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ILINNIARTITSISUMUT
ILITSERSUUT
Atuagaq Qimmeq – kalaallit qimmiat qimuttoq – kalaallit qimmiat
qimussertarnermillu kulturi pillugit sammisanik assigiinngitsunik 25-nik
imaqarpoq. Kalaallit qimmiata sooq immikkuullarissuunera, atuakkami
nassuiarneqarpoq. Issimut akersuussinnaavoq ilungersornartunillu
suleruloorsinnaalluni kiisalu nunarsuatsinni qimmeqatigiinnut
qanganisaanerpaanut ilaavoq. Qimmit qimussernerlu Kalaallit Nunaanni
kulturimut oqaluttuarisaanermullu pingaaruteqarnikooqaaq, sulilu
pingaaruteqaqaluni.
Ilinniartitsisut atuartullu atuagaq Qimmeq – kalaallit qimmiat qimuttoq –
atuaatigalugu, ilinniartitsisut atuartullu sammisinnaasaannik atuagaq
una imaqarpoq.

LÆRERVEJLEDNING
Bogen Qimmeq kalaallit qimmiat qimuttoq – Den grønlandske slædehund har
25 temaer om den grønlandske slædehund og hundeslædekultur. Bogen
beskriver, hvordan den grønlandske slædehund er noget helt særligt. Den
kan klare kulde og hårdt arbejde og er en af de ældste hundetyper i verden.
Hundene og hundeslæden har været en vigtig del af Grønlands kultur og
historie og spiller stadig en vigtig rolle.
Dette hæfte indeholder en række forslag til opgaver, som lærere kan bruge
sammen med eleverne, når de læser bogen Qimmeq – kalaallit qimmiat
qimuttoq – Den grønlandske slædehund.
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT

Asasara ilinniartitsisoq

Neriuppugut kalaallit qimmiat qimuttoq skemamut ilanngullugu, atuartunullu atuagaq
Qimmeq - kalaallit qimmiat qimuttoq/Den grønlandske slædehund atuarusussagissi.
Ilinniartitsinermi qimmeq qimuttoq sammigaanni, sammisinnaasat assigiinngitsut
amerlaqaat, isumassarsiorfigisinnaasannillu Qimmeq-mi sammisat assigiinngitsut
tamarmik atuartunut suliassartaqarput. Atuartut suliassaat sorliit qanorlu
tulleriiaarnissaat, illit ilinniartitsisutut aalajangersinnaavatit. Suliassat tamarmik
tulleriiaarneri apeqqutaatinnagit immikkut suliarineqarsinnaanissaat toqqarnikuuarput.
Atuartut suliassaasa sapinngisamik naatsumik allassimanissaat, aaqqissuisoqarfimmit
aalajangernikuuarput. Taamaammat, ilinniartitsisumut ilitsersuutit atorlugit, atuartut
suliassaat aallartisissinnaavatit.
Suliassat amerlanerit akullerni angajullernilu atuartunit suliarineqarsinnaapput, immaqa
ilinnit ikiortilaarlutik. Atuakkami sammisanut kingullernut sisamanut atatillugu suliassat,
allanit nalunarnerupput.
Suliassat tamarmik ilinniartitsisumut ilitsersuutitaqarput. Oqaatsit oqariaatsillu
pingaarutilinnik isumallit atuartullu sammisinnaasasi, ilinniartitsisumut ilitsersuummi
toqqartorpagut. Ilinniartitsisumut ilitsersuummi aamma allaaserineqarpoq, atuartup
suliassaata siunertaa, atuartullu suut ilinniarsinnaagaat. Atuartup suliassaata qanoq
suliarineqarnissaanut aamma naatsumik ilitsersuutissaqarpoq. Atuartup suliamini periutsit
sammisanut allanut qanoq atorsinnaanerai pillugit aamma isumassarsiat ilanngunneqarput.
Suliassat atuarfimmi ilinniartitsinissamut pilersaarutini siunertanut atassusinnginnissaat
toqqarnikuuarput. Naliliinerput naapertorlugu, suliassat ima pisariitsigaat, allaat suliassat
ilinniartitsinermut qanoq ilanngunneqarnissaat, illit nammineerlutit aalajangersinnaallugu.
Atuartut suliassaat assigiinngingaatsiarput, tamarmillu Qimmeq-mi atuagassamut
sammisamut attuumaqqissaarlutik. Suliassani amerlasuuni oqaatsit
sammineqartorujussuupput, taamaammat allaaserisami atorneqartut oqaatsit
oqariartaatsillu immikkuullarissut, atuartut suliaralugit sammisassavaat. Assersuutigalugu
oqaaseq ‘genit’ qanoq eqqortumik nassuiaatissaqarnersoq imaluunniit itsarnisarsiuup sunik
suliaqartarnera, qanoq eqqortumik nassuiaatissaqarnersoq, atuartut ujartortassavaat.
Suliassani allani atuartut atuakkami sammisaq atuariarlugu namminneq nangeqqissavaat.
Atuartut namminneq oqariaatsitik misilittakkatillu atussavaat, soorlu ikinngutiminnut
allassagunik imaluunniit qimmip qimuttup isikkua nassuiartillugu.
Suliassat ilaanni aamma atuartut tigussaasunik suliaqassapput. Assersuutigalugu
suliassat ilagaat, qimmip qimuttup inuunera titarninngorlugu takussutississavaat. Taanna
piffissap ingerlanera naapertorlugu titarneq sananeqassaaq, inioqqat, pussuttartoq kiisalu
allagartaq pappiaraq atorlugit. Aammali pinnguarnerusinnaavoq, atuartut atuaqatitik
qimuttuusaartillugit assigiinngitsunik naalakkeeqattaarnerusinnaalluni.
Qanoq nammineq qamusiorsinnaanermut ilitsersuummik ilanngussiniarata,
aaqqissuisoqatigiit aalajanernikuuvugut. Illit atuartitatillu qamutit qimmillu tigussaasunik
sammerusukkussigit, atuarfinni arlalinni taakkunanilu ilinniartitsisut tamatumunnga
misilittagaqarluartut avitseqatigeerusuttartut ilisimavarput, tamatuma saniatigut aamma
najugaqarfissinni inoqarsinnaavoq, atuartunut qamusioqataasinnaasumik.
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LÆRERVEJLEDNING

Kære lærer

Vi håber, at du har lyst til at sætte den grønlandske slædehund på skemaet og sammen
med dine elever vil læse bogen Qimmeq - kalaallit qimmiat qimuttoq/Den grønlandske
slædehund. Der er mange temaer, som kan tages op, når man arbejder med slædehunden i
undervisningen og for at inspirere dig, har vi lavet elevopgaver til alle opslag i Qimmeq.
Som lærer kan du frit vælge, hvilke opgaver eleverne skal lave og i hvilken rækkefølge.
Vi har valgt, at hver opgave skal kunne stå alene, og at der ikke er en bestemt rækkefølge.
I redaktionen har vi valgt, at der skal være så lidt tekst i elevopgaverne som muligt. Det
betyder, at du som lærer, med hjælp fra lærervejledningen, skal sætte elevernes arbejde i
gang.
De fleste opgaver kan laves af elever på mellemtrin og ældstetrin, måske med lidt hjælp fra
dig. Opgaverne til bogens sidste fire opslag har en højere sværhedsgrad end de andre.
Der er en lærervejledning til alle opgaver. I lærervejledningen udpeger vi de centrale
ord og begreber, du kan arbejde med sammen med eleverne. Lærervejledningen har
også en beskrivelse af elevopgavens formål, og hvad eleverne kan lære. Der er også en
kort vejledning til, hvordan elevopgaven rent praktisk skal gennemføres. Endelig er der
ideer til, hvordan elevernes arbejde med opgaven kan perspektiveres til andre emner.
Vi har valgt ikke at koble opgaverne til præcise mål i skolens læreplaner. Vi vurderer, at
opgaverne hver for sig er så enkle, at du som lærer selv kan beslutte, hvordan de skal indgå i
undervisningen.
Elevopgaverne er ret forskellige, og de lægger sig alle sammen tæt op af teksten i Qimmeq.
Mange af opgaver er derfor meget sproglige og handler om, at eleverne arbejder med de
særlige ord og begreber, der er i teksten. Eksempelvis skal eleverne vælge den rigtige
forklaring på ordet ’gener’, eller de skal finde den rigtige forklaring på, hvad en arkæolog
laver.
Andre opgaver handler om, at eleverne skal læse teksten i bogen og arbejde videre med
tekstens tema. Eleverne skal bruge deres egne ord og erfaringer, når de eksempelvis
skriver et brev til en ven eller laver en beskrivelse af, hvordan en slædehund ser ud.
Vi har også lavet opgaver, hvor eleverne skal lave praktisk arbejde. Der er eksempelvis
en opgave, hvor eleverne skal lave en tidslinje over en slædehunds liv. Tidslinjen skal
laves med en tørresnor, klemmer og papskilte. Eller det kan være en leg, hvor eleverne
med kommandoer skal styre en gruppe af deres kammerater, som om de var et
slædehundespand.
I redaktionen har vi besluttet ikke at give anvisninger på, hvordan man bygger sin egen
hundeslæde. Hvis du og din klasse gerne vil arbejde praktisk med hundeslæder og
slædehunde, ved vi, at der er flere skoler og lærere, der har gode erfaringer, som de gerne
deler ud af, og desuden kan der være folk i jeres lokalområde, som kan hjælpe
og måske bygge en hundeslæde med eleverne.
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

QIMMEQ IMMIKKUULLARISSOQ
Qimmit qimuttut nukittoorujussuupput qasusuitsuullutillu. Nukersoruloorsinnaapput
issittorujussuarmiissinnaallutillu. Nukittoorujussuarnik ujaloqarput qajannaatsunnillu saaneqarlutik,
taamaammat oqimaatsunik usilinnik qimussinnaallutillu ajutoorajuttuunngillat.
Qajannaatsunik aamma kiguteqarput illersuutigisinnaallugillu
nerisassaminnik mikkaatigisinnaasaminnik.
Issittumi silamut naleqquttunik meqqoqarpoq. Torsusuunik
meqqoqarpoq qituttunillu ussissunik qivioqarluni.
Upernaakkut kissakkaangat qimmit qiviuisa ilaat
katattarput, ukiukkulli issimut akiuussutissaannik
ukiakkut ussissunik meqqoqaleqqittarlutik.
Qimmeq qimuttoq qimminut allanut
sanilliullugu angisuujuvoq. Qimmit qimuttut
inerissimasut nalinginnaasumik 30-40 kiilut
missaanni oqimaasssuseqartarput 60
cm. miss. portussuseqarlutik. Arnavissat
angutivissanit mikinerukkajupput.

EN SÆRLIG HUND
Kisianni qimmit qimuttut assigiinngitsorujussuarmik isikkoqarsinnaapput. Ilaat angisuujullutik
suangasuut, ilaat mikisunnguullutik eqaatsuusut.
Meqqui assigiinngitsunik qalipaateqarsinnaapput,
qernertuinnaasinnaapput,
qaqortuinnaasinnaallutik
qasertuinnaasinnaallutillu, kajortuusinnaapput
sungaartuusinnaapput milaqarlutilluunniit,
milallillu nalinginnaanerupput. Qimmit qimuttut
ilaat takinernik imunerusunillu meqqoqartarput.
Qimmillit qimuttorerusunnerusaat qanoq
ittuunersut assigiinneq ajorput.

Slædehunde er meget stærke og udholdende. De kan arbejde hårdt og kan
klare lave temperaturer. De har stærke muskler og kraftige knogler, så de kan
trække tunge læs, og de kommer ikke nemt til skade. De har også kraftige
tænder, der kan bruges til at forsvare sig med og til at flå mad i stykker.
Pelsen passer godt til vejret i Arktis. Den har en blød tæt underpels og en kraftig
yderpels. Hundene fælder en del af underpelsen om foråret, når det bliver
varmt, men får den igen om efteråret, så den kan klare kulden om vinteren.
Slædehunden er en stor hund i sammenligning med andre slags hunde.
Voksne slædehunde vejer normalt omkring 30-40 kg og er ca. 60 cm høje.
Tæverne er tit mindre end hanhundene.
Men slædehunde kan se meget forskellige ud. Nogle er store og kraftige,
andre er små og smidige. Pelsen kan have forskellige farver, fra helt sort eller
hvid til grå, brun eller gul med pletter, der er det mest almindelige. Nogle
slædehunde har længere og mere krøllet hår end andre. Det er forskelligt,
hvilken slags hunde slædekusken foretrækker.
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QIMMEQ IMMIKKUULLARISSOQ
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Qimmip qimuttup isikkua, naleqqussarneq sananeqaatitigullu immikkooruteqarneq.
Pissusissamisoortumik immikkooruteqarneq.
Suliassaq sumut tunngava?
Qimmip qimuttup sananeqaataa pinngortitami unammilligassaanut assigiinngitsunut
sanillersuukkunikkit, qimmip qimuttup sananeqaatimigut issitumi avatangiisiminut qanoq
tulluarsagaasoq atuartut paasisinnaallugulu takusinnaassavaat. Pissusissamisoortumik
immikkooruteqarneranik paasinnikkiartulernermut aallaaviusinnaalluni. Tassa uumasut
unammilligassanut akiuulluarsinnaanerujumallutik sananeqaatimikkut tulluarsartarnerat.
Atuartut sulerissappat?
Atuartut kipparissunik assigiinngitsunik pingasunik qalipaatilinnik qiortaassapput. Atuartut
marlukkaarlutik suleqatigiissapput. Atuartut paarlakaallutik kipparissut katitertassavaat.
Atuartup siulliup tungujortoq toqqarpaa, taavalu kipparissut aappaluttoq qernertullu
tungujortumut naammattut ujarlugit. Atuartup kammalaatini nassuiaatissavaa, qanoq
ilillutik kipparissut taakkua pingasut imminnut naammaannersut. Soorlu Meqqujooq,
ussissunik meqqulik – Isseqaluni anorlerpoq – Issimut akiuussutaapput. Imaluunniit: Kigutit
inngigissut ipittut – qimmeq neqitortuuvoq – qimmip neqi mikkassinnaavaa. Kipparissukkaat
kingumut ilineqassapput, taava atuartoq alla kipparissunik pingasunik toqqaassaaq.
Atuartut qaqugu naammassissanersut illit aalajangissavat. Assersuutigalugu atuartut
tamarmik kipparissukkaanik pingasunik pingasoriarlutik toqqaareerpata, imaluunniit atuartut
arlaannaalluunnit kattutsinneqarsinnaasunik nassaarneq ajulerpata.

Atuaqatigiinni makkua oqaluuserisinnaavasi:
Qimmit qimuttut kisiisa pinnatik, nunarsuatsinnili uumasut tamarmik
inuussutissaqarniarnermikkut piaqqiorniarnermikkullu unammilligassaqarput. Uumasut
allat Kalaallit Nunaanni pinngortitami uumasuusinnaasut assersuusiukkit (soorlu ukaleq,
aaveq, tuttu) imaluunniit uumasut nunavissuarnit allaneersut (soorlu nagguaatsoq,
søløve, gorilla) assersuusiukkit. Uumasut allat qanoq sananeqarnermikkut arlaatigut
uumaniarnerminni iluaqutissaqarsinnaasut, kattullusi oqaasertalersorsinnaavasi.

