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Förord
Samerna är Sveriges urfolk som skyddas även som nationell minoritet med ferhundraåriga anor i Sverige. 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 fnns
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 lärare 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 särskilt tack till skribenterna Elsy Labba och Ewa-Christina
Blind i Jokkmokk, till Kerstin Nilsson i Poultsa och professor Mikael Svonni vid
universitet i Tromsö samt till Siri Kappfell Päviö och Lailja Mattson Magga som
anpassat materialet till sydsamiska. Även ett 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 modersmålsundervisningen i sydsamiska.
Stockholm 2015-12-14
Pia Enochsson
Avdelningschef
Mats Wennerholm
Undervisningsråd

Till läraren
Samiska som andra språk – lärarvägledning riktar sig till
lärare som undervisar nybörjare i sydsamiska som andraspråk i årskurserna 1–3 och 4–6. Materialet grundar sig på
sameskolans kursplan för samiska som andraspråk, enligt
Läroplanen för sameskolan 2011 och betonar sambandet
i nybörjarundervisningen mellan samisk kultur, samernas
historia och det nutida samhället.
Materialet är i sig självt inte något färdigt undervisningspaket utan ett hjälpmedel som man kan använda vid planering av undervisning. Lärarvägledningen 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 fnns 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. Materialeti 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 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
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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 undervisningen 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 fnns 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, december 2015

Materialet är bearbetat och översatt till
Sydsamiska av Siri Kappfell Päiviö.
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Fuelhkie
Buarastehtedh

Kapitel

1

Familjepresentation
B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
•
•
•
•
•

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
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Lärarblad

Baakoeh
hej
nomme
fuelhkie
tjidtjie
aehtjie
vïelle
åabpa
baernie
nïejte
aehtjaahka/
tjidtjaahka
aehtjaajja/
tjidtjaajja
jïh/gon
mij
gie
gusnie
guktie

hej
namn
familj
mamma
pappa
bror
syster
pojke
ficka
farmor/mormor
farfar/morfar
och
vad
vem
var
vad

Jiehtegh
Buaregh! (handhälsar)
Guktie dov nomme?
Gusnie datne årroeh?
Manne leam …
Manne …
Mov lea ...

Mov nomme lea …
Manne …: esne årroeminie
nïejte
baernie
tjidtjie
årroeminie
vïelle
åabpa
aehtjie

Guktie dov tjidtjien nomme?
Guktie dov aehtjien nomme?
Guktie dov åabpan/vïellen nomme?
Gie datne leah?
Mij dïhte lea?

Tjidtjien nomme …
Aehtjien nomme …
Mov åabpan/vïellen nomme …

Manne leam …
Daate lea …

Tjidtjie, aehtjie, åabpa jïh vielle lea mov …
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Lärarblad

Laavenjassh
Gihtjemebaakoeh: mij, gie, gusnie, guktie
Verbh: manne leam, datne leah, dïhte/Næjla lea, mov lea

Kultuvre
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 bara aahka eller tjidtjaahka/aehtjaahkka till någondera av
dem. På liknade sätt kan man säga aajja eller tjidtjaajja/
aehtjaajja till morfar eller farfar.
Bland samerna har det varit tradition att ge barnen namn efter
döda släktingar. Vilket namn barnet skulle få fck 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.

Tekste
Buaregh! (handhälsar)
Mov nomme Sire.
Mov fuelhkie leah tjidtjieh aehtjieh, vïelle jïh åabpa.
Mov lea bïenje.
Manne Staaresne årroem.
Gie datne?
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Lärarblad

Laavenjassh
Lohketæjjese
• 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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Fue lhk ie bua ras teh ted h

Övning 1

Fuelhkie,
buarastehtedh
Bïejh sïevem rïektes baakoej gaske.
Buaregh

namn

manne leam

jag bor …

nomme

hej (handhälsar)

mov nomme

i Vilhelmina

Manne … esne årroem

jag är

Vualtjarisnie

mitt namn

vïelle

mamma

tjidtjie

bror

aehtjie

syster

åabpa

familj

fuelhkie

pappa

Lohkh jïjtsasse
jallh voelpine
Sire

Buaregh, guktie dov nomme?

Gååsta Mov nomme Gååsta.
Guktie dov nomme?
Sire

Mov nomme Sire.
Gusnie datne årroeh?

Gååsta Manne Stuehkesne årroem.
Gusnie datne årroeh?
Sire

Manne Vualtjarisnie årroem.
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Låhkoe
Tsåahka

Kapitel

2

Räkneorden, klockan
B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

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

Baakoeh
0
1
2
3
4
5
6

nulle
akte
göökte
golme
njielje
vïjhte
govhte

tsåahka
bielie

7
8
9
10
11
12

tjïjhtje
gaektsie
uktsie
luhkie
luhkieakte
luhkiegöökte

klocka
halv

Jiehtegh
Man gellie åabpah dov leah?
Mov leah ...
vïjhte
Mij lea 3 jïh 3?
golme
Mennie mieresne daelie lea?
Tsåahka lea ...
bielie göökte

göökte

uktsie

luhkie

govhte

vïjhte

bielie tjïjhtje

Laavenjassh
Verbh: mov lea/mov leah
Gihtjemebaakoeh: mennie, man gellie

Spïele, musihke jïh
stååkedidh
•
•
•
•
•

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

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
• App Store: gielese (gratis)
• Niga, Sápmi knackar på, baakoeh
• http://kuvsje.oahpa.no/index.php/2014/04/22/tsaahka/

Laavenjassh
Lohkehtæjjese
• 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.
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Låh koe tså ahk a

Övning 2

Bïejh sïevem rïektes låhkojde

nulle
akte
göökte
golme
njielje
vïjhte
govhte
tjïjhtje
gaektsie
uktsie
luhkie
luhkieakte
luhkiegöökte
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Låh koe tså ahk a

Övning 1

Tjaelieh guktie ellies
baakoem sjædta?
njie

je

a

göö

te

go

u

tsie

vï

hte

l

gae

me

tsie
ovhte

tjïj

hkie
nu

t

tje

e
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Låh koe tså ahk a

Övning 3

Guvvedh mennie
mieresne tsåahka lea

Tsåaka lea akte.

Tsåahka
lea göökte.

Tsåahka lea bielie golme.

Tsåahka lea
bielie vïjhte.

Tsåahka
lea gaektsie.

Tsåahka
lea luhkie.

Tsåahka lea
bielie tjïjhtje.
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Kapitel

Vaarjoeh

3

Kläder
B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
•
•
•
•

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
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Lärarblad

Baakoeh
sjåarhta
tråajja
måvhkah
gaamegh
healma
guapah
lijnie
tjohpe
vaanhtsh

tröja
jacka
byxor
skor
kjol
sockar
halsduk
mössa
vantar

gaamedidh att ta på sig skorna
noeledidh
att klä av sig
gåårvedidh att klä på sig

Jiehtegh
Mij dov lea
Mov lea …
Mov ij leah …
Mejtie dov lea …?
Mov lea …
Mov
Mov ij leah …
Gïen lea …?
Mov lea …

sjåarhta

healma

lijnie

sjåarhta
lijnie

tråajjoe
sjåarhta

tjohpe
tråajjoe

lijnie

tjohpe

healma

Gåårvedh tråajjoem!
Noelh tråajjoem!
Gåårvedh!

Gïelelearoe
Verbh: mov lea, mij dov lea?, gien lea?, Mejtie dov lea?
(njyöjhkeme) mov ij leah
(Imperatijve, 3.p.sg.) Gåårvedh!
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Lärarblad

Spïele, musihke jïh
stååkedidh
• Korsord
• Anita Aagard Dunfjell, Lyjhkebe laavlodh

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
•
•
•
•
•

Mov voestes 1000 baakoeh
Voestes 100 baakoeh
http://sijtijarnge.no/laejsan-orre-vaarjoeh/
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ss/8/sydsamiska.htm
http://kuvsje.oahpa.no/index.php/2014/02/24/klaerie
-jih-vaarjoeh/

Laavenjassh
Lohkehtæjjese
• 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 fer kort, är
det fer 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. Mov lea sjåarhta. Gien lea lijnie? Den elev
som har en halsduk överst på sitt kort ska svara på samma
sätt, Mov lea ... och så vidare. När man är tillbaka till den elev
som började så är leken slut.
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Vaa rjo eh

Övning 1

Mov lea ...

Gïen lea ...?

Mov leah …

Gïen lea …?

Mov lea …?

Gïen leah ...?

Mov leah ...

Gïen leah ...?

Mov lea ...

Mov lea ...

Gïen leah ...?

Gïen lea …?

Mov lea ...

Gïen leah ...?

Mov leah ...

Gïen lea ...?
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Kapitel

Klaerieh

4

Färger

B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
•
•
•
•

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

Baakoeh
rööpses
plaave
kruana
viskes
provne
tjeehpes
veelkes
stoerre
onne

röd
blå
grön
gul
brun
svart
vit
stor
liten

Jiehtegh
Mij klaeride daate?
Daate lea …
Bïjle lea …
Mov bïenje lea …
Mov gaahtoe lea …

rööpses
rööpses
stoerre
onne

viskes
plaave
onne
stoerre

tjeehpes
kruana

Gïelelearoe
Adjektijvh: rööpses, veelkes, tjeehpes, onne, stoerre, viskes

Spïele, musihke jïh
stååkedidh
•
•
•
•
•
•

Färgleken
Under hökens vingar
Färgbingo
Kims lek
Färgmemory
Loppan (med färg och siffror)
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Lärarblad

Kultuvre
Färgerna blå, röd, gul och grön fnns i den samiska
faggan och i de samiska dräkterna.
Mer att läsa under: www.samer.se (kolten)

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
•
•
•
•
•
•

App store: baakoeh, gïelespïele, ordbok
Niga, Sápmi knackar på
Samiska digitala alfabetet
Mov voestes 1000 baakoeh
Voestes 100 baakoeh
www.samer.se (kolten)

Teksth
Vuartesjh mov gåptoe dan leah gellie klaerieh.
plaave; viskes, rööpses, kruana aaj
Goltelh maam manne daelie jeahtam
plaave; viskes, rööpses, kruana

Laavenjassh
Lohkehtæjjese
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.
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Klaerieh

Övning 1

Klaeredh guktie
nummeridie vuesehte
Göökte: Biejjie lea viskes.
Golme: Bïjle lea plaave.
Akte: Moere lea kruana.
Govhte: Tæhtjoe lea tjeehpes.
Njielje: Okse lea veelkes.
Vïjhte: Gåetie lea rööpses.

2

1

6
3

4 5
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Kapitel

Alfabeete

5

Alfabetet
B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
• Det samiska alfabetet
• Vilka bokstäver som skiljer sig från det svenska alfabetet
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Lärarblad

Saemien alfabeete
Åarjelsaemien alfabeetesne lea nöörjen æ jïh sveerjen ö

a aa ae b d e
ea ee f g h i ï
ie ïe j k l m n
ng nj o oe p
r s sj t tj ts u
ua ue v y yö æ
öö å åa åe åå
Baakoeh
Samiska ord har alltid tryck på första stavelsen,
och vi har dessa 14 långa vokaler:
aa (lång a) som i
ae (uttalas ä) som i
ea (uttales ea) som i
ee (lång e) som i
ie (uttalas ie) som i
ïe (uttalas ïe) som i
oe (uttales oe) som i
ua (uttales ua) som i
ue (uttalas ue) som i
yö (uttalas yö) som i
öö (uttalas lång öö)
åa (uttalas åa) som i
åe (uttalas åe) som i
åå (uttalas med långt å)

aahka / mormor
baenie / pojke
eatneme / jord
eengkele / engel
iehkede / kväll
bïenje / hund
moere /ved
vuaja / han, hon kör
njuenie / näsa
jyöne / morbror
gööledh / att fska
dåahka / docka
tjåejjie / mage
som i tjååtsele / anka

Gïelelearoe
Titta på grammatiksidorna under alfabet.
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Spïele, musihke jïh
stååkedidh
Aagard Dunfjell Anita: Lyjhkebe laavlodh
Elsy Labba & Karoline Erikzon: Svïhtjeme-jïh laavlomestååkedimmieh
Davvi girrji: Tjïjhtje tjaebpies Laavlomh riejmh jïh diejvesjh
Holm Bull Ella: Laavloeh maanide

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvre
•
•
•
•
•
•
•
•

App Store: gïelespïele
E-skuvla: baakoe
Samiska digitala alfabetet
Ordbok
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ss/sydsamiska.htm
http://ovttas.no/sma/node/17805
http://ovttas.no/sma/node/17806
http://kuvsje.oahpa.no/index.php/2013/03/12/lyder-og-bokstaver/

