




Sameskolan 

Kursplaner och 

betygskriterier 

S K O L V E R K E T  



Beställningar till: 
Fritzes Kundservice 
106 47 Stockholm 
Telefon: 08-690 91 90 
O r d e r f a x :  0 8 - 6 9 0  9 1 9 1  
E-post: order.fritzes@nj.se 
Internet: www.fritzes.se 

Kursplaner och betygskriterier för sameskolan 

Upplaga 1 

ISBN 91-38-32057-6 

Omslag: Fredrik Sandström/Pangea design AB 

© Skolverket och Fritzes 

Tryck: Edita VästraAros 2003 

2 



Innehåll 

Inledning 5 

Kursplan i samiska 8 

- på lulesamiska 17 

- på nordsamiska 26 

- på sydsamiska 35 



4 



Inledning 

Samers barn har enligt skollagen rätt att fullgöra sin skolplikt i samesko

lan i stället för grundskolan. Utbildningen i sameskolan skall ge samers 

barn en utbildning med samisk inriktning som i övrigt motsvarar utbild

ningen till och med årskurs 6 i grundskolan. Grundläggande bestäm

melser om sameskolan återfinns i skollagen och sameskolförordningen. 

Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna. 

Genom läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande 

värden som skall prägla skolans verksamhet och de mål och riktlinjer 

som ska gälla för skolarbetet. Enligt läroplanen Lpo 94 skall sameskolan 

utöver grundskolans mål ansvara för att varje elev efter genomgången 

sameskola är förtrogen med det samiska kulturarvet samt kan tala, läsa 

och skriva samiska. 

Vid sidan av dessa föreskrifter för skolans verksamhet finns kurspla

ner. Kursplanerna är bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten 

ställer på utbildningen i olika ämnen. 

Undervisningen i sameskolan skall ges på samiska och svenska och 

ämnet samiska skall förekomma i samtliga årskurser. Samisk undervis

ning kan också förekomma integrerad i grundskolan om avtal träffats 

mellan kommunen och Sameskolstyrelsen. Med samisk undervisning 

menas undervisning med samiska inslag och undervisning i samiska utö

ver den undervisning som anordnas som modersmålsundervisning. 

En samisk elev skall erbjudas modersmålsundervisning även om språ

ket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Alla samiska elever 

har rätt till denna undervisning oavsett gruppens storlek. 

Grundskolans kursplaner skall användas i sameskolan. För samesko

lan finns därutöver en kursplan i samiska (SKOLFS 2003:8). 

Kursplan i samiska 

Kursplanen är skriven för nio skolår och skall utöver i sameskolan 

användas även då samiska läses som modersmål i grundskolan (2 kap. 

10 § grundskoleförordningen). Mål som eleverna skall uppnå finns dels 

för elever som har samiska som förstaspråk, dels för elever som har sa

miska som andraspråk. För dessa bägge målnivåer har också betygskri

terier utformats. 

Kursplanen i samiska är översatt till de tre samiska huvudspråken i 

Sverige, lulesamiska, nordsamiska och sydsamiska. 
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Kursplaner 

I kursplanens inledande text, ämnets syfte och roll i utbildningen, tydlig
görs hur ämnet bidrar till att målen i läroplanen uppfylls samt hur det 
motiveras utifrån olika samhälls- och medborgarbehov. 

Mål att sträva mot uttrycker den inriktning undervisningen skall ha 
när det gäller att utveckla elevernas kunskaper. De tydliggör därmed de 
kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet. Dessa mål utgör det främ
sta underlaget för planeringen av undervisningen och sätter inte någon 
gräns för elevens kunskapsutveckling. 

Avsnittet ämnets karaktär och uppbyggnad behandlar ämnets kärna 
och specifika egenskaper samt väsentliga perspektiv som kan läggas på 
undervisningen i ämnet. 

Mål att uppnå anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall 
uppnå det femte respektive det nionde skolåret. Målen uttrycker därmed 
en grundläggande kunskapsnivå i ämnet vid dessa bägge tidpunkter. Mål 
att uppnå för det nionde skolåret ligger till grund för bedömningen om en 
elev skall fa betyget Godkänd. De allra flesta elever kommer naturligtvis 
längre och skall också komma längre i sitt lärande. 

Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever skall lära 
sig men lämnar samtidigt stort utrymme för lärare och elever att välja 
stoff och arbetsmetoder. Kursplanerna anger inte arbetssätt, organisation 
eller metoder. Däremot lägger de fast de kunskapskvaliteter som under
visningen skall utveckla och anger därmed en ram inom vilken val av 
stoff och metoder skall göras lokalt. På varje skola och i varje klass måste 
lärare tolka de nationella kursplanerna och tillsammans med eleverna 
planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas för
utsättningar, erfarenheter, intressen och behov. 

Gemensamt för alla ämnen i grundskolan och sameskolan är att de 
skall förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära. I undervisningen 
skall eleverna få utveckla förmågan att dra slutsatser och generalisera 
samt förklara och argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser. Med 
utgångspunkt i egna erfarenheter och frågor kan eleven utveckla ett gott 
omdöme och få känsla för vad som är väsentligt. 

Både läroplan och kursplaner skall ligga till grund för planeringen av 
undervisningen. Grundläggande värden som människolivets okränkbar-
het, individens frihet och integritet, alla människors lika värde jämställd
het mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta skall 
inte bara genomsyra undervisningen i varje ämne, utan också påverka 
såväl organisation och samordning av undervisningen i olika ämnen som 
val av arbetssätt. Målen i läroplanen anger undervisningens inriktning 
och riktlinjerna anger principerna för hur arbetet skall bedrivas. 
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Bedömning 

Grundläggande bestämmelser för betygssättningen finns i grundskole

förordningen samt i läroplanen (Lpo 94). För att ta betyget Godkänd i 

ett ämne skall eleven ha kunskaper som motsvarar de mål i kursplanen 

som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. När betyg 

sätts innan ett ämne avslutats, skall de kunskaper bedömas som eleven 

inhämtat i ämnet fram till och med den aktuella terminen. Denna bedöm

ning sker utifrån mål som bestäms lokalt med hänsyn tagen till de mål 

eleven skall ha nått då ämnet avslutas. Nationella kriterier for betygen 

Väl godkänd och Mycket väl godkänd har på regeringens uppdrag fast

ställts av Skolverket och är bindande föreskrifter för betygssättningen i 

slutet av år nio. Även för de högre betygen gäller att bedömningen skall 

ske utifrån kriterier som bestäms lokalt när den görs vid tidpunkter då 

ämnet inte avslutats. 

Skolverkets föreskrifter om betygskriterier för samiska (SKOLFS 

2003:9) innehåller generella bestämmelser för tillämpningen av betygs

kriterierna samt bedömningens inriktning och betygskriterier för ämnet. 

I avsnittet bedömningens inriktning beskrivs de kunskaper och kun

skapskvaliteter som skall bedömas oavsett betygssteg. Avsnittet utgör en 

brygga mellan kursplan och betygskriterier och ett stöd i det lokala ar

betet med att konkretisera och fastställa de kunskapskvaliteter som skall 

ligga till grund för bedömningen av eleven. 

Betygskriterierna preciserar vilka kunskaper som krävs för att få bety

get Väl godkänd respektive Mycket väl godkänd. Det högre betygssteget 

innefattar kraven för det lägre. För att erhålla betyget Väl godkänd skall 

eleven ha kunskaper enligt samtliga kriterier som gäller för betyget. För 

att erhålla betyget Mycket väl godkänd skall eleven förutom de kun

skaper som gäller för Väl godkänd ha kunskaper enligt kriterierna för 

Mycket väl godkänd. Huvudregeln är att eleven skall uppfylla samtliga 

kriterier för att erhålla något av de bägge betygen. För dessa betygssteg 

gäller dock att särskilt väl utvecklad förmåga avseende något eller några 

kriterier kan väga upp brister avseende ett eller ett par andra kriterier. 

Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse 

från enstaka mål som eleven skall ha uppnått eller enstaka kriterier som 

eleven skall ha uppfyllt. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller 

andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och 

som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna nå ett visst mål eller 

uppfylla ett visst kriterium. Detta gäller samtliga betygssteg. 
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Samiska 

Kursplan 

Ämnets syfte och roll i utbildningen 

Samiskan är idag ett officiellt språk i tre länder, Sverige, Norge och 

Finland, men talas även på Kolahalvön i Ryssland. I Sverige innebär 

detta en rättighet att fa använda samiska vid kontakter med myndigheter 

inom de fyra nordligaste förvaltningskommunerna. Kontakter och sam

arbete i olika former över nationalstatsgränserna mellan samer i Såpmi 

ökar också. Sammantaget ställer detta krav på att det behövs fler personer 

som behärskar samiska och att språkkompetensen höjs. Utbildningen i 

samiska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och 

sådana kunskaper i samiska språket som är en tillgång och merit vid so

ciala och yrkesinriktade kontakter av olika slag samt för fortsatta studier 

i språket. 

Det finns elever som enbart talar samiska vid skolstarten. Många av 

eleverna är tvåspråkiga och talar både samiska och svenska. Andra är 

svenskspråkiga när de börjar skolan. För alla samebarn är samiskan av 

stor betydelse för den personliga och kulturella identiteten samt för den 

intellektuella och emotionella utvecklingen. 

För elever med samiska som förstaspråk är utbildningens syfte att 

vidmakthålla och vidareutveckla elevernas förstaspråkliga kompetens. 

Utbildningen skall ge dem goda möjligheter att utveckla förmågan att 

tala, lyssna, se, läsa och skriva. 

För de elever som är svenskspråkiga eller har begränsade kunskaper i 

samiska är syftet med utbildningen att de skall uppnå en funktionell be

härskning av det samiska språket. Det yttersta syftet är att de skall uppnå 

förstaspråksnivå i samiska. 

Utbildningen i ämnet skall främja elevernas utveckling till funktio

nellt tvåspråkiga individer och ge förutsättningar att kunna leva och 

verka både i det samiska samhället och i majoritetssamhället. 

Kultur och språk är oupplösligt förenade med varandra. 1 språket 

finns även folkets och samhällets historia och dess kulturella identitet. 

Skönlitteratur, den muntliga berättartraditionen samt jojk, bild, film och 

teater bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar. 

Genom kunskaper om den egna samiska kulturbakgrunden kan ämnet 

bidra till att ge eleverna möjligheter att göra jämförelser mellan olika 

kulturer och därmed bättre förstå sin livssituation. Ett syfte med ämnet 

är att vidga den interkulturella kompetensen och att öka samhörigheten 
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med andra ursprungs- och minoritetsfolk. 

Alla elever behöver beredskap att på egen hand bygga vidare på sina 

kunskaper efter avslutad skolgång. Ämnet syftar därför också till att 

eleven skall vidmakthålla och utveckla sin lust och förmåga att lära sig 

samiska. 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i samiska sträva efter att eleven 

- utvecklar sin förmåga att använda samiska för att kommunicera i tal 

och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i olika sammanhang, 

- fördjupar sin förståelse av talad samiska i olika situationer och sam

manhang samt av skilda dialekter, 

- utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och 

känslor som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att 

reflektera och värdera, 

- utvecklar sin förmåga att med behållning läsa och förstå, tolka och 

uppleva samiska texter av olika slag och att anpassa läsningen och 

arbetet med texten till dess syfte och karaktär, 

utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och förbättra språket 

mot allt större variation och säkerhet, 

- tillägnar sig kunskaper om samiska språket, dess uppbyggnad, ur

sprung och historia samt utvecklar sin förmåga att göra jämförelser 

mellan samiska och andra språk, 

- tillägnar sig ett rikt ordförråd och genom eget skrivande fördjupar 

sin insikt i grundläggande mönster och grammatisk struktur samt 

utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sam

manhang, 

- utvecklar sin förmåga att utnyttja olika möjligheter att hämta informa

tion, tillägna sig kunskap om mediers språk och funktion samt tolka, 

kritiskt granska och värdera olika källor och budskap som uttrycks på 

samiska, 

- stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter meningsfull 

läsning samt till att ta aktiv del av det samiska kulturutbudet, 

- lär känna delar av det samiska kulturarvet från olika områden inom 

Såpmi och utvecklar en förmåga att jämföra den samiska kulturen 

med andra kulturer, 

- stärker sin självkänsla och utvecklar en flerkulturell identitet, 

- utvecklar sin förmåga att reflektera över och ta ansvar för sin egen 

språkinlärning. 
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Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Språkstudier med utgångspunkt i samisk litteratur, historia och kultur 

utgör ämnets kärna. Läsning, skrivande och samtal kring elevens egna 

erfarenheter och delaktighet i två eller flera kulturer är basen för det 

språkutvecklande arbetet i ämnet. Karaktäristiskt för ämnet är att språket 

används för att stärka identiteten och att det ingår i ett tvåspråkighets-

perspektiv. 

I Sverige indelas samiskan i tre huvudspråk: nord-, lule- och sydsa

miska. Varje språk har en egen ortografi. Inom huvudspråken finns ytter

ligare dialekter med varierande skillnader. Nordsamiska finns över hela 

sameområdet, medan sydsamiska främst finns i de sydligare delarna av 

området och lulesamiska i centrala området inom Såpmi. 

Samiska är ett minoritetsspråk och därmed är elevernas kontakter 

med språket utanför familj och skola begränsade. Eftersom det samiska 

skriftspråket har utvecklats sent saknas i stor utsträckning litteratur och 

nedskrivet källmaterial. För att åstadkomma delaktighet i den litterära 

traditionen och den muntliga kulturen måste därför andra möjligheter än 

läsning utnyttjas och tillskapas. 

Med hänsyn till att spännvidden i språkbehärskning mellan eleverna 

är stor har kursplanen skilda mål för samiska som förstaspråk och sa

miska som andraspråk. Målen för samiska som förstaspråk förutsätter att 

eleverna redan vid skolstarten är aktivt samisktalande. Dessa elever ges 

möjlighet att vidareutveckla sina språkkunskaper utifrån den nivå som 

de befinner sig på. Utbildningen i samiska som andraspråk kan däremot 

starta på nybörjarnivå, men är också avsedd för elever som behärskar 

samiska i mindre omfattning än de som har det som modersmål. 

