teman, centralt innehåll och grammatiskt innehåll

Tema 1–3 här lär eleven sig 1–3 grammatik 4–6 här lär eleven sig 4–6 grammatik
Familj •  Att kunna berätta  

om dig själv
•  Att kunna berätta  

något om din familj
•  Att kunna några  

hälsningsfraser
•  Att kunna ställa  

några enkla frågor
•  Att kunna läsa och 

förstå enkla ord

Frågeord:  
mii, gii, gos 
Verb: mon lean, 
don leat, son lea, 
mus lea

•  Att kunna presentera 
dig själv 

•  Att kunna presentera 
din familj

•  Att kunna  
hälsningsfraser

•  Att kunna ställa frågor 
•  Att kunna läsa och 

förstå enkel text

Frågeord:  
mii, gos, gii 
Verb: mon orun, 
don orut, son 
orru, mus lea, dus 
lea, sus lea, mis 
lea, lea go dus 
pronomen:  
mu, du, su

Räkne- 
ord 
Klocka

•  Att kunna siffrorna 
0–12

•  Att kunna svara på 
frågan: hur många

•  Att kunna säga vad 
klockan är i hel- och 
halvtimme

Verb: mus leat 
Frågeord: galle

•  Att kunna siffrorna upp 
till 100

•  Att kunna fråga och 
svara på: hur gammal 
är du, vad är klockan, 
hur många

•  Att kunna: hel- och 
halvtimme, kvart i och 
kvart över

Verb:  
1:a p. Sg. (Mon) 
Frågeord: galle

Kläder •  Att kunna orden för 
kläder

•  Att kunna använda:  
ta av och ta på sig 
kläder

•  Att kunna fråga:  
vem har, vad har du

•  Att kunna säga:  
jag har/jag har inte

Verb, negation, 
frågeord:  
mus lea/mus ii 
leat, mii dus lea?, 
Geas lea?, Lea go 
dus? Gos lea? 
Imperativ:  
(3.P.Sing) bivttas! 

•  Att kunna orden för 
kläder

•  Att kunna använda: ta 
av och ta på sig kläder

•  Att kunna fråga:  
var är, vem har

•  Att kunna säga:  
jag, du, han/hon har/
har inte

•  Att kunna singular- och 
pluralform av några 
ord för kläder

Pronomen: mus/
dus/sus lea/leat, 
mus/dus/sus  
negation: ii/eai 
leat 
Imperativ: 3.P.Sg. 
Substantiv:  
sing, plur 
Frågeord:  
geas lea/leat, gos

Färger •  Att kunna några färger
•  Att kunna fråga och 

svara på frågan:  
vilken färg

•  Att kunna: stor och 
liten

•  Att kunna läsa och  
följa en enkel instruk-
tion

Adjektiv-  
predikativform: 
färger, stor, liten

•  Att kunna färgerna 
•  Att kunna beskriva och 

berätta om något med 
hjälp av färger 

•  Att kunna läsa och följa 
en enkel instruktion 

•  Att kunna skilja på 
formerna: ruoksat och 
rukses osv

•  Att kunna: stor och 
liten, ung och gam-
mal 

Adjektiv-  
predikativattri-
but form: färger

Alfabetet •  Att känna till det  
samiska alfabetet

•  Att känna till vilka 
bokstäver som skiljer 
sig från det svenska 
alfabetet

•  Att kunna det samiska 
alfabetet

•  Att kunna vilka bok- 
stäver som skiljer 
sig från det svenska 
alfabetet

•  Att kunna vilka bok- 
stäver som bara före-
kommer inne i ord
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Skolan • Att kunna några  
klassrumsord

• Att kunna samtala 
om ditt klassrum 
och skolan

• Att kunna berätta 
vad jag gör i skolan

Verb: mon logan, 
mon čálán  
Frågeord: maid

• Att kunna några  
klassrumsord 

• Att kunna samtala 
om ditt klassrum  
och skolan

• Att kunna berätta 
vad jag gör i skolan

• Att kunna skolämnen 
på samiska

• Att kunna använda 
ut, ute och in, inne

Substantiv:  
nom, ack 
Verb: mon, don, 
son

Mat • Att kunna några  
ord för mat 

• Att kunna säga:  
dricka, äta

• Att kunna svara på 
frågan: vad äter du, 
vad dricker du? 