Laavenjassh
Lohkehtæjjese
Följ länken och låt eleverna göra övningen bokstäver under
kapitel ett. Gör ett collage med bild och ord till varje långa vokal.
Lohkh dejtie baakojde learoehkigujmie.
aa

(lång a) som i

aahka / mormor

ae

(uttalas ä) som i

baernie / pojke

ea

(uttales ea) som i

eatneme / jord

ee

(lång e) som i

eengkele / ängel

ie

(uttalas ie) som i

iehkede / kväll

ïe

(uttalas ïe) som i

bïenje / hund

oe

(uttales oe) som i

moere / ved

ua

(uttales ua) som i

vuasta / ost

ue

(uttalas ue) som i

njuenie / näsa

yö

(uttalas yö) som i

jyöne / morbror

öö

(uttalas öö) som i

gööledh / att fska

åa

(uttalas åa) som i

dåahka / docka

åe

(uttalas åe) som i

tjåejjie / mage

åå

(uttalas med lång å) som i

våålese / ned
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Kapitel

Skuvle

6

Skolan

B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
• Några klassrumsord
• Att samtala om mitt klassrum och min skola
• Att berätta vad jag gör i skolan
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Baakoeh
skuvle
taavla
voesse
hælloe
stovle
gærja
buertie
peanna
skaarja
sïevestahke
skubpehke
daatovre
lohkehtæjja
learohke

skola
tavla
ryggsäck
hylla
stol
bok
bord
penna
sax
linjal
sudd
dator
lärare
elev

tjaeledh
lohkedh
ryöknedh
laavlodh
guvviedidh
darjodh

att skriva
att läsa
att räkna
att sjunga
att rita
att göra

Jiehtegh
Mij dov lea?
Mov lea …
peanna
Mov ij leah …
gærja
Maam datne darjoeh?
Manne …
tjaalam
Maam datne darjoeh?
Manne …
lohkem
Maam datne tjaalah?
Manne …
tjaalam

gærja
voesse

skubpehke
skubpehke

lohkem

ryöknem

gærjam

plaeriem

vaajesem

prieviem

Gïelelearoe
Verbh (1.p.sg.) manne lohkem, manne tjaalam
Gihtjemebaakoeh: mij, maam
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Spïele, musihke jïh
stååkedidh
• Aagard Dunfjell Anita: Lyjhkebe laavlodh
• Elsy Labba & Karoline Erikzon: Svïhtjeme-jïh
laavlomestååkedimmieh
• Davvi girrji: Tjïjhtje tjaebpies Laavlomh riejmh jïh diejvesjh
• Holm Bull Ella: Laavloeh maanide

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
•
•
•
•
•
•
•
•

Mov voestes 1000 baakoeh
Voestes 100 baakoeh
Sollanu Sárgon/Inger-Lise Aslaksen: Åvlan aarkebiejjie
App Store: gielese (gratis)
Samiska digitala alfabetet
Ordbok
Kraannan maanah
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ss/14/sydsamiska.htm

Kultuvre
Samiska barn kan välja att gå i en sameskola. I Sverige fnns det
idag fem sameskolor, i Karesuando, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk
och Tärnaby. Undervisningen är från förskoleklass till år sex. 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 fck undervisning i kristendom. I slutet av 1800talet 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 fnns att läsa: www.samer.se/1261
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Sku vle

Övning 1

Bïejh sïevem
baakoste gåvvan
taavla
voesse
hælloe
stovle
gærja
buertie
peanna
skaarja
daatovre
sïevestahke
skubpehke
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Kapitel

Beapmoeh

7

Mat
B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
•
•
•
•

Några ord för mat
Att använda orden dricka och äta
Att svara på frågan: vad äter du, vad dricker du?
Att tacka för maten
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Baakoeh
laejpie
gaahkoe
bearkoe
voeje
goerve
munnie
mielhkie
vuasta
tjaetsie
guelie

bröd
glödkaka
kött
smör
korv
ägg
mjölk
ost
vatten
fsk

vedtedh
jovkedh
byöpmedidh
gijhtedh

att ge
att dricka
att äta
att tacka

Jiehtegh
Maam datne byöpmedh/jovkh?
Manne …
byöpmedem/jovkem
laejpiem
goervem
prïhtjegem
Vedtieh munnjan …
voejem
vuastam
tjaetsiem
Manne Sirese vadtam …
gaahkoem
voejem
prihtjegem
Gæjhtoe! (säges om ting man får)
Gudtsien beapmoej åvteste! (säges bara när man får något att äta)
Utnieh læjnosth!

Gïelelearoe
Verbh: (1.p.sg.) manne byöpmedem, jovkem
(imperativ) (3.p.sg.) Vedtieh!

Spïele, musihke jïh
stååkedidh
•
•

http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ss/5/sydsamiska.htm
http://kuvsje.oahpa.no/index.php/2014/02/27/tjookesne/
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Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mov voestes 1000 baakoeh
Voestes 100 baakoeh
App Store: gielese (gratis)
Samiska digitala alfabetet
Ordbok
Cd: Kraannan maanah
www.samer.se/1203
www.e-skuvla.no/
https://portal.kunnskap.no/mod/hacp/runtime2/player.
html?sco=/raw/Courses/s_courses/samisk/Gastta_matta_
samegillii/kap1.fo&savebtn=0

Kultuvre
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, fsk, 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 konserveringens
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, fsk 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.
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Teksth
Daate goerve
Manne goervem
byöpmedem.
Daate laejpie.
Manne laejpiem
byöpmedem
Daate mielhkie.
Manne mielhkiem
jovkem.
Daate guelie.
Manne gueliem
byöpmedem.
Daate tjaetsie.
Manne tjaetsiem
jovkem
Daate gaahkoe.
Manne gaahkoem
Sirese vadtam.
Vedtieh munnjan
gaahkoem!
Daate voeje.
Vedtieh munnjan
voejem!
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Beapmoeh

Övning 1

Bïejh sïevem
baakoste gåvvan

laejpie
gaahkoe
bearkoe
voeje
goerve
munnie
mielhkie
vuasta
tjaetsie
guelie
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Kapitel

Tjöövkentjåenieh

8

Husgeråd
B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
• Ord för bestick
• Några ord för husgeråd
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Baakoeh
nejpie
buste
tsueptsie/tjåagka
kåahpe
klaase
mugge
guksie
gaerie
prïhtjhgiebnie
lihtie

kniv
sked
gaffel
kopp
glas
mugg
kosa
tallrik
kaffepanna
skål

Jiehtegh
Mov lea …
buste
Vedtieh munnjan … tsueptsiem

mugge
guksiem

giebnie
nejpiem

Gïelelearoe
Substantijvh: (genitijve) mov lea …
(illatijve) Vedtieh munnjan/munnjien …

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mov voestes 1000 baakoeh
Voestes 100 baakoeh
App Store: gielese (gratis)
Samiska digitala alfabetet
Ordbok
Cd: Kraannan maanah
www.e-skuvla.no
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ss/14/sydsamiska.htm
http://kuvsje.oahpa.no/index.php/2014/02/27/tjookesne/
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Kultuvre
Samerna har själva tillverkat sina bruksföremål av det man fått
från naturen. Av björkens vril gjorde man kåsor och andra slags
skålar, som naehpie. 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.

Teksth
Daate nejpie.
Mov lea nejpie.
Mov lea guksie
Mov lea guksie?
Daate kåahpe.
Vedtieh munnjan kåahpem!
Daate tsueptsie / tjåagka.
Vedtieh munnjan tsueptsiem / tjåagkam!
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Tjö övk ent jåe nie h

Övning 1

Bïejh sïevem
baakoste gåvvan
nejpie
buste
tsueptsie/tjåagkah
kåahpe
klaase
mugge
guksie
gaerie
prïhtjhgiebnie
lihtie
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Kapitel

Saepmie

9

Saepmie
B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
•
•
•
•
•

Om området Saepmie
Länderna i Saepmie på samiska
Mitt eget språkområde
Om samiska faggan
Samiska nationalsången

43

Lärarblad

Baakoeh
laante
Saepmie
Sveerje
Nöörje
Soeme
Russlaante

land
Sápmi
Sverige
Norge
Finland
Ryssland

Samer bor i:
laantesne
Saepmesne
Sveerjesne
Nöörjesne
Soemesne
Russlaantesne

i landet
i Sápmi
i Sverige
i Norge
i Finland
i Ryssland

Dearna
Vualtjere
Staare
Tjiehtele

Tärnaby
Vilhelmina
Östersund
Klimpfjäll

Jiehtegh
Gusnie datne årroeh?
Manne … årroem.
Staaresne

Vualtjarisnie

Tjiehtelisnie

Gusnie dïhte/Sire orre?
Dïhte … orre.
Dearnesne

Saepmesne

Stuehkesne

Gïelelearoe
Substantijvh: (inessijve) Sveerjesne, Dearnesne
Verbh: manne årroem, datne årroeh, dïhte/Næjla orre
Gihtjemebaakoe: gusnie
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Filmh, Svaalhtesh,
litteratuvrh
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mov voestes 1000 baakoeh
Voestes 100 baakoeh
Mov voestes 1000 baakoeh
Voestes 100 baakoeh
App Store: gielese (gratis)
Samiska digitala alfabetet
Ordbok
Cd: Kraannan maanah
www.e-skuvla.no

Kultuvre
• Läs om den samiska faggan, www.samer.se
• Berätta om samernas nationaldag, www.samer.se
• Lyssna på samiska nationalsången,
https://www.youtube.com/watch?v=3YSvS3UmN60
• Fakta om nationella minoriteter, www.minoriteter.se

Saepmie

Soeme

Russlaante

Nöörje
Sveerje

Laavenjassh
Lohkehtæjjese
• Rita och färglägg den samiska faggan.
• Titta på kartan över Saepmie. Berätta varför Saepmie
sträcker sig över fera länder.
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Gaeptiegåptoe/gapta

Kapitel

10

Kolten
B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
• Ord som hör till kolten
• Om kolten från det område som jag härstammar från
• Om olika koltar i Saepmie
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Baakoeh
lijnie
sælja, sïlpe
tjohpe
svætnoe,
beelhte, juvvie
skopmehke
voedtegh
goelkegaamegh
baarhkohkh
guapamåvhkah
skænhkah
boengeskuvmie

halsduk
brosch
mössa
bälte
allväderskrage
skoband
bällingskor
näbbskor, skor av barkat läder
strumpbyxor
skinnbyxor
barmkläde

Jiehtegh
Mah dov …?
Mov lea …
Mov ij leah …

tjohpe
gaeptie
tjohpe

gåptoe
tjåajjoe
skopmehke

svætnoe
nejpie
sælja, silpe

Mij dov lea …?
Dan lea …
Dan ij leah …

boengeskuvmie
gapta
sïlpe

sïlpe
boengeskuvmie
skopmehke

skopmehke
tjohpe
gåptoe

Mah dan leah …? voedtegh
Dan leah/ij leah … goelkegaamegh

baarhkohkh
guapamåvhkah

skænhkah

Gïelelearoe
Pronomenh: (genitijve) mov, dov, dan
Verbh: mov, dov, dan lea
Nyöjhkeme: mov ij leah, dan ij leah

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvh
Läs mer om koltar: www.samer.se/1207
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Gae pti e – gåp toe / gap ta

Övning 1

Tjaelieh baakoeh
rïektes sæjjan
lijnie
sïlpe/sælja
tjohpe
svætnoe/beelhte/juvvie
guapamåvhkah
voedtegh
goelkegaamegh
baarhkohkh
skænhkah
boengeskuvmie
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Kapitel

Våhkoebiejjieh

11

Veckodagar

B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
• Veckodagarna
• Vecka, dag, idag, imorgon, igår
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Baakoeh
måanta
dæjsta
gaskevåhkoe
duarsta
bearjadahke
laavvardahke
aejlege

måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag
lördag
söndag

biejjie
biejjieh
våhkoe
Daan biejjien lea
Jirreden lea
Jååktan lij
Mij biejjide

dag
dagar
vecka
idag är det
imorgon är det
igår var det
vilken dag

Jiehtegh
Mij biejjide daan biejjien?
Mij biejjide jirreden?
Mij biejjide jååktan lij?