Språkutveckling - språklig kompetens 

Både yngre och äldre elever berättar och beskriver, diskuterar och argu

menterar, även om det sker på olika språkliga nivåer och inom olika äm

nesområden. Språkutveckling innebär att elevens begreppsvärld vidgas, 

vilket ger ökad säkerhet att använda språket uttrycksfullt och tydligt i 

både tal och skrift och ökad förmåga att förstå, uppleva och tillgodogöra 

sig litteratur. 

De olika kompetenser som ingår i en allsidig och kommunikativ för

måga har sin motsvarighet i ämnets struktur. Till dessa hör förmåga att 

behärska språkets form dvs. vokabulär, fraseologi, uttal, stavning och 

grammatik. 1 ämnet utvecklas även kompetensen att bilda språkligt sam

manhängande helheter, vilka efter hand i fråga om innehåll och form allt 

bättre anpassas till situation och mottagare. Förmåga att översätta och 

analysera texter byggs upp genom kunskaper om väsentliga delar av det 
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samiska språkets ordförråd, formlära och syntax. För att gå vidare i sin 

språkutveckling måste eleverna utifrån sina erfarenheter fa möjlighet 

att upptäcka de kunskaper de själva har om språket och med lärarens 

hjälp och i samarbete med andra lära sig mer om det samiska språkets 

uppbyggnad och system. Utifrån sina olika erfarenheter kan de också ge

mensamt bygga upp kunskap om hur det samiska språket fungerar i sam

spel mellan människor och därigenom få perspektiv på den egna språk

förmågan. När de egna språkkunskaperna inte räcker till behöver eleven 

kompensera detta genom att använda strategier som omformuleringar, 

synonymer, frågor och kroppsspråk. Kunskaper om språkets struktur och 

uppbyggnad och om hur det historiskt har utvecklats fördjupar förståel

sen. Språkkunskaper byggs upp genom att man använder språket, förstår 

hur man använder det och tillägnar sig nya kunskaper om språket. En 

ytterligare kompetens är medvetenhet om hur språkinlärning går till. 

Språk och litteratur 

Väsentligt för ämnet är att goda språkfärdigheter förvärvas när språket 

används i meningsfulla sammanhang kring ett meningsfullt innehåll. 

Språkförmågan utvecklas genom att aktivt arbeta med språket, dvs. att 

delta i samtal, berätta, redogöra inför andra, läsa och skriva för att ut

trycka och tolka känslor, tankar och idéer. Genom att använda språket lär 

sig eleverna att behärska situationer som ställer olika språkliga krav på 

inlevelse, utförlighet eller formell korrekthet. Betydelsefullt inom utbild

ningen i samiska är att ge eleverna möjligheter att i tal och skrift uttrycka 

sina tankar utan alltför tidiga krav på formell korrekthet. Jämförelser 

mellan det samiska och svenska språket krävs för att utveckla medveten

heten om de två språkens skilda uppbyggnad och för att utveckla förmå

gan att urskilja strukturella drag som är unika i de båda språken. 

Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter för eleverna 

att uttrycka vad de känner och tänker. Det ger gemensamma upplevelser 

att tala om och reflektera över samt kunskaper om det samiska språket 

och kulturarvet. Genom arbete med samiska sägner, berättelser, dikter, 

ordspråk och jojk ges förutsättningar för en allsidig övning i språket samt 

för fördjupning av de kunskaper och värderingar som är förankrade i det 

samiska kulturarvet. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna 

och talade texter även bilder, jojk och musik. 

Språk - historia - kultur 

Språk, historia och kultur är nära förbundna med varandra. De samiska 

eleverna är delaktiga i flera kulturer. Kultur i vid bemärkelse innebär 

ett komplicerat nätverk av osynliga normer, regler och förhållningssätt. 

Det samiska språket är starkt präglat av samernas traditionella levnads

sätt och historia. Det är rikt på ord och nyanser som rör naturen samt 
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de traditionella näringarna duodji, jakt, fiske och renskötsel. Samiskan 

har även en nyansrikedom när det gäller släktskapstermer från den tra

ditionella storfamiljens tid. I ämnet samiska ges, i samspel med andra 

ämnen, möjligheter att synliggöra det samiska samhällets synsätt och 

värderingar. Därmed ges förutsättningar att utveckla elevernas förmåga 

att göra jämförelser mellan den samiska kulturen och andra kulturer. 

Detta kan innebära jämförelser med andra ursprungsbefolkningar och 

minoritetsgrupper samt mellan minoritetskulturer och majoritetskulturer. 

Detta leder i sin tur till förståelse av olika kulturer och till interkulturell 

kompetens. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skol
året i samiska som andraspråk 

Eleven skall 

- kunna förstå det väsentliga i instruktioner och beskrivningar som ges 

i tydligt tal och lugnt tempo inom för eleven välbekanta områden, 

- kunna delta i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, 

- kunna muntligt berätta något om sig själv och andra, 

- kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i texter av 

olika slag, 

- kunna skriva om vardagsnära förhållanden samt för att meddela nå

got, 

- kunna reflektera över hur den egna inlärningen av t.ex. ord och fraser 

går till samt kunna söka information t.ex. i ordlista, 

- kunna förstå och göra jämförelser mellan dialekter inom den egna 

språkvarieteten, 

- kunna berätta om olika levnadssätt inom den samiska kulturen. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skol
året i samiska som förstaspråk 

Eleven skall 

- kunna aktivt delta i samtal samt muntligt berätta och redogöra för 

upplevelser och händelser så att innehållet blir begripligt, 

- kunna läsa med flyt både högt och tyst samt tillgodogöra sig och re

flektera över texter av olika slag, 

- kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och 

kommunikation, 

- kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanli

gaste reglerna för stavning, 

- kunna använda ordlista samt andra typer av hjälpmedel, 

- kunna reflektera över hur den egna språkinlärningen går till, 
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- kunna förstå och göra jämförelser mellan dialekter inom den egna 

språkvarieteten, 

- kunna berätta om olika levnadssätt inom den samiska kulturen. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skol
året i samiska som andraspråk 

Eleven skall 

- förstå tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör kända 

förhållanden och egna intresseområden, 

- kunna delta aktivt i samtal kring vardagliga ämnen och med hjälp av 

olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar, 

kunna sammanhängande muntligt återberätta och beskriva något hört, 

läst, sett eller upplevt, 

- kunna läsa och tillgodogöra sig det viktigaste innehållet i enklare 

skönlitterära och andra berättande och argumenterande texter samt 

instruktioner och beskrivningar, 

- kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt 

tillämpa skriftspråkets normer vid skrivande, 

- kunna ta del av samt reflektera över innehåll och uttrycksmedel i jojk, 

musik, duodji, bild, film och teater, 

- kunna göra iakttagelser om och förstå grundläggande mönster i språ

ket samt göra jämförelser med svenska och andra språk, 

- ha kunskaper om de tre samiska huvudspråken i Sverige, 

- kunna använda hjälpmedel vid textläsning och skrivning och andra 

språkliga aktiviteter, 

- kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig sa

miska, 

- ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och traditioner inom olika de

lar av Såpmi samt ha kännedom om samiska normer och värderingar 

och kunna jämföra med andra kulturer. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skol
året i samiska som förstaspråk 

Eleven skall 

- kunna aktivt delta i samtal, diskutera, argumentera och sätta sig in i 

andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet 

framgår tydligt, 

- kunna läsa och förstå till åldern avpassad skönlitteratur samt saklitte

ratur och tidningstext om allmänna ämnen och kunna återge innehål

let sammanhängande och reflektera över det, 

- kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt 
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tillämpa skriftspråkets normer vid skrivande, 

- kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksme

del i jojk, musik, duodji, bild, film och teater, 

- kunna göra iakttagelser om och förstå grundläggande mönster i språ

ket samt göra jämförelser med svenska och andra språk, 

- ha kunskaper om de tre samiska huvudspråken i Sverige, 

- kunna välja och använda olika typer av hjälpmedel vid textläsning, 

skrivning och andra språkliga aktiviteter, 

- kunna medvetet utvärdera inlärningssätt som främjar den egna 

språkinlärningen, 

- ha kunskaper om vardagsliv, samhälle och traditioner inom olika de

lar av Såpmi samt ha kännedom om samiska normer och värderingar 

och kunna göra jämförelser med andra kulturer. 

Bedömning 
Bedömningens inriktning 

Bedömningen i ämnet samiska gäller den allsidiga kommunikativa för

mågan. I en allsidig kommunikativ förmåga ingår att behärska receptiva, 

interaktiva och produktiva färdigheter, på vilka olika bedömningsas

pekter kan läggas. 

Vad beträffar elevens receptiva färdigheter inriktas bedömningen på 

elevens förmåga att förstå talad och skriven samiska. Hänsyn skall tas 

till förmågan att förstå helhet och sammanhang samt att dra slutsatser om 

en framställnings syfte. 1 vilken utsträckning eleven vid avlyssning kan 

följa med i naturligt taltempo och förstå regionala skillnader av samiska 

är andra delar av bedömningen. När det gäller läsning läggs vikt vid 

elevens förmåga att förstå och tillgodogöra sig texter av olika slag och 

svårighetsgrad. Elevens förmåga att genom läsning av skönlitteratur och 

andra texter samt upplevelser via andra medier vidga sina erfarenheter 

ingår i bedömningen. Likaså ingår förmågan att med hjälp av olika stra

tegier anpassa läsningen efter textens art och syfte. 

Ett centralt inslag vid all språklig kommunikation är att växelvis 

kunna fungera som lyssnare och talare, alternativt läsare och skrivare. 

Bedömningen av sådana interaktiva färdigheter inriktas på elevens 

förmåga att inleda, bidra till att utveckla och avsluta ett samtal eller 

skriftväxling. Härvid bedöms förmågan att tolka olika situationer och 

att anpassa sitt språk till situation och mottagare, liksom förmågan att 

använda strategier för att lösa språkliga problem. 

Bedömningen av de produktiva färdigheterna skall inriktas på hur klart 

och sammanhängande samt med vilken ledighet, variation och språklig 

säkerhet eleven kan uttrycka och förmedla ett budskap. Förmågan att ny

anserat och preciserat uttrycka sina åsikter, känslor, kunskaper och idéer 
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med den variation som varje situation kräver ingår i bedömningen. 

Andra bedömningsgrunder är medvetenhet om hur den egna språkin

lärningen går till, liksom förmågan att planera, genomfora och utvärdera 

det egna språkliga arbetet. 

Elevens kunskaper om det samiska kulturarvet och samiska språkets 

historia samt insikter om likheter och skillnader mellan den samiska och 

andra kulturers villkor och förhållanden skall också vägas in i bedöm

ningen. 

Kriterier för betyget Väl godkänd i samiska som andraspråk 

Eleven tillgodogör sig, sammanfattar och kommenterar innehållet i tyd

ligt talad samiska. 

Eleven talar tydligt, med sammanhang och anpassar sitt språk till olika 

situationer. 

Eleven använder olika strategier för att kommunikationen i vardagliga 

samtal skall fungera. 

Eleven läser och tillgodogör sig helheten i enklare texter och visar för

ståelse av innehållet. 

Eleven skriver varierat och med sammanhang samt använder skrivandet 

för kommunikation. 

Eleven beskriver viktiga delar av det samiska kulturarvet och jämför lev

nadssätt och villkor mellan den samiska kulturen och andra kulturer. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd i samiska som andra
språk 

Eleven tillgodogör sig såväl huvuddrag som detaljer i tydligt, talat 

språk. 

Eleven uttrycker sig muntligt med sammanhang, variation och flyt. 

Eleven medverkar i olika slags vardagliga samtal och löser språkliga 

problem på ett effektivt sätt. 

Eleven tillgodogör sig innehållet i texter av olika slag, kommenterar dem 

och drar slutsatser. 

Eleven skriver varierat och med sammanhang samt kommunicerar skrift

ligt i olika situationer. 

Eleven beskriver huvuddragen i utvecklingen av det samiska språket, 

dess släktskap och indelning. 
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Kriterier för betyget Väl godkänd i samiska som förstaspråk 

Eleven arbetar medvetet med sitt språk för att göra det uttrycksfullt, kor

rekt och tydligt i både tal och skrift. 

Eleven använder samiskan på ett varierat sätt i olika sammanhang samt 

uttrycker också mer abstrakta tankegångar. 

Eleven använder ett ledigt, säkert och relativt korrekt språk i samtal, 

diskussioner, eget berättande och egna redovisningar. 

Eleven följer i stort sett skriftspråkets normer och använder skrivandet 

för att ge uttryck för tankar, åsikter och känslor samt som redskap för 

kommunikation. 

Eleven läser och förstår till åldern anpassad skönlitteratur, tidningsartik

lar och saklitteratur, reflekterar utifrån det lästa och relaterar det till egna 

erfarenheter. 

Eleven använder sig av olika källor för att bilda kunskap, tolkar, granskar 

och värderar dem samt sammanställer sina resultat. 

Eleven ger exempel på samhälls- och kulturella förhållanden inom olika 

delar av Såpmi, beskriver viktiga delar av det samiska kulturarvet samt 

jämför levnadssätt och villkor mellan den samiska kulturen och andra 

kulturer. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd i samiska som första
språk 

Eleven talar och skriver ledigt, säkert och korrekt i olika sammanhang. 

Eleven gör jämförelser mellan samiskan, svenskan och andra språk samt 

belyser strukturer som är vanliga för samiska språket. 

Elevens läsrepertoar innefattar texter av olika slag och svårighetsgrad 

och eleven reflekterar över sina läsupplevelser både muntligt och skrift

ligt samt visar ett personligt förhållningssätt till texterna. 
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Såmegiella 

Kurssaplåna 

Åbnnasa åjggomus ja anburgge åhpadusån 

Såmegiella le uddni almulasj giella gålmån rijkan, Svierigin, Vuonan ja 

Suoman, valla sågastuvvå aj Guolådaknjårgan Gårjjelin. Svierigin dåt 

mierkki riektåv såmegielav åvkkit gå sågav dahkå fåbmudagån nieljen 

nuortamus tjuottjuduskomuvnan. Aktavuoda ja aktijbargo såmij gas-

kan rijkaråjij rastå Såmednamin aj lassåni. Dåssta boahtå dårbbo ienep 

ulmutjijs gudi såmegielav måhtti ja dårbbo alep giellamåhttudagås. 