EN SÆRLIG HUND
Faglige begreber:
Slædehundens udseende, tilpasninger og bygningstræk. Naturlig selektion.
Hvad handler opgaven om?
Når eleverne kobler bestemte bygningstræk hos slædehunden med forskellige udfordringer
i naturen, kan de se og forstå sammenhængen mellem slædehundens udseende og
det arktiske miljø, den lever i. Udgangspunkt for begyndende forståelse af naturlig
selektion. Altså at den måde, dyrene er bygget på, kan gøre dem bedre egnede til at klare
udfordringerne.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal klippe brikker ud i tre forskellige farver. Eleverne arbejder sammen to og
to. Eleverne skiftes til at sætte brikker sammen. Den første elev vælger en blå brik og
skal derefter finde en rød og en sort brik, som passer til den blå. Eleven skal forklare sin
kammerat, hvordan de tre brikker passer sammen. Fx Tyk, tæt pels – Det er meget koldt
og blæser – Det beskytter mod kulde. Eller: Spidse tænder – hunden spiser kød – hunden
kan flænse med dem. Brikkerne lægges tilbage og den anden elev finder tre brikker. Du
beslutter, hvornår eleverne er færdige. Fx efter alle elever har valgt brikker tre gange, eller
når ingen elever kan finde flere kombinationer.
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

QIMMEQ IMMIKKUULLARISSOQ
Qimmit qimuttut nukittoorujussuupput qasusuitsuullutillu. Nukersoruloorsinnaapput
issittorujussuarmiissinnaallutillu. Nukittoorujussuarnik ujaloqarput qajannaatsunnillu saaneqarlutik,
taamaammat oqimaatsunik usilinnik qimussinnaallutillu ajutoorajuttuunngillat.
Qajannaatsunik aamma kiguteqarput illersuutigisinnaallugillu
nerisassaminnik mikkaatigisinnaasaminnik.
Issittumi silamut naleqquttunik meqqoqarpoq. Torsusuunik
meqqoqarpoq qituttunillu ussissunik qivioqarluni.
Upernaakkut kissakkaangat qimmit qiviuisa ilaat
katattarput, ukiukkulli issimut akiuussutissaannik
ukiakkut ussissunik meqqoqaleqqittarlutik.
Qimmeq qimuttoq qimminut allanut
sanilliullugu angisuujuvoq. Qimmit qimuttut
inerissimasut nalinginnaasumik 30-40 kiilut
missaanni oqimaasssuseqartarput 60
cm. miss. portussuseqarlutik. Arnavissat
angutivissanit mikinerukkajupput.

EN SÆRLIG HUND
Kisianni qimmit qimuttut assigiinngitsorujussuarmik isikkoqarsinnaapput. Ilaat angisuujullutik
suangasuut, ilaat mikisunnguullutik eqaatsuusut.
Meqqui assigiinngitsunik qalipaateqarsinnaapput,
qernertuinnaasinnaapput,
qaqortuinnaasinnaallutik
qasertuinnaasinnaallutillu, kajortuusinnaapput
sungaartuusinnaapput milaqarlutilluunniit,
milallillu nalinginnaanerupput. Qimmit qimuttut
ilaat takinernik imunerusunillu meqqoqartarput.
Qimmillit qimuttorerusunnerusaat qanoq
ittuunersut assigiinneq ajorput.

Slædehunde er meget stærke og udholdende. De kan arbejde hårdt og kan
klare lave temperaturer. De har stærke muskler og kraftige knogler, så de kan
trække tunge læs, og de kommer ikke nemt til skade. De har også kraftige
tænder, der kan bruges til at forsvare sig med og til at flå mad i stykker.
Pelsen passer godt til vejret i Arktis. Den har en blød tæt underpels og en kraftig
yderpels. Hundene fælder en del af underpelsen om foråret, når det bliver
varmt, men får den igen om efteråret, så den kan klare kulden om vinteren.
Slædehunden er en stor hund i sammenligning med andre slags hunde.
Voksne slædehunde vejer normalt omkring 30-40 kg og er ca. 60 cm høje.
Tæverne er tit mindre end hanhundene.
Men slædehunde kan se meget forskellige ud. Nogle er store og kraftige,
andre er små og smidige. Pelsen kan have forskellige farver, fra helt sort eller
hvid til grå, brun eller gul med pletter, der er det mest almindelige. Nogle
slædehunde har længere og mere krøllet hår end andre. Det er forskelligt,
hvilken slags hunde slædekusken foretrækker.
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I klassen kan I tale om:
Ikke kun slædehunden, men alle dyr i hele verden, har udfordringer i forhold til at overleve
og få unger. Find eksempler på andre dyr, som skal klare sig i den grønlandske natur (fx
snehare, hvalros, rensdyr) eller dyr fra andre verdensdele (fx elefant, søløve, gorilla).
Sammen kan I skal sætte ord på, hvordan andre dyr er bygget, og hvordan det kan give dem
fordele i forhold til at klare sig.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

QIMMEQ IMMIKKUULLARISSOQ
Qimmit qimuttut nukittoorujussuupput qasusuitsuullutillu. Nukersoruloorsinnaapput
issittorujussuarmiissinnaallutillu. Nukittoorujussuarnik ujaloqarput qajannaatsunnillu saaneqarlutik,
taamaammat oqimaatsunik usilinnik qimussinnaallutillu ajutoorajuttuunngillat.
Qajannaatsunik aamma kiguteqarput illersuutigisinnaallugillu
nerisassaminnik mikkaatigisinnaasaminnik.
Issittumi silamut naleqquttunik meqqoqarpoq. Torsusuunik
meqqoqarpoq qituttunillu ussissunik qivioqarluni.
Upernaakkut kissakkaangat qimmit qiviuisa ilaat
katattarput, ukiukkulli issimut akiuussutissaannik
ukiakkut ussissunik meqqoqaleqqittarlutik.
Qimmeq qimuttoq qimminut allanut
sanilliullugu angisuujuvoq. Qimmit qimuttut
inerissimasut nalinginnaasumik 30-40 kiilut
missaanni oqimaasssuseqartarput 60
cm. miss. portussuseqarlutik. Arnavissat
angutivissanit mikinerukkajupput.

EN SÆRLIG HUND
Kisianni qimmit qimuttut assigiinngitsorujussuarmik isikkoqarsinnaapput. Ilaat angisuujullutik
suangasuut, ilaat mikisunnguullutik eqaatsuusut.
Meqqui assigiinngitsunik qalipaateqarsinnaapput,
qernertuinnaasinnaapput,
qaqortuinnaasinnaallutik
qasertuinnaasinnaallutillu, kajortuusinnaapput
sungaartuusinnaapput milaqarlutilluunniit,
milallillu nalinginnaanerupput. Qimmit qimuttut
ilaat takinernik imunerusunillu meqqoqartarput.
Qimmillit qimuttorerusunnerusaat qanoq
ittuunersut assigiinneq ajorput.

Slædehunde er meget stærke og udholdende. De kan arbejde hårdt og kan
klare lave temperaturer. De har stærke muskler og kraftige knogler, så de kan
trække tunge læs, og de kommer ikke nemt til skade. De har også kraftige
tænder, der kan bruges til at forsvare sig med og til at flå mad i stykker.
Pelsen passer godt til vejret i Arktis. Den har en blød tæt underpels og en kraftig
yderpels. Hundene fælder en del af underpelsen om foråret, når det bliver
varmt, men får den igen om efteråret, så den kan klare kulden om vinteren.
Slædehunden er en stor hund i sammenligning med andre slags hunde.
Voksne slædehunde vejer normalt omkring 30-40 kg og er ca. 60 cm høje.
Tæverne er tit mindre end hanhundene.
Men slædehunde kan se meget forskellige ud. Nogle er store og kraftige,
andre er små og smidige. Pelsen kan have forskellige farver, fra helt sort eller
hvid til grå, brun eller gul med pletter, der er det mest almindelige. Nogle
slædehunde har længere og mere krøllet hår end andre. Det er forskelligt,
hvilken slags hunde slædekusken foretrækker.
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QIMMEQ
IMMIKKUULLARISSOQ
EN SÆRLIG HUND
Qimmeq qimuttoq immikkuullarissuuvoq
immikkuullarissumik isikkulik.
Suleqateqassaatit. Ikioqatigiillusi
qimuttup sananeqaatini
iluaqutigalugit akiussinnaassusia
oqaasertalersussavarsi. Kipparissut
qalipaatit pingasut imminnut tulluartut
paarlakaallugit sammissavasi. Qalipaatit
assigiinngitsut qanoq imminnut
tulluarnersut nassuiaasertarlugu.

Slædehunden er en særlig hund med et
særligt udseende. Nu skal du sætte dig
sammen med en kammerat. Sammen
skal I sætte ord på, hvordan den måde
slædehunden er bygget på kan hjælpe den
til at klare sig. I skal skiftes til at finde tre
brikker, der passer godt sammen. De tre
brikker skal have forskellige farver.
Du skal forklare din kammerat, hvordan
de tre brikker passer sammen.

isseqaluni
anorsarippoq

Meqqui silarliit
torsusuut
Kraftig yderpels
Isikkua
Udseende

det er meget koldt
og blæser
Unammilligassaq
Udfordring

anorimut sialum
mullu
illersuutaavoq
det beskytter mod
vind og regn
Iluaqutissaq
Fordel

EQQAAMAJUK! Ikkussugassani
nassuiaatit arlaleriarlugit
atoqqinneqartarsinnaapput.

HUSK! De samme
brikker kan bruges flere gange.

Ikkussugassat kingumut
ataatsimut ilikkit.

Læg brikkerne tilbage i bunken igen.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

QIMMEQ IMMIKKUULLARISSOQ
Qimmit qimuttut nukittoorujussuupput qasusuitsuullutillu. Nukersoruloorsinnaapput
issittorujussuarmiissinnaallutillu. Nukittoorujussuarnik ujaloqarput qajannaatsunnillu saaneqarlutik,
taamaammat oqimaatsunik usilinnik qimussinnaallutillu ajutoorajuttuunngillat.
Qajannaatsunik aamma kiguteqarput illersuutigisinnaallugillu
nerisassaminnik mikkaatigisinnaasaminnik.
Issittumi silamut naleqquttunik meqqoqarpoq. Torsusuunik
meqqoqarpoq qituttunillu ussissunik qivioqarluni.
Upernaakkut kissakkaangat qimmit qiviuisa ilaat
katattarput, ukiukkulli issimut akiuussutissaannik
ukiakkut ussissunik meqqoqaleqqittarlutik.
Qimmeq qimuttoq qimminut allanut
sanilliullugu angisuujuvoq. Qimmit qimuttut
inerissimasut nalinginnaasumik 30-40 kiilut
missaanni oqimaasssuseqartarput 60
cm. miss. portussuseqarlutik. Arnavissat
angutivissanit mikinerukkajupput.

EN SÆRLIG HUND
Kisianni qimmit qimuttut assigiinngitsorujussuarmik isikkoqarsinnaapput. Ilaat angisuujullutik
suangasuut, ilaat mikisunnguullutik eqaatsuusut.
Meqqui assigiinngitsunik qalipaateqarsinnaapput,
qernertuinnaasinnaapput,
qaqortuinnaasinnaallutik
qasertuinnaasinnaallutillu, kajortuusinnaapput
sungaartuusinnaapput milaqarlutilluunniit,
milallillu nalinginnaanerupput. Qimmit qimuttut
ilaat takinernik imunerusunillu meqqoqartarput.
Qimmillit qimuttorerusunnerusaat qanoq
ittuunersut assigiinneq ajorput.

Slædehunde er meget stærke og udholdende. De kan arbejde hårdt og kan
klare lave temperaturer. De har stærke muskler og kraftige knogler, så de kan
trække tunge læs, og de kommer ikke nemt til skade. De har også kraftige
tænder, der kan bruges til at forsvare sig med og til at flå mad i stykker.
Pelsen passer godt til vejret i Arktis. Den har en blød tæt underpels og en kraftig
yderpels. Hundene fælder en del af underpelsen om foråret, når det bliver
varmt, men får den igen om efteråret, så den kan klare kulden om vinteren.
Slædehunden er en stor hund i sammenligning med andre slags hunde.
Voksne slædehunde vejer normalt omkring 30-40 kg og er ca. 60 cm høje.
Tæverne er tit mindre end hanhundene.
Men slædehunde kan se meget forskellige ud. Nogle er store og kraftige,
andre er små og smidige. Pelsen kan have forskellige farver, fra helt sort eller
hvid til grå, brun eller gul med pletter, der er det mest almindelige. Nogle
slædehunde har længere og mere krøllet hår end andre. Det er forskelligt,
hvilken slags hunde slædekusken foretrækker.

7

6

ISIKKUA
UDSEENDE



Qimmip qimuttup timaata sananeqaataanik nassuiaatit
ikkussugassat aajukua. Ikkussugassat qiortarlugit piiakkit.
Her er brikker med beskrivelser af slædehundens
udseende. Klip brikkerne ud.

Amia issusooq,
meqqui eqimasut
takisuut

Meqqui ilorliit
qiviut qituttut
eqimasut

Tyk, tæt pels

Blød tæt underpels

Isikkua
Udseende

Isikkua
Udseende

Meqqui silarliit
torsusuut
Kraftig yderpels
Isikkua
Udseende

Isigai silittut

Siutai naatsut

Siggui naatsut

Brede poter

Små ører

Kort snude

Isikkua
Udseende

Kukii ipittut
Spidse kløer
Isikkua
Udseende

Isikkua
Udseende

Timaa nukittooq
Saarngi qajannaatsut
Stærke muskler og
kraftige knogler
Isikkua
Udseende

Timaa pillagunartoq

Kigutai ipittut

Lille, tæt bygning

Spidse tænder

Isikkua
Udseende

Isikkua
Udseende

Timaa anorimut
akimmisaarfeqanngitsutut
iluseqarpoq
Strømlinet krop
Isikkua
Udseende

Isikkua
Udseende
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

QIMMEQ IMMIKKUULLARISSOQ
Qimmit qimuttut nukittoorujussuupput qasusuitsuullutillu. Nukersoruloorsinnaapput
issittorujussuarmiissinnaallutillu. Nukittoorujussuarnik ujaloqarput qajannaatsunnillu saaneqarlutik,
taamaammat oqimaatsunik usilinnik qimussinnaallutillu ajutoorajuttuunngillat.
Qajannaatsunik aamma kiguteqarput illersuutigisinnaallugillu
nerisassaminnik mikkaatigisinnaasaminnik.
Issittumi silamut naleqquttunik meqqoqarpoq. Torsusuunik
meqqoqarpoq qituttunillu ussissunik qivioqarluni.
Upernaakkut kissakkaangat qimmit qiviuisa ilaat
katattarput, ukiukkulli issimut akiuussutissaannik
ukiakkut ussissunik meqqoqaleqqittarlutik.
Qimmeq qimuttoq qimminut allanut
sanilliullugu angisuujuvoq. Qimmit qimuttut
inerissimasut nalinginnaasumik 30-40 kiilut
missaanni oqimaasssuseqartarput 60
cm. miss. portussuseqarlutik. Arnavissat
angutivissanit mikinerukkajupput.

EN SÆRLIG HUND
Kisianni qimmit qimuttut assigiinngitsorujussuarmik isikkoqarsinnaapput. Ilaat angisuujullutik
suangasuut, ilaat mikisunnguullutik eqaatsuusut.
Meqqui assigiinngitsunik qalipaateqarsinnaapput,
qernertuinnaasinnaapput,
qaqortuinnaasinnaallutik
qasertuinnaasinnaallutillu, kajortuusinnaapput
sungaartuusinnaapput milaqarlutilluunniit,
milallillu nalinginnaanerupput. Qimmit qimuttut
ilaat takinernik imunerusunillu meqqoqartarput.
Qimmillit qimuttorerusunnerusaat qanoq
ittuunersut assigiinneq ajorput.

Slædehunde er meget stærke og udholdende. De kan arbejde hårdt og kan
klare lave temperaturer. De har stærke muskler og kraftige knogler, så de kan
trække tunge læs, og de kommer ikke nemt til skade. De har også kraftige
tænder, der kan bruges til at forsvare sig med og til at flå mad i stykker.
Pelsen passer godt til vejret i Arktis. Den har en blød tæt underpels og en kraftig
yderpels. Hundene fælder en del af underpelsen om foråret, når det bliver
varmt, men får den igen om efteråret, så den kan klare kulden om vinteren.
Slædehunden er en stor hund i sammenligning med andre slags hunde.
Voksne slædehunde vejer normalt omkring 30-40 kg og er ca. 60 cm høje.
Tæverne er tit mindre end hanhundene.
Men slædehunde kan se meget forskellige ud. Nogle er store og kraftige,
andre er små og smidige. Pelsen kan have forskellige farver, fra helt sort eller
hvid til grå, brun eller gul med pletter, der er det mest almindelige. Nogle
slædehunde har længere og mere krøllet hår end andre. Det er forskelligt,
hvilken slags hunde slædekusken foretrækker.