Daan biejjien …
Jirreden lea …
Jååktan lij …

Gïelelearoe
Gihtjemebaakoe: Mij biejjide

Spïele, musihke jïh
stååkedidh
Tjïjhtje tjaepbies 1: laavloeh, rijmh jïh diejvesh
Våhkoen biejjieh
Tjïjhtje biejjieh våhkoen leah
Jïh manne dutnjan laavloem
Akte, göökte, golme, njielje
vïjhte, govhte, tjïjhtje
Måanta lea voestes
Dæjsta lea mubpie
Gaskevåhkoe gåalmede
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Jïh duarsta njealjede
Vïjhtede biejjie bearjadahke
Govhtede laavvardahke
Tjïjhtjede lea aejlege
Jïh dïhte abpe våhkoe.
Akte, göökte, golme, njielje
vïjhte, govhte, tjïjhtje
Voestes, mubpie, gåalmede, njealjede
Vïjhtede, govhtede, tjïjhtjede.

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
•
•
•
•

Tjïjhtje tjaebpies: Laavlomh, rijmh jïh diejvesh
Gïelem nastedh: Lyjhkebe laavlodh
Mov voestes 1000 baakoeh.
http://kuvsje.oahpa.no/index.php/2014/02/27/tjookesne/

Laavenjassh
Lohkehtæjjese
Bietskedh baakojde. Learohke rïektes baakoeh ektesne beaja.
måanta

måndag

dæjsta

tisdag

gaskevåhkoe

onsdag

duarsta

torsdag

bearjadahke

fredag

laavvardahke

lördag

aejlege

söndag

daan biejjien

idag

jirreden

imorgon

• Använd fraserna som mall för att samtala om veckodagarna.
• Lyssna på sången och sjung med. Fråga eleverna vad texten
handlar om.
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Våh koe nbi ejji eh

Övning 1

Tjaelieh rïektes
nummere biejjide
Lohkh voelpine ektine

Dæjsta

Gaskevåhkoe

Aejlege

Måanta

Bearjadahke

Duarsta

Laavvardahke
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Våh koe nbi ejji eh

Övning 2

Veeljh biejjiem jïh guvvedh
maam don biejjien darjoejih
Soptsesth biejjien bïjre
Daan biejjien

Duarsta

Aejlege

Gaskevåhkoe

Laavvardahke

Dæjsta

Bearjadahke

Måanta
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Våh koe nbi ejji eh

Övning 3

Bïejh sïevem rïektes
baakoej gaske
måanta

fredag

dæjsta

söndag

gaskevåhkoe

måndag

duarsta

onsdag

bearjadahke

tisdag

laavvardahke

torsdag

aejlege

lördag
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12

Bolle
Kroppen

B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
• Några ord för kroppens delar
• Ord för att höra, se och gå
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Baakoeh
bolle
åejjie
tjelmie
njaelmie
njuenie
bieljie
juelkie
voepth
gïete
tjåejjie
ravve/råvve
boelve

kropp
huvud
öga
mun
näsa
öra
fot
hår
hand
mage
ända
knä

vuejnedh
goltelidh
vaedtsedh

att se
att höra
att gå

Jiehtegh
Manne ... vuajnam
Manne ... govlem
Manne ... vadtsam

bïenjem
musihkem
gåatan

tjidtjiem
bïjlem
skuvlese

datnem
bïenjem
bïjlese

Gïelelearoe
Substantijvh: sg: akkusatijve, illatijve
Verbh: (1.p.sg.) manne govlem, manne vuajnam,
manne vaadtsam
Gihtjemebaakoe: maam (govlem, vuajnam)

Spïele, musihke jïh
stååkedidh
Tjelmie, tjelmie , njuenie njaelmie
Bieljie, bieljie voepth
åelkieh, gïete, tjåejjie, ravve, boelve, juelkie boelve
Tjelmie, tjelmie , njuenie njaelmie
Bieljieh, bieljieh voepth
åelkieh, gïete, tjåejjie, ravve, boelve, juelkie boelve
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Filmh, svaalhtesh,
litteratuvh
•
•
•
•
•
•
•
•

Gïelem nastedh: Lyjhkebe laavlodh
Mov voestes 1000 baakoeh
Voestes 100 baakoeh
App Store: gielese (gratis)
Samiska digitala alfabetet
Ordbok
Kraannan maanah
www.e-skuvla.no

Teksth
Bolle
Daate lea mov åejjie
Mov leah plaave tjelmieh
Gïete lea stoerre
Njuenie lea rööpses
Njaelmie lea onne
Mov leah bieljieh
Daah leah mov juelkieh
Mov leah tjeehpes voepth.

Laavenjasse
Lohkehtæjjese
Eleverna frågar varandra. T.ex:
A: Mij daate lea? (Tjuvtjedh! tjelmie)
B: Tjelmie.

57

Bol le

Övning 1

Tjaelieh baakoeh
rïektes sæjjan
1. bolle

5. njuenie

9. gïete

2. åejjie

6. bieljieh

10. tjåejjie

3. tjelmieh

7. juelkieh

11. råvve

4. njaelmie

8. voepth

12. boelve
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Gåetie

13

Hemmet

B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
• Några ord som hör till hemmet
• Att beskriva var något fnns:
på något, i något eller någonstans
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Baakoeh
gåetie
tjïehtjele
tjöövke
ohtjegåetie
stovle
buertie
våarhkoe/skåape
hælloe
okse
klaase
tjoevkese

hus
rum
kök
toalett
stol
bord
skåp
hylla
dörr
fönster
lampa

Jiehtegh
Gusnie ohtjegåetie?
Gusnie dïhte lea?
Dïhte lea …
ohtjegåetesne

tjöövkesne

Gusnie gærja?
Gærja (lea) … buertien nelnie

stovlen nelnie

gåetesne

Maam datne darjoeh?
Manne tv:m vuartesjem.
Jamhkeldh tjoevkesem!
Bïejh tjoevkesem!
Dahph oksem!
Rïhpesth oksem!
Vedtieh munnjan gærjam!
Manne gærjam dutnjan vadtam.
Manne gærjam Sirese vadtam.

Gïelelearoe
Sustantijvh: (inessijve) ohtjegåetesne
Verbh: (Imperatijve) Rïehpesth oksem! Gerundium: -minie
(håller på med något för ögonblicket)
Pronomenh: (illatijve) munnjien/munnjan, dutnjien/dutnjan,
sutnjien/sutnjan (illatijve) Sirese, Næjlese
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Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
• App store: gielese, ordbok, baakoeh,
samiska digitala alfabetet
• http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ss/sydsamiska.htm

Teksth
Gåetie
Daate lea mov gåetie.
Gåetie lea stoerre jïh
rööpses. Mijjieh daennie
gåetesne årroeminie.

Tjöövke
Aehtjie lea tjöövkesne.
Dïhte lihtieh bïsseminie.
Tjidtjie prïhtjegem jåvka.
Gærja lea buertien nelnie.
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Ståapesne
Gïe lea ståapesne?
Ailo lea ståapesne.
Dïhte flmem ståapesne
vuartesjeminie.

Ohtjegåetie
Gie lea ohtjegåetesne?
Tjidtjie lea ohtjegåetesne.
Dïhte baenide sköörreminie.
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Gåe tie

Övning 1

Guvvedh
vaajesen mietie
Daate lea mijjen tjöövke.
Tjöövkesne leah stovlh jïh buertie.
Tjöövkesne lea rööpses våarhkoe.
Daate lea mov tjïehtjele.
Mov tjïehtjelisnie lea stoerre seangkoe.
Daate lea ståapoe.
Ståapesne lea tjeehpes såffa.
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Skovhtestimmie

14

Färdmedel
B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
• De vanligaste orden för färdmedel
• Att berätta hur jag färdas
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Baakoeh
bïjle
sygkele
vïnhtse
girtie
skovtere
tjïektjestahke

bil
cykel
båt
fygplan
skoter
spark

vuejedh
vuelkedh
vaedtsedh
roehtedh

att köra
att gå, fara
att gå, promenera
att springa

Jiehtegh
Mov lea …

bïjle

girtie

vïnhtse

Manne … vuajam
Datne … vuajah
Dïhte … vuaja
Gïe vuaja?

ruvtieraajroem

vïnhtsem

bïjlem

Manne … roehtem
Datne … roehth
Dïhte … ruahta
Gïe ruahta?

gåatan

bovrese

skuvlese

Manne … vualkam
Datne … vualkah
Dïhte … vualka
Gie vualka?

ohtjegåatan

gåatan

bovrese

bïjlesne

vïnhtesne

girtesne

Gusnie lea?
Dïhte lea …

Gïelelearoe
Substantijve: (innesijve) bïljesne, (illatijve) bïjlese
Verbh: manne vualkam, datne vualkah, dïhte vualka
Gihtjemebaakoeh: gie, gusnie
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Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
•
•
•
•
•

App Store: gielese, ordbok, baakoeh, samiska digitala alfabetet
Mov voestes 1000 baakoeh
Voestes 100 baakoeh
http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ss/sydsamiska.htm
www.e-skuvla.no

Laavenjassh
Lohkehtæjjese
Sojjedh substantijvide nominatijve -, akkusatijve-, genitijve-, illatijve-,
inessijve jïh komitatijve

Nominatijve Akkusatijve

Genitijve

Illatijve

Inessijve

Ellatijve

Komitatijve

Bïjle

Bïjlem

Bïjlen

Bïjlese

Bïjlesne

Bïjleste

Bïjline

Ruevtieraa-

Ruevtieraa-

Ruevtieraa- Ruevtieraa-

Ruevtieraa-

Ruevtieraa-

Ruevtieraa-

jroe

jroem

jroen

jrose

jrosne

jroste

jrojne

Sygkele

Sygkelem

Sygkelen

Sygkelasse

Sygkelisnie

Sygkelistie

Sygkelinie

Girtie

Girtiem

Girtien

Gærtan

Girtesne

Girteste

Girtine

Busse

Bussem

Bussen

Bussese

Bussesne

Busseste

Bussine

Vïnhtse

Vïnhtsem

Vïnhtsen

Vïnhtsese

Vïnhtsesne

Vïnhtseste

Vïnhtsine

Skovtere

Skovterem

Skovteren

Skovterasse

Skovterisnie

Skovteristie

Skovterinie
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Teksth

Mij daate lea?
Bïjle.
Bïjle lea onne jïh plaave.

Mij daate lea?
Busse.
Busse båata.

Mov lea sygkele.
Sygkele lea viskes.
Dov lea sygkele?

Mov lea vïnhtse.
Vïnhtse lea orre.
Manne leam vïnhtesne.
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Ruvtieraajroe båata.
Aahka ruevtieraajrosne.
Aajja lea aaj ruevtieraajrosne.

Vuartesjh, girtie båata.
Gie lea girtesne?
Maanah leah giertesne.

Mij daate (lea)?
Tjïektjedahke.
Tjïektjesdahke lea rööpses.

- Govlh, skovtere båata!
Gie skovterem vuaja?
Næjla vuaja.
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Joejkeme

15

Jojk

B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
• Om vad jojk är
• Om några samiska jojkare
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Baakoeh
joejkeme
musihke

jojking
musik

joejkedh
laavlodh
goltelidh

att jojka
att sjunga
att lyssna

Jiehtegh
Aajja … juajka.

miesiem

skoerhtjem

sïejpe

hiphopm

popmusihkem

Gie lea Sofa Jannok?
Dïhte juajka/lååvle.
Maam dïhte goltele?
Dïhte … goltele.
joejkemem

Maam Jon-Henrik Fjällgren dorje?
Dïhte juajka.

Gïelelearoe
Verbh: dïhte juajka

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvh
• www.samer.se
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Spïele, musihke jïh
stååkedidh
Några förslag på samiska musikartister:
Intrique, Marie Boine, Aillohaš, Lars-Anders Kuhmunen,
Apmut-Ivar Kuoljok, Sofa Jannok, Jon-Henrik Fjällgren
http://kampanj.samer.se/pages2/jojka.asp

Kultuvre
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. tonhöjdsstegringen,
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 folkmusik. Detta har bidragit till att jojken har blivit mer känd och
representativ för samerna.