Såmegiellaåhpaduså åjggomus le åvdedit gåjkkasasj kommunikasjåvnå-

lasj åjmmudagåv ja dakkir såmegiellamåhttudagåjt ma sjaddi luohkkon 

ja ånssidissan gåjklågåsj sosialalasj ja virgålasj aktavuodajn ja joarkke 

giellaoahppamin. 

Le oahppe gudi sågasti dåssjå såmegielav gå skåvllåj ålggi. Oahppijs 

moattes li guovtegielagaja sågasti goappåtjagå såmegielav ja dårogielav. 

lehtjåda li dårogielaga gå skåvllåj ålggi. Gåjkka såmemånåjda såme

giella le åjnas persåvnålasj ja kultuvralasj identitehta hårråj ja vil dåjdo 

ja dåbdoj åvddånime hårråj. 

Oahppijda, gejn såmegiella le vuostasjgiellan, åhpaduså åjggomus le 

bisodit ja åvdedit oahppij vuostasjgiellagelbugisvuodav. Åhpadus galggå 

sidjij vaddet buorre måhttelisvuodajt åvdedit åjmmudagåv sågastit, gull-

dalit, vuojnnet, låhkåt ja tjållet. 

Oahppijda, gudi li dårogielaga jali gejn le binnep såmegiellamåhttu-

dahka, åhpaduså åjggomus le sij galggi såmegielan jåvsådit dåjmalasj 

måhttuj. Alemus åjggomussan galggi jåvsådit vuostasjgiellamärråj så-

megiela hårråj. 

Abnnasin åhpadus galggå åvdedit oahppij åvddånimev dåjmalattjat 

guovtegielak aktugattjan ja sidjij vuodov dahkat viesutjit ja dåjmatjit 

goappåtjagå såmesebrudagån ja ieneplågosebrudagån. 

Kultuvrra ja giella li nannusit aktij tjanådum. Gielan le aj ålmmuga ja 

sebrudagå histårjjå ja daj kultuvralasj identitähtta. Tjåppagirjålasjvuohta, 

njålmålasj giehttomårbbedåhpe, juojggam, gåvå, filmmaja teåhter guod-

di oasev kultuvrraårbes ja gaskosti diedojt ja årvustallamijt. Diedoj baktu 

ietjasa såme kultuvrraduoge birra åbnas måhttå vaddet oahppijda måht

telisvuodajt buohtastahttet moattelågåsj kultuvrajt ja dajna buorebut iet

jasa viessomvidjurav dådjadit. Åbnnasa åjggomusåjs akta le vijdedasstet 

kultuvrajgasskasasj gelbugisvuodav ja lasedit aktisasjvuodav ietjå ieme-

ja unneplågoålmmugij. 

17 



Gåjkka oahppe dårbahi gärggogisvuodav ietja lasedit måhttudagåjdiså 

dan maqgel gå li skåvlås häjttåm. Dan diehti åbnnasa åjggomus aj le 

oahppe galggå bisodit ja åvdedit ietjas hålov ja åjmmudagåv såmegielav 

oahppat. 

Ulme rahtjamussan 

Skåvllå galggå såmegiellaåhpadusån rahtjat vaj oahppe 

- åvdet åjmmudagåv såmegielav åvkkit njålmålattjat ja tjålålattjat vaj 

måhttå, sihtå ja duosstå sågav dahkat moattelågåsj båle, 

- tjiegqot dådjadimev hållamsåmegielas moattelågåsj båle ja vidjurijn 

ja sierra dialevtajs, 

- åvdet åjmmudagåv dialogan iehtjådij aktan buktet åjådusåjt ja dåb-

dojt ma båhti tevstajs duot dåt åjggomusås, ja åvttjiduvvå ussjolit ja 

årvustallat, 

- åvdet åjmmudagåv åvkålattjat låhkåt ja dådjadit, tjielggit ja våsedit 

moattelågåsj såme tevstajt, ja hiebadit tevstaj låhkåmav ja bargadi-

mev dan åjggomuså ja dåbddomerka milta, 

- åvdet åjmmudagåv guoradallat, bargadit ja buoredit ietjas gielav stu-

oråp variasjåvnå ja nanosvuoda guovlluj, 

- åmas måhttudagåjt såmegiela birra, dan struktuvra, måtto ja histårjå 

birra, ja åvdet åjmmudagåv buohtastahttet såmegielav ietjå gielaj, 

- oadtju valjes båhkovuorkåv ja ietjas tjållema baktu tjieggot dådja

dimev vuodominsstara ja grammatijkalasj struktuvra birra, ja åvdet 

åjmmudagåv anodit tjållemgiela nårmajt moattelågåsj båle, 

- åvdet åjmmudagåv åvkkit moattelågåsj måhttelisvuodajt diedojt 

viedtjat, åmastit måhttudagåv mediaj gielaj ja dåjmaj birra, ja tjielg

git, åjttsisit gähttjat ja årvustallat moattelågåsj ådjagijt ja sågajt ma 

buvteduvvi såmegiellaj, 

- åvttjiduvvå iesj dahkat ja iesj åhtsåt åvkålasj låhkåmusåv, ja dåjma-

lattjat oasev vålldet såme kultuvrrafållagijs, 

- oahpåsmuvvå Såmeednama sierra guovloj kultuvrraårbij åsijda ja 

åvdet åjmmudagåv buohtastahttet såme kultuvrav ietjå kultuvraj, 

- nannit ietjas iesjdåbdov ja åvdet moattekultuvralasj identitehtav, 

- åvdet åjmmudagåv ussjolit ja våsstedit ietjas giellaoahppama åvdås. 

Åbnnasa dåbddomerka ja struktuvrra 

Giellaoahppam, manna le såme girjålasjvuohta, histårjjå ja kultuvrra 

vuodon, le åbnnasa sisqusj. Låhkåm, tjållem ja sågastallam oahppe ietjas 

dåbdijdusåj birra ja oassålasstem guovte jali moatte kultuvrraj le vuodo 

åbnnasa giellaåvdediddje bargon. Åbnnasa dåbddomärkka le giella åv-

kkiduvvå identitehtav nannidittjat ja le oasse guovtegielakperspektijvas. 
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Svierigin såmegiella gålmå oajvvegiellaj juogeduvvå: nuortta-, ju-

lev-, ja oarjjelsåmegiellaj. Fert avtan gielan le ietjas tjållemvuohke. 

Oajvvegielajn li vil muhtem dialäktaäråduså. Nuorttasåmegielav sågasti 

ålles Såmeednamin, oarjjelsåmegielav gis sågasti ienemusåt oarjep gu-

ovlojn ja julevsåmegielav Såmeednama guovdåsjguovlojn. 

Såmegiella le unneplågogiella ja dan diehti oahppij oahpåsmuvvam 

giellaj fuolkij ja skåvlå ålggolin le gårttje. Gå såme tjållemgiella le 

magget åvddånam, de girjålasjvuohta ja tjålålasj ådjaga e gåvnnu nuoges 

märråj. Åttjutjit oasålasjvuodav girjålasj årbbedåbes ja njålmålasj kul-

tuvras, de hähttu ietjå måhttelisvuodav gå låhkåmav åvkkit ja åssat. 

Oahppij giellamåhto älla sämmi stuore ja dan gåktuj såmegiela kurs-

saplånan li sierra ulme vuostasjgiellan ja nubbegiellan. Jus oahppe 

vuostasjgiela vuodoulmijda galggi jåvsådit, de sij juo skåvllåålgon li dåj-

malattjat såmegielaga. Dåjda oahppijda vatteduvvi måhttelisvuoda ietja-

sa giellamåhttudagåv åvdedit dat mieres gånnå li. Såmegiellaåhpadusåv 

nubbegiellan gis måhttå ålgadit ådåålggemieres, valla dakkir åhpadus le 

aj oahppijda gejn ij le sämmi såmegiellamåhttudahka gå sijån gejn såme

giella le iednegiellan. 

Giellaåvddånibme - gielalasj gelbugisvuohta 

Goappåtjagå nuorap ja vuorrasap oahppe giehttu ja gåvådi, sågastalli ja 

argumenteriji, våjku dahki dav sierra gielalasj mieren ja moattelågåsj 

åssjesuorgijn. Giellaåvddånibme mierkki oahppij ihtanisvärålt vijddån, 

mij vaddå stuoråp vissesvuodav gielav åvkkit dievvasit ja tjielggasit 

goappåtjagå njålmålattjat ja tjålålattjat, ja buorep åjmmudagåv dådjadit, 

våsedit ja åvkken vålldet girjålasjvuodav. 

Sierra gelbugisvuoda ma li oase gåjkkasasj kommunikatijvalasj åjm-

mudagås oahppu åbnnasa struktuvrav. Dajda gullu åjmmudahka giela 

håmev måhttet, dat javllå båhkovuorkåv, moallånagåjt, jiednadimev, 

ståvimav ja grammatijkav. Abnnasin åvddån aj gelbugisvuohta dahkat 

gielalattjat aktijgullujiddje ållesvuodajt, ma dade milta sisano ja håme 

hårråj buorebut hiebaduvvi vidjurijda ja duosstojda. Åjmmudahka te-

vstajt jårggålit ja guoradallat allån diedojs åjnas åsij birra såmegiela 

båhkovuorkås, morfologidjas ja syntåvsas. Joarkåtjit giellaåvddånimev 

de oahppe ietjasa dåbdijduså vuodon hähttuji oadtjot måhttelisvuodav 

ietjasa måhttudagåjt giela birra ielvvet, ja åhpadiddje viehkijn ja aktijbar-

gon iehtjådij ienebuv oahppat såmegiela struktuvra ja vuogådagå birra. 

Ietjasa moattelågåsj dåbdijdusåjs de måhtti aj aktisattjat bajedit måhttu-

dagåv gåk såmegiella doajmmå ulmutjij gaskan ja dan baktu oadtjot per-

spektijvav ietjasa giellaåjmmudagåj birra. Gå ietjas giellamåhttudahka ij 

le nuoges de oahppe dan sadjåj dårbaj åvkkit strategidjajt degu ietjålågåsj 

håbmådimijt, synonymajt, gatjålvisåjt ja rumåjgielav. Måhttudahka 

giela struktuvra birra ja gåk dat le histårjålattjat åvddånam dådjadimev 
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tjieggot. Giellamåhttudagå stuorru gå gielav åvkki, dådjat gåktu dav 
åvkki ja åmas ådå måhttudagåjt giela birra. Akta gelbugisvuohta vil le 
diedulasjvuohta gåk giellaoahppam doajmmå. 

Giella ja girjälasjvuohta 

Abnnasij åjnas le gå buorre giellatjähppudagåv oadtju dassta gå gi
ella aneduvvå åvkålasj vidjurin åvkålasj sisano birra. Giellaåjmmudahka 
åvddån gå gielajn duodajn barggå, dat javllå dalloj gå sågastallå, giehttu, 
tjielggi iehtjådij åvdån, låhkå ja tjållå buvtåtjit ja tjielggitjit dåbdojt, 
åjådusåjt ja ideajt. Oahppe giela åvkkidime baktu oahppi bierggit vid-
jurijn majn li moattelågåsj gielalasj råvkålviså degu måhtto buktet åssjåj 
tjåggat, ålleslåhkåj ja formålalattjat duolla tjielggit. Ajnas såmegiellaåh-
padusån le vaddet oahppijda måhttelisvuodajt njålmålattjat ja tjålålattjat 
buktet ietjasa åjådusåjt vani råvkak ilå årrat formålalasj duollavuodav. 
Buohtastahttem såme- ja dårogiela gaskan råvkaduvvå vaj åvdet diedu-
lasjvuodav guovte giela sierra struktuvraj birra ja vaj åvdet åjmmudagåv 
tjuolldet struktuvralasj dåbddomerkajt ma li iesjtjerdalattja fert avtan 
gielan. 

Barggo gielajn ja girjålasjvuodajn vaddå oahppijda måhttelisvuodajt 
åvddåjbuktet majt dåbddi ja åjådalli. Vaddå aktisasj våsådusåjt maj birra 
måhtti sågastit ja ussjolit ja måhttudagåjt såme giela ja kultuvrraårbe 
birra. Barggo såme båvaj, giehtoj, divtaj, båhkovådjasij ja juojggamij 
vaddå vuodov gåjkkasasj giellahårjjidallamij ja tjiegqot diedojt ja årvojt 
ma li tjanådum såme kultuvrraårbbåj. Vijdedum täkstaihtanissan li ietjån 
gå tjålålasj ja njålmålasj tevsta aj gåvå, juojggam ja musihkka. 