7

6

UNAMMILLIGASSAQ
UDFORDRING


Isseqaluni
anorsarippoq
Det er meget koldt
og blæser
Unammilligassaq
Udfordring

Qimmip qimuttup unammilligassat sapinngisai
ikkussugassat aajukua. Ikkussugassat qiortarlugit piiakkit.
Her er brikker med udfordringer, som slædehunden skal
klare. Klip brikkerne ud.

Qimmeq neqitortuuvoq
Hunden spiser kød
Unammilligassaq
Udfordring

Qimmeq sikumi
quasartumi
ingerlasinnaassaaq
Hunden skal
bevæge sig på glat is
Unammilligassaq
Udfordring

Qimmeq sukkasuumik
pangalittariaqarpoq

Qimmeq imminut
illersorsinaassaaq

Qimmeq ungasissumut
pangalittariaqarpoq

Hunden skal
løbe hurtigt

Hunden skal
forsvare sig

Hunden skal
løbe langt

Unammilligassaq
Udfordring

Unammilligassaq
Udfordring

Unammilligassaq
Udfordring

Qimmeq apummi
pangalittussaavoq
Hunden skal løbe i sne
Unammilligassaq
Udfordring
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

QIMMEQ IMMIKKUULLARISSOQ
Qimmit qimuttut nukittoorujussuupput qasusuitsuullutillu. Nukersoruloorsinnaapput
issittorujussuarmiissinnaallutillu. Nukittoorujussuarnik ujaloqarput qajannaatsunnillu saaneqarlutik,
taamaammat oqimaatsunik usilinnik qimussinnaallutillu ajutoorajuttuunngillat.
Qajannaatsunik aamma kiguteqarput illersuutigisinnaallugillu
nerisassaminnik mikkaatigisinnaasaminnik.
Issittumi silamut naleqquttunik meqqoqarpoq. Torsusuunik
meqqoqarpoq qituttunillu ussissunik qivioqarluni.
Upernaakkut kissakkaangat qimmit qiviuisa ilaat
katattarput, ukiukkulli issimut akiuussutissaannik
ukiakkut ussissunik meqqoqaleqqittarlutik.
Qimmeq qimuttoq qimminut allanut
sanilliullugu angisuujuvoq. Qimmit qimuttut
inerissimasut nalinginnaasumik 30-40 kiilut
missaanni oqimaasssuseqartarput 60
cm. miss. portussuseqarlutik. Arnavissat
angutivissanit mikinerukkajupput.

EN SÆRLIG HUND
Kisianni qimmit qimuttut assigiinngitsorujussuarmik isikkoqarsinnaapput. Ilaat angisuujullutik
suangasuut, ilaat mikisunnguullutik eqaatsuusut.
Meqqui assigiinngitsunik qalipaateqarsinnaapput,
qernertuinnaasinnaapput,
qaqortuinnaasinnaallutik
qasertuinnaasinnaallutillu, kajortuusinnaapput
sungaartuusinnaapput milaqarlutilluunniit,
milallillu nalinginnaanerupput. Qimmit qimuttut
ilaat takinernik imunerusunillu meqqoqartarput.
Qimmillit qimuttorerusunnerusaat qanoq
ittuunersut assigiinneq ajorput.

Slædehunde er meget stærke og udholdende. De kan arbejde hårdt og kan
klare lave temperaturer. De har stærke muskler og kraftige knogler, så de kan
trække tunge læs, og de kommer ikke nemt til skade. De har også kraftige
tænder, der kan bruges til at forsvare sig med og til at flå mad i stykker.
Pelsen passer godt til vejret i Arktis. Den har en blød tæt underpels og en kraftig
yderpels. Hundene fælder en del af underpelsen om foråret, når det bliver
varmt, men får den igen om efteråret, så den kan klare kulden om vinteren.
Slædehunden er en stor hund i sammenligning med andre slags hunde.
Voksne slædehunde vejer normalt omkring 30-40 kg og er ca. 60 cm høje.
Tæverne er tit mindre end hanhundene.
Men slædehunde kan se meget forskellige ud. Nogle er store og kraftige,
andre er små og smidige. Pelsen kan have forskellige farver, fra helt sort eller
hvid til grå, brun eller gul med pletter, der er det mest almindelige. Nogle
slædehunde har længere og mere krøllet hår end andre. Det er forskelligt,
hvilken slags hunde slædekusken foretrækker.

7

6

ILUAQUTISSAQ
FORDEL

Iluaqutaasut ikkussugassat aajukua. Ikkussugassat
qiortarlugit piiakkit.
Her er brikker med fordele. Klip brikkerne ud.


Anorimut imermullu
illersuutaavoq

Issimut
illersuutaavoq

Qimmip
mikkaatigisinnaavai

Det beskytter mod
vind og vand

Det beskytter
mod kulden

Hunden kan
flænse med dem

Iluaqutissaq
Fordel

Oqorsaataavoq
Det hjælper til
at holde varmen
Iluaqutissaq
Fordel

Oqorsaataavoq
Det isolerer
Iluaqutissaq
Fordel

Oqimaassuseq
agguataarluagaq
Det fordeler vægten
Iluaqutissaq
Fordel

Iluaqutissaq
Fordel

Qimmip ilusaata
nerinnattup, kissaq
annikinneq aniatittarpaa
Hunden mister mindre
varme, når den er tæt
bygget

Iluaqutissaq
Fordel

Iluaqutissaq
Fordel

Qimmeq kiisisinnaavoq
qunusaarutigisarlugillu
Hunden kan bide eller
skræmme
Iluaqutissaq
Fordel

Ingerlaassagaanni
nukersortariaqarpoq

Oqimaassuseq timimini
nassataa annikippoq

Det kræver muskelkraft
at bevæge sig

Hunden har mindre vægt
at slæbe rundt på

Iluaqutissaq
Fordel

Iluaqutissaq
Fordel

Qimmeq tummarfimmini
patajaatsumik
nikorfasarpoq
Hunden kan stå fast
på underlaget
Iluaqutissaq
Fordel
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

siutit
ører

qatigak
ryg

niaqoq
hoved

qaaq
pande

QIMMEQ QIMUTTOQ ILISARITILLUGU

isit
øjne

pukusuk
nakke

pamioq
hale
ameq
pels

tueq
skulder

kinguserfik
qulleq
overkæbe

TÆT PÅ SLÆDEHUNDEN

timi
krop
siffiaq
hofte

Qimmit taama ittut tamarmik assigiissuseqaraluarlutik, isikkumikkut
piginnaassutsimikkullu assigiinngitsorujussuusinnaapput.
Kalaallit qimmiata qimuttup qimminit allanit immikkoorutigaa
Issittumiissinnaanini. Issittumiissinnaavoq assoroorsinnaallunilu.
Ukiorpassuit ingerlaneranni qimmit akersuussinnaalluartut
piginnaanitik piaqqaminnut ingerlateqqittarpaat Inuit aamma
qimmimik qimulluarnerit piaraat piumanerusarpaat. Taamaalillutik
inuit pinngortitallu qimmit pitsaanerpaat immikkoortitertarpaat,
qimmit qimuttut ineriartortillugit ullutsinni immikkuullarissunik
piginnaasaqartilerlugit.

Selvom alle hundetyper har nogle ting til fælles, er der stor
forskel på, hvordan hunde kan se ud, og hvilke ting de kan. Den
grønlandske slædehund er særligt god til livet i Arktis. Den
kan klare kulde og hårde arbejdsopgaver. Gennem tiden har
de hunde, der bedst kunne klare sig, givet deres gode evner
videre til deres hvalpe. Samtidig har mennesker også sørget
for at beholde de bedste hvalpe fra gode slædehunde. På den
måde har mennesker og natur udvalgt de bedste hunde, og
slædehundetypen har fået de særlige evner, den har i dag.

sigguk
snude

uppatit
bagdel

qaneq
mund

quttoraq
lår
alleroq
underkæbe

kingulliit
bagben

qungaseq
hals

aqajaq/naat
bug/mave

siulliit
forben

8

seeqqoq
knæ

ikusik
albue

sakissat
brystkasse

kukiit
kløer

saneraq
flanke/side

kingulliini
isikkat
bagpoter

9

QIMMEQ QIMUTTOQ ILISARITILLUGU
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Alaatsinaanneq qanorlu sananeqaataanik nassuiaatit. Assigiissutaat
assigiinngissutigisinnaasaallu. Oqaatsit taggisit pissusilerissutillu kattutikkit.
Oqaatsit ulluinnarsiutit fagimullu tunngassutillit.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Qimmip qimuttup sortaa namminneq oqaatsiminnik nassuiarunikku, qimmip sananeqaatini
aallaavigalugit periusai ilinniarsinnaavaat. Atuartut oqaatsinik atueriaasertik
aamma pitsanngorsarsinnaavaat, oqaatsit amerlanerusut atorsinnaalerlugit kiisalu
oqaatiginiakkatik eqqornerusumik oqaatigisinnaalerlugit.
Atuartut sulerissappat:
qimmip avataa toqqassavaat (soorlu siutai) taakkualu namminneq oqaatsitik
atorlugit naatsumik siutit isikkui nassuiarlugit. Atuartut atuakkami assit titartakkallu
iluaqutigisinnaavaat. Oqaatsit nassuiaatigineqarsinnaasut siunnersuutigineqarput,
atuartulli namminneq oqaatsitik toqqarsinnaavaat. Atuartut kisimiillutik
marlukkaarlutilluunniit nassuiaatit suleqatigiissutigisinnaavaat, oqaaseqatigiillu
assigiinngitsut imminnut assersuuteqattaarlugit.
Atuaqatigiit makkua oqaloqatigiissutigisinnaavaat:
Qimmit qimuttut tamarmik assigiinngikkaluarlutik qanoq assigiissuteqarnerat
eqqartorsinnaavaat. Qimmeq qimuttoq qanoq ilisarineqarsinnaava? Taassuma suut
immikkut ilisarnaatigai? Qimmit qimuttut akornanni suut assigiinngissutaasarpat?

TÆT PÅ SLÆDEHUNDEN
Faglige begreber:
Observation og beskrivelse af bygningstræk. Fælles træk og variationer. Kobling af navneord
og tillægsord. Hverdagssprog og fagsprog.
Hvad handler opgaven om?
Når eleverne udvælger en enkelt kropsdel på slædehunden og beskriver den med egne ord,
kan de lære om slædehundens bygningstræk. Eleverne kan også forbedre deres sprog, øge
deres ordforråd og få større sproglig præcision.
Hvad skal eleverne:
Vælge en kropsdel på slædehunden (fx ørerne) og skrive en kort sætning med deres egne
ord, som beskriver, hvordan ørerne ser ud. Eleverne kan bruge bogens billeder og tegninger
til hjælp. Der er forslag til beskrivende ord, men eleverne kan også vælge egne ord. De kan
arbejde enkeltvis eller parvis om beskrivelserne og sammenligne de forskellige sætninger.
I klassen kan I tale om:
Hvordan alle slædehunde har noget til fælles på trods af deres forskelle. Hvordan kan man
genkende en slædehund? Hvad er dens særlige kendetegn? Hvilke variationer er der hos
slædehunde?
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

siutit
ører
qaaq
pande

QIMMEQ QIMUTTOQ ILISARITILLUGU

isit
øjne

qatigak
ryg

niaqoq
hoved
pukusuk
nakke

pamioq
hale
ameq
pels

tueq
skulder

kinguserfik
qulleq
overkæbe

TÆT PÅ SLÆDEHUNDEN

timi
krop
siffiaq
hofte

Qimmit taama ittut tamarmik assigiissuseqaraluarlutik, isikkumikkut
piginnaassutsimikkullu assigiinngitsorujussuusinnaapput.
Kalaallit qimmiata qimuttup qimminit allanit immikkoorutigaa
Issittumiissinnaanini. Issittumiissinnaavoq assoroorsinnaallunilu.
Ukiorpassuit ingerlaneranni qimmit akersuussinnaalluartut
piginnaanitik piaqqaminnut ingerlateqqittarpaat Inuit aamma
qimmimik qimulluarnerit piaraat piumanerusarpaat. Taamaalillutik
inuit pinngortitallu qimmit pitsaanerpaat immikkoortitertarpaat,
qimmit qimuttut ineriartortillugit ullutsinni immikkuullarissunik
piginnaasaqartilerlugit.

Selvom alle hundetyper har nogle ting til fælles, er der stor
forskel på, hvordan hunde kan se ud, og hvilke ting de kan. Den
grønlandske slædehund er særligt god til livet i Arktis. Den
kan klare kulde og hårde arbejdsopgaver. Gennem tiden har
de hunde, der bedst kunne klare sig, givet deres gode evner
videre til deres hvalpe. Samtidig har mennesker også sørget
for at beholde de bedste hvalpe fra gode slædehunde. På den
måde har mennesker og natur udvalgt de bedste hunde, og
slædehundetypen har fået de særlige evner, den har i dag.

sigguk
snude

uppatit
bagdel

qaneq
mund

quttoraq
lår
alleroq
underkæbe

kingulliit
bagben

qungaseq
hals

aqajaq/naat
bug/mave

siulliit
forben

seeqqoq
knæ

ikusik
albue

sakissat
brystkasse

kukiit
kløer

saneraq
flanke/side

8

kingulliini
isikkat
bagpoter

9

QIMMEQ QIMUTTOQ
ILISARITILLUGU
TÆT PÅ SLÆDEHUNDEN
Qimmeq qimuttoq immikkuullarissuuvoq,
qanorliuna ililluni?

Slædehunden er en særlig hund, men
hvordan det?

Isikkua immikkuullarissoq
oqaasertalersorlugu
nassuiaasersorsinnaavarput.
Qimmit amii meqqoqarput, isigaqarput,
siggoqarput pamioqarlutillu, tamarmilli
assigiinngissinnaaqaat.

Det kan vi finde ud af ved at beskrive dens
særlige udseende med ord. Hunde har
pels, poter, snuder og haler, men de kan
se meget forskellige ud.
Du skal lave beskrivelser, der passer godt
på netop slædehunde.

Nassuiaat qimmimut qimuttumut
tulluartoq nassuiaatigissavat.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

siutit
ører
qaaq
pande

QIMMEQ QIMUTTOQ ILISARITILLUGU

isit
øjne

qatigak
ryg

niaqoq
hoved
pukusuk
nakke

pamioq
hale
ameq
pels

tueq
skulder

kinguserfik
qulleq
overkæbe

TÆT PÅ SLÆDEHUNDEN

timi
krop
siffiaq
hofte

Qimmit taama ittut tamarmik assigiissuseqaraluarlutik, isikkumikkut
piginnaassutsimikkullu assigiinngitsorujussuusinnaapput.
Kalaallit qimmiata qimuttup qimminit allanit immikkoorutigaa
Issittumiissinnaanini. Issittumiissinnaavoq assoroorsinnaallunilu.
Ukiorpassuit ingerlaneranni qimmit akersuussinnaalluartut
piginnaanitik piaqqaminnut ingerlateqqittarpaat Inuit aamma
qimmimik qimulluarnerit piaraat piumanerusarpaat. Taamaalillutik
inuit pinngortitallu qimmit pitsaanerpaat immikkoortitertarpaat,
qimmit qimuttut ineriartortillugit ullutsinni immikkuullarissunik
piginnaasaqartilerlugit.