Laavenjassh
Lohkehtæjjese
• Lyssna på Simon Marainen, Jojken om Gusttu-viellja,
Vimme Sari, Danielen joejke med Jon-Henrik Fjällgren.
• Följ länken nedan och gör en egen jojk.
http://kampanj.samer.se/pages2/jojka.asp

71

Kapitel

Eatneme

16

Terräng

B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
• Några terrängord
• Att säga några meningar till en bild
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Baakoeh
nominatijve

akkusatijve

fjäll

vaerie

vaeriem

bäck

johke

johkem

älv

jeanoe

jeanoem

sjö

jaevrie

jaevriem

dal

vaegkie

vaegkiem

backe

deava

deavam

sten

gierkie

gierkiem

strand

gaedtie

gaedtiem

stig

baalka

baalkam

snöfäck

tsoevtse

tsoevtsem

vattenfall

garse

garsem

högfjällstopp

gaejsie

gaejsiem

tjärn

tjonne

tjonnem

Jiehtegh
Daate lea …
Manne … vuajnam

vaerie
vaeriem

johke
johkem

gaejsie
gaejsiem

Gïelelearoe
Substantijvh: (nominatijve, akkusatijve) eatnemen baakoeh

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvh
•
•
•
•
•

Mov voestes 1000 baakoeh
Voestes 100 baakoeh
App store: gïelese, baakoeh, ordbok, samiska digitala alfabetet
eatneme.no
www.e-skuvla.no
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Kultuvre
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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Övning 1

Eatneme
Bietskedh baakojde.
Bïejh baakojde gåvvan.
vaerie

vaegkie

johke

jeanoe

jaevrie

deava

gierkie

gaedtie

baalka

tsoevtse
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Biejjie, aske,
naestieh

17

Himlavalvet
B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
• Några ord om himlavalvet
• Att berätta om himlavalvet
• Att skriva enkla meningar
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Baakoeh
biejjie
aske
naestie
elmie
aatjandålle
goeksegh
balve

sol
måne
stjärna
himmel
regnbåge
norrsken
moln

baahkede
lïegkes
moenjeh elmie
jorpe
tjoevkedh
gïjkedh
baahkedidh

värmer
ljum
klar himmel
rund
att lysa
att blänka
att värma

Jiehtegh
Maam datne elmesne vuajnah?
Manne … vuajnam.
biejjiem
Biejjie (lea) …
stoerre
Aske lea …
viskes
Naestieh …
Aske guaka.
Biejjie baahkede.
Naestieh tjuevkieh.

tjuevkieh

askem
bækta
jorpe

naestieh
viskes
stoerre

plijrieh

viskes

Gïelelearoe
Adjektijvh
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Filmh, svaalhtesh,
litteratuvh
• www.eatneme.no
• http://pedagogisameskola.blogspot.se/2014/12/stjarnhimmel
-fran-teknikens-hus.html

Spïele, musihke jïh
stååkedidh
Tjuavka naastetje
Tjuavka tjuavka naesteje
Onterdem gusnie datne leah
Vearelden bijjelen jalloe lea
Goh rïeseldahke elmesne.
Tjuavka tjuavka naastetje
Onterdem gusnie datne leah.
Tjuavka naastetje (Mel: Blinka lilla stjärna) Lávllagirji, Stina Gaup-Westerlund 1977

Laavenjassh
Lohkehtæjjese
• 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 jorpe, lea viskes, dïhte
baahkede, dïhte gaajh stoerre ...
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Väder

B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
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stååkedidh
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G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
• Några ord om väder
• Att fråga och svara om vädret
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Baakoeh
vearelde
ebrie
bïegke
lopme
baahke
åavroe
elmie

väder
regn
vind
snö
värme
hetta, stark solvärme
oväder

liemkede
jueskie
tjåetskeme
tjoevkes
sjuevnjede

mildväder, töväder (om vinteren)
kallt väder
kyla, kallt väder (kallare än jueskie)
ljust
mörkt

goekedh
abrodh
bïegkedh
tjuetsedh

att skina
att regna
att blåsa
att snöa

Jiehtegh
Guktie vearelde lea daan biejjien?
Daan biejjien lea
buaredh
Daan biejjien …
obre
Daan biejjien lea …
tjåetskeme

tjaebpies vearelde
beagka
jueskie

elmie
tjuatsa
guelhtie

Gïelelearoe
Adjektijvh: pred. tjåetskeme, pred. jueskie, pred. guelhtie
(Jf. tjåetskeme = kyla, kallt väder: jueskie = kallt väder;
guelhtie = kallt väder om sommaren)
Gihtjemebaakoe: guktie
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Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
•
•
•

mov voestes 1000 baakoeh
voestes 100 baakoeh
eatneme.no

Spïele, musihke jïh
stååkedidh
• Elsy Labba& Karoline Ericzon: Svïhtjeme-jïh
laavlomestååkedimmieh
• Aagard Dunfjell Anita: Lyjhkebe laavlodh
• App: gielese, baakoeh, ordbok, samiska digitala alfabetet

Kultuvre
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.

Laavenjassh
Lohkehtæjjese
• Skriv meningar med väderorden, t.ex. Daan biejjien beagka.
• Eleverna föreställer för varandra något väder och de andra
gissar. Kan också gissa parvis/gruppvis så att det blir en tävling.
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Askh

Månader
B a a kGoLOeShO R
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Manne lïerem:
• Namnen på månaderna
• Vad några månaders namn betyder
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Baakoeh
tsïengele
goevte
njoektje
voerhtje
suehpede
ruffe
snjalhtje
mïetske
skïerede
golke
rahka
goeve/jåvleaske

januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Jiehtegh
Mij askide daelie lea?
Daelie lea …

tsïengelen

skïereden

suehpeden

Mennie askesne dov lea reakedsbiejjie?
Mov reakedsbiejjie lea … tsïengelen

suehpeden

goeven

Tsïengelen lea …
Snjaltjen lea …
Skïereden leah …

sjuevnies
ebrie
muerjieh

tjåetskeme
tjuavkedh

jïjnjh lopme
biejjieguaka
joekehts klaerieh

Gïelelearoe
Substantijve: (genitijve) asken

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
Davvi girjji: Tjïjhtje tjaebpies laavlomh rijmh jïh diejvesh
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Övning 1

Darjoeh biejjielåhkoem
Darjoeh guvviem fïerhten askese
Tjaelieh saemiengïelese.
Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December
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Övning 2

Tjaelieh guktie
iktemearan båetieh
voerhtje
goevte

1

tsïengele
njoektje
snjaltje
ruffe
rahka
suehpede
goeve
mïetske
skïerede
golke
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Manne lïerem:
• Om Staaloe
• Att beskriva Staaloe
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Baakoeh
gïemhpes
veaksehke
jabjoeh,
pred. jabjoen
stoere
onne
rupmies
tjaebpies
soevene

snäll
stark
dum
stor
liten
ful
vacker
smutsig

Jiehtegh
Staaloe lea stoere.
Staaloen lea stoere åejjie.
Staaloe lea rupmies.
Staaloen leah rovnegs gaarvoeh.
Staaloem lea aelhkie nollelidh.
Staaloen leah bïenje jïh gåmma man nomme Rovtege.
Staaloe gåetesne årroeminie.
Staaloe maanah bårra.
Staaloen leah guhkies tjeehpes voepth.
Staaloen lea bïenje.
Ij leah staaloen gaahtoe.
Staaloe låavthgåetesne orre.
Ij Staaloe gåetesne årroeh.

Gïelelearoe
Adjektijvh: (attribudte, predikatijve) vesties, vestie,
gïemhpes, gïemhpe
Verbh: (njyöjhkeme) ij leah, ij årroeh
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Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
• https://soundcloud.com/liksjoe-saemeste/staaloenbijre-om-staaloe

Spïele, musihke jïh
stååkedidh
• Anita Dunfjell Aagard: Lyjhkebe laavlodh
• Elsy Labba & Karoline Ericzon: Svïhtjeme- jïh
laavlomestååkedimmieh
• Ella Holm Bull: Laavloeh maanide
• Davvi girjji: Tjïjhtje tjaebpies; laavlomh, riejmh jïh diejvesh

Kultuvre
Staaloe är samernas stora sagofgur. Han är stor, stark och
dum. Samen är därimot liten och listig. Sagorna om Staaloe
handlar om den sluge samen som segrar över den stora
klumpiga Staaloe. Staaloe vill helst komma åt samebarn, som
han försöker att fånga för att äta dem. Staaloes fru, Rovhtege,
väntar som oftast hemma i kåtan för att vara redo att stoppa
samebarnen i en gryta med kokande vatten.

Laavenjassh
Lohkehtæjjese
• Eleverna ritar gemensamt en stor bild av Staaloe. Skriv adjektiven om Staaloe på färgade papper och sätt orden på bilden
av Staaloe. Eleverna tränar sig att berätta om Staaloe med
hjälp av adjektiven.
• Bild fnns i boken: Samiska sagor, Kirsti Birkeland,
JW Cappelens Forlag Oslo, 1986
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Övning 1

Maam datne Staaloen
bïjre daajrah?
Tjaelieh: Staaloe lea / Ij leah staaloe
gïemhpe
veaksehke
jabjoeh, pred. jabjoen
onne
stoerre
aelhkie nollelidh
jïermijes
rupmies
tjaebpies
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Övning 2
Tjaelieh: Staaloe orre / Ij staaloe årroeh
gierkien sisnie
låavthgåetesne
ståapesne
deavan nuelesne
hotellesne

Tjaelieh: Staaloe lea / Ij leah staaloe
gåmma
gïsse
bïenje
nïejte
baernie
aaksjoe
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Manne lïerem:
• Om vad en sameby är
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Baakoeh
sïjte
miesiemearhkome
ealoe/jïelege
giedtie
bovtse
miesie
mïerhkesjidh
vaerie
skåake/skåajje

sameby
kalvmärkning
renhjord
rengärde
ren
renkalv
att märka
fjäll
skog

Jiehtegh
Gusnie dijjieh lidie?
Mijjieh libie … giedtesne

miesiemearhkoemisnie

vaeresne

Gusnie dah leah?
Dah leah …
vaeresne

giedtesne

doedterisnie

Gusnie ealoe lea?
Ealoe lea …
giedtesne

vaeresne

doedterisnie

Gïelelearoe
Verbh: mijjieh libie, dijjieh lidie, dah leah
Substantijvh: (inessijve) giedtesne
Gihtjemebaakoe: gusnie

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
• Sanna, sámenieida Jåhkåmåhkis, Sara Aira Fjellström,
Lena Kuoljok Lind, Sameskolstyrelsen, Jokkmokk, 2007
• Sápmi Sameland, Kate Kärrberg, SIH läromedel,Umeå,1996
• www.samer.se
• www.sametinget.se
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Spïele, musihke jïh
stååkedidh
Anita Dunfjell Aagard: Lyjhkebe laavlodh

Kultuvre
En sameby är ett område där renskötsel bedrivs. Inom en
sameby fnns det fera renskötselföretag. För att bedriva
renskötsel måste man tillhöra en sameby. Varje sameby har
en styrelse som beslutar i egna renskötselfrågor. En samebymedlem får bl.a. jaga och fska inom sin sameby. Tillgången
på bete avgör renantalet i en sameby.
Det fnns tre olika former av samebyar i Sverige: fjällsamebyar,
skogssamebyar och koncenssionssamebyar.
Fjällsameby
Det fnns 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 fnns tio skogssamebyar. Deras marker är mindre till ytan
än fjällsamebyarnas marker. I en skogssameby är man med
renarna i skogslandet året om.
Koncenssionssameby
Det fnns åtta koncenssionssamebyar, dessa fnns 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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Övning 1

Samebyar
Ta reda på från vilken sameby din släkt kommer
ifrån. Färglägg den.
Gör ditt eget renmärke. Titta på Sametingets
hemsida under länken renmärke/mïerhke.
https://www.sametinget.se/66815

Saarivuoma
Talma

Gabna

Könkämä
Lainiovuoma

Soeme

Vittangi

Kiruna

Laevas

Muonio

Girjas
ˇ
Baste Cearru

Sirges

Sattajärvi

Unna tjerusj

Tärendö
Korju
Pirttijärvi

Jåhkågaskatjiellde
Gällivare
LuoktaMáva

Tuorpon
Ängeså
Liehittäjä

Semisjaur-Njarg

Kalix

Ståkke
Svaipa
Gran
Ubmeje
tjeälddie

Ran

Udtja

Västra
Kikkejaur
Maskaur

Luleå
Östra
Kikkejaur

Mausjaur

Vapsten

Malå
Vilhelmina
norra

Voernese

Vilhelmina
södra
Ohredahke

Nöörje

Raedtievaerie

Upmeje
Jijnjevaerie
Jovnevaerie
Kall
Njaarke

Staare
Soeme

Handöls- Tåssåsen
dalen
Mittådalen

Handölsdalen
Tåssåsen
Mittådalen
Ruvhten sijte

Idre

Sveerje
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Manne lïerem:
• Skilja på låavthgåetie och derhviegåetie
• Några ord som beskriver en kåta invändigt
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Baakoeh
dålle
nasthklaahka
låavthgåetie
derhviegåetie
båassjoe
låajtoe
okse
aernie
riehpene
dueljie
sïjse
olkese

eld
pinne att röra i elden med
tältkåta
torvkåta
matplats i kåta
sitt-, liggplats i kåta
dörr
eldstaden
rökhål
renskinn
in
ut

Jiehtegh
Tjaangh gåatan!
Vuajnah tjihkedh!
Vaedtsieh olkese!
Vïedtjh tjaetsiem!
Vïedtjh moerh!
Gusnie dov låavthgåetie?
Dahph oksem!/Gaptjh oksem!
Vedtieh munnjan nasthklaahkam!