Giella - histårjjå - kultuvrra 

Giella, histårjjå ja kultuvrra li lahka aktij tjanådum. Såme oahppe li 
oasålattja moattet kultuvras. Kultuvrra vijddåbut mierkki gåssjelis värm-
mådagåv vuojnodis nårmajs, njuolgadusåjs ja vuojnojs. Såmegiella le 
garrasit båjnnum såmij årbbedåbålasj viessomvuogijs ja histårjås. Le 
dievva bågojs ma guosski luonnduj ja årbbedåbålasj älådusåjda degu 
duodjåj, miehttse- ja guollebivdduj ja ällosujttuj. Såmegielan le aj boand-
dudahka berajtermajs stuor goahtefuolkij råjes. Aktijbargon ietjå åbnna-
sij såmegiellaåbnas vaddå måhttelisvuodajt såme sebrudagå vuojnojt ja 
årvojt vuojnnusij buktet. Dan baktu vuodo vatteduvvi åvdedittjat oahp-
pij åjmmudagåjt buohtastahttet såmekultuvrav ietjå kultuvraj. Måhttå 
mierkkit buohtastahttemijt ietjå iemeålmmugij ja unneplågojuohkusij, 
ja unneplågokultuvraj ja ieneplågokultuvraj. Dassta boahtå dådjadibme 
moattelågåsj kultuvraj birra ja kultuvrajgasskasasj gelbugisvuohta. 
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Ulme majda oahppe galggi jåvsådit vidåt skåvllåjage gietjen 
såmegiella nubbegiellan 

Oahppe galggå 

- måhttet dådjadit åjnnasabmusav bagådusåjs ja gåvådusåjs ma 

njålmålattjat tjielggasit ja suojmma vatteduvvi oahppij oahpes ås-

sjesuorgen, 

- måhttet oassålasstet sågastimijda årgga-ja oahpes åbnnasij birra, 

- måhttet njålmålattjat juojddå giehttot ietjas ja iehtjådij birra, 

- måhttet låhkåt ja åvkken vålldet åjnnasamos sisanov moattelågasj 

tevstajs, 

- måhttet tjållet årggavidjurij birra ja tj ål let juojddå diededime diehti, 

- måhttet ussjolit gåk ietjas oahppam doajmmå buojkulvissan bågoj ja 

moallånagåj hårråj ja måhttet åhtsåt diedojt buojkulvissan båhkolis-

tas, 

- måhttet dådjadit ja buohtastahttet ietjas varietehta dialevtajt, 

- måhttet giehttot såmekultuvra sierra viessomvuogij birra. 

Ulme majda oahppe galggi jåvsådit vidåt skåvllåjage gietjen 
såmegiella vuostasjgiellan 

Oahppe galggå 

- måhttet dåjmalattjat oassålasstet sågastibmåj ja njålmålattjat gieht

tot ja tjielggit våsådusåjt ja subttsasijt dan märråj vaj sisadno sjaddå 

dådjadahtte, 

- måhttet mahkkulik låhkåt goappåtjagå tjavgga ja sjåvot ja åvkken 

vålldet ja ussjolit moattelågåsj tevstaj birra, 

- måhttet buvtadit tevstajt moattelågåsj åjggomusåj oahppam- ja kom-

munikasjåvnnånävvon, 

- måhttet praktijkalattjat anodit tjållemgiela ja ståvima vuodonjuolga-

dusåjt, 

- måhttet båhkolistav ja ietjålågåsj viehkkenävojt åvkkit, 

- måhttet ussjolit gåk ietjas giellaoahppam doajmmå, 

- måhttet dådjadit ja buohtastahttet ietjas varietehta dialevtajt, 

- måhttet giehttot såmekultuvra sierra viessomvuogij birra. 

Ulme majda oahppe galggi jåvsådit avtsåt skåvllåjage gietjen 
såmegiella nubbegiellan 

Oahppe galggå 

- måhttet dådjadit hålav bagådusåjn, giehtojn ja gåvådusåjn oahpes 

vidjurij ja oahppe ietjas berustimsuorgij birra, 

- måhttet dåjmalattjat oassålasstet sågastibmåj årggaåbnnasij birra ja 
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moattelågåsj strategidja viehkken barggat vaj kommunikasjåvnnå 

doajmmå, 

- måhttet boarkkik njålmålattjat giehttot ja gåvådit juojddå mav le gul

lam, låhkåm, vuojnnåm jali våsedam, 

- måhttet låhkåt ja åvkken vålldet åjnnasamos sisanov giehpep tjåppa-

girjålasj tevstajs, ja ietjå giehtto ja argumenterijiddje tevstajs, bagå-

dusåjs ja gåvådusåjs, 

- måhttet tjållet moattelågåsj tevstajt vaj sisadno tjielggasit buojkkå-

duvvå ja tjåledijn praktijkalattjat anodit tjållemgiela nårmajt, 

- måhttet oasev vålldet ja ussjolit juojggama, musihka, duoje, gåvåj, 

filmaj ja teåhtera sisanojt ja åvddåjbuktemnävojt, 

- måhttet åjttsat ja dådjadit giela vuodominsstarav ja buohtastahttet 

dårogielav ja ietjå gielajt, 

- diehtet Svieriga gålmå såme oajvvegiela birra, 

- måhttet åvkkit viehkkenävojt täkstalåhkåmin ja tjållemin ja ietjå gie-

lalasj dåjmajn, 

- måhttet ussjolit ja maqijbåhtusijt buktet ietjas såmegiellaoahppam-

vuoge birra, 

- diehtet årggaviessoma, sebrudagå ja årbbedåbij birra Såmeednama 

sierra guovlojn ja diehtet såme nårmaj ja årvoj birra ja måhttet buoh

tastahttet ietjå kultuvraj. 

Ulme majda oahppe galggi jåvsådit avtsåt skåvllåjage gietjen 
såmegiella vuostasjgiellan 

Oahppe galggå 

- måhttet dåjmalattjat sågastibmåj oassålasstet, sågastallat, argumen-

terit ja iehtjådij åjådusåjda tjågqat ja tjielggit bargov dan låhkåj vaj 

sisadno tjielggasit buojkkåduvvå, 

- måhttet låhkåt ja dådjadit oahppe ålldarij hiebalgis tjåppagirjålasjvuo-

dav ja åssjegirjålasjvuodav ja avijssatevstajt gåjkkasasj suorgij birra 

ja måhttet sisanov boarkkik giehttot ja dan birra ussjolit, 

- måhttet tjållet moattelågåsj tevstajt dan låhkåj vaj sisadno tjielggasit 

buojkkåduvvå ja tjåledijn praktijkalattjat anodit tjållemgiela nårmajt, 

- måhttet oasev vålldet ja ussjolit ja årvustallat juojggama, musihka, 

duoje, gåvåj, filmaj ja teåhtera sisanojt ja åvddåjbuktemnävojt, 

- måhttet åjttsat ja dådjadit giela vuodominsstarav ja buohtastahttet 

dårogielav ja ietjå gielajt, 

- diehtet Svieriga gålmå såme oajvvegiela birra, 

- måhttet vålljit ja åvkkit moattelågåsj viehkkenävojt täkstalåhkåmin ja 

tjållemin ja ietjå gielalasj dåjmajn, 

- måhttet diedulattjat årvustallat oahppamvuogijt ma åvdedi ietjas giel-

laoahppamav, 
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- diehtet årggaviessoma, sebrudagå ja årbbedåbij birra Såmeednama 

sierra guovlojn ja diehtet same nårmaj ja årvoj birra ja måhttet buoh-

tastahttet ietjå kultuvraj. 

/ 

Arvvalibme 

Biejadum åjggomusåj årwalibme 

Arvvalibme såmegiellaåbnnasin guosskå gåjklågåsj kommunikatijvalasj 

åjmmudahkaj. Oassen gåjkkasasj kommunikatijvalasj åjmmudagås le 

reseptijvalasj, interaktijvalasj ja produktijvalasj tjähppudagå, majda mo-

attelågåsj årvvalimvuojnojt biedjå. 

Oahppe reseptijvalasj tjähppudagåj hårråj arvvalibme biejaduvvå 

oahppe åjmmudahkaj dådjadit hållam- ja tjållemsåmegielav. Galggå 

vieledit åjmmudagåv dådjadit ållesvuodav ja vidjurav ja buktet 

maqijbåhtusijt åvddåjbuktema åjggoma birra. Man märråj oahppe 

gulldalattijn måhttå ieme sågastimhåhppudagåv tjuovvot ja dådjadit 

såmegiela dajvak ärådusåjt li ietjå oase årvvalimes. Låhkåma hårråj 

åjnasvuodav biedjå oahppe åjmmudahkaj dådjadit ja åvkken vålldet 

moattelågåsj tevstajt ma li moattelåhkåj gåssjela. Oasse årvvalimes le 

oahppe åjmmudahka tjåppagirjålasjvuoda ja ietjå tevstaj låhkåma baktu 

ja våsådusåj ietjå mediaj baktu ietjas dåbdijdusåjt vijdedit. Dasi aj gullu 

åjmmudahka moattelågåsj strategidja viehkken låhkåmav hiebadit tevsta 

tjerda ja åjggomuså milta. 

Guovddelis oasse gåjkat gielalasj kommunikasjåvnås le doajm-

mat vuorrulakkoj gulldaliddjen ja sågastiddjen, jali låhkken ja tjållen. 

Arvvalibme dakkir interaktijvalasj tjähppudagåjs biejaduvvå oahppe 

åjmmudahkaj ålgget, åvddånahttet ja hiejttet sågastimev jali tjållema lå-

nudimev. Dåjna årvvaluvvå åjmmudahka moattelågåsj vidjurijt tjielggit 

ja ietjas gielav hiebadit vidjurijda ja duosstojda, ja åjmmudahka strate-

gidjajt åvkkit gielalasj gåssjelisvuodajt tjoavdåtjit. 

Arvvalibme produktijvalasj tjähppudagåjs galggå biejaduvvat dasi 

man tjielggasit ja boarkkik ja makkir luossjvisvuodajn, variasjåvnåjn ja 

gielalasj vissesvuodajn oahppe måhttå sågav åvddåjbuktet. Åjmmudahka 

boandåslåhkåj ja tjielggasit åvddåjbuktet ietjas vuojnojt, dåbdojt, måhttu-

dagåjt ja ideajt dajna variasjåvnåjn, massta le dårbbo fert avtan vidjurin, 

le årvvalimes oasse. 

Ietjå årvvalimvuodo li diedulasjvuohta gåk ietjas giellaoahppam 

doajmmå, ja åjmmudahka plånit, tjadådit ja årvustallat ietjas gielalasj 

bargov. 

Oahppe måhttudahka såme kultuvrraårbe ja såmegiela histårjå birra, 

ja dådjadibme sjimojs ja ärådusåjs såme ja ietjå kultuvraj vidjurij gaskan 

aj galggi årvustalåduvvat. 
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Dåbddomerka duodastussaj Buoragit dåhkki såmegiella nub-
begiellan 

Oahppe åvkken vålldå, tjoahkkåjgässå ja vaddå vuojnojt sisano birra 

tjielgas hållamgielan. 

Oahppe tjielggasit ja boarkkik sågas, ja ietjas gielav hiebat moattelågåsj 

vidjurij milta. 

Oahppe moattelågåsj strategidjajt åvkki vaj kommunikasjåvnnå årg-

gasågastimijn doajmmå. 

Oahppe låhkå ja åvkken vålldå ållesvuodav giehpep tevstajs ja vuoset 

sisano dådjadimev. 

Oahppe moattelåhkåj ja boarkkik tjållå, ja tjållemav åvkki kommuni-

kasjåvnå diehti. 

Oahppe gåvåt åjnas åsijt såme kultuvrraårbes ja buohtastahttå viessom-

vuogijt ja vidjurijt såme kultuvra ja ietjå kultuvraj gaskan. 

Dåbddomerka duodastussaj Oalle buoragit dåhkki såmegiella 
nubbegiellan 

Oahppe åvkken vålldå goappåtjagå oajvveåsijt ja biehkijt tjielgas hål

lamgielan. 

Oahppe njålmålattjat sågav boarkkik, moattelåhkåj ja mahkkulik dahkå. 

Oahppe oassålasstå moattelågåsj årggasågastimijda ja tjoavddå gielalasj 

gåssjelisvuodajt buorre låhkåj. 

Oahppe åmas moattelågåsj tevstaj sisanov, vuojnojt vaddå ja 

maqijbåhtusijt buktå. 

Oahppe tjållå moattelåhkåj ja boarkkik, ja tjålålattjat kommuniseri moat

telågåsj vidjurijn. 

Oahppe gåvåt oajvveåsijt såmegiela åvddånimes, dan måttov ja juoga-

dimev. 

Dåbddomerka duodastussaj Buoragit dåhkki såmegiella 
vuostasjgiella 

Oahppe diedulattjat barggå gielajnis dav dievvasin, duollan ja tjielggasin 

dagåtjit goappåtjagå njålmålattjat ja tjålålattjat. 

Oahppe moattelåhkåj såmegielav åvkki moattelågåsj vidjurijn ja buktå aj 

abstråvtalasj åjådallamijt. 
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Oahppe luossjvadit, vissåsit ja viehka duolla gielav åvkki såhkadattijn, 

sågastallamijn, ietjas giehttomijn ja ietjas låhkodagojn. 

Oahppe viehka buoragit tjållemgiela nårmajt tjuovvu ja åvkki tjållemav 

åvddåjbuvtåtjit åjådusåjt, vuojnojt ja dåbdojt, ja kommunikasjåvnnånäv-

von. 

Oahppe låhkå ja dådjat oahppe ålldarij hiebalgis tjåppagirjålasjvuodav, 

avijssaartihkkalijt ja åssjegirjålasjvuodav, ussjol låhkåmus vuodon ja 

ietjas dåbdijdusåj buohtastahttå. 

Oahppe moattelågåsj ådjagijt åvkki diedojt åttjutjit, tjielggi, gähttjå ja 

årvustallå dajt ja tjoahkkåjbiedjå båhtusijt. 

Oahppe buojkulvisåjt vaddå sebrudak- ja kultuvralasj vidjurijs 

Såmeednama sierra guovlojn, gåvåt åjnas åsijt såme kultuvrraårbes ja 

buohtastahttå viessomvuogijt ja vidjurijt såme kultuvra ja ietjå kultuvraj 

gaskan. 

Dåbddomerka duodastussaj Oalle buoragit dåhkki såmegiella 
vuostasjgiella 

Oahppe sågas ja tjållå luossjvadit, vissåsit ja duolla moattelågasj vidju-

rijn. 

Oahppe buohtastahttå såmegielav, dårogielav ja ietjå gielajt ja tjielggi 

struktuvrajt ma Ii dåbålattja såmegielan. 

Oahppe låhkåmusrepertoåran li moattelågåsj tevsta ma li duon dån låh-

kåj gåssjela ja oahppe ussjol ietjas låhkåmvåsådusåj birra goappåtjagå 

njålmålattjat ja tjålålattjat ja vuoset persåvnålasj vuojnojt tevstaj birra. 
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Såmigiella 

Gursepläna 

Åvdnasa uibmil ja sadji oahpahusas 

Såmigiella lea otne virggalaBrödtextsgiella golmma riikkas, Ruotas, 

Norggas ja Suomas, muhto sågastuvvo maid Guoladatnjårggas, Ruossas. 