Selvom alle hundetyper har nogle ting til fælles, er der stor
forskel på, hvordan hunde kan se ud, og hvilke ting de kan. Den
grønlandske slædehund er særligt god til livet i Arktis. Den
kan klare kulde og hårde arbejdsopgaver. Gennem tiden har
de hunde, der bedst kunne klare sig, givet deres gode evner
videre til deres hvalpe. Samtidig har mennesker også sørget
for at beholde de bedste hvalpe fra gode slædehunde. På den
måde har mennesker og natur udvalgt de bedste hunde, og
slædehundetypen har fået de særlige evner, den har i dag.

sigguk
snude

uppatit
bagdel

qaneq
mund

quttoraq
lår
alleroq
underkæbe

kingulliit
bagben

qungaseq
hals

aqajaq/naat
bug/mave

siulliit
forben

seeqqoq
knæ

ikusik
albue

sakissat
brystkasse

kukiit
kløer

saneraq
flanke/side

8

Oqaatsit qimmip qimuttup isikkuanut
tulluartut katitikkit. Titartagaq
atuakkamiittoq atoruk qimmip qimuttup
timaata ilusaa misissorniarlugu.

kingulliini
isikkat
bagpoter

9

Sæt ord sammen, så de passer med,
hvordan en slædehund ser ud. Brug
tegningen i bogen for at se, hvordan
slædehunde ser ud og er bygget.

Niaqoq
Hoved

Isit
Øjne

Siutit
Ører

Qimmip siutai mikisuupput inngigittuullutik
Hundens ører er små og spidse

Siggut
Snude

Qungaseq
Hals

Timi
Krop

Nissut
Ben

Isikkat
Poter

Pamioq
Hale

Ameq
Pels
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siutit
ører
qaaq
pande

QIMMEQ QIMUTTOQ ILISARITILLUGU

isit
øjne

qatigak
ryg

niaqoq
hoved
pukusuk
nakke

pamioq
hale
ameq
pels

tueq
skulder

kinguserfik
qulleq
overkæbe

TÆT PÅ SLÆDEHUNDEN

timi
krop
siffiaq
hofte

Qimmit taama ittut tamarmik assigiissuseqaraluarlutik, isikkumikkut
piginnaassutsimikkullu assigiinngitsorujussuusinnaapput.
Kalaallit qimmiata qimuttup qimminit allanit immikkoorutigaa
Issittumiissinnaanini. Issittumiissinnaavoq assoroorsinnaallunilu.
Ukiorpassuit ingerlaneranni qimmit akersuussinnaalluartut
piginnaanitik piaqqaminnut ingerlateqqittarpaat Inuit aamma
qimmimik qimulluarnerit piaraat piumanerusarpaat. Taamaalillutik
inuit pinngortitallu qimmit pitsaanerpaat immikkoortitertarpaat,
qimmit qimuttut ineriartortillugit ullutsinni immikkuullarissunik
piginnaasaqartilerlugit.

Selvom alle hundetyper har nogle ting til fælles, er der stor
forskel på, hvordan hunde kan se ud, og hvilke ting de kan. Den
grønlandske slædehund er særligt god til livet i Arktis. Den
kan klare kulde og hårde arbejdsopgaver. Gennem tiden har
de hunde, der bedst kunne klare sig, givet deres gode evner
videre til deres hvalpe. Samtidig har mennesker også sørget
for at beholde de bedste hvalpe fra gode slædehunde. På den
måde har mennesker og natur udvalgt de bedste hunde, og
slædehundetypen har fået de særlige evner, den har i dag.

sigguk
snude

uppatit
bagdel

qaneq
mund

quttoraq
lår
alleroq
underkæbe

kingulliit
bagben

qungaseq
hals

aqajaq/naat
bug/mave

seeqqoq
knæ

ikusik
albue

sakissat
brystkasse

kukiit
kløer

siulliit
forben

saneraq
flanke/side

kingulliini
isikkat
bagpoter
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Nassuiaat toqqaruk, qimmip pisataanut tassunga tulluartoq.
Vælg ord der passer godt på en del af hunden.

qaarajuttoq
buet

silittoq
bred

amitsoq
smal

angisooq
høj

imusaq
oprullet
allalik
mønstret

taartoq
mørk

mikisoq
lille

saluttoq
tynd

mikisoq
lav

inngigissoq
spids

naatsoq
kort

qaqortoq
hvid

sungaartoq
gul

tukattoq
pjusket
tuattoq
slank

pualasooq
tyk

qaamasoq
lys

narlusooq
lige

pillagunartoq
kraftig

imusoq
krøllet

manissoq
glat

milakulaartoq
plettet

angisooq
stor

takisooq
lang

allaqanngitsoq
ensfarvet

kajortoq
brun

sinarsulik
kantet

ammalortoq
rund

arlalinnik qalipaatilik
flerfarvet
kajualaartoq
gylden

qernertoq
sort

Oqaatsit allat nassuiaatigisinnaasatit atorsinnaavatit.
Du kan også finde andre ord til beskrivelse.
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

QIMMEQ QANOQ ITTUUA?
Qimmit assigiinngitsorujussuarmik isikkoqarsinnaapput,
nunarsuatsinnili qimmit tamarmik pinngortitaassutsikkut
assigiipput piaqqioqatigiissinnaallutillu. Qimmit assigiit
suussusaannik najugaqatigiittut qimmit immikkut
suussusaanik imaluuunniit qanoq ittuunerannik
taaneqakkajupput.
Kalaallit qimmiata qanoq ittuunera immikuullarissuuvoq
kisianni typit allat qanittumik ilaquttani, tassa Sibirian
husky aamma Alaskan malamute assigisorujussuullugit.
Qimmit taama isikkullit taaneqartarput ’qimmit
inngigissunik siggullit’, sigguisa niaquisalu
inngigissiartuaarnerat pissutigalugu.
Qimmit sulitinneqartartut iluaqutissianik taaneqartarput.
Naggueqatigiit Inuit qimuttunik qimmeqarnermikkut
kulturiat qimminik ikiortissanik kulturillit nunarsuatsinni
qanganisaanersarigunarpaat, Kalaallit Nunaannisullumi
qimmit atorneqarnerat tassatuaalerluni, ukiuni
hunnorujulinni amerlaqisuni qimmit atorneqarnerattut suli
atuiffiusuni kingullersaalluni.

Qimmit qanittumik amaqqut ilaqutaraat, amaqqullumi
ilaannit maanna nungoreernikunit kingoqqisuullutik.
Ujaraannarnik sakkorallarnerup nalaani inuit immaqa
amaqqut piaraat nujuarunnaartittarsimavaat, ukiorpassuillu
ingerlaneranni taakkua arriitsumik amaqqunit allaanerusumik
pissuseqalerlutillu isikkoqalernikuullutik. Taamatut
qimmeqartoqalersimassaaq amaqqunit allaanerusunik,
piniarnermi ikiortigisinnaasunik, qimuttuusinnaasunik,
assartugassanik assartuisinnaasunik kiisalu
uumasuutinik allanik paarsisinnaasunik
qimmeqartoqalerluni.

HVAD ER EN HUND?
Hunde kan se meget forskellige ud, men alle hunde i verden er den samme art
og kan få unger med hinanden. Hunde, der er ens og lever samme sted, kalder
man ofte for en hunderace eller hundetype.
Den grønlandske slædehund er en særlig type, men den er i tæt
familie med andre typer, som den ligner meget, nemlig Sibirian
husky og Alaskan malamute. Den gruppe af hunde kaldes
’spidshunde’, fordi de har spidse snuder og hoveder.

Sumi qangalu amaqqut qimminngoriartuaarsimanerat
nalunarpoq. Ilimagineqarporli ukiut 10.000-30.000-it
matuma siorna pisimassasoq. Europami imaluunniit
Asiami pisimassaaq – immaqaluunniit piffissani
assigiinngitsuni sumiiffinni assigiinngitsuni ataatsikkut
tamanna pisimasinnaalluni.

Hunde, der bruges til arbejde, kaldes brugshunde.
Inuits slædehundekultur er nok den ældste
brugshundekultur i verden, og Grønland er et af
de sidste steder i verden, hvor man bruger hunde
på samme måde, som man har gjort i mange
århundreder.

Hunde er tæt beslægtede med ulve og nedstammer også fra
en slags ulv, der ikke længere findes. I stenalderen tæmmede
mennesker måske ulveunger, og efter lang tid begyndte deres
efterkommere langsomt at opføre sig anderledes end ulve og
begyndte at se anderledes ud. På den måde fik man hunde, der
kunne trække slæder, bære ting og passe på andre husdyr.
Det er usikkert, hvor og hvornår udviklingen fra ulv til hund
skete. Men man mener, at det var for mellem 10.000-30.000 år
siden. Det er sket i enten Europa eller Asien – eller måske flere
steder til forskellig tid.

Gennem historien har mennesker udvalgt og
parret hunde for at få hundetyper med forskellige
evner. Nogen hundetyper er beregnet til arbejde,
fx som hyrdehunde eller jagthunde. Den slags
hunde kaldes brugshunde. Andre typer er blevet
avlet til at se ud eller opføre sig på en bestemt
måde, fx familiehunde eller kamphunde.

Oqaluttuarisaarnerup ingerlanerani qimmit assigiinngitsunik
piginnaaneqartinniarlugit qimmit suussusaat assigiinngitsut inunnit
piaqqiortinneqartarnikuupput. Qimmit ilaat soorlu uumasuutinik
paarsisutut piniarnermiluunniit ikiortissatut tulluarsarneqarnikuupput.
Qimmit tamakkua taaneqartarput qimmit ikiortissat. Suussusaat allat
assigiinngitsunik piaqqiortitsinikkut immikkut isikkoqalernikuupput
ilaallu aalajangersimasumik pissuseqalernikuullutik, soorlu ilaqutariit
qimmii qimmillu qaasuttut.
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QIMMEQ QANOQ ITTUUA
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Nakkutiginninneq sananeqaatsillu nassuiarneri. Qimmit qimuttut qimmillu allat
assigiinngissutaat assigiissutaallu. Qimmit typit assigiinngitsut ilisarnaatillu.
Pissusissamisoortumik pissusissamisoortuunngitsumillu immikkoortiterinerit.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Qimmit qimuttuunngitsut sananeqaataat atuartut nassuiaraangamikkit,
assigiinngissutaat assigiissutaallu malugisinnaassavaat. Pissusissamisoortumik
pissusissamisoortuunngitsumillu immikkoortiterinerit oqaluuserinissaannut
aallaavigineqarsinnaavoq. Atuartut aamma oqaluttariaasertik pitsanngorsarsinnaavaat,
oqaatsit atortakkatik amerlillugit kiisalu eqqornerusumik oqarsinnaalerlutik.
Atuartut sulerissappat?
Atuartup qimmeq qimuttuunngitsoq toqqassavaa (soorlu labrador) kiisalu ’Qimmeq
sunaava’-mi suliassatut qimmeq sunaanersoq nassuiarlugu. Atuartut namminneq oqaatsitik
atorlugit qimmeq toqqagartik naatsumik nassuiartassavaat. Oqaaseqatigiit naggataatigut
imminnut katiterneqarsinnaapput. Atuartut kisimiillutik marlukkaarlutilluunniit
sulisinnaapput.
Atuaqatigiit makkua oqaloqatigiissutigisinnaavaat:
Qimmit assigiinngitsut assersuukkaangassigit, assigiinngissutaat suut takusarpisigit?
Suut minneruppat? Suut anneruppat? Suut meqqujuujuppat imaluunniit naannerpaanik
siggoqarpat? Qimmit typit assigiinngitsut suut immikkuullarissutigaat? Qimminit allanit
qanoq immikkoortinneqarsinnaappat?
Suut ilisarnaatigaat?

HVAD ER EN HUND?
Faglige begreber:
Observation og beskrivelse af bygningstræk. Forskelle og ligheder mellem slædehunde og
andre hunde. Hundetyper og kendetegn. Naturlig og kunstig selektion.
Hvad handler opgaven om?
Når eleverne med egne ord beskriver bygningstræk hos andre hunde end slædehunde, bliver
de opmærksomme på forskelle og ligheder. Udgangspunkt for samtale om både naturlig og
kunstig selektion. Eleverne kan også forbedre deres sprog, øge deres ordforråd og få større
sproglig præcision.
Hvad skal eleverne?
Eleven skal vælge en anden hundetype end slædehunden (fx labrador) og lave en beskrivelse
af hunden på samme måde som i opgaven til ’Tæt på slædehunden’. Eleverne skriver korte
sætninger med egne ord, der beskriver, hvordan netop den valgte hund ser ud. Sætningerne
kan efterfølgende sættes sammen til en lille tekst. Eleverne kan arbejde enkeltvis eller
parvis.
I klassen kan I tale om:
Hvilke forskelle får I øje på, når I sammenligner de forskellige hundetyper? Hvilke er
mindst? Størst? Har den længste pels eller den korteste snude? Hvad er det særlige ved de
forskellige typer af hunde? Hvordan kan man kende dem fra andre slags hunde? Hvad er
deres kendetegn?
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QIMMEQ QANOQ ITTUUA?
Qimmit assigiinngitsorujussuarmik isikkoqarsinnaapput,
nunarsuatsinnili qimmit tamarmik pinngortitaassutsikkut
assigiipput piaqqioqatigiissinnaallutillu. Qimmit assigiit
suussusaannik najugaqatigiittut qimmit immikkut
suussusaanik imaluuunniit qanoq ittuunerannik
taaneqakkajupput.
Kalaallit qimmiata qanoq ittuunera immikuullarissuuvoq
kisianni typit allat qanittumik ilaquttani, tassa Sibirian
husky aamma Alaskan malamute assigisorujussuullugit.
Qimmit taama isikkullit taaneqartarput ’qimmit
inngigissunik siggullit’, sigguisa niaquisalu
inngigissiartuaarnerat pissutigalugu.
Qimmit sulitinneqartartut iluaqutissianik taaneqartarput.
Naggueqatigiit Inuit qimuttunik qimmeqarnermikkut
kulturiat qimminik ikiortissanik kulturillit nunarsuatsinni
qanganisaanersarigunarpaat, Kalaallit Nunaannisullumi
qimmit atorneqarnerat tassatuaalerluni, ukiuni
hunnorujulinni amerlaqisuni qimmit atorneqarnerattut suli
atuiffiusuni kingullersaalluni.

Qimmit qanittumik amaqqut ilaqutaraat, amaqqullumi
ilaannit maanna nungoreernikunit kingoqqisuullutik.
Ujaraannarnik sakkorallarnerup nalaani inuit immaqa
amaqqut piaraat nujuarunnaartittarsimavaat, ukiorpassuillu
ingerlaneranni taakkua arriitsumik amaqqunit allaanerusumik
pissuseqalerlutillu isikkoqalernikuullutik. Taamatut
qimmeqartoqalersimassaaq amaqqunit allaanerusunik,
piniarnermi ikiortigisinnaasunik, qimuttuusinnaasunik,
assartugassanik assartuisinnaasunik kiisalu
uumasuutinik allanik paarsisinnaasunik
qimmeqartoqalerluni.
Sumi qangalu amaqqut qimminngoriartuaarsimanerat
nalunarpoq. Ilimagineqarporli ukiut 10.000-30.000-it
matuma siorna pisimassasoq. Europami imaluunniit
Asiami pisimassaaq – immaqaluunniit piffissani
assigiinngitsuni sumiiffinni assigiinngitsuni ataatsikkut
tamanna pisimasinnaalluni.

HVAD ER EN HUND?
Hunde kan se meget forskellige ud, men alle hunde i verden er den samme art
og kan få unger med hinanden. Hunde, der er ens og lever samme sted, kalder
man ofte for en hunderace eller hundetype.
Den grønlandske slædehund er en særlig type, men den er i tæt
familie med andre typer, som den ligner meget, nemlig Sibirian
husky og Alaskan malamute. Den gruppe af hunde kaldes
’spidshunde’, fordi de har spidse snuder og hoveder.
Hunde, der bruges til arbejde, kaldes brugshunde.
Inuits slædehundekultur er nok den ældste
brugshundekultur i verden, og Grønland er et af
de sidste steder i verden, hvor man bruger hunde
på samme måde, som man har gjort i mange
århundreder.