• Att kunna tacka för 
maten

Verb 
imperativ: atte

• Att kunna säga: 
dricka, äta, ge mig, 
tacka för maten

• Att kunna samtala 
om mat

• Att kunna använda: 
láibi- láibbi

Substantiv:  
nom, ack liikot  
+ illativ 
Frågeord: masa  
+ liikot, maid 
Verb: mon, don, 
son

Hus-
geråd

• Att kunna ord för 
bestick

• Att känna till några 
husgeråd

Substantiv:  
nom- mus lea 
ack – atte munnje

• Att kunna ord för 
bestick 
att kunna ord för 
husgeråd

Substantiv: nom, 
ack

Sápmi • Att känna till områ-
det sápmi

• Att känna till län-
derna i sápmi på 
samiska

• Att känna till ditt 
eget språkområde

• Att känna till den  
samiska flaggan

• Att känna till den  
samiska national- 
sången

Substantiv:  
lok – orter, länder 
Verb: mon,  
don, son  
Frågeord: gos 

• Att känna till  
området sápmi

• Att känna till de 
större orterna i 
sápmi

• Att kunna länderna i 
sápmi på samiska

• Att kunna de olika 
nationaliterna i sápmi 
på samiska

• Att kunna fakta om 
den samiska flaggan

• Att kunna sjunga 
med i samernas 
nationalsång

Substantiv:  
lok – länder, orter 
Verb: mon, don, 
son + leat + 
 leamaš

Kolten • Att kunna ord som 
hör till kolten

• Att känna till kolten 
från området du  
härstammar ifrån

• Att känna till olika 
koltar i sápmi

Lea go dus/sus? 
Mus/dus/sus lea 
dus/sus ii leat

• Att kunna ord som 
hör till kolten

• Att kunna berätta om 
kolten från området 
du härstammar ifrån

• Att kunna koltar 
från olika områden i 
sápmi

Substantiv:   
nom, ack 
Verb: son, dus ii 
leat, sus ii leat

Vecko-
dagar

• Att kunna vecko- 
dagarna

• Att kunna: vecka, 
dag, i dag, i morgon, 
igår

Frågeord:  
mii beivviid

• Att kunna:  
veckodagarna

• Att kunna: på mån-
dag osv.

• Att kunna fråga:  
vilken dag det är

• Att kunna: igår, idag 
och i morgon

Frågeord:  
mii beivviid, 
galle beaivvi 
Substantiv: nom, 
ack – veckodagar
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Kroppen • Att kunna några ord 
för kroppsdelar och 
rörelse

Substantiv: nom 
sg, pl  
Verb: mon  

• Att kunna kropps- 
delarna

• Att kunna beskriva 
hur någon ser ut

• Att kunna några ord 
om när du är sjuk

• Att kunna rörelse-
verb

Substantiv:  
nom, kom, sg, pl

Hemmet • Att kunna några ord 
som hör till hemmet

• Att kunna: på något,  
i något eller någon- 
stans

Substantiv: lok, 
Verb: imperativ 
Pronomen:  
munnje, dutnje, 
sutnje 

• Att kunna ord som 
hör till hemmet

• Att kunna några  
uppmaningar

• Att kunna säga  
som t.ex. I köket,  
i rummet osv.

• Att kunna använda  
till ... Och hos ...

Substantiv: lok 
Verb: imperativ  
Postpositioner: 
nala, nalde,  
Adverb: lusa, 
luhtte 
Pronomen:  
munnje, dutnje, 
sutnje

Färd- 
medel

• Att kunna de van-
ligaste orden för 
färdmedel 

• Att kunna berätta  
vad du gör

Substantiv: 
lokativ 
Verb: mon,  
don, son  
Frågeord: gii 

• Att kunna ord för  
färdmedel 

• Att kunna uttrycka 
som t.ex. I bilen,  
i båten osv.   