Ruotas dat mearkkasa njuolggus geavahit giela go valda oktavuoda eis-

sevålddiiguin dan njealji davimus hålddahussuohkaniin. Oktavuodat ja 

ovttasbargu iesgudetlågån håmis såpmelaccaid gaskkas lassånit riikkaid 

rajiid badjel. Dat gåibida ahte eanet olbmot hålddasit såmigiela ja ahte 

giellagelbbolasvuohta maid loktana. Såmigieloahpahusa uibmil lea ovd-

didit juohkebealåsas kommunikatiivvalas måhtu ja dakkår diedu såmi-

gielas mii lea åvkkålas merihttan sosiåla ja åmmåt oktavuddain ja maid 

go giellalohkama joatkå. 

Leat oahppit geat beare hålddasit såmigiela go skuvlii ålget. Måqggas 

leat guovttigielagat ja sågastit sihke såmigiela ja ruotagiela. Muhtimat 

leat fas ruotagielagat go skuvlii ålget. Gait såmimånåide lea såmigiella 

dehålas dan persovnnalas ja kultuvrralas identitehtii ja maiddai vitmat-

vuhtii ja dovdduide cuohcci ovdaneapmåi. 

Oahppit geain lea såmigiella vuosttasgiellan lea oahpahusa uibmil 

doalahit ja ovddidit ohppiid vuosttas giela gelbbolasvuoda. Oahppu 

galgå addit sidjiide buriid vejolasvuodaid ovddidit hupman, guldalan, 

calbman, lohkan ja cållin måhtu. 

Oahppit geat leat ruotagielagat dehe geain ii leat nu buorre måhttu 

såmigielas lea uibmil oahpuin ollet doaibmi såmigielageavaheapmåi. 

Bajimus uibmil lea ahte sii galget ollet vuosttasgielagiid dåssåi. 

Avnnasoahpahusas galgå ovddidit oahppi ovdåneami doaibmi guovt-

tegielagin ja addit eavttuid eallit ja doaibmat såmi servodagas ja eanet-

logu servodagas. 

Kultuvra ja giella leaba cuolddithaga ovttastahttojuvvon goabbåt 

guoibmåseaskka. Gielas lea nai ålbmoga ja servodaga historjå ja dan 

kultuvrralas identitehta. Cåppa girjjålasvuohta, njålmmålas måin-

nastanårbevierru ja luodit, govat, ealligovat ja teåhter guddet oasi 

kulturårbbis ja gaskkustit dieduid ja årvvostallamiid. Diehtu iezas 

kultuvrduogåza birra veahkkeha åvnnas addit ohppiide vejolasvuoda 

buohtastahttit iesgudetlågån kultuvrraid ja dåigo bakto buorebut ipmi-

rdit eallindilålasvuodastis. Okta uibmil åvnnasiin lea viiddidt måqggaid 

kultuvrralas gelbbolasvuoda ja lasihit oktiigullevasvuoda iezå eamiålb-

mogiiguin ja unnitloguålbmogiiguin. 
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Visot oahppit dårbbahit gearggusvuoda vai ieza såhttet viiddidet måh-

tuset skuvlavåzzima maqil. Avdnasa ulbmil lea maiddai bisuhit ja ovd-

didit oahppi hålu ja nåvccaid oahppat såmigiela. 

Ulbmilat gosa galgå rahcat 

Skuvla galgå såmigielatoahpahusastis rahcat vai oahppi 

- ovddida nåvccaidis geavahit såmigiela gulahallamii njålmmålccat 

ja cålalaccat ja måhttå, dåhttu ja duostå, båhkkodit iesgudetlågan 

oktavuodas, 

- ciekijuda ipmårdusas hållojuvvon gielas iesgudetlågån dilis ja 

oktavuodas maiddai suopman earuhusaid gaskkas, 

- ovddida måhtus vuorrosågastallama bakto, båhkkodit jurdagiid ja 

dovdduid mat teavsstat buktet ovdan maiddai movttidahttojuvvo 

suokkardit ja årvvostallat, 

- ovddida måhtus åimmuin lohkat ja ipmirdit, dulkot ja våsihit 

iesgudetlågån såmigielteavsstaid ja heivehit lohkama ja bargat teavst-

tain dan ulbmilii ja iesvuohkåi masa teaksta lea jurddasuvvon, 

- ovddidå måhtus guorahallat, heivehit ja buoridit giela stuorit girjjat-

vuhtii ja virttisvuhtii, 

- håhkå alccesii diedu såmigiela bajåsråhkadusa birra, vuodu ja his-

torjjå maiddai ovddida måhtus buohtastahttit såmigiela earå gielai-

guin, 

- håhkå alccesii såtnerådjosa cållima bakto ciekquda oahpus 

vuoddominstariid ja giellaoahpå råhkadusaid mielde maiddai ovddi

da måhtus geavahit cållingiela norpmaid iesgudetlågån oktavuodas, 

- ovddida måhtus åvkkkastallat iesgudetlågan vejolasvuodaid viezzat 

dieduid, håhkat dieduid mediaid gielaid ja doaibmaid birra maiddai 

dulkot, kritihkalaccat iskat ja årvvostallat iesgudetlågan gåldduid ja 

såttasåniid mat båhkkojuvvojit såmigillii, 

- movttidahttijuvvo hutkålazzan ja ohccin lohkamusa hårråi maiddai 

åktiivvalaccat oassålastit såmi kultuvrafålaldagain, 

- oahpåstuvvå såmi kulturårbåi iesgudet guovllus Såmieatnamis ja 

ovddida måhtu buohtastahttit såmi kultuvra earå kultuvrraiguin, 

- nanne iesdovddus ja ovddida måqggakutuvralas identitehta, 

- ovddida måhtus suokkardit ja våldit ovddasvåstådusa giellaoahppa-

misttis. 

Avdnasa dovdomearka ja råhkadus 

Giellaoahppu mii vuolgå såmigirjjålasvuodas, historjjås ja kultuvrras lea 

åvdnasa siskkos. Lohkan, cållin ja sågastallan oahppi våsåhusaid birra 

ja oasålasvuohta guovtti dehe måqgga kultuvrras lea vuoddun dan giel-
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laovddidan bargu åvdnasis. Åvdnasa dovdomearka lea ahte giella adno 

vai nanne identitehta ja dat gullo guovttegielalasvuoda oidnui. 

Ruotas leat golbma våldosuopmana: davvi-, julev- ja lullisåmigiella. 

Juohke suopmanis lea iezas cållinvuohki. Våldosuopmaniid siste leat vel 

småvit suopmanat main lea girjås earuhusat. Davvisåmigiella hållojuvvo 

miehta såmiid orrunguovllu, lullisåmigiella lulimus guovlluin ja julevså-

migiella guovddås guovlluin Såmieatnamis. 

Såmigiella lea unnitlogugiella ja danin ohppiid oktavuohta råddjejuv-

von olggobeal bearrasa ja skuvlla. Go såmigiella lea maqqit ovddiduv-

von cållingiellan de våilo girjjålasvuohta ja cållojuvvon gålddut. Vai 

beasså oassålastit dan girjjålasvuoda årbevieru ja njålmmålas kultuvrra 

fertejuvvojit earå vejolasvuodat adnojuvvot ja håbmejuvvot go lohkan. 

Dan geazil go giellamåhttu lea nu sierralågån ohppiid gaskkas lea 

gurseplånas sierrlågån ulbmilat såmigielas, vuosttas gielagiidda ja nup-

pigielagiidda. 

Ulbmilat såmigiella vuosttas giellan lea eaktun ahte oahppit juo go 

skuvlii ålget leat såmigielagat. Dat oahppit ozzot vejolasvuoda ovddidit 

giellamåhtuset dan dåsis gos sii leat. Oahpahus såmigiella nubbin giellan 

ålggahuvvo easkkåålgiiddåsis muhto maid lea oaivvilduvvon ohppiide 

geat juo veahå leat oahppagoahtån såmigiela muhto måhttet unnibut go 

dat geain lea såmigiella eatnigiellan. 

Giellaovdaneapmi - giellagelbbolasvuohta 

Sihke nuorat ja boaråset oahppit muitalit ja govvidit, digåstallet ja åk-

kastallet, vaikko dåhpahuvvo iesgudet gielalas dåsis ja iesgudetlågån 

åvnnassuorggis. Giellaovdaneapmi mearkkasa ahte ohppiid ipmårdus 

viidu, mii addå stuorit sihkkarvuoda geavahit giela ellosit ja cielgasit 

sihke njålmmålaccat ja cålalaccat ja lasiha måhtu ipmirdit, våsihit ja 

åvkkåstallat girjjålasvuoda. 

Iesgudetlågån gelbbolasvuohta mii gullo buotbeallåsas kommu-

nikatiivvalas cehppodahkii lea våstta åvdnasa råhkadussii. Daidda gullo 

måhttu måhttit giellahåmådaga, nugo såtnerådjosa, cealkaoahpa, jietnada-

ga, ståvema ja giellaoahpa. Åvdnasa bakto ovdåna maid gelbbolasvuohta 

njuovzilis giellaollislasvuhtii, mii dadistaga sisdoalalaccat ja håmi bakto 

heivehuvvo dilålasvuhtii ja guldaleaddjåi. Måhttu jorgalit ja guorahal-

lat teavsttaid vuodduduvva go lea diehtu dehålas osiin dego såmi-

gielsåtnerådjosa, håpmeoahpa ja cealkkaoahpa birra. Go viidåseapput 

mannet giellaovdåneamistis fertejit oahppit ieazaset våsahusain oazzut 

vejolasvuoda åicåt måhtuset giela hårråi oahpaheaddji vehkiin ja ovttas-

barggu bakto iezåiguin oahppat eanebu såmigiel råhkadusa ja systema 

birra. Iesgudetlågån våsåhusaid bakto såhttit oktasaccat råhkadit diedu 

got såmigiella doaibmå olbmuid gaskkas ja dan bakto oazzut oainnu gi-

ellamåhtus birra. Go oahppi iezas giellamåhttu ii leat doarvåi de oahppi 
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dårbbasa buhttet dan, dan lådje ahte geavahit stråtegiijaid dego dajalda-

gaid iezåhuhttit, synoniimmaid, jearaldagaid ja gorutgiela bakto. Diehtu 

giellahåmi ja råhkådusa birra ja got giella lea ovdånan historjjålaccat 

ciekquda ipmårdusa. Giellamåhttu ovdåna go geavaha giela, ipmirda 

got geavaha giela ja ozzo eanet dieduid giela birra. Gelbbolasvuohta lea 

lassin didolasvuhtii man vuogi mielde giela oahppå. 

Giella ja gitjjalasvuoh ta 

Mearkkasahtti åvdnasii lea go giella adno åvkkalas oktavuodain ja 

sisdoaluin de håhkå buori giellamåhtu. Gielladåidu ovddiduvvo go 

åktiivvalaccat bargå gielain nugo oassålastit sågastallamis, muitalit, 

ovdanbuktit earåide, lohkat ja cållit cealkit ja dulkot dovdduid, jur-

dagiid ja hutkosiid. Giellageavaheami bakto oahppit ohppet hålddasit 

dilålasvuodaid mat gåibidit iesgudetlågån ipmårdusa, vudolas dehe 

formålalas riektavuoda. Såmigieloahpahusas lea dehålas addit ohppiide 

vejolasvuodaid njålmmålaccat ja cålalaccat båhkkodit iezaset jurdagiid 

beroskeahtta gåibådusaide dan formalalas riektavuhtii. Buohtastahttimat 

gaskkal såmi- ja ruotagiela leat dårbbaslaccat vai didolasvuohta ovdåna 

dan guovttegiela earålågån råhkadusaid birra ja ovddidit dåiddu daid 

stuktuvralas earuhusaid birra mat leat earonamazat dåin guovtti gielain. 

Bargu gielain ja girjjalasvuodain ålggaha vejolasvuodaid ohppiide bå

hkkodit maid sii dovdet ja jurddasit. Addå oktasas våsåhusaid man birra 

sågastit ja suokkardit maiddai dieduid såmigiela ja kulturårbbi birra. Go 

bargå såmi cuvccaiguin, muitalusaiguin, divttaiguin, såtnevådjasiiguinja 

ludiiguin de addojuvvojit eavttut måqggabealåsas hårjehallamat gielas ja 

ciekquda daid dieduid ja årvvostallamiid mat gåvdnojit såmi kulturårb-

bis. Viiddijuvvon teakstadoabå siskkilda earret cållon ja njålmmålas 

teavsstaid maid govaid, ludiid ja musihka. 

Giella - historjjå - kultuvra 

Giella, historjå ja kultuvra leat lihttolaga ovttas. Såmioahppit leat 

oassålaccat måqgga kultuvrras. Kultuvra viiddit mearkkasumis sisk

kilda mohkkås fierpmådat oaidnemeahttun norpmaid, njuolggadusaid ja 

dåbiid. Såmigiela dovdomearkkat vulget såmi årbevirolas eallinvuogis 

ja historjjås. Gielas leat såtneriggodat ja ivdnådagat mat gusket lundui ja 

årbevirolas ealahusaide; duodjåi, bivdui, guolasteapmåi ja boazodollui. 