Hunde er tæt beslægtede med ulve og nedstammer også fra
en slags ulv, der ikke længere findes. I stenalderen tæmmede
mennesker måske ulveunger, og efter lang tid begyndte deres
efterkommere langsomt at opføre sig anderledes end ulve og
begyndte at se anderledes ud. På den måde fik man hunde, der
kunne trække slæder, bære ting og passe på andre husdyr.
Det er usikkert, hvor og hvornår udviklingen fra ulv til hund
skete. Men man mener, at det var for mellem 10.000-30.000 år
siden. Det er sket i enten Europa eller Asien – eller måske flere
steder til forskellig tid.

Gennem historien har mennesker udvalgt og
parret hunde for at få hundetyper med forskellige
evner. Nogen hundetyper er beregnet til arbejde,
fx som hyrdehunde eller jagthunde. Den slags
hunde kaldes brugshunde. Andre typer er blevet
avlet til at se ud eller opføre sig på en bestemt
måde, fx familiehunde eller kamphunde.

Oqaluttuarisaarnerup ingerlanerani qimmit assigiinngitsunik
piginnaaneqartinniarlugit qimmit suussusaat assigiinngitsut inunnit
piaqqiortinneqartarnikuupput. Qimmit ilaat soorlu uumasuutinik
paarsisutut piniarnermiluunniit ikiortissatut tulluarsarneqarnikuupput.
Qimmit tamakkua taaneqartarput qimmit ikiortissat. Suussusaat allat
assigiinngitsunik piaqqiortitsinikkut immikkut isikkoqalernikuupput
ilaallu aalajangersimasumik pissuseqalernikuullutik, soorlu ilaqutariit
qimmii qimmillu qaasuttut.
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QIMMEQ QANOQ ITTUUA?
HVAD ER EN HUND?

Qimmit tamarmik amii meqqoqarput
isigaqarput siggoqarlutillu pamioqarput,
isikkuili assigiinngissinnaaqalutik.
Qimmimut qimmimit qimuttumit
allaanerusumut tulluartumik
allaaserinnissaatit.
Qimmit assigiinngitsut qassiuneri
eqqarsaatigiuk. Soorlu qimmit
gravhund, puddelhund, labrador
allarpassuillu.

Alle hunde har pels, poter, snuder og haler,
men de kan se meget forskellige ud.
Du skal lave beskrivelser, der passer godt
på en anden slags hund end slædehunden.
Tænk over hvor mange slags hunde,
der findes. Der er for eksempel
gravhunde, puddelhunde, labradorer
og mange flere.
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QIMMEQ QANOQ ITTUUA?
Qimmit assigiinngitsorujussuarmik isikkoqarsinnaapput,
nunarsuatsinnili qimmit tamarmik pinngortitaassutsikkut
assigiipput piaqqioqatigiissinnaallutillu. Qimmit assigiit
suussusaannik najugaqatigiittut qimmit immikkut
suussusaanik imaluuunniit qanoq ittuunerannik
taaneqakkajupput.
Kalaallit qimmiata qanoq ittuunera immikuullarissuuvoq
kisianni typit allat qanittumik ilaquttani, tassa Sibirian
husky aamma Alaskan malamute assigisorujussuullugit.
Qimmit taama isikkullit taaneqartarput ’qimmit
inngigissunik siggullit’, sigguisa niaquisalu
inngigissiartuaarnerat pissutigalugu.
Qimmit sulitinneqartartut iluaqutissianik taaneqartarput.
Naggueqatigiit Inuit qimuttunik qimmeqarnermikkut
kulturiat qimminik ikiortissanik kulturillit nunarsuatsinni
qanganisaanersarigunarpaat, Kalaallit Nunaannisullumi
qimmit atorneqarnerat tassatuaalerluni, ukiuni
hunnorujulinni amerlaqisuni qimmit atorneqarnerattut suli
atuiffiusuni kingullersaalluni.

Sumi qangalu amaqqut qimminngoriartuaarsimanerat
nalunarpoq. Ilimagineqarporli ukiut 10.000-30.000-it
matuma siorna pisimassasoq. Europami imaluunniit
Asiami pisimassaaq – immaqaluunniit piffissani
assigiinngitsuni sumiiffinni assigiinngitsuni ataatsikkut
tamanna pisimasinnaalluni.

HVAD ER EN HUND?
Hunde kan se meget forskellige ud, men alle hunde i verden er den samme art
og kan få unger med hinanden. Hunde, der er ens og lever samme sted, kalder
man ofte for en hunderace eller hundetype.
Den grønlandske slædehund er en særlig type, men den er i tæt
familie med andre typer, som den ligner meget, nemlig Sibirian
husky og Alaskan malamute. Den gruppe af hunde kaldes
’spidshunde’, fordi de har spidse snuder og hoveder.
Hunde, der bruges til arbejde, kaldes brugshunde.
Inuits slædehundekultur er nok den ældste
brugshundekultur i verden, og Grønland er et af
de sidste steder i verden, hvor man bruger hunde
på samme måde, som man har gjort i mange
århundreder.

Hunde er tæt beslægtede med ulve og nedstammer også fra
en slags ulv, der ikke længere findes. I stenalderen tæmmede
mennesker måske ulveunger, og efter lang tid begyndte deres
efterkommere langsomt at opføre sig anderledes end ulve og
begyndte at se anderledes ud. På den måde fik man hunde, der
kunne trække slæder, bære ting og passe på andre husdyr.
Det er usikkert, hvor og hvornår udviklingen fra ulv til hund
skete. Men man mener, at det var for mellem 10.000-30.000 år
siden. Det er sket i enten Europa eller Asien – eller måske flere
steder til forskellig tid.

Gennem historien har mennesker udvalgt og
parret hunde for at få hundetyper med forskellige
evner. Nogen hundetyper er beregnet til arbejde,
fx som hyrdehunde eller jagthunde. Den slags
hunde kaldes brugshunde. Andre typer er blevet
avlet til at se ud eller opføre sig på en bestemt
måde, fx familiehunde eller kamphunde.

Oqaluttuarisaarnerup ingerlanerani qimmit assigiinngitsunik
piginnaaneqartinniarlugit qimmit suussusaat assigiinngitsut inunnit
piaqqiortinneqartarnikuupput. Qimmit ilaat soorlu uumasuutinik
paarsisutut piniarnermiluunniit ikiortissatut tulluarsarneqarnikuupput.
Qimmit tamakkua taaneqartarput qimmit ikiortissat. Suussusaat allat
assigiinngitsunik piaqqiortitsinikkut immikkut isikkoqalernikuupput
ilaallu aalajangersimasumik pissuseqalernikuullutik, soorlu ilaqutariit
qimmii qimmillu qaasuttut.
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Qimmimik toqqaagit tassungalu
ilisarnaataalluartumik allaaserisaqarit.
Qimmip toqqakkappit assingi
paasissutissartaalu ujartukkit.

Qimmit qanittumik amaqqut ilaqutaraat, amaqqullumi
ilaannit maanna nungoreernikunit kingoqqisuullutik.
Ujaraannarnik sakkorallarnerup nalaani inuit immaqa
amaqqut piaraat nujuarunnaartittarsimavaat, ukiorpassuillu
ingerlaneranni taakkua arriitsumik amaqqunit allaanerusumik
pissuseqalerlutillu isikkoqalernikuullutik. Taamatut
qimmeqartoqalersimassaaq amaqqunit allaanerusunik,
piniarnermi ikiortigisinnaasunik, qimuttuusinnaasunik,
assartugassanik assartuisinnaasunik kiisalu
uumasuutinik allanik paarsisinnaasunik
qimmeqartoqalerluni.
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Vælg en hund og sæt ord sammen, så de
passer med, hvordan netop den slags hund
ser ud. Find billeder og informationer af
den hund, du har valgt.

Niaqoq
Hoved

Isit
Øjne

Siutit
Ører

Qimmip siutai mikisuupput inngigittuullutik
Hundens ører er små og spidse

Siggut
Snude

Qungaseq
Hals

Timi
Krop

Nissut
Ben

Isikkat
Poter

Pamioq
Hale

Ameq
Pels
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

QIMMEQ QANOQ ITTUUA?
Qimmit assigiinngitsorujussuarmik isikkoqarsinnaapput,
nunarsuatsinnili qimmit tamarmik pinngortitaassutsikkut
assigiipput piaqqioqatigiissinnaallutillu. Qimmit assigiit
suussusaannik najugaqatigiittut qimmit immikkut
suussusaanik imaluuunniit qanoq ittuunerannik
taaneqakkajupput.
Kalaallit qimmiata qanoq ittuunera immikuullarissuuvoq
kisianni typit allat qanittumik ilaquttani, tassa Sibirian
husky aamma Alaskan malamute assigisorujussuullugit.
Qimmit taama isikkullit taaneqartarput ’qimmit
inngigissunik siggullit’, sigguisa niaquisalu
inngigissiartuaarnerat pissutigalugu.
Qimmit sulitinneqartartut iluaqutissianik taaneqartarput.
Naggueqatigiit Inuit qimuttunik qimmeqarnermikkut
kulturiat qimminik ikiortissanik kulturillit nunarsuatsinni
qanganisaanersarigunarpaat, Kalaallit Nunaannisullumi
qimmit atorneqarnerat tassatuaalerluni, ukiuni
hunnorujulinni amerlaqisuni qimmit atorneqarnerattut suli
atuiffiusuni kingullersaalluni.

HVAD ER EN HUND?

Qimmit qanittumik amaqqut ilaqutaraat, amaqqullumi
ilaannit maanna nungoreernikunit kingoqqisuullutik.
Ujaraannarnik sakkorallarnerup nalaani inuit immaqa
amaqqut piaraat nujuarunnaartittarsimavaat, ukiorpassuillu
ingerlaneranni taakkua arriitsumik amaqqunit allaanerusumik
pissuseqalerlutillu isikkoqalernikuullutik. Taamatut
qimmeqartoqalersimassaaq amaqqunit allaanerusunik,
piniarnermi ikiortigisinnaasunik, qimuttuusinnaasunik,
assartugassanik assartuisinnaasunik kiisalu
uumasuutinik allanik paarsisinnaasunik
qimmeqartoqalerluni.

Hunde kan se meget forskellige ud, men alle hunde i verden er den samme art
og kan få unger med hinanden. Hunde, der er ens og lever samme sted, kalder
man ofte for en hunderace eller hundetype.
Den grønlandske slædehund er en særlig type, men den er i tæt
familie med andre typer, som den ligner meget, nemlig Sibirian
husky og Alaskan malamute. Den gruppe af hunde kaldes
’spidshunde’, fordi de har spidse snuder og hoveder.
Hunde, der bruges til arbejde, kaldes brugshunde.
Inuits slædehundekultur er nok den ældste
brugshundekultur i verden, og Grønland er et af
de sidste steder i verden, hvor man bruger hunde
på samme måde, som man har gjort i mange
århundreder.

Sumi qangalu amaqqut qimminngoriartuaarsimanerat
nalunarpoq. Ilimagineqarporli ukiut 10.000-30.000-it
matuma siorna pisimassasoq. Europami imaluunniit
Asiami pisimassaaq – immaqaluunniit piffissani
assigiinngitsuni sumiiffinni assigiinngitsuni ataatsikkut
tamanna pisimasinnaalluni.

Hunde er tæt beslægtede med ulve og nedstammer også fra
en slags ulv, der ikke længere findes. I stenalderen tæmmede
mennesker måske ulveunger, og efter lang tid begyndte deres
efterkommere langsomt at opføre sig anderledes end ulve og
begyndte at se anderledes ud. På den måde fik man hunde, der
kunne trække slæder, bære ting og passe på andre husdyr.
Det er usikkert, hvor og hvornår udviklingen fra ulv til hund
skete. Men man mener, at det var for mellem 10.000-30.000 år
siden. Det er sket i enten Europa eller Asien – eller måske flere
steder til forskellig tid.

Gennem historien har mennesker udvalgt og
parret hunde for at få hundetyper med forskellige
evner. Nogen hundetyper er beregnet til arbejde,
fx som hyrdehunde eller jagthunde. Den slags
hunde kaldes brugshunde. Andre typer er blevet
avlet til at se ud eller opføre sig på en bestemt
måde, fx familiehunde eller kamphunde.

Oqaluttuarisaarnerup ingerlanerani qimmit assigiinngitsunik
piginnaaneqartinniarlugit qimmit suussusaat assigiinngitsut inunnit
piaqqiortinneqartarnikuupput. Qimmit ilaat soorlu uumasuutinik
paarsisutut piniarnermiluunniit ikiortissatut tulluarsarneqarnikuupput.
Qimmit tamakkua taaneqartarput qimmit ikiortissat. Suussusaat allat
assigiinngitsunik piaqqiortitsinikkut immikkut isikkoqalernikuupput
ilaallu aalajangersimasumik pissuseqalernikuullutik, soorlu ilaqutariit
qimmii qimmillu qaasuttut.
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Nassuiaat toqqaruk, qimmip pisataanut tassunga tulluartoq.
Vælg ord der passer godt på en del af hunden.

qaarajuttoq
buet

silittoq
bred

amitsoq
smal

angisooq
høj

imusaq
oprullet
allalik
mønstret

taartoq
mørk

mikisoq
lille

saluttoq
tynd

mikisoq
lav

inngigissoq
spids

naatsoq
kort

qaqortoq
hvid

sungaartoq
gul

tukattoq
pjusket
tuattoq
slank

pualasooq
tyk

qaamasoq
lys

narlusooq
lige

pillagunartoq
kraftig

imusoq
krøllet

manissoq
glat

milakulaartoq
plettet

angisooq
stor

takisooq
lang

allaqanngitsoq
ensfarvet

kajortoq
brun

sinarsulik
kantet

ammalortoq
rund

arlalinnik qalipaatilik
flerfarvet
kajualaartoq
gylden

qernertoq
sort

Oqaatsit allat nassuiaatigisinnaasatit atorsinnaavatit.
Du kan også finde andre ord til beskrivelse.
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

QIMMIT QIMUTTUT ALLANUT
ILAQUTARIIAARNERI

SLÆDEHUNDENS
SLÆGTSKAB

Ilisimatuut misissuinerisa takutippaat, kalaallit qimmiat qimuttoq timip
kingornussaatigut immikkuullarissuusoq, nunarsuatsinnilu qimmit raciini
qanganisaanersaasoq. Kalaallit qimmiat qimuttoq Issittumi qimmit allat
qanittumik ilaqutaraat. Qimmit tamakkua ukiut 10.000-it matuma siorna
Sibiriami pinngorsimassangatinneqarput.

Forskning viser, at den grønlandske slædehund er genetisk enestående,
og at den er en af de ældste hundetyper i verden. Den grønlandske
slædehund er tæt i familie med andre slædehundetyper i Arktis. Den
slags hunde opstod formentlig i Sibirien for omkring 10.000 år siden.

Qimmit qimuttut ilaqutariinnerat ineriartornerallu timip kingornussai
misissorlugit paasineqarsinnaapput. Qimmit qimuttut
Kalaallit Nunaanni sumiiffinni assigiinngitsuneersut ilisimatuut
misissuiffiginikuuaat kiisalu qimmit amii qanganitsat qimmillu
saarngi katersugaasivimmiittut misissuiffigalugit. Ullutsinni qimmit
qimminut qangarsuaq inuusimasunut taamatut
assersuunneqarsinnaapput.
Qimmit qimuttut timimini kingornussaat
aamma amaqqunut ullutsinnilu
qimminullu allaanerusunut
assersuunneqarnikuupput.

