
 

#DigiGiella16 

 

Samiskt språkcentrum arrangerar under Ubmejen biejvieh – Samiska veckan en 

konferens för att belysa hur den digitala tekniken kan bevara och utveckla de samiska 

språken. Målgruppen är samiska språkarbetare, modersmålslärare, samiska föräldrar, 

samordnare i samiska förvaltningskommuner och övriga som har intresse i samiskans 

utveckling. 

Hur kan den digitala tekniken hjälpa till att stödja de olika samiska språken? Kan de 

samiska språken erövra mer plats i den digitala världen eller är det bara framtidsdröm? 

Programmet består av inspirerande föreläsningar, diskussioner och panelsamtal bl a 

kring användningen av appar, sociala medier och nätbaserad undervisning i samiska. 

Ambitionen är att genomföra denna konferens varje år under tre år i samband med 

Ubmejen Biejvieh. 

 

Medarrangörer är HUMlab och Institutionen för Språkstudier vid Umeå universitet, 

Kompetenscentrum för flerspråkighet och För- och grundskolan vid Umeå kommun 

samt SSR – Svenska Samernas Riksförbund. 

 

När? Måndag 7 mars, kl. 9-16 

Var? HUMlab X, Konstnärligt Campus, Umeå. 

Konferensen är gratis, men antalet platser är begränsat. 

 

Anmälan sker senast den 26 februari 2016 till språkkonsulent Patricia Fjellgren vid 

Samiskt språkcentrum via mejl Patrica.Fjellgren@sametinget.se eller telefon 

063- 15 08 57.  

 

Föreläsningarna kommer att sändas live och kan följas på http://live.humlab.umu.se.  

Det är också möjligt att ställa frågor i anslutning till föreläsningarna den 7 mars via 

Twitter genom att använda hashtaggen #digigiella16.  
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#DigiGiella16 
 

7 mars 2016 
HUMlab X, Konstnärligt Campus, Umeå 

Moderator: Patricia Fjellgren, Samiskt språkcentrum 
 
9.00–9.20 Välkommen med kaffe 
 arbetsledare Ingegerd Vannar, Samiskt språkcentrum 
 ordf. Josefina Lundgren Skerk, Sametingets språknämnd 
 
9.20–9.50 Digitala verktyg i undervisningen 
 fil. dr. Hanna Outakoski, Institutionen för språkstudier, 
 Umeå universitet 
 
9.50–10.20 E-skuvlas appar och nätresurser 
 Kirsi Paltto, daglig leder, E-skuvla 
 
10.20–10.40 Fika 
  
10.40–11.10 Sociala medier som hjälpmedel i språkundervisning 
 Johan Sandberg McGuinne, sydsamisk-gaelisk språkaktivist och lärare, 
 Finnbacksskolan, Lycksele 
 
11.10–11.40 Undervisa utan ordbok och över avstånd 
 Sophia Rehnfjell, umesamisk språkkämpe, journalist och kulturarbetare 
 
11.40–12.10 Same på tur 
 Nikolaus Wuolab Wollberg, samisk student, Rymdgymnasiet, Kiruna 
 
12.10–13.10 LUNCH 
 
13.10–14.40 Open Space 
 
14.40–15.00 Fika 
 
15.00–15.45 Diskussion och genomgång av Open Space 
 Hanna Outakoski, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 
 Magnus Antaris Sandström, ledamot Sáminuorra 
 David Kroik, doktorand, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 
 
15.45–16.00 Avslutning 
 
 

 

  

  

 
 

 
 