Såmigielas lea maid ivdnådatriggodat sohkavuodasåtneråjus dan dolos 

årbevirolas stuor bearrrasa åiggis. Såmigielåvdnasis addojuvvo ovttas 

eårå åvdnasiiguin vejolasvuohta buktit oidnosii såmiservodaga oainnu ja 

årvvostallama. Dan bakto addojuvvojit eavttut ovdånahttit ohppiid dåid

du buohtastahttit såmikulvrra earå kultuvrraid gaskal. Dat buohtastahttin 

mearkkasa earå eamiålbmogiiguin ja unnitlogu joavkkuiguin ja gaskal 

unnitlogu kultuvrraiguin ja eanetlogu kultuvrraiguin. Dat mielddisbuktå 

ipmårdusa ja gelbbolasvuoda gaskal iesgudetlågån kultuvrraid. 
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Ulbmilat maidda oahppit galget ollen loahppageazis viöåt skuv-
lajagi såmigielas nubiingiellan 

Oahppi galgå 

- måhttit ipmirdit mearkkasahttin bagadeamiid ja vålddahusaid mii 

ovdanbuktojuvvo oahppåi cielga ja hiljånis sågastallamis ja mii lea 

oahppåi oahpis, 

- måhttit oassålastit årgabeaivvålas sågastallamiin oahpes åssiid birra, 

- måhttitt njållmålaccat muitalit juoidå iezasja earåid birra, 

- måhttit lohkat ja åvkkåstallat dehåleamos osiid iesgudetlågån teavst-

tain, 

- måhttit cållit årgåbeaivvålas diliid birra diediheami våras, 

- måhttit suokkardit got iezas oahppan ovdåna o.m.d. såtne- ja cealka 

geavaheapmi maiddai måhttit oheat dieduid o.m.d såtnegirjjis, 

- måhttet ipmirdit ja buohtastahttit iezas giellavarieteahta suopmaniid 

gaska, 

- måhttit muitalit iesgudetlågån eallindiliid birra såmikultuvrras. 

Ulbmilat maidda oahppit galget ollen loahpågeazis viöåt skuvla-
jagi såmigielas vuosttas giellan 

Oahppi galgå 

- måhttit aktiivvalaccat oassålastit sågastallamiin ja njålmmålaccat 

muitalit ja ovdanbuktit våsåhusaid ja dåhpahusaid nu ahte sisdoallu 

lea cielggas, 

- måhttit njuovzilit lohkat jitnosit ja jåvohaga maiddai åvkkåstallat ja 

suokkardit iesgudetlågån teavsttaid, 

- måhttit buvttadit teavsttaid main lea iesgudetlågån ulbmil, dat lea de 

reaidun oahppamii ja gulahallamii, 

- måhtiit geavahit dåbåleamos cållingielanjuolggadusaid ja dåbålea-

mos ståven njuolggadusaid, 

- måhttit geavahit såtnegirjji ja earå veahkkeneavvuid, 

- måhttit suokkardit got ies oahppå giela, 

- måhttit ipmirdit ja buohtastahttit iezas giellavarieteahta suopmaniid 

gaska, 

- måhttit muitalit iesgudetlågån eallindiliid birra såmekultuvrras. 

Ulbmilat maidda oahppit galget ollen loahppageazis ovccåt 
skuvlajagi såmigielas nubbingiellan 

Oahppi galgå 

- ipmirdit njalmmålas bagadeami, muitalusaid ja vålddahusaid mat 

gusket oahpes dilålasvuhtii ja iezas berostupmåi, 
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- måhttit oassålastit aktiivvalaccat sågastallamiin beaivvålas åssiid 

birra iesgudetlågån strategiija vehkiin bargat vai kommunikasuvdna 

doaibmå, 

- måhttit njålmmalaccat muitalit oktalaccat ja cilget juoidå man lea 

gullan, lohkan dehe våsihan, 

- måhttit lohkat ja åvkkåstallat dan dehåaleapmosa ålkes 

girjjålasvuodateavsstain ja earå teavsttain ja maid bagadusaid ja våld-

dahusaid, 

- måhttit cållit iesgudetlågån teavsstaid vai sisdoallu lea cielggas maid-

dai geavaha cållingiela norpmaid go cållå, 

- måhttit oassålastit ja suokkardit sisdoalu birra ja dajahusaid luodis, 

musihkas, duojis, govas, filmmas, ja teåhteris, 

leahkit åicil ja ipmirdit vudolas minsttariid gielas go buohtasta 

ruotagielain ja earå gielaiguin, 

- dovdat daid golbma våldo såmigielaid Ruotas, 

- måhttit geavahit veahkkeåvdnasiid teakstalohkamis ja cållimis ja earå 

gielalas doaimmain, 

- måhttit suokkardit ja cohkket loahppajurdaga makkår vuogi mielde 

ies oahppi oahppå såmigiela, 

- dovdat årgåbeaivvålas eallima, servodaga ja årbevieruid iesgudet 

såmiguovlluin Såmis maiddai dovdat såmivuoda vugiid ja 

årvvostallamiid ja måhttit buohtast earå kultuvrraiguin. 

Ulbmilat maidda oahppit galget ollen loahppageazis ovccåt 
skuvlajagi såmigielas vuosttasgiellan 

Oahppi galgå 

- måhttit aktiivvalaccat oassålastit sågastallamiin, digastallat, åkkastal-

lat ja oazzut impårdusa earå olbmuid jurdagiid bakto maid måhttit 

cilget barggu njålmmålaccat nu ahte sisdoallu ipmirduvvo cielgasit, 

- måhttit lohkat ja ipmirdit ahkåi heivehuvvon cåppa girjjålasvuoda ja 

fågagirjjålasvuoda ja åviisateaksta almmolas åvdnasiid birra ja måht

tit muitalit sisdoalu oktilaccat ja båjuhit, 

- måhttit cållit iesgudetlågån teavsttaid nu ahte sisdoallu boahtå ovdån 

cielgasit maiddai geavahit cållingiellanorpmaid go cållå, 

- måhttit oåssålastit, båjuhit ja årvvostallat sisdoalu dajahusa luodis, 

musihkas, govas ealligovas ja teåhteris, 

- lehkit åicil ja ipmiridt vuöolas minsttariid gielas ja buohatastahttit 

ruotagielain ja earå gielaiguin, 

- dovdat daid våldosåmigielaid Ruotas, 

- måhttit vålljet ja atnit iesgudetlågån veahkkeneavvuid teakstalohka

mis, cållimis ja earå gielalas doaimmain, 

- måhttit dihtomielalaccat årvvostallat oahppovugiid mat leat 
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åvkkalaccat iezas giellaoahpahussii, 

- dovdat årgåbeaivvålas eallima, servodagaja årbevieruid birra iesgudet 

såmiguovlluin maiddai dovdat såmivuoda vugiid ja årvvostallamiid 

ja måhttit buohtastahttit earå kultuvrraiguin. 

Arwostallan 

Årwostallama ulbmil 

Arwostallan såmigielåvdnasis guoskå buotbeallasas gulahallan 

gelbbolåsvuhtii. Buotbeallasas gelbbolåsvuhtii gullojit hålddasit oahp-

pilis, interaktiivvalas ja buvttadan måhtut gosa årvvostallanårvalusat 

såhttet bidjot. 

Dat mii guoskå oahppi oahppannåvccaid årvvostallamii, lea ahte 

oahppi galgå ipmirdit njåmlmålas ja cålalas såmigiela. Ipmårdus 

oppålasvuhtii ja oktilasvuhtii galgå våldojuvvot vuhtii maiddai måht

tit buktit ovdån loahppajurdagiid. Man viidåt oahppi måhttå cuovvut 

lunddolas sågastallamiid ja das ipmirdit guovllu earuid guoskå maid 

årvvostallamii. Lohkamis deattuhuvvo oahppi måhttu ipmirdit ja åv-

kkastallat iesgudetlågan teavsttaid juohke dåsis. Go oahppi lohkå cåppa 

girjjålasvuoda ja earå teavsttaid maiddai oazzu fearramiid earå mediaid 

bakto das viidot oahppi våsåhusat dat maid gullojit årvvostallamii. 

Maiddai dåidu iesguddetlågan strategiija veahkiin heivehit lohkama 

teavstta ulbmilii. 

Giellagulahallamis lea guovddås åssi ahte oahppi galgå doaibmat 

guldaleaddjin ja sågastallin ja maid lohkkin ja cållin. Go årvvostallå 

dåkkår interaktiivvalas måhtuid de galgå geahccat oahppi dåiddu ålg-

gahit, veahkehit ovddidit ja loahpahit sågastallama dehe cållima. Dås 

årvvostallo måhttu dulkot iesgudetlågån diliid ja heivehit gielas dan 

dillåi ja dan guldaleaddjåi, maiddai måhttu geavahit strategiijaid coavdit 

gielalas våttisvuodaid. 

Arwostallan dan produktiivvalas måhtuin das galgå geahccat man 

cielgasit ja oktilaccat ja makkår njuovzilisvuodain, molsasumiin ja 

gielalas sihkkarvuodain oahppi måhttå cealkit ja ovdånbuktit cealkåmusa. 

Dåidu girjåivuodain ja dårkilisvuodain muitalit iezas oaiviliid dovdduid, 

dieduid ja jurdagiid molsasumiin maid juohke dilli gåibida guoskå maid 

årvvostallamii. 

Earå årvvostallanvuodut lea didolasvuohta got iezas giellaoahppan 

doaibmå, ja maiddai gelbbolasvuohta planet, cadahit ja årvvostallat iezas 

gielalas barggu. 

Oahppi måhttu såmikultuvrårbbi ja såmigielhistorjjå birra måiddai 

diehtu ovttalågånvuoda ja earuid såmikultuvra ja earå kultuvrraid dili ja 

eavttuid gaska galyet maid boahtit ovdån årvvosttalamis. 
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Eavttut duoöastussii Buorre dohkålas såmigielas nubbingiellan 

Oahppi åvkkåstallå coahkkåigeasså ja cielggada sisdoalu cielgasit hub-

mon såmigielas. 

Oahppi hupmå cielgasit oktilaccat ja heiveha gielas iesgudetlågan 

dilålasvuhtii. 

Oahppi atnå iesgudetlågan stråtegiijaid vai gulahallan doaibmå årgabe-

aivve sågastallamis. 

Oahppi lohkå ja åvkkastallå ollislaccat ålkit teavsttaid ja cåjeha ipmår-

dusa sisdoalus. 

Oahppi cållå girjjagit ja oktilaccat maiddai geavaha cållima gulahal-

lamii. 

Oahppi govvida dehålas osiid såmi kultuvrårbbis ja buohtastahttå eallin-

vugiid ja eavttuid såmi kultuvrra ja earå kultuvrraid gaska. 

Eavttut duoåastussii Albma buorre dohkålas såmigielas nub
bingiellan 

Oahppi åvkkåstallå sihke våldoåssiid ja bienaid hubmon såmigielas. 

Oahppi båhkkoda njålmmalaccat oktilit, girjjagit ja njuovzilit. 

Oahppi oassålastå iesgudetlågån årgabeiavvålas sågastallamiin ja coavda 

gielalas våttisvuodaid. 

Oahppi åvkkastallå iesgudetlågån teakstasisdoalu, cielggada daid ja 

coahkkåigeasså. 

Oahppi cållå girjjagit oktilit maiddai gulahallå cållima bakto 

iesgudetlågån dilis. 

Oahppi govvida dehålas osiid såmigielovdåneamis, dan fuolkevuoda ja 

juogu. 

Eavttut duoöastussii Buorre dohkålas såmigielas 
vuosttasgiellan 

Oahppi bargå didolaccat gielainis vai saddå ealligiella, riekta ja cielggas 

sihke njålmmålaccat ja cålalaccat. 

Oahppi geavaha såmigiela girjjagit iesguddet lågån oktavuodas maiddai 

båhkkoda abstråkta jurddasanvuogi mielde. 

Oahppi geavaha ålkes, dårkilis ja oba riekta giela sågastallamiin, åkkas-

tallamiin, muitaleamiin ja cilgehusain. 
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Oahppi cuovvu oalle bures cållingiela håmiid ja geavaha cållima båhk-

kodit jurdagiid, oaiviliid ja dovdduid maiddai atnå dan reaidun gulahal-

lamii. 

Oahppi lohkå ja ipmirda ahkåi heivehuvvon cåppagirjjålasvuoda, 

åviisacållosiid ja fågagirjjålassvuoda, båjuha maid lea lohkan ja buohtas-

tahttå våsåhusaidisguin. 

Oahppi geavaha iesgudetlågån gåldduid vai oazzu dieduid, dulko, guora-

hallå ja årvvostallå maiddai cohkke bohtosiiddis. 

Oahppi addå ovdamearka servodat ja kultuvralas diliid birra iesgudet 

guovlluin Såmieatnamis govvida dehålas osiid såmikultuvrårbbis maid

dai buohtastahttå eallindiliid ja eavttuid gaskal såmikultuvrra ja earå 

kultuvrraid. 

Eavttut duoöastussii Albma buorre dohkålas såmigielas nub-
bingiellan 

Oahppi hupmå ja cållå geahppåsit, sihkkarit ja riekta iesgudet lågan 

oktavuodas. 

Oahppi buohtastahttå gaskal såmigiela, ruotagiela ja earå gielaid maiddai 

måhttå cåjehit håmiid mat gullojit såmigillii. 

Oahppi lohkanråjus siskkilda iesgudet lågån teavsttaid ja mat leat iesgudet 

dåsis ja oahppi suokkardalla våsåhusaid bakto sihke njålmmålaccat ja 

cålalaccat maiddai cåjeha persovvnalas gaskavuoda teavsstaid ektui. 
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Saemien giele 

Kuvsjeplaane 

Aamhtsen deervesh vihkeles dennie ööhpehtimmesne 

Saemien giele daelie bäjjoes giele golme laantine, Sveerjesne, Nöörjesne 

jih Såemesne, mohte daelie aaj Kolanjuenesne saemiej gielh bäjjoes 

gielh sjidteme. Daelie Sveerjesne reaktam utnieh saemiem soptsestidh 

gosse dej reeremi dah nieljie noerhte laanti reereme-tjielhti gujmie råå-

rahsjehtedh. Såpmesne saemiej gaskoe ovmesie aamhtesenie ektine dej 

naatsjovnen-kriensi bijjelen buerebe sjidteme barkedh. Kriepesje lea 

daelie jienebh saemieh mah saemien maehtieh jih dam gielemaahtoem 

bäjjoedidh. Saemien ööhpehtimmie tjuara sjiehtelidh jih öövhtididh guk-

tie jienebh saemieh gielemaahtoem utnieh gosse gaskese dej sosiaale jih 

ovmesie barkoji gujmie dellie vihkeles gielem maehtedh soptsestidh. 