Kom in!
Var så god och sätt dig!
Gå ut!
Hämta vatten!
Hämta ved!
Var är din tältkåta?
Stäng dörren!
Ge mig eldpinnen!

Gïelelearoe
Verbh: Dahph oksem!/Gaptjh oksem!

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
• Sápmi i sameland, Kate Kärrberg, SIH läromedel Umeå, 1996
• www.kafjord.kommune.no/goahti-ja-lavvu.4486556-21590.html
• https://portal.kunnskap.no/mod/hacp/runtime2/player.
html?sco=/raw/Courses/s_courses/samisk/Gastta_matta_
samegillii/kap1.fo&savebtn=0
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Spïele, musihke jïh
stååkedidh
Elsy Labba & Karoline Erikzon: Svïhtjeme-jïh
laavlomestååkedimmieh

Kultuvre
Gåetie
Det fnns olika typer av kåtor; låavthgåetie (klykstångskåta),
otneresgåetie (bågstångskåta) och derhviegåetie. Förr bodde
samerna i otneresgåetie och derhviegåetie.
Låavthgåetie
Under fyttning med renarna bodde samerna i låavthgåetie.
låavthgåetie var lätt att sätta upp och ta ned. Idag används
låavthgåetie mest som bostad under kalvmärkningen.
Låavthgåetie är en enkel kåta, en klykstångskåta. Till låavthgåetie
har man tre klykor som kopplas ihop och bildar en trefot. De
andra stängerna ställs mot klykan och efter det spänns tältduken över.
Otneresgåetie
Till otneresgåetie 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.
Derhviegåetie
Derhviegåetie (torvkåtan) har samma grundkonstruktion som
en låavthgåetie. Den täcks först med näver och på den sätter
man torv. Det blir en varm och tät kåta.
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Inne i kåtan:
Aernie är eldstaden som är mitt i kåtan.
Båassjoe är kåtans kök som är mittemot dörren längst inne i
kåtan. Här förvaras mat och kokkärl. Det fnns en regel att man
inte får kliva över båassjoe. Bwåassjoe var en helig plats. Här
förvarade man trumman och det var här som björnjägaran kom
in efter en lyckad jakt.
Intill okse (dörren) är hundens plats. Här sätter man också veden.
Maadtere, är platsen längst in vid kåtaduken, där man förvarar
sovsäckar, ryggsäckar etc.
Låajtoe, är platsen runt aernie där man sitter. Golvet i kåtan
är täckt med ris. På riset har man renskinn som man sitter och
sover på.

Laavenjassh
Lohkehtæjjese
• Eleverna låtsas att de sitter i en låavthgåetie. Använd
fraserna och låt eleverna be varandra att göra olika sysslor.
• På följande sida fnns arbetsmaterial att skriva ut till eleverna.
www.kafjord.kommune.no/goahti-ja-lavvu.4486556-21590.html
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Manne lïerem:
• Några samiska slöjdföremål
• Om olika slöjdmaterial
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Baakoeh
guksie
nejpie
prïhtjhvoesse
aejmie
laejkie
skåerrie
moerh
tjåervie

kosa
kniv
kaffepåse
skärnål, trekantig nål
till skinnarbete
garn
garvat renskinn
träd/ved
renhorn

vytnesjidh
darjodh
baerkieldidh

att slöjda
att göra
att fäta med tre trådar

Jiehtegh
Maam dïhte dorje?
Dïhte … dorje
Gusnie mov … lea?
Vedtieh munnjan …!

guksiem
tjåervie
guksiem

nejpiem
gaerie
nejpiem

tjåerviebustem
gæstoe
gaeriem

Manne vytnesjem.
Datne vytnesjh
Dïhte vytnesje.
Mijjieh vytnesjibie.
Manne guksiem darjoem.
Datne guksiem darjoeh.
Dïhte guksiem dorje.
Mijjieh guksiem darjoejibie.

Gïelelearoe
Verbh: manne vytnesjem, datne vytnesjh,
dïhte vytnesje, mijjieh vytnesjibie
Sustantijve: (akkusatijve) guksiem
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Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
• www.samer.se
• www.aajege.no

Spïele, musihke jïh
stååkedidh
Duodjememory, Ájtte museum

Teksth
Måantan Siren lea myövhkes vætnoe skuvlesne.
Dïhte prïhtjhvoessem gååre.
Siren skuvlevoelpe garrevætnoem åtna.
Dïhte guksiem dorje,
edtja dam altese tjædtjan vedtedh.

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

Daate lea ...

Vedtieh munnjan …

guksie

guksiem

nejpie

nejpiem

tjåervie

tjåerviem

gæstoe

gæstoem

gaerie

gaeriem

moere

moerem
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Några praktiska övningar för år 1–2
Låt elevena göra en bild av en kaffepåse som de färglägger och
klipper ut. Eleverna fätar 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 fätar bandet till påsen. De kan göra en vanlig fäta
eller en 4-fäta. Titta på youtube hur man gör en 4-fäta.
• https://www.youtube.com/watch?v=UtWWA6MQXGE
• https://www.youtube.com/watch?v=YQkl-caj-V8
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Manne lïerem:
• De åtta årstiderna
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Baakoeh
gïjredaelvie
gïjre
gïjregiesie
giesie
tjaktjegiesie
tjaktje
tjaktjedaelvie
daelvie

vårvinter
vår
vårsommar
sommar
höstsommar
höst
höstvinter
vinter

Jiehtegh
Mij jaepieboelhkide daelie lea?
Daelie lea …
giesie

daelvie

gïjredaelvie

Mij jaepieboelhkide datne lyjhkh?
Manne lyjhkem … gïjredaelviem

tjaktjegiesiem

daelviem

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
• Ett år med en renskötarfamilj (paket), Anne Pavval,
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2007
• www.samer.se
• www.sametinget.se

Spïele, musihke jïh
stååkedidh
• Anita Dunfjell Aagard: Lyjhkebe laavlodh
• Elsy Labba& Karolina Ericzon: Svïhtjeme-jïh
laavlomestååkedimmieh
• Ella Holm Bull: Maanide laavlodh
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Laavenjassh
Lohkehtæjjese
Daesnie vuajnah guktie maahtah
learoehkidie jaepieboelkide
lïeredh.

Tjaktjegiesie,
mïetske
möörjeminie
laahkehtstïjje

Gïjredaelvie,
njoektje - voerhtje
Biejjieh guhkebe sjidtieh
lïemhkede
njoektjh Saapman båetieh

Tjaktje,
skïerede – golke
leekeminie
sarvevijreme
voestes lopme båata

Gïjre,
suehpede
Ledtieh vijhtserdieh jïh
Aaltoe suehpede

Tjaktjedaelive,
rahka
Sjuevnjeds abpe dygnem
johkh jaevrieh jïengedestieh

Gïjregiesie,
ruffe
eatneme kroenede
båatsoesaemieh bæjjese våårte
vaaran juhtieh

Daelvie,
goeve–tsïengele–goevte
galmes
tjåetskeme
sjuvnjede
daelviesïjte

Giesie,
snjaltje
Miesieh mierhkesjeminie

• 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: Lärarhandlednig,
storkarta, storbok, berättelsebilder och memorykort
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Samiska språket
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Manne lïerem:
• Känna det tre samiska huvudspråken
• Några fraser på de tre varieteterna
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Jiehtegh
Svenska

Davvesámegiella

Julevsámegiella Åarjelsaemiengïele

God dag

Buorre beaivi

Buoris

Buerie biejjie

Bures

Buoris

Buaregh (handhälsar)

Giitu

Gijtto

Gæjhtoe

Tack

(för ting du får)

Gudtsien
(för mat du får)

Vad heter du?

Mii du namma lea?

Mij la duv
namma?

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

Gïerth mannem

Vi ses!

Oaidnalit!

Vuojnnalip!

Gaavnedibie!/
Nåå, nåå!

Guktie dov
nomme?

Buerie
biejjie
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Kultuvre
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 fnns det fera 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.

Fi

6.
5.

To

9.
8.

10.

4.

3.

Ås

7.

2.

1.
Jä

1. Åarjelsaemien dajve
(Åarjel-saemiengïele)
Jemtesmaarege
Åselesmaarege
2. Ubmejesaemien dajve
(Ubmeje-saemiengïele )
3. Bidumsaemien dajve
(Bidum-saemiengïele)
4. Julevsaemien dajve
(Julesaemiengïele)
5. Noerhtesaemien dajve
(Noerhte-saemiengïele)
Durdnos
Finnmarken
Mearasaemien dajve
(Maritime saemien dajve) smaarege

6. Anarâš saemien dajve
(Anarâš saemiengïele)
7. Nuõrttsää’m-saemien dajve
(Nuõrttsää’m-gïele)
8. Ahkilsaemien dajve
(Ahkil-saemiengïele)
9. Кӣлтsaemien dajve
(Кӣлт са мь
̄
кӣлл
/Kildin-saemiengïele)
10.Тарьеsaemien dajve
(Тарье са ме
̄
кӣлл
/Ter-saemiengïele)
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Samiskan är ett fnsk-ugriskt språk och är närmast
besläktat med de östersjöfnska språken, fnska och etniska.
Släktskapet mellan samiskan och fnskan framgår här:
samiska
jaevrie
dålle
gåetie

fnska
järvi
tuli
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:
gåetie
doedtere
nåejtie
sarva
guksie

kåta
tundra
nåjd
sarv
kosa

Samiskan har lånat ett hundratal ord från urnordiskan, t.ex.
baernie
gånka
mielhkie
vuasta
gaajhtse

pojke (ursprungligen barn)
konung
mjölk
ost
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

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvrh
• www.samer.se
• www.samediggi.no/Giella/Samas-muinna/Samasmuinnaproduktside (lommeparlör på nord-, lule- och sydsamisk)
• www.eatneme.no

Laavenjassh
Lohkehtæjjese
• Titta på en karta och sök efter platser, fjäll, sjöar och vatten
med samiska benämningar.
Några samiska terrängord på den svenska fjällkartan:
vaerie
gaejsie
tjahke
loekte
jaevrie
johke
Jåhkámáhke
jeanoe
vuemie
straejmie
Straejmie
gïerene
Giron

fjäll
spetsig fjälltopp
fjäll, fjälltopp
vik
sjö
bäck „jokk“
Jokkmokk
älv
dal
ström
Strömsund
ripa
Kiruna
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Saepmesne

Kapitel
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Djur i Saepmie
B a a kGoLOeShO R

Teksth
TEX TER

Fi lm h, sv aa lh te sh
h
li t t e r a t u v, rL IT
T E R AT U R
FI LM ER , L Ä N K

AR

ssh
L a a v e nU PjPaGIF T ER

J ie h t e g h
FR AS ER

S p ï e l e,
musihke jïh
stååkedidh

SPEL, MUSIK OCH ATT LEKA

G ïe le le a r o e
G R A M M AT

IK

K u l t u v r e KU LT

UR

Manne lïerem:
• Att namnge några djur i Saepmie
• Att namnge några insekter i Saepmie
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Baakoeh
Juvrh
duvrie
sïejpe
gierhkie
råate
riepie
sarve
njåemele
åervue

Djur
björn
varg
järv
lo
räv
älg
hare
ekorre

Åhtoeh
hievnie
tjoejhke
garhke
tjoere

Insekter
spindel
mygga
myra
fuga

Jiehtegh
Sarve lea …
Riepie lea …
Njåemelen leah …
Åervue lea …
Råaten leah …
Duvrie lea …
Sïejpe lea …

stoerre
rutjkes
guhkies bieljieh
veelkes
guhkies bieljieh
rutjkehke
væjkele

rutjkehke
slovves
åenehkes siejpie
guhkie
guhkies juelkieh
stoerre
kraevies

Gïelelearoe
Adjektijvh: stoerre, guhkie, guhkies, væjkele

Filmh, svaalhtesh,
litteratuvre
• www.samer.se
• http://kuvsje.oahpa.no/index.php/2014/04/22/dyjrh/
• www.memrise.com/course/108739/sydsamiska-medbara-bilder-och-ljud/