• Att kunna berätta hur 
du färdas  

Substantiv: nom, 
ack, lok, kom 
Negation: mon in  
Frågeord: gii

Jojk • Att känna till vad 
jojk är

• Att känna till några  
samiska jojkare

Verb: son • Att känna till om 
vad jojk är att kunna 
skilja på traditionell 
och modern jojk

Frågeord: gean 
pronomen: moai, 
doai, soai

Terräng • Att kunna några  
terrängord

• Att kunna säga 
några meningar till 
bilden

Substantiv:  
nom, ack

• Att kunna terräng- 
orden 

• Att kunna berätta 
utifrån en bild om 
terrängen 

Substantiv:  
nom, ack, lok  
Verb: mon, don, 
son, mii 
satsbyggnad

Himla-
valv

• Att kunna några ord 
för himlavalvet

• Att kunna berätta 
om himlavalvet

• Att kunna skriva nå-
gra enkla meningar

Adjektiv • Att kunna ord för  
himlavalvet 

• Att kunna några  
samiska stjärnbilder

• Att kunna berätta 
om himlavalvet

• Att kunna skriva  
meningar

Verb: son 
adjektiv

Väder • Att kunna några ord 
om väder 

• Att kunna berätta, 
fråga och svara om 
vädret

Frågeord: makkár 
Adjektiv

• Att kunna väderord 
kunna några fraser 
om väder

• Att kunna berätta, 
fråga och svara om 
vädret

Verb: moai letne, 
doai leahppi,  
soai leaba, dat 
muohttá (3p)
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Månader • Att känna till  
namnen på  
månaderna

• Att känna till vad 
månadernas namn 
betyder

Substantiv:  
lok – månader

• Att lära dig namnen  
på månaderna 

• Att känna till vad 
månadernas namn 
betyder 

• Att kunna skriva och 
berätta vad som  
händer i januari,  
i februari osv.

Substantiv:  
lok – månader 
Frågeord:  
mii mánuid 
Postpositioner:  
maŋŋil, ovdal

Stállu • Att veta vem stállu är
• Att kunna beskriva 

stállu

Adjektiv attri-
butform: stuorat, 
ropmi, čáhppat 
verb: negation

• Att veta vem stállu 
är att kunna beskriva 
stállu

• Att kunna återberät-
ta en stálluberättel-
se 

Adjektiv:  
predikativ-,  
attributform 
Substantiv:  
genitiv, sg

Same-
byar

• Att känna till något  
om en sameby

Substantiv: lok 
Pronomen:  
mii, dii, sii + leat 

• Att kunna berätta  
om en sameby

• Att kunna några  
samebyar

Substantiv: ill 
Pronomen:  
mii, dii, sii +verb 
Frågeord: gosa

Kåtan • Att kunna skilja på 
goahti och lávvu 

• Att kunna några  
interiörord

Verb: imperativ • Att känna till olika 
typer av kåtor

• Att känna till samer-
nas olika boende- 
former  historiskt

• Att kunna interiör- 
ord 

Verb: imperativ 
postpositioner

Slöjd • Att känna till några 
samiska slöjd- 
föremål

• Att känna till olika 
slöjdmaterial

Substantiv: ack 
verb

• Att känna till samiska 
slöjdföremål

• Att känna till olika 
slöjdmaterial och  
användnings- 
områden

• Att kunna berätta 
om hur du gör en 
kniv och en kaffepåse

Frågeord: goas 
substantiv: illativ 
pronomen: moai, 
doai soai munnos, 
dudnos, sudnos

Årstider • Att känna till de åtta 
årstiderna 

• Att kunna de åtta 
årstiderna

• Att kunna skriva 
något om de åtta 
årstiderna

Adjektiv:  
komparation

Samiska • Att känna till de tre 
samiska huvud- 
språken

• Att förstå några 
fraser på de tre 
varieteterna

• Att känna till det  
samiska språket 

• Att känna till språk- 
områdena i sverige

• Att kunna några 
fraser på de tre 
varieteterna

Djur • Att kunna namnge 
några djur i sápmi

• Att kunna namnge  
några insekter i 
sápmi 

Adjektiv • Att kunna namnge  
djur i sápmi 

• Att kunna namnge 
insekter i sápmi

• Att kunna skriva fak-
ta om något djur

Adjektiv 
verb: das lea,  
das leat 
pronomen:  
mon, mu, mu
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Länkar och källor
Sagor och berättelser
Stadsduvan och bullmåsen, fem avsnitt
Program 2 Haren och kaninen
www.ur.se/Produkter/150906-Stadsduvan-och-Bullmasen- 
nordsamiska-Haren-och-kaninen