Qimmit qimuttut inuppassuit
amaqqunut assersuuttarpaat.
Qimmilli qimuttut amaqqunit
oqimaannerullutillu anginerupput
niaquisalu saarngi
sanngiinnerusarlutik. Qimmit
pamiui tunuinut
imusimakkajunnerupput, amaqqut
pamiui nivingaannarajunnerusut.
Qimmit aamma amaqqunit
allaanerusunik qalipaateqartarput.
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Kalaallit qimmiat qimuttoq illersorniarlugu, racinik allanik
akuneqannginnissaa pinngitsoorniarlugu inatsiseqarpoq.
Oqaluttuarisaanermili ilisimasassarsiortut, arfanniat umiarsuillu
pajuttaatit qimmit racit allat qimuttunik qimmeqarfinnut tikiuttarsimavaat.
Qimmit tamakkua qimminik qimuttunik kinguaassiortarsimasut, timip
kingornussaanik misissuinerit takutippaat, kalaallit qimmiat qimuttoq
timip kingornussaatigut racinik allanik akuneqarnikuunngitsoq. Qimmit
amaqqullu piaqqiortarsimanerannik oqaluttuarpassuaqaraluartoq, timip
kingornussaanik misissuinikkut takusinnaasorineqarpoq, kalaallit
qimmiini qimuttuni DNA amaqqut DNA-vinik akoqanngitsoq.
Qimmit qimuttut timaanni kingornussaasa
qimminik allanik amaqqunillu akoqannginnerannut
pissutaasinnaavoq, qimmip qimuttup Kalaallit
Nunaanni pissutsinut qimuttutullu atorneqarnermut
tulluarsagaalluarnerujussua. Qimminik allanik amaqqunillu
akullit taamaammat nunguttarsimassagunarlutik.
Qimmit qimuttut pitsaanerpaanik piginnaanillit kisimik
uumasinnaasimassapput, piaqqiorlutik, taamaalillutillu
timiminni kingornussatik ingerlateqqittarsimassallugit.
Ullutsinni qimmit qimuttut pillugit ilisimatuussutsikkut
misissuinerit aamma takutippaat, Tunumi Nunattalu kitaani qimmit
timiminni kingornussamikkut annikitsunik assigiinngissuteqalaartut. Tamatumunnga pissutaavoq, Tunup siornatigut
avinngarusimanerujussua, taamaammallu Tunumi qimmit qimminik
qimuttunik allanik akuneqarsinnaasimannginnerat.

Man kan få viden om slædehundenes slægtskab og udvikling ved at
undersøge deres gener. Forskere har taget prøver af gener fra
slædehunde flere steder i Grønland og har også taget prøver
fra gamle hundeskind og hundeknogler på museer. På den
måde kan man sammenligne gener fra moderne hunde
med hunde, der levede for lang tid siden. Man har også
sammenlignet slædehunde med ulve og med andre
moderne hundetyper.

andre slags hunde og med ulve har ikke haft store chancer for
at overleve. Kun slædehunde med de bedste egenskaber har
overlevet, fået hvalpe og derved givet deres egne gener videre.
Forskning i de moderne slædehunde viser også, at der er nogle
genetiske forskelle mellem hunde i Øst-og Vestgrønland. Det
skyldes, at Østgrønland tidligere har været meget
isoleret, så der ikke er kommet så mange andre
slædehunde dertil.

Mange mennesker synes, at
slædehunde ligner ulve. Men
slædehunde er tungere og større end
ulve, og deres kranium er kraftigere.
Hundens hale ligger normalt krøllet op
over ryggen, mens ulvens hale hænger
ned. Hunde har også andre farver i
pelsen end ulve.

I dag findes der en lov, der beskytter den grønlandske
slædehund mod at blive blandet med andre hundetyper.
Men gennem historien har ekspeditioner, hvalfangere og
handelsskibe medbragt andre slags hunde, der sikkert
har parret sig med slædehunde. Der findes også mange
fortællinger om, at slædehunde og ulve har fået hvalpe
sammen. Selvom der gennem historien både har været
blandinger med ulve og andre slags hunde, kan forskerne
ikke se klare spor af blanding med ulve og andre hunde i de
grønlandske slædehundes gener.
Grunden til, at slædehundenes gener ikke viser blanding med
andre hunde eller ulve, er måske, at slædehunden er så speciel
og veltilpasset til livet som arbejdshund i Grønland. Blandinger med

Europap amarua. Europæisk ulv.

Issittup amarua. Polarulv / arktisk ulv.
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QIMMIT QIMUTTUT ALLANUT
ILAQUTARIIAARNERI
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Fagimut atatillugu atuagassat, ulluinnarni oqaatsit atorneqartut, oqaatsit fagimut tunngasut,
oqaatsinik paasiniaasinnaasuseq.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Allakkamik amerlasuunik oqariaatsinik fagimut tunngasunik oqaasertalimmik atuartut
suliaqassapput. Oqariaatsit naleqquttumik nassuiaatitalerlugit atuartut tusaraangamikkit,
atuagartik isummersorfigisarpaat fagimullu atatillugu atuarnissartik sungiusassallugu.
Atuagassiat allat namminneq oqaatsitik atorlugit nassuiaatissarsiornerminni, periuseq
taanna atortarsinnaavaat.
Atuartut sulerissappat?
Oqaatsit/oqaaseqatigiit atuakkami ilanngussat oqaatsinut assinganik isumalinnut
atassuserlugit atuartut titartassavaat. Periarfissat tamaasa atuartut atuaqqaariarlugit
marlukkaarlutik imminnut ikioqatigiissinnaapput.
Atuaqatigiit makkua oqaloqatigiissutigisinnaavaat:
Atuagassiami arlaannik tupaallannartoqarpa? Ataatsimoorluta oqaatsit
oqaaseqatigiillu nassuiaataat allattorsinnaavagut? Atuakkami oqaatsit assigiinngitsut
eqqaamasassanngorlugit eqqaasitsisussarsiorit, soorlu genit, qimmit suussusia
assigiinngitsut il.il. Atuagassiami oqaatsit atorneqartut allat nassuiaasersorsinnaavagut?

SLÆDEHUNDENS SLÆGTSKAB
Faglige begreber:
Faglig læsning, hverdagssprog og fagsprog, ordafkodning.
Hvad handler opgaven om?
Eleverne arbejder aktivt med en tekst, der har mange faglige begreber. Når eleverne
kobler faglige begreber med passende forklaringer, bearbejder de teksten og træner faglig
læsning. Eleverne kan bruge samme strategi ved andre tekster og prøve selv at finde
forklaringer med egne ord.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal trække streger mellem et ord/en sætning fra bogens tekst til andre ord og
sætninger, der har samme betydning. Eleverne kan starte med at læse alle mulighederne
igennem og hjælpes ad parvis.
I klassen kan I tale om:
Var der noget, der var overraskende i teksten? Kan vi i fællesskab skrive forklaringer på
ordene og sætningerne? Lav mindmaps med forskellige ord fra teksten, fx gener, hundetyper
m.fl. Er der andre ord fra teksten, som vi kan finde forklaringer på?
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SULIASSANIK INERNILIINEQ
OPGAVELØSNING

QIMMIT QIMUTTUT ALLANUT
ILAQUTARIIAARNERI

SLÆDEHUNDENS
SLÆGTSKAB

Ilisimatuut misissuinerisa takutippaat, kalaallit qimmiat qimuttoq timip
kingornussaatigut immikkuullarissuusoq, nunarsuatsinnilu qimmit raciini
qanganisaanersaasoq. Kalaallit qimmiat qimuttoq Issittumi qimmit allat
qanittumik ilaqutaraat. Qimmit tamakkua ukiut 10.000-it matuma siorna
Sibiriami pinngorsimassangatinneqarput.

Forskning viser, at den grønlandske slædehund er genetisk enestående,
og at den er en af de ældste hundetyper i verden. Den grønlandske
slædehund er tæt i familie med andre slædehundetyper i Arktis. Den
slags hunde opstod formentlig i Sibirien for omkring 10.000 år siden.

Qimmit qimuttut ilaqutariinnerat ineriartornerallu timip kingornussai
misissorlugit paasineqarsinnaapput. Qimmit qimuttut
Kalaallit Nunaanni sumiiffinni assigiinngitsuneersut ilisimatuut
misissuiffiginikuuaat kiisalu qimmit amii qanganitsat qimmillu
saarngi katersugaasivimmiittut misissuiffigalugit. Ullutsinni qimmit
qimminut qangarsuaq inuusimasunut taamatut
assersuunneqarsinnaapput.
Qimmit qimuttut timimini kingornussaat
aamma amaqqunut ullutsinnilu
qimminullu allaanerusunut
assersuunneqarnikuupput.

Qimmit qimuttut inuppassuit
amaqqunut assersuuttarpaat.
Qimmilli qimuttut amaqqunit
oqimaannerullutillu anginerupput
niaquisalu saarngi
sanngiinnerusarlutik. Qimmit
pamiui tunuinut
imusimakkajunnerupput, amaqqut
pamiui nivingaannarajunnerusut.
Qimmit aamma amaqqunit
allaanerusunik qalipaateqartarput.
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Kalaallit qimmiat qimuttoq illersorniarlugu, racinik allanik
akuneqannginnissaa pinngitsoorniarlugu inatsiseqarpoq.
Oqaluttuarisaanermili ilisimasassarsiortut, arfanniat umiarsuillu
pajuttaatit qimmit racit allat qimuttunik qimmeqarfinnut tikiuttarsimavaat.
Qimmit tamakkua qimminik qimuttunik kinguaassiortarsimasut, timip
kingornussaanik misissuinerit takutippaat, kalaallit qimmiat qimuttoq
timip kingornussaatigut racinik allanik akuneqarnikuunngitsoq. Qimmit
amaqqullu piaqqiortarsimanerannik oqaluttuarpassuaqaraluartoq, timip
kingornussaanik misissuinikkut takusinnaasorineqarpoq, kalaallit
qimmiini qimuttuni DNA amaqqut DNA-vinik akoqanngitsoq.
Qimmit qimuttut timaanni kingornussaasa
qimminik allanik amaqqunillu akoqannginnerannut
pissutaasinnaavoq, qimmip qimuttup Kalaallit
Nunaanni pissutsinut qimuttutullu atorneqarnermut
tulluarsagaalluarnerujussua. Qimminik allanik amaqqunillu
akullit taamaammat nunguttarsimassagunarlutik.
Qimmit qimuttut pitsaanerpaanik piginnaanillit kisimik
uumasinnaasimassapput, piaqqiorlutik, taamaalillutillu
timiminni kingornussatik ingerlateqqittarsimassallugit.
Ullutsinni qimmit qimuttut pillugit ilisimatuussutsikkut
misissuinerit aamma takutippaat, Tunumi Nunattalu kitaani qimmit
timiminni kingornussamikkut annikitsunik assigiinngissuteqalaartut. Tamatumunnga pissutaavoq, Tunup siornatigut
avinngarusimanerujussua, taamaammallu Tunumi qimmit qimminik
qimuttunik allanik akuneqarsinnaasimannginnerat.

Man kan få viden om slædehundenes slægtskab og udvikling ved at
undersøge deres gener. Forskere har taget prøver af gener fra
slædehunde flere steder i Grønland og har også taget prøver
fra gamle hundeskind og hundeknogler på museer. På den
måde kan man sammenligne gener fra moderne hunde
med hunde, der levede for lang tid siden. Man har også
sammenlignet slædehunde med ulve og med andre
moderne hundetyper.

andre slags hunde og med ulve har ikke haft store chancer for
at overleve. Kun slædehunde med de bedste egenskaber har
overlevet, fået hvalpe og derved givet deres egne gener videre.
Forskning i de moderne slædehunde viser også, at der er nogle
genetiske forskelle mellem hunde i Øst-og Vestgrønland. Det
skyldes, at Østgrønland tidligere har været meget
isoleret, så der ikke er kommet så mange andre
slædehunde dertil.

Mange mennesker synes, at
slædehunde ligner ulve. Men
slædehunde er tungere og større end
ulve, og deres kranium er kraftigere.
Hundens hale ligger normalt krøllet op
over ryggen, mens ulvens hale hænger
ned. Hunde har også andre farver i
pelsen end ulve.

I dag findes der en lov, der beskytter den grønlandske
slædehund mod at blive blandet med andre hundetyper.
Men gennem historien har ekspeditioner, hvalfangere og
handelsskibe medbragt andre slags hunde, der sikkert
har parret sig med slædehunde. Der findes også mange
fortællinger om, at slædehunde og ulve har fået hvalpe
sammen. Selvom der gennem historien både har været
blandinger med ulve og andre slags hunde, kan forskerne
ikke se klare spor af blanding med ulve og andre hunde i de
grønlandske slædehundes gener.
Grunden til, at slædehundenes gener ikke viser blanding med
andre hunde eller ulve, er måske, at slædehunden er så speciel
og veltilpasset til livet som arbejdshund i Grønland. Blandinger med

Europap amarua. Europæisk ulv.

Issittup amarua. Polarulv / arktisk ulv.

Atuakkami oqaatsit atorneqartut
Ord fra teksten

Nassuiaat
Forklaring

Genit
Gener

Uumasut inuillu angajoqqaaminnit kingornuttagaat

Ilaqutariissuseq
Slægtskab

Ilaqutariinneq

Qimmit nutaaliat
Moderne hunde

Qimmit ullumikkut uumasut

Qimmit suussusii
Hundetyper

Qimmit assigiinngissusillit

Amaroq
Ulv

Uumasut qaasuttut qimminut assingusut pinngortitamili
nujuartatut uumasut qimminit annernik kiguteqarput
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Noget både dyr og mennesker arver fra deres forældre

At være i familie

Hunde som lever i dag

Forskellige slags hunde

Rovdyr som ligner hunde men som lever vildt i naturen og
har større tænder end hunde
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SULIASSANIK INERNILIINEQ
OPGAVELØSNING

QIMMIT QIMUTTUT ALLANUT
ILAQUTARIIAARNERI

SLÆDEHUNDENS
SLÆGTSKAB

Ilisimatuut misissuinerisa takutippaat, kalaallit qimmiat qimuttoq timip
kingornussaatigut immikkuullarissuusoq, nunarsuatsinnilu qimmit raciini
qanganisaanersaasoq. Kalaallit qimmiat qimuttoq Issittumi qimmit allat
qanittumik ilaqutaraat. Qimmit tamakkua ukiut 10.000-it matuma siorna
Sibiriami pinngorsimassangatinneqarput.

Forskning viser, at den grønlandske slædehund er genetisk enestående,
og at den er en af de ældste hundetyper i verden. Den grønlandske
slædehund er tæt i familie med andre slædehundetyper i Arktis. Den
slags hunde opstod formentlig i Sibirien for omkring 10.000 år siden.

Qimmit qimuttut ilaqutariinnerat ineriartornerallu timip kingornussai
misissorlugit paasineqarsinnaapput. Qimmit qimuttut
Kalaallit Nunaanni sumiiffinni assigiinngitsuneersut ilisimatuut
misissuiffiginikuuaat kiisalu qimmit amii qanganitsat qimmillu
saarngi katersugaasivimmiittut misissuiffigalugit. Ullutsinni qimmit
qimminut qangarsuaq inuusimasunut taamatut
assersuunneqarsinnaapput.
Qimmit qimuttut timimini kingornussaat
aamma amaqqunut ullutsinnilu
qimminullu allaanerusunut
assersuunneqarnikuupput.