Spïele, musihke jïh
stååkedidh
• Duvrie åara
• Gávvilis rieban, Movttegis sarvvat, Njoammilaš, Sång och
rörelselekar på syd-, lule- och nordsamiska, Elsy Labba och
Karolina Ericzon, 2012
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Kultuvre
Ordspråk:
Slovves goh riepie
Stoerre goh duvrie
Ujkerde goh sïejpe

Teksth
Skåajjesne leah jïjnjh juvrh:
Sarve, njåemele, åeruve, riepie,
duvrie, sïejpe, gierhkie, råate jïh jïjnjh jeatjah juvrh.
Sarve lea stoerre juvre.
Dan leah guhkies juelkieh.
Njåemele lea rutjkehke giesege jïh veelkes daelvege.
Njåemelen leah guhkies bieljieh.
Åervuen leah stoerre baenieh.
Riepie lea rutjkehke
Riepie lea gaajeh slovves.
Duvrie lea stoerre jïh veaksehke
Duvrie daelvege åara.
Sïejpe lea goh bïenje.
Råate lea goh gaahtoe.
Nuvpie lea goh gaahtoen nuvpie
Gierhkien nuvpie lea onne.
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Laavenjassh
Lohkehtæjjese
• Börja med att visa bilderna på djuren, som fnns 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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Juv rh Sae pm esn e

Övning 1
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Juv rh Sae pm esn e

Övning 1

Mov leah
guhkies juelkieh

Manne leam
stoerre jïh
veaksehke

Manne leam
goh bïenje

Mov lea
onne nuvpie

Manne leam
goh gaahtoe

Manne leam
slovves

Mov leah
guhkies bieljieh

Lea stoerre
baenieh
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Juv rh Sae pm esn e

Övning 2

Jarkosth saemiengïelese
älg
ekorre
lodjur
räv
hare
varg
järv
björn
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Övning 3

Jarkosth daaroengïelese
Sarve lea stoerre.
Riepie lea rutjkehke.
Åeruve lea onne.
Råate bearkoem bårra.
Gierhkien nuvpie lea onne.
Sïejpe lea kraevies.
Njåemele lea veelkes daelvege.
Duvrie lea veaksehke.
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Grammatiksidor
Kort om grammatik

ene
P r o nNoOm
E
M N

Alfabeete
ALFABE TET

Pr e- j ïh
h
p o s t p o s i s j oITvIOnN ER
P OS
PR E- OC H P O S T

L å h k o eR Ä K N EO R D

Ve r b e
VE RB

A d je k t i j v e
A D JE K TI V

S u b s t a n t ij v e
S U B S TA N T

IV

Mer om grammatik
Åsta Vangberg & Helen Blind Bransfjell
Gïelemaahtotje - liten grammatikk Saemesth amma!
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Alfabetet Alfabeete
a aa ae b d e ea ee f g h i ï ie ïe j k l m n ng nj o
oe p r s sj t tj ts u ua ue v y yö æ öö å åa åe åå
Vi skiljer på bokstäverna i vokaler och konsonanter. Vokalerna i
tabellen nedan är röd-markerade.
a
aa
ae
b
d
e
ea
ee
f
g
h
i
ï
ie
ïe
j
k
l
m
n
ng
nj
o
oe
p
r
s
sj
t
tj
ts
u
ua
ue
v
y
yö
æ
öö
å
åa
åe
åå

datne
aaltoe
aernie
buerie
dov
Elle
ealoe
eejhtegh
fealloe
gærja
hierkie
fjfere
bïjle
miesie
ïentje
johke
klaahka
lijnie
munnie
naestie
joknge
njuenie
okse
soeve
peara
rööpses
saejrie
sjovne
treavkah
tjidtjie
tsåahka
uktsie
guapa
juelkie
vuaksa
tyjje
jyöne
gærja
göökte
ålloeh
åabpa
åejjie
ååredæjja

akte
aajja
aevsie
bïjle
datne
Ebre
peara
beere
faehtie
guelie
hovre
lijnie
nïrre
bieljie
nïejte
jeanoe
klovse
laamhpa
muerjie
Nahte
seangkoe
njoele
olkese
goeve
prievie
rutjkehke
saelhtie
sjaljoe
govhte
tjïjhtje
gaektsie
buvrie
duahpa
guelie
vuasta
gyhtsele
ryöjnesjæjja
Læjsa
öövre
stråmhpoe
måaroe
såekie
sååle

kort a,uttalas som svensk a i ”mat”
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Tryck och stavelse
I samiskan har vi enstaviga ord som kan ha korta och bara en
vokal eller vokal t ex: mov, dov, mij, leah. Vi har också fera
stavelser, när vi uttalar ligger trycket på vokalen (eller diftongen)
i första stavelsen. Den andra stavelsen är trycksvag. När vi uttalar orden som har fera stavelser, hörs en liten paus mellan
stavelserna t ex nom-me, biej-jie
Ord som har fera stavelser har tryck på fera vokaler t ex
lea-roh-ke, loh-keh-tæj-ja

Dialektala variatoner
Vi har dialektala variationer i sydsamiska områden. Den sydliga
området uttalas ofta ÖÖ som EE. T ex göökte blir geekte. I nordliga
område blir YÖ som ÖÖ t ex Jyöne blir Jööne och i det sydliga
området blir Jååne.

Konsonater
I samiskan skiljer man ibland på tonade och tonlösa konsonater,
t ex. När man skiljer på konsonaterna b, d och g. I ordet biejjie
uttalas t ex b tonlöst och det uttalas som i svenska sport. Det
är ett tonlöst p man hör pust efter konsonaten, jämför till t ex
med svenska port, där p:et åtföljs av ett tydligt h-ljud.
Man kan lära eleverna hur man på ett enkelt sätt kan höra och
känna skillnaden mellan tonade och tonlösa konsontater med
att hålla några fngrar mot struphuvudet och känna hur det
vibrerar när man uttalar ljudet.
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Med ljudet VVV och FFF kan man lätt känna av. Med uttalelsen
FFF så vibrerar inte stuphuvudet medan det vibrerar vid uttalet
av VVV.
b

I början av ordet betecknar ett b-ljud som är tonlöst som
i det svenska ordet „absolut“

d

d-ljudet beteckar ett tonlöst ljud som tex „tisdag“ i det
svenka ordet.

g

g-ljudet betecknar ett tonlöst ljud som tex „högt“ i det
svenska ordet. Det samiska ordet „gie“

h

h-ljudet tex samiska ordet „learohke/elev“

j

j-ljudet som i det svenska ordet „jaga“ i det samiska
ordet „jïh“

k

k-ljudet ett tonlöst ljud tex „Krihke“

l

l-ljudet är tonande i ordet „falla“. Kan vara en enkel och
dubbeltecknat i samiska: Låhkoe, soptsestalledh

m

m-ljudet

n

n-ljudet är tonande och uttalas som i svenska „Vinnare“
N-ljudet kan vara med dubbel eller enkel n: t ex manne,
datne

p

p-ljudet är tonlös

r

r-ljudet som i det svenska språket.

s

s-ljudet är tonlös tex lahtesh, diejvesh, voestes

t

t –ljudet är tonlös t ex voestes

v

v-ljudet som i det svenska språket.
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Långa vokaler
Långa vokaler är två olika sammansatta vokaler. I en lång vokal glider
en vokal över i en annan. I sydsamiska har vi tio olika långa vokaler:
-ea- uttalas som
en blandning av
svenskans e- och
ä-ljud

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

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

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

seangkoe
leam, learohke

mielhkie
biejjie

buerie

guapah, buaregh

-ae uttalas som
et svenskt -ä

-ee uttalas som
ett långt e

-oe uttalas med
et o-ljud som går
över till e

Gærja, Læjsa

eejhtegh

soeve

-yö uttalas med ett
y-ljud som går över
till ö

-åa uttalas med ett
å-ljud som går över
till -a

-åe uttalas med ett
å-ljud som går över
till -e

Jyöne, ryöjnesjæjja

gåatan

Åejjie, åelhkieh

Nomen
Nomene

Till nomen hör bl a
substantiv
räkneord
adjektiv
personliga pronomen
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Substantiv
Substantijve

Grundformen av ett substantiv
• Det ordet som är uppslagsordet i ordlistan, t ex
prïhtjege, laejpie, mielhkie är substantivets grundform.
• Subjektet i en mening har alltid grundformen. I en mening
med verbet lea har subjektet grundformen.
T ex: Daate lea prïhtjege
prïhtjege lea njaelkies
bïenje håhta.
Mov lea laejpie.
Laejpie lea njaelkies.
I samiskan har vi åtta kasus. Vid böjning av ett substantiv (eller verb)
sker vokaländringar.
Nominativ
prïhtjege
laejpie
mielhkie
aahka
gærja

Ackusativ
prïhtjegem
laejpiem
mielhkiem
aahkam
gærjam

Tips! Lär eleverna först innan de vet skillnad på nominativ och
ackusativ att man använder grundformen av ett substantiv
(nominativ) vid verbet LEA och ackusativ vid alla andra verb.

Kasus
• Substantiv böjs i kasus och numerus (singularis och pluralis).
Personliga pronomen böjs också i dualis.
• Kasusformerna är nominativ, ackusativ, genetiv, illativ,
innesiv, ellativ, kommitativ och essiv.
Användning av de olika kasusformerna
NOMINATIV står subjektet i, t ex:
• Den som är något: Baernie lea stoerre.
• Det någon har: Mov lea nejpie.
• Den som gör något: Maana byöpmede.
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ACKUSATIV används:
• När något eller någon blir utsatt för en handling t ex när man äter,
dricker, ger, ser osv. Objektet i meningen står då i ackusativ. T ex:
Manne prïhtjegem jovkem.
Dïhte laejpiem byöpmede.
Vedtieh munnjan mielhkiem.
GENITIV används:
• när man vill berätta vem som äger: nïejten bïenje.
• När vi pratar i tid: måantan golken 4: biejjien,
• tillsammans med post/prepositioner:
Gærja lea buetien nelnie. Gaahtoe lea seangkoen nuelesne.
ILLATIV till, for
• om platsen eller riktningen man ska till:
Manne skuvlese vualkam. Manne gåetide vaadtsam.
• att man stannar på ett ställe (“till ett ställe”):
Maanah gåatan beetsin.
• att man ger något till någon:
Manne aahtjan prïhtjegem vadtam
• när man uttrycker en bestämt tid:
vuertieh iehkiedasse
INNESIV, i, på
• i: Manne vualtjarisnie årroem.
• inne i: Dïhte lea bïjlesne.
• på: Maam aahkesne vuajnah? Manne edtjem bovresne mïnnedh.
ELLATIV av/från
• Manne bïjleste båatam.
• Mejtie miehkeste sïjhth.
• Gïeteste steeredh
• Klaahka såekeste
KOMMITATIV med
• Aahka ruevtieraajrojne båata
• Dah eejhtegigujmie tjåenghkesne.
ESSIV som; används när man är något tillfälligtvis:
• Daelie Laara trïengkine. (Nå är Lars dreng).
• Goh maanine lih gïemhpes. (Som barn var du snäll).
• Manne Lohkehtæjjine barkam (jag jobbar (för tillfället) som lärare)
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Exempel på hur ett substantiv böjs i kasus, singularis och pluralis
maana
nom
ack
gen
ill
innesiv
elativ
kom
essiv

singularis
maana
maanam
maanan
maanese
maanesne
maaneste
maanine
maanine

pluralis
nom
ack
gen
ill
ines
elat
kom
essiv

maanah
maanide
maanaj
maanide
maanine
maanijste
maanajgujmie
maanajgujmie

-ie substantiv har vokaländring i singular illativ. Åe- åa
gåetie
nom
ack
gen
ill
innesiv
elativ
kom
essiv

singularis
gåetie
gåetiem
gåetien
gåatan
gåetesne
gåeteste
gåetine
gåetine

pluralis
nom
ack
gen
ill
ines
elat
kom
essiv

gåetieh
gåetide
gåetiej
gåetide
gåetine
gåetijste
gåetiejgujmie
gåetiejgujmie

Nom

Daate lea maana

gellie maanah

Ack

Manne maanam
vuajnam.

Manne gellieh maanah
vuajnam.

Gen

Daate maanan tjengkere.

Maanaj tjengkere.

Ill

Vedtieh maanese beapmoeh.

Vedtieh maanide beapmoeh.

innes

Maanesne lea reakedemïerhke.

Maanine lea reakedemïerhke.

ellativ

Maaneste dam
blåammam åadtjoem

Maanijste dam tjaebpies
guvviem åadtjoejim

Kom

Manne maanine stååkedem.

Manne maanajgujmie
stååkedem.