Katten, musen, tiotusen, tio program 
www.ur.se/Produkter/144652-Katten-musen-tiotusen- 
nordsamiska-Om-ett

Boken Cugu
www.ur.se/webbplatser/cugu/

Radioskrivarklubb, Barn från Gällivare som har skrivit,  
tio program
• www.ur.se/Produkter/179615-Radioskrivarklubben- 

nordsamiska-Strossel-och-Skoldpaddan
• www.ur.se/Produkter/179614-Radioskrivarklubben- 

nordsamiska-Kossan-Hetta-och-musen-Myra
• www.ur.se/Produkter/179613-Radioskrivarklubben- 

nordsamiska-Gubben-och-gumman

Korta sagor
Lokvargen
www.ur.se/Produkter/147997-Smasagor-nordsamiska-Lokvargen

Adjö herr Muffin
www.ur.se/Produkter/147809-Smasagor-nordsamiska-Adjo 
-herr-Muffin

Grodan och främlingen
www.ur.se/Produkter/147613-Smasagor-nordsamiska-Grodan 
-och-framlingen

Sagor 
Skapeleseberättelse
www.ur.se/Produkter/139893-Samiska-sagor-Skapelseberattelsen

Solgåvan
• www.ur.se/Produkter/139894-Samiska-sagor-Solgavan
• www.ur.se/Produkter/155547-Cugu-Del-1
• www.ur.se/Produkter/139895-Samiska-sagor-Jatten-som-fiskade
• www.ur.se/Produkter/139896-Samiska-sagor-Lemet-gifter-sig 

http://www.ur.se/Produkter/150906-Stadsduvan-och-Bullmasen-nordsamiska-Haren-och-kaninen
http://www.ur.se/Produkter/144652-Katten-musen-tiotusen-nordsamiska-Om-ett
http://www.ur.se/webbplatser/cugu/
http://www.ur.se/Produkter/179615-Radioskrivarklubben-nordsamiska-Strossel-och-Skoldpaddan
http://www.ur.se/Produkter/179614-Radioskrivarklubben-nordsamiska-Kossan-Hetta-och-musen-Myra
http://www.ur.se/Produkter/179613-Radioskrivarklubben-nordsamiska-Gubben-och-gumman
http://www.ur.se/Produkter/147997-Smasagor-nordsamiska-Lokvargen 
http://www.ur.se/Produkter/147809-Smasagor-nordsamiska-Adjo-herr-Muffin 
http://www.ur.se/Produkter/147613-Smasagor-nordsamiska-Grodan-och-framlingen
http://www.ur.se/Produkter/139893-Samiska-sagor-Skapelseberattelsen
http://www.ur.se/Produkter/139894-Samiska-sagor-Solgavan
http://www.ur.se/Produkter/155547-Cugu-Del-1
http://www.ur.se/Produkter/139895-Samiska-sagor-Jatten-som-fiskade
http://www.ur.se/Produkter/139896-Samiska-sagor-Lemet-gifter-sig
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• www.ur.se/Produkter/139897-Samiska-sagor-Besok-i- sajvalandet
• www.ur.se/Produkter/139898-Samiska-sagor-Stallo-gifter-sig
• www.ur.se/Produkter/139901-Samiska-sagor-Hur-den-rike- 
• blev-fattig-och-den-fattige-rik
• www.ur.se/Produkter/139898-Samiska-sagor-Stallo-gifter-sig
• www.ur.se/Produkter/139899-Samiska-sagor-Sajvasjons-botten
• www.ur.se/Produkter/139900-Samiska-sagor-Sajvasjon

Renen
www.ur.se/Produkter/139902-Samiska-sagor-Varfor-renen 
-har-bla-klovar

Fakta på nätet
Identitet
www.ur.se/Produkter/170859-Barnaministeriet-Dokumentar 
-Loellas-resa

Länkar var man kan läsa mer om samer.
www.samer.se
www.infosapmi.se 
www.sametinget.se
www.minoriteter.se

Jojk
www.samer.se/1201

Samisk stjärnhimmel
www.ur.se/gulahalan/01_pdf/giellaoahpas.pdf

Läromedel på nätet
Länk till Kåfjord kommuns sida med samisk läromedel
www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html 
www.kafjord.kommune.no/goahti-ja-lavvu.4486556-21590.html 