Qimmit qimuttut inuppassuit
amaqqunut assersuuttarpaat.
Qimmilli qimuttut amaqqunit
oqimaannerullutillu anginerupput
niaquisalu saarngi
sanngiinnerusarlutik. Qimmit
pamiui tunuinut
imusimakkajunnerupput, amaqqut
pamiui nivingaannarajunnerusut.
Qimmit aamma amaqqunit
allaanerusunik qalipaateqartarput.
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Kalaallit qimmiat qimuttoq illersorniarlugu, racinik allanik
akuneqannginnissaa pinngitsoorniarlugu inatsiseqarpoq.
Oqaluttuarisaanermili ilisimasassarsiortut, arfanniat umiarsuillu
pajuttaatit qimmit racit allat qimuttunik qimmeqarfinnut tikiuttarsimavaat.
Qimmit tamakkua qimminik qimuttunik kinguaassiortarsimasut, timip
kingornussaanik misissuinerit takutippaat, kalaallit qimmiat qimuttoq
timip kingornussaatigut racinik allanik akuneqarnikuunngitsoq. Qimmit
amaqqullu piaqqiortarsimanerannik oqaluttuarpassuaqaraluartoq, timip
kingornussaanik misissuinikkut takusinnaasorineqarpoq, kalaallit
qimmiini qimuttuni DNA amaqqut DNA-vinik akoqanngitsoq.
Qimmit qimuttut timaanni kingornussaasa
qimminik allanik amaqqunillu akoqannginnerannut
pissutaasinnaavoq, qimmip qimuttup Kalaallit
Nunaanni pissutsinut qimuttutullu atorneqarnermut
tulluarsagaalluarnerujussua. Qimminik allanik amaqqunillu
akullit taamaammat nunguttarsimassagunarlutik.
Qimmit qimuttut pitsaanerpaanik piginnaanillit kisimik
uumasinnaasimassapput, piaqqiorlutik, taamaalillutillu
timiminni kingornussatik ingerlateqqittarsimassallugit.
Ullutsinni qimmit qimuttut pillugit ilisimatuussutsikkut
misissuinerit aamma takutippaat, Tunumi Nunattalu kitaani qimmit
timiminni kingornussamikkut annikitsunik assigiinngissuteqalaartut. Tamatumunnga pissutaavoq, Tunup siornatigut
avinngarusimanerujussua, taamaammallu Tunumi qimmit qimminik
qimuttunik allanik akuneqarsinnaasimannginnerat.

Europap amarua. Europæisk ulv.

Man kan få viden om slædehundenes slægtskab og udvikling ved at
undersøge deres gener. Forskere har taget prøver af gener fra
slædehunde flere steder i Grønland og har også taget prøver
fra gamle hundeskind og hundeknogler på museer. På den
måde kan man sammenligne gener fra moderne hunde
med hunde, der levede for lang tid siden. Man har også
sammenlignet slædehunde med ulve og med andre
moderne hundetyper.

andre slags hunde og med ulve har ikke haft store chancer for
at overleve. Kun slædehunde med de bedste egenskaber har
overlevet, fået hvalpe og derved givet deres egne gener videre.
Forskning i de moderne slædehunde viser også, at der er nogle
genetiske forskelle mellem hunde i Øst-og Vestgrønland. Det
skyldes, at Østgrønland tidligere har været meget
isoleret, så der ikke er kommet så mange andre
slædehunde dertil.

Mange mennesker synes, at
slædehunde ligner ulve. Men
slædehunde er tungere og større end
ulve, og deres kranium er kraftigere.
Hundens hale ligger normalt krøllet op
over ryggen, mens ulvens hale hænger
ned. Hunde har også andre farver i
pelsen end ulve.

I dag findes der en lov, der beskytter den grønlandske
slædehund mod at blive blandet med andre hundetyper.
Men gennem historien har ekspeditioner, hvalfangere og
handelsskibe medbragt andre slags hunde, der sikkert
har parret sig med slædehunde. Der findes også mange
fortællinger om, at slædehunde og ulve har fået hvalpe
sammen. Selvom der gennem historien både har været
blandinger med ulve og andre slags hunde, kan forskerne
ikke se klare spor af blanding med ulve og andre hunde i de
grønlandske slædehundes gener.
Grunden til, at slædehundenes gener ikke viser blanding med
andre hunde eller ulve, er måske, at slædehunden er så speciel
og veltilpasset til livet som arbejdshund i Grønland. Blandinger med
Issittup amarua. Polarulv / arktisk ulv.
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Oqaaseqatigiit allaaserisameersut
Sætning fra teksten

Oqaatsit allat atorlugit nassuiaat
Forklaring med andre ord

Kalaallit qimmiata qimuttup suussusia genitigut
immikkuullarissuuvoq

Qimmip qimuttup genii qimmit allat geniinut
assigunngillat

Den grønlandske slædehundetype er genetisk
enestående

Slædehundens gener ligner ikke andre hundes
gener

Nunarsuatsinni qimmit suussusiisa
qanganisaanersaat

Qimmit suussusiat qimminit typinit allanit tamanit
sivisunerusumik allanngorani piusimasoq

Den ældste hundetype i verden

En hundetype, der har eksisteret længere end
andre hundetyper

Qimmip qimuttup genii amaqqut
qimminullu allanut nutaajunerusunut
assersuunneqartarsimapput

Amaqqut, qimmit qimuttut qimmillu allat
geniisa assigiissusaat assigiinngissusaallu
misissorneqarnikuupput

Man har sammenlignet slædehundens gener med
ulve og med andre moderne hundetyper

Man har kigget efter ligheder og forskelle på ulves
gener, slædehundes gener og andre hundes gener

Kalaallit qimmiat qimuttoq qimminit allanit
akuneqannginnissaanut illersorniarlugu
ullumikkut inatsiseqarpoq

Qimmit qimuttut qimminik allanik akuneqarlutik
piaqqiortinnissaat inerteqqutaavoq

I dag er der en lov, der beskytter den grønlandske
slædehund mod at blive blandet med andre
hundetyper

Det er forbudt at lade slædehunde i Grønland få
unger med andre slags hunde

Qimmit qimuttut kinguaariit piukkunnarnerinnaat
aniguisinnaasimapput, piaqqiornermikkullu genitik
ingerlateqqittarsimallugit

Qimmit qimuttut aalajangersimasumik
isikkoqarlutillu periusillit aniguisinnaallutillu
piaqqiorsinnaasimapput

Kun slædehunde med de bedste egenskaber har
overlevet, fået hvalpe og derved givet deres gener
videre

Slædehunde med et bestemt udseende og en
bestemt adfærd har haft nogle fordele i forhold til
at overleve og få unger

Tunumi nunattalu kitaani qimmit genimikkut
annikitsunnguanik nikingassuteqarlaarput

Kalaallit qimmiisa qimuttut tamarmik genii
assigiikkaluarlutik nikingassuteqalaartarput

Der er små genetiske forskelle mellem hunde
i Øst- og Vestgrønland.

Selv om alle grønlandske slædehundes gener
er ret ens, er der små forskelle
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QIMMIT QIMUTTUT ALLANUT
ILAQUTARIIAARNERI

SLÆDEHUNDENS
SLÆGTSKAB

Ilisimatuut misissuinerisa takutippaat, kalaallit qimmiat qimuttoq timip
kingornussaatigut immikkuullarissuusoq, nunarsuatsinnilu qimmit raciini
qanganisaanersaasoq. Kalaallit qimmiat qimuttoq Issittumi qimmit allat
qanittumik ilaqutaraat. Qimmit tamakkua ukiut 10.000-it matuma siorna
Sibiriami pinngorsimassangatinneqarput.

Forskning viser, at den grønlandske slædehund er genetisk enestående,
og at den er en af de ældste hundetyper i verden. Den grønlandske
slædehund er tæt i familie med andre slædehundetyper i Arktis. Den
slags hunde opstod formentlig i Sibirien for omkring 10.000 år siden.

Qimmit qimuttut ilaqutariinnerat ineriartornerallu timip kingornussai
misissorlugit paasineqarsinnaapput. Qimmit qimuttut
Kalaallit Nunaanni sumiiffinni assigiinngitsuneersut ilisimatuut
misissuiffiginikuuaat kiisalu qimmit amii qanganitsat qimmillu
saarngi katersugaasivimmiittut misissuiffigalugit. Ullutsinni qimmit
qimminut qangarsuaq inuusimasunut taamatut
assersuunneqarsinnaapput.
Qimmit qimuttut timimini kingornussaat
aamma amaqqunut ullutsinnilu
qimminullu allaanerusunut
assersuunneqarnikuupput.

Qimmit qimuttut inuppassuit
amaqqunut assersuuttarpaat.
Qimmilli qimuttut amaqqunit
oqimaannerullutillu anginerupput
niaquisalu saarngi
sanngiinnerusarlutik. Qimmit
pamiui tunuinut
imusimakkajunnerupput, amaqqut
pamiui nivingaannarajunnerusut.
Qimmit aamma amaqqunit
allaanerusunik qalipaateqartarput.
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Kalaallit qimmiat qimuttoq illersorniarlugu, racinik allanik
akuneqannginnissaa pinngitsoorniarlugu inatsiseqarpoq.
Oqaluttuarisaanermili ilisimasassarsiortut, arfanniat umiarsuillu
pajuttaatit qimmit racit allat qimuttunik qimmeqarfinnut tikiuttarsimavaat.
Qimmit tamakkua qimminik qimuttunik kinguaassiortarsimasut, timip
kingornussaanik misissuinerit takutippaat, kalaallit qimmiat qimuttoq
timip kingornussaatigut racinik allanik akuneqarnikuunngitsoq. Qimmit
amaqqullu piaqqiortarsimanerannik oqaluttuarpassuaqaraluartoq, timip
kingornussaanik misissuinikkut takusinnaasorineqarpoq, kalaallit
qimmiini qimuttuni DNA amaqqut DNA-vinik akoqanngitsoq.
Qimmit qimuttut timaanni kingornussaasa
qimminik allanik amaqqunillu akoqannginnerannut
pissutaasinnaavoq, qimmip qimuttup Kalaallit
Nunaanni pissutsinut qimuttutullu atorneqarnermut
tulluarsagaalluarnerujussua. Qimminik allanik amaqqunillu
akullit taamaammat nunguttarsimassagunarlutik.
Qimmit qimuttut pitsaanerpaanik piginnaanillit kisimik
uumasinnaasimassapput, piaqqiorlutik, taamaalillutillu
timiminni kingornussatik ingerlateqqittarsimassallugit.
Ullutsinni qimmit qimuttut pillugit ilisimatuussutsikkut
misissuinerit aamma takutippaat, Tunumi Nunattalu kitaani qimmit
timiminni kingornussamikkut annikitsunik assigiinngissuteqalaartut. Tamatumunnga pissutaavoq, Tunup siornatigut
avinngarusimanerujussua, taamaammallu Tunumi qimmit qimminik
qimuttunik allanik akuneqarsinnaasimannginnerat.

Europap amarua. Europæisk ulv.

Man kan få viden om slædehundenes slægtskab og udvikling ved at
undersøge deres gener. Forskere har taget prøver af gener fra
slædehunde flere steder i Grønland og har også taget prøver
fra gamle hundeskind og hundeknogler på museer. På den
måde kan man sammenligne gener fra moderne hunde
med hunde, der levede for lang tid siden. Man har også
sammenlignet slædehunde med ulve og med andre
moderne hundetyper.

andre slags hunde og med ulve har ikke haft store chancer for
at overleve. Kun slædehunde med de bedste egenskaber har
overlevet, fået hvalpe og derved givet deres egne gener videre.
Forskning i de moderne slædehunde viser også, at der er nogle
genetiske forskelle mellem hunde i Øst-og Vestgrønland. Det
skyldes, at Østgrønland tidligere har været meget
isoleret, så der ikke er kommet så mange andre
slædehunde dertil.

Mange mennesker synes, at
slædehunde ligner ulve. Men
slædehunde er tungere og større end
ulve, og deres kranium er kraftigere.
Hundens hale ligger normalt krøllet op
over ryggen, mens ulvens hale hænger
ned. Hunde har også andre farver i
pelsen end ulve.

I dag findes der en lov, der beskytter den grønlandske
slædehund mod at blive blandet med andre hundetyper.
Men gennem historien har ekspeditioner, hvalfangere og
handelsskibe medbragt andre slags hunde, der sikkert
har parret sig med slædehunde. Der findes også mange
fortællinger om, at slædehunde og ulve har fået hvalpe
sammen. Selvom der gennem historien både har været
blandinger med ulve og andre slags hunde, kan forskerne
ikke se klare spor af blanding med ulve og andre hunde i de
grønlandske slædehundes gener.
Grunden til, at slædehundenes gener ikke viser blanding med
andre hunde eller ulve, er måske, at slædehunden er så speciel
og veltilpasset til livet som arbejdshund i Grønland. Blandinger med
Issittup amarua. Polarulv / arktisk ulv.
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QIMMIT QIMUTTUT
ALLANUT ILAQUTARIIAARNERI
SLÆDEHUNDENS SLÆGTSKAB
Qimmip genii misissorlugit qimmeq
qimuttoq pillugu paasisaqarsinnaaneq
atuakkami allaaserineqarpoq.
Oqaaseq geni immikkut suliaqaqatigiit
oqaaseraat immikkorluinnaq
pingaarutilik. Oqaatsit immikkuullarissut
oqaatsit allat atorlugit
nassuiarsinnaavagut. Assersuusersorluta
aamma oqaatsit immikkuullarissut
nassuiarsinnaavagut.

I bogen står der en tekst, der handler
om, hvordan man kan få viden om
slædehunden ved at undersøge dens
gener.
Ordet gen er et fag-ord, som har en
bestemt betydning. Vi kan forklare, hvad
fag-ordet betyder med andre ord. Vi kan
også forklare, hvad et fag-ord betyder
ved at give et eksempel.
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SLÆDEHUNDENS
SLÆGTSKAB

Ilisimatuut misissuinerisa takutippaat, kalaallit qimmiat qimuttoq timip
kingornussaatigut immikkuullarissuusoq, nunarsuatsinnilu qimmit raciini
qanganisaanersaasoq. Kalaallit qimmiat qimuttoq Issittumi qimmit allat
qanittumik ilaqutaraat. Qimmit tamakkua ukiut 10.000-it matuma siorna
Sibiriami pinngorsimassangatinneqarput.

Forskning viser, at den grønlandske slædehund er genetisk enestående,
og at den er en af de ældste hundetyper i verden. Den grønlandske
slædehund er tæt i familie med andre slædehundetyper i Arktis. Den
slags hunde opstod formentlig i Sibirien for omkring 10.000 år siden.

Qimmit qimuttut ilaqutariinnerat ineriartornerallu timip kingornussai
misissorlugit paasineqarsinnaapput. Qimmit qimuttut
Kalaallit Nunaanni sumiiffinni assigiinngitsuneersut ilisimatuut
misissuiffiginikuuaat kiisalu qimmit amii qanganitsat qimmillu
saarngi katersugaasivimmiittut misissuiffigalugit. Ullutsinni qimmit
qimminut qangarsuaq inuusimasunut taamatut
assersuunneqarsinnaapput.
Qimmit qimuttut timimini kingornussaat
aamma amaqqunut ullutsinnilu
qimminullu allaanerusunut
assersuunneqarnikuupput.

Qimmit qimuttut inuppassuit
amaqqunut assersuuttarpaat.
Qimmilli qimuttut amaqqunit
oqimaannerullutillu anginerupput
niaquisalu saarngi
sanngiinnerusarlutik. Qimmit
pamiui tunuinut
imusimakkajunnerupput, amaqqut
pamiui nivingaannarajunnerusut.
Qimmit aamma amaqqunit
allaanerusunik qalipaateqartarput.
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Allaaserisami immikkut suliaqaqatigiit
oqaasii amerlaqisut ilanngunneqarput.
Immikkut suliaqaqatigiit
oqaasiisa nassuiaataat oqaatsinut
aalajangersimasunut tulluartut
nassaarikkit.