Essiv

Goh maanine datne lij gïemhpes. Maanine lin gïemhpes
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Mer om substantiv
Substantiv delas in i två grupper:
• jämnstaviga substantiv
• uddastaviga substantiv
gaamege
nom
ack
gen
ill
innes
ellativ
kom
Essiv

singular
gaamege
gaamegem
gaamegen
gaamegasse
gaamegisnie
gaamegistie
gaameginie
gaameginie

pluralis
gaamegh
gaamegidie
gaamegi
gaamegidie
gaameginie
gaamegijstie
gaamegigujmie
gaamegigujmie

Räkneord
Låhkoe
0
1
2
3
4
5
6
7

nulle
akte
göökte
golme
njielje
vïjhte
govhte
tjïjhtje

8
9
10
11
21
90
100
1000

gaektsie
uktsie
luhkie
luhkieakte
göökteluhkieakte
uktsieluhkie
stoerre luhkie
tjuetie

Räkneorden delas in i
• grundtal göökte,
• ordningstal mubpie och
• samlingstal gööktesh
Räkneord och substantiv
När ett räkneord är framför ett substantiv så har nominativ
pluraländelse -h. Dah göökte gåetieh.
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Adjektiv
Adjektijve

Adjektivet står i två olika former i sydsamiskan: predikativ och
attribut, de två kan får olik form men också behålla samma form.
Attribut
I attributformen står adjektivet framför substantivet och ger
extra information i meningen. Det är den formen som vi oftast
hittar i ordboken.
t ex: Dïhte rööpses bïjle.
mov lea viskes gåetie.
Daate garre laejpie.
Daate bïjveles biejjie.
Tjaetsie baahkes
Predikativ är den form som står efter substantivet och ger nödvändig
information i meningen.
t ex: Bïjle lea Rööpses.
Dïhte gåetie viskes.
Staaloe lea vesties.
Daate biejjie bïjvele.
Baahke tjaetsie
Tips!
• Börja med att lära eleverna predikativformen och attributformen.
Man lär inte de yngre eleverna de grammatiska begreppen
(predikativ och attribut), det gör man först på högstadiet.
• Lär också ut att i den vänstra spalten (här nedanför),
i attributformen, får adjektivet oftast ändelsen -s.
• Det fnns adjektiv som inte ändras i attributformen.
Attribut
orre
båeries
onne
stoerre
galme
guhkies
baahkes

Predikat
orre
båeries
onne
stoerre
galmes
guhkie
baahke
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Personliga pronomen
Persovne pronomenh

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 jïh manne (monnoeh Sire) lean olkene. Gusnie Ailo (dïhte) lea?
Tjidtjie (dïhte) lea barkosne. Maanah (dah) gåatan vuelkieh.
Vïelle jïh åabpa (dah guaktah) lægan skuvlesne.
Nominativ
Singularis

Dualis

Pluralis

manne
datne
dïhte

monnoeh
vi två
dotnoeh
ni två
dah guaktah de två

mijjieh
dijjieh
dah

vi
ni
de

ackusativ
mannem mig

monnem

mijjem

oss

datnem

di

dotnem

dijjem

er

dam

honom,
henne

Dejtie
guakta

dejtie

dom

jag
du
hon/han

oss
(två)
er
(två)
dom
(två)

genitiv (har)
mov
min, mitt,
monnen
mina
dov
din, ditt,
dotnen
dina
dan
hennes, hans, dej (g)
dens dets

vi två har/
mijjen
vår, vårt, våre
ni två har
dijjen
er, ert, era
de två har
dej
deras

illativ (till)
munnjien till mig
dutnjien till dig
disse
till henne/
honom

till oss två
till er två
till dem
två

monnese
dotnese
Dejtie
guaktide

vi har
vår, vårt, våra
ni har
er, ert, era
de har
deras

mijjide till oss
dijjide till er
dejtie till dem
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Innesiv (på-i)
mannesne i-på mig
datnesne
desnie

i-på dig
i-på han,
hon, den,
det

monnesne i-på oss
två
dotnesne i-på er två
Dejnie (g) i-på dem
två

mijjesne i-på oss
dijjesne i-på er
dejnie
i-på dem

Ellativ (från-av)
manneste från-av mig monneste från-av oss mijjeste från-av oss
två
datneste från-av
dotneste från-av er
dijjeste från-av er
dig
två
destie
från-av
dejtie
från-av
dejstie
från-av dem
henne/
guaktijste dem två
honom
komitativ (med)
mannine med mig

monnine

med oss två mijjine

med oss

datnine

med dig

dotnine

med er två

med er

dejnie

med henne/
honom

Dej guaktaj med dem
gujmie
två

dijjine

Dej gujmie med dem

Tips! Lär eleverna fraser så att de kommer ihåg de olika personliga
pronomena. T ex: manne leam nïejte. Datne mannem eahtsah?
Daate mov gærja.Vedtieh munnjien gærjam! Maam datne mannesne
vuajnah? Ih maehtieh manneste maam vaeltedh! Stååkedh mannine!
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Verb
Verbe

Verb har en grundform (infnitivform) som slutar på –edh, odh.
Verben delas i två grupper:
• Jämnstaviga verb
• Uddastaviga verb
Jämnstaviga verb:
• har jämt antal stavelser i infnitiv: 2, 4 eller 6 stavelser
• slutar på -edh, -odh,
-edh: åeredh, tjaeledh, lohkedh
-odh: tjearodh, gåarodh, gæljodh
Uddastaviga verb
• har udda antal stavelser i infnitiv: 1, 3 eller 5 stavelser, dessa verb
har alltid ändelserna:
-jidh, -lidh, -nidh, -sidh, -sjidh, -htidh, -gidh, -stidh, -tidh, -tjidh, -ridh
• dåeriedidh, gïerestidh, håhkesjidh
Böjningsmönster i presens (nutid)
Govledh IV
Stamme: -e
Manne govlem
datne govlh
dïhte gåvla
månnoeh guvlien
dåtnoeh govleden
dah g. govlijægan
mijjieh govlijibie
dijjieh govlijidie
dah guvlieh

gåarodh II.
stamme: -oe
manne gåaroem
datne gåaroeh
dïhte gååre
månnoeh gåaroen
dåtnoeh gåaroden
dah g. gåaroejægan
mijjieh gåaroejibie
dijjieh gåaroejidie
dah gåaroeh

tjaeledh l
Stamme: -ie
manne tjaalam
datne tjaalah
dïhte tjaala
månnoeh tjaelien
dåtnoeh tjaeleden
dah g. tjaeliejægan
mijjieh tjaeliejibie
dijjieh tjaeliejidie
dah tjaelieh
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Tips!
Börja med att lära eleven grundformen av ett verb och påpeka
vokaländringar i manne och datne och dïhte. Det är alltid
stamkonsonanterna i verbet som ändras.
Lär eleverna böja verben i manne, datne, dïhte och dah och sedan i
de andra formerna. Dah har oftast samma form som 2 pers singularis.
Jämnstaviga verb i verbgrupp I har vokaländringar i ental presens.
Jämnstaviga verb i verbgrupp II har vokaländringar i 3 pers ental.
Jämnstaviga verb i vergrupp IV har har vokaländringar i 3 pers ental,
1 pers total och 3 pers fertal

jämnstaviga
verb

uddstaviga
verb
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Nekande presens
negationsverb + negationsformen av huvudverbet
Vid negering böjs negationsverbet efter person.
Manne
Datne
Dïhte

Im
ih
Ij

Månnoeh
ean
dåtnoeh
idien
dah guaktah eakan

mijjieh ibie
dijjieh idie
dah
eah

Negationsformen av huvudverbet
OBS! Negeringsformen är densamma i alla personer.
Jämnstaviga verb: im tjaelieh, ih lohkh, ij sïjhth
Uddastaviga verb: im byöpmedh, ih stååkedh
Några tips hur man kan förklara hur man gör huvudverbet
till negeringsform:
Jämnstaviga verb
Verbgruppe I
Tjaeledh = att skriva
Manne tjaalam: har negeringsform i 3 pers fertal
– im tjaelieh
Verbgruppe II
Gåarodh = att sy
Manne gåaroem: har negeringsform i 2 pers ental/3 pers fertal
– im gåaroeh
Verb gruppe III
Guarkedh = att förstå
Manne guarkam: har negeringsform 2 pers entall/ 3 pers feral
– im guarkah
Verbgruppe IV
Tjoehpedh = att skära
Manne tjoehpem: har negeringsform 2 pers ental
– im tjoehph
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Verbgruppe V
Vååjnedh = att visas
Manne vååjnem: har negeringsformen 2 pers ental
– im vååjnh
Verbgruppe VI
Gööledh = att fska
Manne göölem: har negeringsformen 2 pers ental
– im göölh
Uddastaviga verb:
Byöpmedidh, gåårvedidh: har alltid negeringsformen 2 pers ental
– im byöpmedh – ih gåårvedh

Imperativ (uppmaning)
Vid uppmaning används samma form av verbet som
huvudverbet i negering.
t ex: båetieh! - lohkh! - vuelkieh! - byöpmedh!
Imperativ med negering
Aellieh båetieh!
Aellieh byöpmedh!
Aellieh vuelkieh!
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Pre- och postpositioner
Pre- jïh postposisjovnh

Prepositioner står framför ett substantiv (pre = före).
Postpositioner står bakom ett substantiv (post = efter).
På samiska används oftast postpositioner. Manne leam aahkan
luvnie. På svenska används prepositioner. Jag är hos farmor/
mormor. Före prepositioner och postpositioner står huvudordet i
kasuset genetiv.
t.ex. Peanna lea buertien nelnie. Bïenje lea seangkoen nuelesne.

luvnie
gåajkoe
nelnie
nille
nuelesne
nualan
minngesne
baalte
åvteste
duekesne
gaskesne

Manne leam aahkan luvnie.
Manne aahkan gåajkoe vaadtsam.
Gærja lea buertien nelnie.
Bïejh gajpe hælloen nille.
Gie lea seangkoen nuelesne?
bïenje buertien nualan guatsa.
Maana tjidtjien minngesne ruahta.
Gij dov baalte tjahkan?
Datne leah mov geajnoen åvteste!
dïhte lea gåetien duekesne.
bïenje lea moeri gaskesne!
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Övning 1

Frågeord

Gihtjemebaakoeh
Guktie dov nomme?
Mij lea?

Vad heter du?
Vad är det?

Maam datne jovkh?
Maam datne lohkh?

Vad dricker du?
Vad läser du?

Gie lea?
Gie båata?

Vem är hon/han?
Vem kommer?

Gusnie årroeh?
gusnie leah?

Var bor du?
Var är du?

Gåabph vualka?

Vart går hon/han?

Mennie mieresne tsåahka lea?
Man gellie maanah dov?

Vad är klockan?
Hur många barn har du?

Guktie gåarede?

Hur går det?

Gåessie båatah?
Gosse leah reakedsbiejjie?

När kommer du?
När har du födelsedag?

Dov lea bïenje?
Mejtie prïhtjegem jovkh?

Har du hund?
Dricker du kaffe?
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Övning 2
Laavenjassh
dov nomme?

Mov nomme Elle.

Elle orre?

Elle Staaresne orre.

lea dov mobilnummere?

Mov mobilnummere lea
073 234 561.

lea bïenje?

Mov lea bïenje.

dïhte?

Dïhte Maahka.

datne jovhkh?

Manne tjaetsiem jovkem.

datne darjoeh?

Manne gærjam lohkem.

nïejten nomme?

Nïejten nomme Læjsa.

mieresne tsåahka lea?

Tsåahka lea golme.

lea peanna?

Mov lea peanna.

aehtjie?

Aehtjie gåetesne.

mov gåajkoe båatah?

Manne båatam.

vualkah?

Manne gåetide vualkam.

gåarede? (Hur går det?)

hijven gåarede.
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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: mij, gie,
gusnie
Verb: manne
leam, datne leah,
dïhte lea, mov 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: mij, gusnie,
gie
Verb: manne årroem,
datne årroeh, dïhte
orre, mov lea, dov lea,
dan lea, mijjen lea,
mejtie dov lea
Pronomen: mov, dov,
dan

Räkneord
Klocka

• att kunna siffrorna
0-12
• att kunna svara på
frågan: hur många
• att kunna säga vad
klockan är i hel- och
halvtimme

Verb: mov leah
Frågeord: mennie
mieresne, man

• 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. (Manne)
Frågeord: gellie

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: mov
lea / mov ij leah,
mij dov lea?, gïen
leah?, mejtie dov
lea? Gusnie lea?
Imperativ: (3.p.
sing) Gåårvedh!