Länk till Tema Modersmål ”Bildtema”
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm 

Samiskt läromedel UR – Gulahalan, Grammatik
www.ur.se/gulahalan/01_pdf/giellaoahpas.pdf

http://www.ur.se/Produkter/139902-Samiska-sagor-Varfor-renen-har-bla-klovar
http://www.ur.se/Produkter/170859-Barnaministeriet-Dokumentar-Loellas-resa
www.samer.se 
www.infosapmi.se
www.sametinget.se
www.minoriteter.se
http://www.samer.se/1201
http://www.ur.se/gulahalan/01_pdf/giellaoahpas.pdf
http://www.kafjord.kommune.no/nytt-algu-hefte.4486443-21590.html  
http://www.kafjord.kommune.no/goahti-ja-lavvu.4486556-21590.html
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ns/nordsamiska.htm
http://www.ur.se/gulahalan/01_pdf/giellaoahpas.pdf
http://www.ur.se/Produkter/139897-Samiska-sagor-Besok-i-%C2%ADsajvalandet%E2%80%A2
http://www.ur.se/Produkter/139898-Samiska-sagor-Stallo-gifter-sig
http://www.ur.se/Produkter/139901-Samiska-sagor-Hur-den-rike-%E2%80%A2
http://www.ur.se/Produkter/139898-Samiska-sagor-Stallo-gifter-sig
http://www.ur.se/Produkter/139899-Samiska-sagor-Sajvasjons-botten
http://www.ur.se/Produkter/139900-Samiska-sagor-Sajvasjon
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Samiska ordböcker
Satni.org
http://giellatekno.uit.no/

Läroplattform
http://oahpa.no/
www.e-skuvla.no/
e-girji.net
http://sanit.oahpa.no
http://logas.no
http://clu.uni.no/bildetema/

Appar
muohta
giellaspeallu
NRK jodi

Samiska bokförlag i Norge
http://calliidlagadus.org/web Bok- och digitalform
http://www.davvi.no/ Buresboahtin, Boađe mu mielde,  
Sárá ja su ustibat e-girjjit (under Sájus-šeb)
ovttas.no sami oahpponeavvut

Ordböcker
Sátnegirji Ordbok, Mikael Svonni Forfatternes Forlag 2013

Sámi – dáru sátnegirji Samisk – norsk ordbok, Brita Kåven; 
 Johan Jernsletten, Ingrid Nordal, John Henrik Eira, Aage 
 Solbakk, Davvi Girji, 1995

Satni.org
http://giellatekno.uit.no/
http://oahpa.no/
http://www.e-skuvla.no/
e-girji.net
http://sanit.oahpa.no
http://logas.no
http://clu.uni.no/bildetema/
http://calliidlagadus.org/web
http://www.davvi.no/ Buresboahtin, Boađe mu mielde, Sárá ja su ustibat e-girjjit
https://ovttas.no/
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Grammatik
www.ur.se/webbplatser/gulahalan/01_pdf/giellaoahpas.pdf

Sång, musik och jojk
http://kampanj.samer.se/pages2/jojka.asp (Gör din egen jojk)

Övriga länkar
http://prod.ovttas.no/nb/dolastallan

http://www.ur.se/webbplatser/gulahalan/01_pdf/giellaoahpas.pdf
http://kampanj.samer.se/pages2/jojka.asp
http://prod.ovttas.no/nb/dolastallan


145



146


	Förord
	Till läraren
	Innehåll
	1. Familjepresentation
	2. Räkneorden, klockan
	3. Kläder
	4. Färger
	5. Alfabetet
	6. Skolan
	7. Mat
	8. Husgeråd
	9. Sápmi
	10. Kolten
	11. Veckodagar
	12. Kroppen
	13. Hemmet
	14. Färdmedel
	15. Jojk
	16. Terräng
	17. Himlavalvet
	18. Väder
	19. Månader
	20. Stállu
	21. Samebyar
	22. Kåtan
	23. Slöjd
	24. Åtta årstider
	25. Samiska språket
	26. Djur i Sápmi
	27. Grammatiksidor kort om grammatik