Learohkh gååvnese mah barre saemiem maehtieh gosse skåvlam 

aelkieh. Jienebh learoehkijstie guekten gielh maehtieh, saemien jih daa-

roen. Mubpieh barre daaroen-gielem maehtieh gosse skåvlam aelkieh. 

Gaajhkide saemimaanide saemien giele jih sov jijtjed kultuvre aerpie jih 

intelektuella jih emotionella öövtidimmiem lea gaajh vihkeles. 

Saemien giele mah dle voestes giele learohkide, dan gaavhtan vi

hkeles learoehkiej voestesgiele maahtoem byjveridh jih öövtiedidh. 

Ööhpehtimmie edtja buerie nuepiem dejtie vedtedh jih ååjmedimmiem 

öövtiedidh gosse soptsestidh, goltelidh, vuartasjidh, lohkedh jih tjae-

ledh. 

Dah learoehkh mah daaroegielem maehtieh jih barre annetji saemien 

giele, dan gaavhtan ööhpehtimmie tjuara sjiehteles reeredimmien sae

mien gielemaahtoem duedtedh guktie buerebe dam gielem jaksedh. 

Vihkeles dam voestes saemien-ietniengieledaltesem jaksedh. 

Ööhpetimmien aamhtese edtja learoehkiej öövtidimmiem sjiehteles 

almetji gåabpegh gieline nuepiem vedtedh guktie maehtedh saemien 

jielemisnie jih jeenjesi ektievuekesne veasodh jih barkedh. 

Kultuvre jih giele gaajh veaksehke sinsitnien. Gielesne almetji jih 

ektievuekien histovrien aerpie gååvnese. Tjaepies tjaaladahkh jih njael-

meldt soptsestvuekie goh joejke, guvvie, filme jih teatere dah kultuvre-

aerpiem, maahtoem jih vierhtiedimmiem guedtieminie. Maahtoen tjirrh 

dam jijtjedh saemiekultuvre-maadterem åtna, dellie aamhtese maahta 

learoehkide nuepiem vedtedh jih dah jeatjah kultuvride vuartasjidh, 

destie buerebe sov jijtjedh jielemetsiehkiem guarkedh. Dan gaavhtan 

aamhtesine gaske naasjovni maahtoem vijrididh jih aaj jeatja aalkoeal-
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metji jih unnelåhkoe almetji siemesjimmiem bäjjoedidh. 

Gosse skåvlam orrijamme dellie daerpies gaajhk learohkh daejrieh 

guktie edtjieh jijtjsh maahtoen mietie vaedtsedh. Vihkeles lea aaj learo-

ehkh dam aamhtesem byjveridh, jih aaj lustem jih ååjmedimmiem utnieh 

gosse saemien lieredh. 

Ulmiem jaksedh 

Skåvla edtja sov saemien learoedimmiem jaksedh guktie learoehke 

galka 

- sov ååjmedimmiem öövtididh gosse saemien soptsestidh, tjaeledh, 

maehtedh, sijhtedh jih doestedh gielem nuhtjedh seamma gåessie 

soptsestalleminie, 

- sov goerkesem giehtjedidh gosse saemien ovmesie tsiehkine jih sjiere 

smaaretjinie soptsestidh seamma gåessie, 

- sov ååjmedimmiem öövtiedidh gosse jeatjebie gujmie njaalmeldh, ås-

sjalommem jih damtesem lahtestidh, tjaeleldh mah ovmesie sjieken 

mietie jih skrejrehten mietie ussjedidh jih vierhtiedidh, 

- sov ååjmedimmiem öövtiedidh, daejredh, guarkedh jih saemien ov

mesie tjaalegh damtedh jih dan lohkemen barkoe sjieken jih jortesen 

mietie ussjedidh jih sjiehtelidh, 

- sov ååjmedimmiem öövtiedidh, gielem giehtjedidh bueriedehtedh 

guktie juekoen reaktoe sjädta, 

- saemien giele maahtoem, maadtoem jih histovriem bijre maehtedh jih 

dam sov ååjmedimmiem tseegksovvedh guktie saemien gieline jih 

jeatjebie gieli sjiere gaskoe vååjnoe, 

- jeenjh saemien baakoeh tjuara lieredh jih vihkeles lea gosse jijtjed 

tjaaleginie dan graamatiken jih maadtoedimmien väjjoen mietie 

giehtjedidh, jih aaj ååjmedimmiem öövtiedidh gosse ovmesie tjaalegi 

njoelkedassh sjiehtelidh, 

- sov ååjmedimmiem öövtiedidh gosse ovmesie nuepiem nuhtjedh gos

se saernieh, meedia-gielem jih dah deervesjh guarkedh toelkestidh, 

jih dej ovmesie saernieh mah jeatjebie saemien gieline soptsestieh 

maehtedh lahtestidh jih vierhtiedidh, 

- jijtjedh åssjalommem skraejredh jih jijtjedh vihkeles lohkemem jih 

aaj eadtjohke dejtie saemien kultuvri amhteside ohtsedidh, 

- dej ovmesie saemien kultuvren aerpie Såpmien dajvesne maehtedh 

jih jijtjedh ååjmedimmiem öövtiedidh jih saemien kultuvrem dej 

mubpie kultuvri gaskoe vuartasjidh, 

- jijtjedh damtesem dåarjedh jih jijnjh aerpiem öövtiedidh, 

- sov ååjmedimmiem öövtiedidh guktie diedtem dan sov jijtjedh giele-

learodimmese buektedh. 
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Amhtesen jijtje raerien mietie tseegkeme 

Gielelohkeme mah saemien histovrije jih kultuvrije lohkemisnie dah leah 

aamhtesen maadtoe. Lohkeme, tjaeleme jih soptsesth dah leah learohken 

jijtjedh daajroem jih damtoem guekten jallh jienebh kultuvrij bijre, dah 

leah maadtoe dan gieleöövtiedimmie barkoe aamhtesassa. Aamhtesassa 

joekoen vihkeles gielem utnedh aerpiem duedtedh jih guekten gielen ås-

sjalommesne. 

Sveerjesne leah golme åejviegielh: noerhte-, luvle-, jih åarjelsaemien. 

Fierhten giele jijtjedh ortograafiem åtna. Åejviegieli gaskoe smaarehtje 

gielh gååvnese mah joekoen sjiere leah. Noerhtesaemie abpe saemie-eat-

nemisnie gååvnese, mohte åarjelsaemie dennie åarjelraedtie dajvesne jih 

luvlesaemie Såpmien jarnge dajvesne gååvnese. 

Saemiengiele unnebelåhkoegiele leah, dannasinie learohki fuelhkieh 

jih skåvlan gaskese unnebe sjädta. Juktie saemien tjaelemegiele suejmie-

laakan öövtiedamme, dannasinnie eah jijnjh lohkemsh jih tjaaleldahkh 

maadtoaamhtsesne gååvnese. Jis edtja dah tjaaleldahki maadtoem jih 

njaelmeht kultuvrem byjveridh dellie tjuara jeatja nuepiem enn barre 

lohkemem buektedh. 

Guktie gielemaahtoe dan stoerre sjiere dej learoehki gaskoe saemien 

voestes gieline jih saemien mubpien gieline, dellie kuvsjeplaane sjiere 

ulmiem åtna. Ulmie lea gosse learohkh skåvlam aelkieh dellie buerie 

jis eadtjohke dam voestes saemien gielem maehtieh. Dah learoehkh nu

epiem åadtjoeh jih dam sov gielemaahtoem vijribasse öövtiedidh destie 

gusnie daltesne tjåadtjoeh. Saemien ööhpehtimmien mubpien gielesne 

desnie maahta learohkh mah vaenebe saemien maehtieh jih dah mah 

iedtnien gielem utnieh voestes aalkoedalteste aelkedh. 

Gieleöövtiedimmie - gielen maahtoe 

Noere jih båarasåbpoe learoehkh soptsestieh jih vuesehtieh, digkiedkieh 

jih diejveldieh seamma mih ovmesie gieledaltesinie jih ovmesie aamhte-

si bijre sjädta. Gieleöövtidimmie learohkidie buerebe vijriebasse öövtie

didh guktie gielem buerebe goerkedh jih dam nuhtjedh gosse soptsestidh 

jih tjaeledh, jih aaj maahtoem utnedh tjaalelhdahkide guerkedh. 

Dah ovmesie maahtoe mah gaajhke jih guktie ektesne maahtoem åå-

jmedimmiem utnieh, dle aamhtesen tseegkeme. Ååjmedimmiem utnedh 

jih gielehammoen d.v.s. vokaabulärem, fraaseologiem, jiehtegh, tjael-

eldh jih graammatikem guarkedh. Öövtidimmien aamhtesne maahtoe jih 

gielen ektiedimmie elliesvoetesne mij dan männgan sisvegisnie jih ham-

mosne buerebe dan tsiehkese jih dåastoetäjjese sjiehtelidh. Maahtoem 

utnedh jih jarkoestidh jih tjaalegem gueriehtidh mij bäjjoes maahtoen 

mietie jih vihkeles saemien gielen jijnjh baakoeh, hammoelearoen jih 

syntaaksen mietie guarkedh. Vijribasse vaedtsedh dennie sov gieleööv-

tidimmesne dellie learoehkh tjuerieh sijjen daajroen mietie nuepiem 
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jih dam jijtjedh maahtoem gielen bijre åadtjoedh vuartasjidh, jih aaj 

lohkehtäjjine jih jeatjebi gujmie viehkiem åadtjodh, jih vielie saemien 

gielen bijre daejredh guktie dan tseegkeme jih öörnege lea. Dej ovmesie 

dåårjehtimmeste maehtieh ektesne maahtoem tseegkedh jih guktie sae-

miengiele jeatjebi almetji gujmie sjädta jih destie guarkedh guktie jijtje 

gielemaahtoe vååjnoe. Gosse ij jijtjedh gielemaahtoe rööhkoeh dellie 

learohke tjuara jijtjedh guarkesem, vuekiem jih syntaaksem gyhtjelassh 

jih aaj kroehpegielem nuhtjedh. Maahtoen gielen öörnegen jih tseegke-

men bijre jih guktie dejpeladtjh orreme jih guktie guarkese daelie bu-

erebe sjidteme. Gielemaahtoe buerebe sjädta gosse dam gielem soptsth 

jih guarka guktie gielem nuhtjedh jih guktie orre maahtoem gielen bijre 

buektedh. Vihkeles maahtoem daejredh guktie gielelierehtimmiem lie-

red h. 

Giele jih tjaaleldahkh 

Vihkeles aamhtesasse buerie gielemaahtoem utnedh gosse gielem vihke

les ektiedimmesne jih sisvegisnie provhkedh. Gielemaahtoem öövtede 

gosse iedtjeke gieline barka d.v.s. soptsestalledh, soptsestidh, jeatjebi 

gujmie raeriestidh, lohkedh jih tjaeledh dam maam sijhth jiehtedh dam-

toem, åssjalommem jih eajhnam toelkestidh. Gosse learoehkh gielem 

nuhtjieh dellie daerpies daejredh guktie joekehth gieli kriepesjem jih 

eadtjalgovven jih buektiedimmien mietiejallh byjjes reaktoem utnedh. 

Vihkeles saeminen öövtiedimmesne, learohkide nuepiem vaedtedh sopt-

sestinie, tjaeliemisnie jih sov åssjalommesne, mohte ij dan aarehke krie-

pesjh byjjes reaktoen mietie utnedh. Kriepesjidh vuejnedh guktie vååjnoe 

saemien jih daaroen gieli gaskoe dan joekoen guektien gieli bijre dan 

gielen tseegkeme, daajroehtimmiem öövtiedidh jih aaj ååjmedimmiem 

vuartasjidh guktie dah leahtan vuekie mij dan sjiere dej guekten gieline. 

Barkoe gieline jih tjaalaldahkine nuepiem learoehkide sjädta, jiehtedh 

guktie domtoe jih ussjedieh. Ektine daajroem ussjedidh jih maahtoen dan 

saemien gielen jih kultuvreaerpien bijre soptsestidh. Barkoe dej saemien 

båeries soptsesth, dikth, baakoevuekie jih joejki bijre dah buerie learoeh-

timmie gielese sjädta, jih aaj giengeles maahtoem jih vierhtiedimmiem 

mah däjpeli vuekesne gååvnese. Vijriebasse tjaalegemaahtoe tjaeliemis

nie jih njaelmehtsisnie jih aaj guvvieh, joejke jih tjoejenassine buerebe 

sjädta. 

Giele - Histovrie - Kultuvre 

Giele, histovrie jih kultuvre sinsitnien viedteldahkesne. Saemiej learo-

hkh jijnjh kultuvri gujmie veasoeminie.Vijries kultuvre lahtestimmesne 

gaajh gierve viermien njoelkedasijste jih vuekijste ov-vååjnoes leah. 

Saemien giele gaaj veaksehke dan saemien däjpeli jieleme vuekien jih 

histovrien mietie. Saemiengiele baakoejste räjhkoes leah joekoen tjaeb-

pies vuekiem maadteristie etnemisnie jielemisnie, doedjesne, vijresne, 
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göölemisnie jih båatsoen barkosne. Saemien giele lea aaj gaajh räjhkoes 
gosse laahkohbaakojde stoerre fuelhkiej tijjen tjaebpies vuekien mietie 
vuesehte. Saemien aamhtesen ektesne jih dej jeatjebi aamhtesi gujmie 
nuepie sjädta saemien ektievoetem jih vierhtiedimmiem vuesiehtidh. 
Destie nuepie learohkidie sjidtieh jijtsh saemien vuekiem jih jeatjebi 
vuekieh gaskoe ååjmedimmiem övvtiedidh jih vuartasjidh. Dellie nuepie 
sjädta vuartasjidh guktie aalkoealmetjh jih unnelåhkoe-dåehkieh jih aaj 
unnelåhkoe-vuekie guktie jeatjebie vuekiej gaskoe leah. Daestie buerebe 
goerkese dej omesie vuekiej bijre jih dan interkulturelle maahtom gaskoe 
guarkedh. 