• 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 singularoch pluralform av
några ord för kläder

Pronomen: mov/dov/
dan lea/leah, mov/dov/
dan
Negation: ij/eah leah
Imperativ: 3.p.sg.
Substantiv: sing, plur
Frågeord: gïen lea/
leah, gusnie

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
instruktion

Adjektivpredikativform:
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 gammal

Adjektiv predikativattribut 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
bokstäver som skiljer
sig från det svenska
alfabetet
• att kunna vilka bokstäver som bara
förekommer 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: manne
lohkem, manne
tjaalam
Frågeord: maam

• 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: manne, datne,
dïhte

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:
Vedtieh, gietskedh

• att kunna säga:
dricka, äta, ge mig,
tacka för maten
• att kunna samtala
om mat
• att kunna använda:
laejpie- laejpiem

Substantiv: nom, ack
+ illativ
Frågeord: maam, mij
Verb: manne, datne,
dïhte

Husgeråd

• att kunna ord för
bestick
• att känna till några
husgeråd

Substantiv:
nom- mov lea
ack – Vedtieh
munnjan, gietskedh munnjan

• att kunna ord för
bestick
• att kunna ord för
husgeråd

Substantiv: nom, ack

Saepmie

• att känna till området
Saepmie
• att känna till länderna
i Saepmie på samiska
• att känna till ditt eget
språkområde
• att känna till den
samiska faggan
• att känna till den
samiska nationalsången

Substantiv:
innesiv** - orter,
länder
Verb: manne,
datne, dïhte
Frågeord: gusnie

• att känna till området
Saepmie
• att känna till de större
orterna i Saepmie
• att kunna länderna i
Saepmie på samiska
• att kunna de olika
nationaliterna i
Saepmie på samiska
• att kunna fakta om
den samiska faggan
• att kunna sjunga
med i samernas
nationalsång

Substantiv: innesiv**
- länder, orter
Verb: manne, datne,
dïhte + lea + orreme/
vearadamme

Kolten

• att kunna ord som
hör till kolten
• att känna till kolten
från området du härstammar ifrån
• att känna till olika
koltar i Saepmie

Mejtie dov lea/dan?
mov/dov/dan lea
dov/dan ij leah

• att kunna ord som
hör till kolten
• att kunna berätta om
kolten från området
du härstammar ifrån
• att kunna koltar
från olika områden i
Saepmie

Substantiv: nom, ack
Verb: dïhte, dov ij lea,
dan ij leah

Veckodagar

• att kunna veckodagarna
• att kunna: vecka, dag,
i dag, i morgon, igår

Frågeord:
mij biejjide

• att kunna:
veckodagarna
• att kunna:
på måndag osv.
• att kunna fråga:
vilken dag det är
• att kunna:
igår, idag och i morgon

Frågeord: mij biejjide,
Gellie biejjieh
Substantiv: nom, ack veckodagar
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Kroppen

• att kunna några ord
för kroppsdelar och
rörelse

Substantiv: nom
sg, pl
Verb: manne

• Att kunna kroppsdelarna
• att kunna beskriva
hur någon ser ut
• att kunna några ord
om när du är sjuk
• att kunna rörelseverb

Substantiv: nom, kom,
sg, pl

Hemmet

• att kunna några ord
som hör till hemmet
• att kunna: på något, i
något eller någonstans

Substantiv:
innesiv** ,
Verb: imperativ
Pronomen:
munnjan, dutnjan,
sutnjan

• 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: innesiv**
Verb: imperativ
Postpositioner: nille,
nelnie
Adverb: gåajkoe, luvnie
Pronomen: munnjan,
dutnjan, sutnjan

Färdmedel

• att kunna de vanligaste
orden för färdmedel
• att kunna berätta
vad du gör

Substantiv:
alla kasus**
Verb: manne,
datne, dïhte
Frågeord: gie

• 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,
alla kasus**, kom
Negation: im manne
Frågeord: gie

Jojk

• att känna till vad jojk är
• att känna till några
samiska jojkare

Verb: dïhte

• att känna till om vad
jojk är att kunna skilja
på traditionell och
modern jojk

Frågeord: gïen
Pronomen: månnoeh,
dåtnoeh, dah guaktah

Terräng

• att kunna några
terrängord
• att kunna säga några
meningar till bilden

Substantiv: nom,
ack

• att kunna terrängorden
• att kunna berätta
utifrån en bild om
terrängen

Substantiv: nom, ack,
nominativ, ackusativ
och innesiv **
Verb: manne, datne,
dïhte, mijjieh
Satsbyggnad

Himlavalv

• att kunna några
ord för himlavalvet
• att kunna berätta
om himlavalvet
• att kunna skriva några
enkla meningar

Adjektiv

• att kunna ord för
himlavalvet
• att kunna några
samiska stjärnbilder
• att kunna berätta
om himlavalvet
• att kunna skriva
meningar

Verb: dïhte
Adjektiv

Väder

• att kunna några ord
om väder
• att kunna berätta,
fråga och svara om
vädret

Frågeord: Mij
Adjektiv

• att kunna väderord
• kunna några fraser
om väder
• att kunna berätta,
fråga och svara om
vädret

Verb: månnoeh lean,
dåtnoeh lidien, dah
guaktah lægan
daelie tjuatsa (3p)
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Månader

• att känna till namnen
på månaderna
• att känna till vad
månadernas namn
betyder

Substantiv:
genitiv**
- 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: genitiv**
- månader
Frågeord: mij aske
Postpositioner:
minngesne, åvtesne

Staaloe

• att veta vem Staaloe är
• att kunna beskriva
Staaloe

Adjektiv attributform: stoerre,
vesties, tjaebpies
Verb: negation

• att veta vem Staaloe är
• att kunna beskriva
Staaloe
• att kunna återberätta
en Staaloeberättelse

Adjektiv: predikativ -,
attributform
Substantiv: genitiv, sg

Same
Byar

• att känna till något
om en sameby

Substantiv:
innesiv**
Pronomen: mijjieh
libie, dijjieh lidie
dah leah

• att kunna berätta om
en sameby
• att kunna några
samebyar

Substantiv: ill
Pronomen: mijjieh,
dijjieh, dah+verb
Frågeord: gåessie

Kåtan

• att kunna skilja på
låavthgåetie och
derhviegåetie
• att kunna några
interiörord

Verb: imperativ

• att känna till olika
typer av kåtor
• att känna till samernas
olika boendeformer
historiskt
• att kunna interiörord

Verb: imperativ
Postpositioner

Slöjd

• att känna till några
samiska slöjdföremål
• att känna till olika
slöjdmaterial

Substantiv: ack
Verb

• att känna till samiska
slöjdföremål
• att känna till olika
slöjdmaterial och
användningsområden
• att kunna berätta om
hur du gör en kniv och
en kaffepåse

Frågeord: gåessie
Substantiv: illativ
Pronomen: månnoeh,
dåtnoeh dah
monnen, dotnen, dej
guaktaj

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 huvudspråken
• att förstå några fraser
på de tre varieteterna

• att känna till det
samiska språket
• att känna till språkområdena i Sverige
• att kunna några fraser
på de tre varieteterna

Djur

• Att kunna namnge
några djur i Saepmie
• Att kunna namnge
några insekter i
Saepmie

Adjektiv

• att kunna namnge
djur i Saepmie
• att kunna namnge
insekter i Saepmie
• att kunna skriva
fakta om något djur

Adjektiv
Verb: daesnie lea,
daesnie leah
Pronomen: manne,
mannem, mov
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Länkar och källor
Sagor och berättelser
Moderna sagor:
• www.ur.se/Produkter/185910-Moderna-spokhistoriersydsamiska-Vikarien
• www.ur.se/Produkter/185908-Moderna-spokhistoriersydsamiska-Spokbussen
• www.ur.se/Produkter/185907-Moderna-spokhistoriersydsamiska-Klattervaggen
• www.ur.se/Produkter/185909-Moderna-spokhistoriersydsamiska-Vacker-utsikt
• www.ur.se/Produkter/183736-Moderna-spokhistoriersydsamiska-Vacker-utsikt
Boken Tjågkoe
• www.ur.se/index.php/Produkter/189899-Tjagkoe-sydsamiska-Del-1
• www.ur.se/index.php/Produkter/189900-Tjagkoe-sydsamiska-Del-2
• www.ur.se/index.php/Produkter/190065-Tjagkoe-sydsamiska-Del-3
• www.ur.se/index.php/Produkter/190070-Tjagkoe-sydsamiska-Del-4
• www.ur.se/index.php/Produkter/190133-Tjagkoe-sydsamiska-Del-5
• www.ur.se/index.php/Produkter/190140-Tjagkoe-sydsamiska-Del-6
• www.ur.se/index.php/Produkter/190123-Tjagkoe-sydsamiska-Del-7
• www.ur.se/index.php/Produkter/190126-Tjagkoe-sydsamiska-Del-8

F-3
Små sagor:
• www.ur.se/index.php/Produkter/
155799-Smasagor-sydsamiska-Pricken
• www.ur.se/index.php/Produkter/
155802-Smasagor-sydsamiska-Lokvargen
• www.ur.se/index.php/Produkter/
162793-Smasagor-sydsamiska-Astons-stenar
• www.ur.se/index.php/Produkter/
162794-Smasagor-sydsamiska-Djungelnatt
• www.ur.se/index.php/Produkter/
174153-Pinos-dagbok-sydsamiska-Pinos-fodelsedag
• www.ur.se/index.php/Produkter/
155801-Smasagor-sydsamiska-Adjo-herr-Muffn
• www.ur.se/index.php/Produkter/
174764-Pinos-dagbok-sydsamiska-Doktor-Pino

142

• www.ur.se/index.php/Produkter/
174721-Pinos-dagbok-sydsamiska-Pinos-dagis
• www.ur.se/index.php/Produkter/
174720-Pinos-dagbok-sydsamiska-Pinos-affar
• www.ur.se/index.php/Produkter/
174719-Pinos-dagbok-sydsamiska-Pinos-bondgard
• www.ur.se/index.php/Produkter/
174173-Pinos-dagbok-sydsamiska-Pinos-sommar
• www.ur.se/index.php/Produkter/
174157-Pinos-dagbok-sydsamiska-Pinos-pannkakskalas
• www.ur.se/index.php/Produkter/
174156-Pinos-dagbok-sydsamiska-Pinos-lekpark
• www.ur.se/index.php/Produkter/
174154-Pinos-dagbok-sydsamiska-Pinos-cirkus
• www.ur.se/index.php/Produkter/
174175-Pinos-dagbok-sydsamiska-Pinos-vinter
• www.ur.se/index.php/Produkter/
174155-Pinos-dagbok-sydsamiska-Pinos-jul
• www.ur.se/index.php/Produkter/
162792-Smasagor-sydsamiska-Gittan-och-gravargarna
• www.ur.se/index.php/Produkter/
162790-Smasagor-sydsamiska-Mina-och-Kage
• www.ur.se/index.php/Produkter/
155800-Smasagor-sydsamiska-Grodan-och-framlingen
• www.ur.se/index.php/Produkter/
175420-Pinos-dagbok-sydsamiska-Pino-pa-upptacktsfard
• www.ur.se/index.php/Produkter/
175419-Pinos-dagbok-sydsamiska-Pino-pa-tivoli
• www.ur.se/index.php/Produkter/
175418-Pinos-dagbok-sydsamiska-Pino-pa-utfykt
Renen
www.ur.se/Produkter/139902-Samiska-sagor-Varforrenen-har-bla-klovar

Fakta på nätet
Identitet
www.ur.se/Produkter/170859-BarnaministerietDokumentar-Loellas-resa
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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 Tema Modersmål ”Bildtema”
• http://lexin.nada.kth.se/lang/trio/ss/sydsamiska.htm
• http://eatneme.no
• http://aajege.no/index.php?option=com_content&view=article&id
=198:tjoejkedh-ga-pa-ski&catid=58:temahefte&Itemid=79
• https://drive.google.com/fle/d/
0B6bpKT0VwmqQVDl0YTFHa2xraEU/view
• http://aajege.no/attachments/139_Tjaalege_
Pri%CC%88htjhvoesse.pdf
• http://aajege.no/attachments/129_Tjaalege_
%20J%C3%AFengesne%20h%C3%A5agkodh.pdf
• http://aajege.no/index.php?option=com_content&view=article&id
=111:temahefter&catid=58:temahefte&Itemid=79
• http://aajege.no/attachments/110_Tjaalege_Moerh.pdf

Läroplattform
http://oahpa.no/
www.e-skuvla.no/
ovttas.no saemien learoehvierhtieh
www.idut.no
http://akesne.no

Appar
ordbok
gïelespïele
baakoeh
samiska digitala alfabetet
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