Ulmie saemien mubpien gieline, learohke galka dam minng-
emes vijhtede skuvle-jaepiem jaksedh. 

Learohke galka: 
- maehtedh guarkedh mij viehkeles dennie learoedimmesne jih buerki 

estimmesne jih suejmie soptsestinie mah learohkidie åehpies dajvide 
sjiehteles, 

- maehtedh dej daaletje jih åehpies iebni bijre soptsestidh, 
- maehtedh tjielkes sov jih mubpieh bijre soptsestidh, 
- maehtedh lohkedh jih guarkedh mah vihkeles ovmesie tjaeleld dennie 

sisvegisnie, 
- maehtedh njaelmedh beajjegi barkoe bijre tjaeledh jih maam akt bijre 

såårnedh/soptsestidh, 
- daejredh guktie jijtjemse baakoeh jih jiehtegh lieredh jih baakoe-

lästoen learoedimmien mietie ohtsedidh, 
- maehtedh guarkedh jih vuartasjidh guktie dej mubpieh gieli gaskoe 

jih guktie sov jijtjedh gieletsiehkesne vååjnoe, 
- maehtedh soptsestidh ovmesie jielemevuekie bijre mah saemien kul-

tuvresne gååvnese. 

Ulmie saemien voestes gieline, learohke galka dam minngemes 
vijhtede skuvle-jaepiem jaksedh. 

Learohke galka: 
- maehtedh eadtjohke jih reaktes laakan soptsestidh, njaelmiestidh 

guktie deahpadimmiem buerkiestidh jih guktie sisvegem goerkesov-
vedh, 

- maehtedh tjielkes jylle jih suejmie lohkedh, ussjedidh jih guarkedh 
guktie ovmesie jiehtegh sjidtieh, 

- maehtedh ovmesie jiehtegh buektedh mah learoemisnie jih soptsesti
nie viehkine sjädta, 

- Maehtedh damtems njoelkedasside jih baakoedidie lieredh guktie 
tjaelemegielese sjiehtesjedtedh, 
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- maehtedh baakoelästoem jih jeatjebh vierhtieh nuhtjedh, 

- ussjedidh guktie jijtemse dam gielelearoedimmiem buektedh, 

- maehtedh guarkedh jih vuartasjidh guktie dej smaare-tjierth jih 

jijtjedh gielen tsiehkie gaskoe vååjnoe, 

- maehted ovmesie saemiej jielemevuekiej bijre såårnedh/ 

soptsestalledh. 

Ulmie saemien mubpien gieline learohke galka dam minng-
emes åktsede skuvle-jaepiem jaksedh. 

Learohke galka 

- bihkedimmiem, vaajesem jih buerkiestimmem dej åehpies tsiehkieh 

jih jijtjedh eadtjohkejielemem guarkedh, 

- maehtedh eadtjoehke laakan aarkeds-biejjien amhtsi bijre soptsestal

ledh jih viehkiem dej ovmesie vuekiej mietie buektedh gaskestal-

ledh, 

- maehtedh ikte öörnemem mietie njaelmiestidh, soptsestidh jih buer-

kiestidh dam maam govleme, lohkeme, vuajneme jallh jijtjedh deah-

padamme, 

- maehtedh lohkedh jih guarkedh mij vihkeles dej geehpes tjaebpie 

tjaalegisnie jih jeatjebi vaajesi tjaalegh sisvegen mietie jih aaj bihke

dimmiem jih buerkiestimmiem voerkelidh, 

- maehtedh ovmesie tjaeleldh tjaeledh jih aaj guktie tjaelemegiele njo-

elkedassi reaktes sisvegen mietie tjaalegasse sjiehtie, 

- maehtedh joejkesne, tjoejenassesne, duedtjesne, guvvesne, filmesne 

jih teateresne sisvegen mietie ussjedidh jih vierhtiedidh, 

- maehtedh gielemaadtoe väjjoen mietie kööksedh jih dam svienske 

gielem jih jeatjebi gieli gaskoe vuartasjidh jih guarkedh, 

- dah golme saemien åejviegielh maahtoem dej bijre utnedh, 

- maehtedh vierhtieh nuhtjedh gosse jeatjah gielebarkone lohkedh jih 

tjaeledh, 

- daejredh guktie jijtjedh saemien buektedh lieredh, 

- aarkeds biejjieh, ektievuekiem jih maadtoevuekiem mah ovmesie 

Såpmien dajvesne gååvnese maahtoem dej bijre utnedh, jih aaj guk

tie saemien njoelkedassh jih vierhtiedimmie dej mubpieh kultuvri 

gaskoe leah, dam daejredh. 
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Ulmie saemien voestes gieline learohke galka dam minngemes 
åktsede skuvle-jaepiem jaksedh. 

Learohke galka 

- eadtjoehke laakan soptsestalledh, digkiedidh, voerkelidh jih aaj jeat-

jebi åssjalommide guarkedh jih barkoen bijre njaelmehstidh buerki-

estidh guktie jeatjebh maehtieh guarkedh, 

- maehtedh tjaeledh jih guarkedh tjaebies tjaalaldahkh mennie jaepesne 

leah, dovne reektes gärjah jih maam plaerine tjaaleme siejhme aamh-

tesie bijre jih sisvegen bijre soptsestidh jih dan bijre ussjedidh, 

- maehtedh ovmesie tjaalegh tjaeledh guktie sisvegem guarkestalledh, 

jih aaj tjaelemegielen njoelkedassi tjaelemisnie buektedh, 

- maehtedh guarkedh jih ussjedidh guktie joejke, tjoeje, guvvie, filme 

jih teatere sisvegen mietie vååjnoe jih dam vierhtiedidh, 

- maehtedh gielemaahtoe väjjoen mietie kööksedh jih dam svienske 

gielem jih dah mubpie gieli gaskoe vuartasjidh jih guarkedh, 

- dah golme saemien åejviegielh maahtoem dej bijre utnedh, 

- maehtedh ovmesie vierhtieh veeljedh jih nuhtjedh gosse jijtjedh 

gielebarkone lohkedh jih tjaeledh daejredh guktie jijtjedh saemien 

buektedh jih lieredh, 

- maehtedh jijtjedh learoevuekiem jih gielelearoem vuartasjidh guktie 

dam buektedh, 

- aarkeds-biejjiem, ektievuekiem jih maadtoen vuekie dej ovmesie 

Såpmen dajvesne dej bijre maahtoem utnedh, jih aaj saemiej njoelke-

dassh jih vierhtiedimmie guktie dej mubpie kultuvri gaskoe leah, dam 

daejredh. 

Vierhtiedimmie 

Otnjegen mietie 

Otnjege saemien aamhtesesne gaajhkesåårts soptsesth ååjmedimmesne 

sjeahta. Gaajhkesåårts ååjmedimmesne dellie tjuara maehtedh lierehtal-

ledh, ektesne barkedh eadtjoke barkoem buektedh, misse ovmesie lahte-

stamman maahta biejedh. 

Guktie learohke otnjegen mietie jih guktie learohke ååjmedimmiem 

åtna njaelmelhd jih tjaalege saemien lierehtallemen mietie guarkedh. 

Dåejmesem vuesiehtidh guktie abpe ååjmedimmiem jih ektiedimmiem 

guarkedh jih aaj sjieken mietie sjädta. Man mearan learohke båateme 

gosse tjielkes soptsesth govledh mah lihkems jortese saemiengielesne 

guktie mubpie otnegen mietie guarkedh. Lohkeme vihkeles learohkese 

ååjmedimmiem buektedh jih aaj jijtjsasse ovmesie gierves tjaeleldh gu-
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arkedh jih lieredh. Learohken ååjmedimmie lohkemen mietie tjaebpie 
tjaaleldahkem jih jeatja tjaeleld dej mubpie meedia gaskoe deahpadim-
miem jih sov dååjrehtallemem vijriedidh guktie otnjegen mietie sjeahta. 
Seammaligkie ååjmedimmiem viehkine dan ovmesie vuekien mietie loh-
kemse jih dan tjaaleld aarhtem jih sjieken mietie sjiehtelidh. 

Gaajhkh giele soptsestinie sirtesen mietie dellie govlehtäjjine jih sopt-
sestäjjine jih aaj molsehth lohkedäjjine jih tjaeliehtäjjine maehtedh år-
rodh. Otnjegen mietie destie dieteme maaahtomse learohken ååjmedim
miem mietie aelkedh, öövtiedimmem buektedh gosse soptsestine jallh 
tjaeline orrejidh. Dellie ååjmedimmiem ovmesie tsiehkien mietie guar-
kedh jih aaj dam sov gielem dan tseahkan dåastoehtäjjese sjiehtelidh, jih 
aaj ååjmedimmiem nuhtjedh gosse giele vuekie tjomgperem löövedh. 

Otnjegen dan eadtjohke maahtoen mietie guktie tjielke jih akten mie-
resisnie jih aaj guktie learohke tjaebpies laakan dam giele-maahtoem dij-
riedimmiem maahta buektedh jih vuesiehtidh. Ååjmedimmiem utnedh 
guktie buerie laakan dam sov åssjalommem, damtesem maahtoem jih 
fiere guhte guktie tsiehkie eajhnah otnjegen metie kriepesje. 

Jeatja otnjege jih maahtoen mietie guktie jijtse gielelearoem buektedh, 
jih aaj ååjmedimmien mietie rååresjidh, jih jijtjedh giele barkoem buek
tedh jih vierhtiedidh. 

Learohken maahtoe dan saemie kultuvreaerpiem saemiegielen histov-
rien bijre daejredh mij lea seamma jih mij lea sjiere tsiehkie saemien jih 
jeatjebi kultuvri vuerpien gaskoe vihkeles vihkeles aaj otnjegen mietie 
årrodh. 

Tsiehkie vihtesjamman Buerie dååhkasjimmie saemien mub-
pien gieline. 

Learohke leara, ektiedimmiem jih lahtestimmiem sisvegistie tjielkes 
laakan soptsestidh. 

Learohke buerie laakan ektiedimmesne sov gielem dej ovmesie tsiehkie 
mietie soptsestalla. 

Learohke omesie vuekie nåhtja guktie fierhtebeajjetjh soptsesth lahtes-
timmesne edtja sjiehtelidh. 

Learohke lohka jih leara elliesvoeten mietie daamhts tjaeleldh jih aaj 
guarked maam sisvegisnie tjåådtje. 

Learohke molsehth jih akten mieresen mietie tjaala jih aaj tjaalegem 
gosse lahtestimmiem nuhtjedh. 

Learohke vihkeles saemieaerpiem aamhtesi bijre jih aaj jielemevuekiem 
jih vuerpiem saemiej jih mubpiej kultuvri gaskoe buerkestidh. 
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Tsiehkie vihtesjamman Jeenje Buerie dååhkasjimmie saemien 
mubpien gieline. 

Learohke leara eevre tjielkes laakan saemiem soptsestidh. 

Learohke njaelmelth jiehtesem maahta guktie akten mieresne jeatjadeh-

tedh jih tjielkeslaakan soptsestidh. 

Learohke maahta ovmesie fierhtebeajjetjie bijre soptsestidh jih gieli 

tjomhperh eadtjohke laakan buektedh. 

Learohke leara ellies voeten mietie ovmesie sisvegi tjaeleldh guarkedh. 

Learohke jeatjadehten mietie jih akten mieresne tjaala jih lahtestimmiem 

tjaaleginie buerkiestidh. 

Learohke buerkeste dam vihkeles öövtiedimmiem saemien gielen vu-

ekesne guktie jorkse. 

Tsiehkie vihtesjamman Buerie dååhkasjimmie saemien voestes 
gieline. 

Learohke eadtjohke laakan dejnie sov gieline barka guktie reaktoe jih 

tjielkes laakan soptsestidh jih tjaeledh. 

Learohke gielem ovmesie akten mieresen vuekien mietie nåhtja jih aaj 

åssjalommen rovneges ussjedh vuesiehtidh. 

Learohke dåejmies jih tjielkes gielem nåhtja gosse soptsestidh digkie-

didh jih aaj jijtjedh soptsesth jih jijtjedh vuesiedimmiem buerkiestidh. 

Learohke gieletjaalegi njoelkedassh tjaala gosse åssjalommem, goer-

kesem, damtesem jih aaj vierhtiem lahtestimmesne nåhtja gosse buer

kiestidh. 

Learohke låhka jih guarka dah tjaepies tjaaleldahk, plaeriej saernieh jih 

siejhmelaaketjen tjaaleldh mennie jaepesne sjiehtieh, ussjedidh jih guar

kedh maam bijre lokkeme jih jijtjsasse daajroen bijre tjilkedh. 

Learohke dej ovmesie maadtoen mietie, ussjedimmiem, vuartasjimmiem 

jih vierhtiedimmiem nåhtja guktie dam sov ektiedimmiem vuartasjidh 

jih guarkedh. 

Learohke tjielhten jih kultuvri tsiehkieh buerkeste, guktie dej ovmesie 

dajvi gaskoe dennie Såpmesne vååjnoe, buerkste aaj mij lea viehkeles 

dennie saemien kultuvreaerpesne, guktie vuerpie jielemevuekesne sae-

miej kultuvri jih jeatjebie kultuvri gaskoe leah. 
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Tsiehkie vihtesjamman Jeenje Buerie dååhkasjimmie saemien 
voestes gieline. 

Learohke eadtjohke jih tjielkes laakan ovmesie tsiehkien mietie ektie-

dimmesne låhka jih tjaala. 

Learohke maahta saemien, daaroen jih muebpie gieli gaskoe jortesen 

mietie guarkedh, jih aaj mij lea damtes dennie mijjen saemien giele 

bigkemisnie. 

Learohken jijnjh tjaalaldahkh dej ovmesie gierve tjaelemi bijre daajra 

jih learohke aaj dej lohkemes-deahpadimmiem dan sov, tjaelemisnie jih 

soptsestine bijre ussjede jih aaj jijtjemse tsiehhkievuekiem dej tjaalel-

dahki bijre åssjalommem vuesehte. 
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