QIMMIT QIMUTTUT ALLANUT
ILAQUTARIIAARNERI
Kalaallit qimmiat qimuttoq illersorniarlugu, racinik allanik
akuneqannginnissaa pinngitsoorniarlugu inatsiseqarpoq.
Oqaluttuarisaanermili ilisimasassarsiortut, arfanniat umiarsuillu
pajuttaatit qimmit racit allat qimuttunik qimmeqarfinnut tikiuttarsimavaat.
Qimmit tamakkua qimminik qimuttunik kinguaassiortarsimasut, timip
kingornussaanik misissuinerit takutippaat, kalaallit qimmiat qimuttoq
timip kingornussaatigut racinik allanik akuneqarnikuunngitsoq. Qimmit
amaqqullu piaqqiortarsimanerannik oqaluttuarpassuaqaraluartoq, timip
kingornussaanik misissuinikkut takusinnaasorineqarpoq, kalaallit
qimmiini qimuttuni DNA amaqqut DNA-vinik akoqanngitsoq.
Qimmit qimuttut timaanni kingornussaasa
qimminik allanik amaqqunillu akoqannginnerannut
pissutaasinnaavoq, qimmip qimuttup Kalaallit
Nunaanni pissutsinut qimuttutullu atorneqarnermut
tulluarsagaalluarnerujussua. Qimminik allanik amaqqunillu
akullit taamaammat nunguttarsimassagunarlutik.
Qimmit qimuttut pitsaanerpaanik piginnaanillit kisimik
uumasinnaasimassapput, piaqqiorlutik, taamaalillutillu
timiminni kingornussatik ingerlateqqittarsimassallugit.
Ullutsinni qimmit qimuttut pillugit ilisimatuussutsikkut
misissuinerit aamma takutippaat, Tunumi Nunattalu kitaani qimmit
timiminni kingornussamikkut annikitsunik assigiinngissuteqalaartut. Tamatumunnga pissutaavoq, Tunup siornatigut
avinngarusimanerujussua, taamaammallu Tunumi qimmit qimminik
qimuttunik allanik akuneqarsinnaasimannginnerat.

andre slags hunde og med ulve har ikke haft store chancer for
at overleve. Kun slædehunde med de bedste egenskaber har
overlevet, fået hvalpe og derved givet deres egne gener videre.
Forskning i de moderne slædehunde viser også, at der er nogle
genetiske forskelle mellem hunde i Øst-og Vestgrønland. Det
skyldes, at Østgrønland tidligere har været meget
isoleret, så der ikke er kommet så mange andre
slædehunde dertil.

Man kan få viden om slædehundenes slægtskab og udvikling ved at
undersøge deres gener. Forskere har taget prøver af gener fra
slædehunde flere steder i Grønland og har også taget prøver
fra gamle hundeskind og hundeknogler på museer. På den
måde kan man sammenligne gener fra moderne hunde
med hunde, der levede for lang tid siden. Man har også
sammenlignet slædehunde med ulve og med andre
moderne hundetyper.

Mange mennesker synes, at
slædehunde ligner ulve. Men
slædehunde er tungere og større end
ulve, og deres kranium er kraftigere.
Hundens hale ligger normalt krøllet op
over ryggen, mens ulvens hale hænger
ned. Hunde har også andre farver i
pelsen end ulve.

I dag findes der en lov, der beskytter den grønlandske
slædehund mod at blive blandet med andre hundetyper.
Men gennem historien har ekspeditioner, hvalfangere og
handelsskibe medbragt andre slags hunde, der sikkert
har parret sig med slædehunde. Der findes også mange
fortællinger om, at slædehunde og ulve har fået hvalpe
sammen. Selvom der gennem historien både har været
blandinger med ulve og andre slags hunde, kan forskerne
ikke se klare spor af blanding med ulve og andre hunde i de
grønlandske slædehundes gener.
Grunden til, at slædehundenes gener ikke viser blanding med
andre hunde eller ulve, er måske, at slædehunden er så speciel
og veltilpasset til livet som arbejdshund i Grønland. Blandinger med

Europap amarua. Europæisk ulv.

Issittup amarua. Polarulv / arktisk ulv.

I teksten er der mange fag-ord. Du skal
finde ud af, hvad nogle bestemte fag-ord
betyder ved at finde den forklaring, der
passer til fag-ordet.

Titaruk / Træk streg

Suliaqaqatigiit oqaasii
Ord i teksten

Nassuiaat
Forklaring

Genit
Gener

Qimmit assigiinngissusillit
Forskellige slags hunde

Ilaqutariissuseq
Slægtskab

Uumasut inuillu
angajoqqaaminnit
kingornuttagaat
Noget både dyr
og mennesker arver
fra deres forældre

Qimmit nutaaliat
Moderne hunde

13

Ilaqutariinneq
At være i familie
Qimmit ullumikkut uumasut
Hunde som lever i dag

Qimmit suussusiat
Hundetyper

Amaroq
Ulv

Uumasut qaasuttut
qimminut assigusut,
pinngortitami nujuartatut
uumasut qimminit
annernik kiguteqarput.
Rovdyr som ligner hunde,
men som lever vildt
i naturen og har større
tænder end hunde.
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Atuagassiami oqaaseqatigiit
Sætning fra teksten
Titaruk / Træk streg

Kalaallit qimmiata qimuttup
racia genitigut assigineqanngilaq.
Den grønlandske slædehund er
genetisk enestående.
Nunarsuatsinni qimmeqatigiit
qanganisaanersaat.
De ældste hundetyper i verden.
Qimmip qimuttup genii amaqqunut
qimminullu allanut kingusinnerusukkut
pinngortunut assersuunneqartarput.
Man har sammenlignet slædehundens
gener med ulve og med andre
moderne hundetyper.
Kalaallit qimmiat qimuttoq
qimminit allanit akuneqannginnissaanut
illersorniarlugu ullumikkut
inatsiseqarpoq.
I dag er der en lov, der beskytter den
grønlandske slædehund mod at blive
blandet med andre hundetyper.
Qimmit qimuttut piukkunnarnerinnaat ataannarsinnaasimapput
piaqqiornermikkullu genitik
ingerlateqqittarsimallugit.
Kun slædehunde med de bedste egenskaber har overlevet, fået hvalpe og
derved givet deres gener videre.
Tunumi nunattalu kitaani qimmit
genimikkut allaassuteqalaarput.
Der er nogle genetiske
forskelle mellem hunde
i Øst- og Vestgrønland.

SLÆDEHUNDENS
SLÆGTSKAB

Ilisimatuut misissuinerisa takutippaat, kalaallit qimmiat qimuttoq timip
kingornussaatigut immikkuullarissuusoq, nunarsuatsinnilu qimmit raciini
qanganisaanersaasoq. Kalaallit qimmiat qimuttoq Issittumi qimmit allat
qanittumik ilaqutaraat. Qimmit tamakkua ukiut 10.000-it matuma siorna
Sibiriami pinngorsimassangatinneqarput.

Forskning viser, at den grønlandske slædehund er genetisk enestående,
og at den er en af de ældste hundetyper i verden. Den grønlandske
slædehund er tæt i familie med andre slædehundetyper i Arktis. Den
slags hunde opstod formentlig i Sibirien for omkring 10.000 år siden.

Qimmit qimuttut ilaqutariinnerat ineriartornerallu timip kingornussai
misissorlugit paasineqarsinnaapput. Qimmit qimuttut
Kalaallit Nunaanni sumiiffinni assigiinngitsuneersut ilisimatuut
misissuiffiginikuuaat kiisalu qimmit amii qanganitsat qimmillu
saarngi katersugaasivimmiittut misissuiffigalugit. Ullutsinni qimmit
qimminut qangarsuaq inuusimasunut taamatut
assersuunneqarsinnaapput.
Qimmit qimuttut timimini kingornussaat
aamma amaqqunut ullutsinnilu
qimminullu allaanerusunut
assersuunneqarnikuupput.

Qimmit qimuttut inuppassuit
amaqqunut assersuuttarpaat.
Qimmilli qimuttut amaqqunit
oqimaannerullutillu anginerupput
niaquisalu saarngi
sanngiinnerusarlutik. Qimmit
pamiui tunuinut
imusimakkajunnerupput, amaqqut
pamiui nivingaannarajunnerusut.
Qimmit aamma amaqqunit
allaanerusunik qalipaateqartarput.
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Oqaaseqatigiit sorliit assigiimmik
isumaqarpat? Oqaaseqatigiit nassuiaataalu
eqqortoq akornisigut titartarit.

QIMMIT QIMUTTUT ALLANUT
ILAQUTARIIAARNERI
Kalaallit qimmiat qimuttoq illersorniarlugu, racinik allanik
akuneqannginnissaa pinngitsoorniarlugu inatsiseqarpoq.
Oqaluttuarisaanermili ilisimasassarsiortut, arfanniat umiarsuillu
pajuttaatit qimmit racit allat qimuttunik qimmeqarfinnut tikiuttarsimavaat.
Qimmit tamakkua qimminik qimuttunik kinguaassiortarsimasut, timip
kingornussaanik misissuinerit takutippaat, kalaallit qimmiat qimuttoq
timip kingornussaatigut racinik allanik akuneqarnikuunngitsoq. Qimmit
amaqqullu piaqqiortarsimanerannik oqaluttuarpassuaqaraluartoq, timip
kingornussaanik misissuinikkut takusinnaasorineqarpoq, kalaallit
qimmiini qimuttuni DNA amaqqut DNA-vinik akoqanngitsoq.
Qimmit qimuttut timaanni kingornussaasa
qimminik allanik amaqqunillu akoqannginnerannut
pissutaasinnaavoq, qimmip qimuttup Kalaallit
Nunaanni pissutsinut qimuttutullu atorneqarnermut
tulluarsagaalluarnerujussua. Qimminik allanik amaqqunillu
akullit taamaammat nunguttarsimassagunarlutik.
Qimmit qimuttut pitsaanerpaanik piginnaanillit kisimik
uumasinnaasimassapput, piaqqiorlutik, taamaalillutillu
timiminni kingornussatik ingerlateqqittarsimassallugit.
Ullutsinni qimmit qimuttut pillugit ilisimatuussutsikkut
misissuinerit aamma takutippaat, Tunumi Nunattalu kitaani qimmit
timiminni kingornussamikkut annikitsunik assigiinngissuteqalaartut. Tamatumunnga pissutaavoq, Tunup siornatigut
avinngarusimanerujussua, taamaammallu Tunumi qimmit qimminik
qimuttunik allanik akuneqarsinnaasimannginnerat.

Europap amarua. Europæisk ulv.

Man kan få viden om slædehundenes slægtskab og udvikling ved at
undersøge deres gener. Forskere har taget prøver af gener fra
slædehunde flere steder i Grønland og har også taget prøver
fra gamle hundeskind og hundeknogler på museer. På den
måde kan man sammenligne gener fra moderne hunde
med hunde, der levede for lang tid siden. Man har også
sammenlignet slædehunde med ulve og med andre
moderne hundetyper.

andre slags hunde og med ulve har ikke haft store chancer for
at overleve. Kun slædehunde med de bedste egenskaber har
overlevet, fået hvalpe og derved givet deres egne gener videre.
Forskning i de moderne slædehunde viser også, at der er nogle
genetiske forskelle mellem hunde i Øst-og Vestgrønland. Det
skyldes, at Østgrønland tidligere har været meget
isoleret, så der ikke er kommet så mange andre
slædehunde dertil.

Mange mennesker synes, at
slædehunde ligner ulve. Men
slædehunde er tungere og større end
ulve, og deres kranium er kraftigere.
Hundens hale ligger normalt krøllet op
over ryggen, mens ulvens hale hænger
ned. Hunde har også andre farver i
pelsen end ulve.

I dag findes der en lov, der beskytter den grønlandske
slædehund mod at blive blandet med andre hundetyper.
Men gennem historien har ekspeditioner, hvalfangere og
handelsskibe medbragt andre slags hunde, der sikkert
har parret sig med slædehunde. Der findes også mange
fortællinger om, at slædehunde og ulve har fået hvalpe
sammen. Selvom der gennem historien både har været
blandinger med ulve og andre slags hunde, kan forskerne
ikke se klare spor af blanding med ulve og andre hunde i de
grønlandske slædehundes gener.
Grunden til, at slædehundenes gener ikke viser blanding med
andre hunde eller ulve, er måske, at slædehunden er så speciel
og veltilpasset til livet som arbejdshund i Grønland. Blandinger med
Issittup amarua. Polarulv / arktisk ulv.
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Hvilke sætninger betyder det samme?
Sæt steger mellem sætningen og den
forklaring, der passer.
Nassuiaat
Forklaring
Qimmit qimuttut qimminik allanik
piaqqiortinnissaat inerteqqutaavoq.
Det er forbudt at lade slædehunde
i Grønland få unger med
andre slags hunde.
Qimmit qimuttut aalajangersimasumik
isikkoqarlutillu periusillit
aniguisinnaallutillu
piaqqiorsinnaasimapput
Slædehunde med et bestemt udseende
og en bestemt adfærd har haft nogle
fordele i forhold til at overleve og få unger.
Qimmeq taama ittoq qimmit allat
tamaasa sioqqullugit pinngornikoq.
En hundetype, der har eksisteret
længere and andre hundetyper.
Amaqqut, qimmit qimuttut
qimmillu allat geniisa
assigiissusaat assigiinngissusaallu
misissorneqarnikuupput.
Man har kigget efter ligheder og
forskelle på ulves gener, slædehundes
gener og andre hundes gener.
Kalaallit qimmiisa qimuttut tamarmik
genii assigiikkaluarlutik
allaassuteqalaarput.
Selv om alle grønlandske slædehundes
gener er ret ens, er der små forskelle.
Qimmip qimuttup genii qimmit
allat geniinut assingunngillat.
Slædehundens gener ligner
ikke andre hundes gener.
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

QIMMEQ QIMUTTOQ SULISOQ
Qimusserluni ungasissorujussuarmi piniarfissat
aalisarfissallu tikinneqarsinnaasarput. Piniagassat
nalinginnaanerusut tassaapput puisit, arferit
aarrillu, nannut, umimmaat tuttullu kiisalu
sikumiit aalisakkat, ilaatigut qalerallit. Qamutit
pisanik atortunillu – soorlu piniarnermi atortunik
qaannanillu - assartuutaasinnaapput.
Qimmit aamma piniarnermi atorneqarsinnaapput.
Qimmit piniakkat naamasinnaasarpaat, ilaasalu
sikumi puisip allua aamma naamallugu sumiissusersisinnaasarlugu. Piniarnermi aamma piniakkat
– soorlu nannut umimmaallu - ungoorneranni
qimmit atorneqarsinnaapput.
Qimusserluni aamma pinngortitaq angallavigalugu
misigisassarsiorfigineqarsinnaavoq.
Kalaalerpassuit piniariakulanngikkaluarlutik
qimmit qimuttut sukisaarsaatitut pigisarpaat.
Qimusserarluni pinngortitamiittoqartarpoq
qimmillu qanimut ilagineri
iluarusuutigineqartarluni.

Takornariat amerlaqisut aamma Kalaallit
Nunaannukaraangamik qimusserneq
misilikkusullugu akileerusuttarput.
Qimussiussisartut arlallit taamaammat
takornarianik qimuserartitsineq
inuussutissarsiutitut tapertarisarpaat.
Qimmit qimuttuinnartut atorneqarneq ajorput.
Paarsisuutinneqarsinnaasarput soorlu nannut
illoqarfimmut qanillattuleraangata. Qimmit
aamma qamutinit oqimaannernik uniarsinnaapput,
assersuutigalugu angallat nunamut
qaqinneqassatillugu. Pisuttuartilluni aamma
pooqattanik nammassinnaavoq.

SLÆDEHUNDEN PÅ ARBEJDE
sukkanniulluni unammiuaarnernut
atorneqarnerusarput, ilaannilu sukkanniunnernik
annertuunik aaqqissuisoqartarpoq, tamakkunanilu
inuuniutigalugu qimmillit qimussimik
anngunniuttarlutik. Kalaallit Nunaanni aamma
illoqarfinni assigiinngitsuni qimussimik
sukkanniuttoqartarpoq kiisalu nuna tamakkerlugu
sukkanniuttoqartarluni taagukkamik
Avannaata Qimussersua.

Qimmit sukisaarsarnermut, takornariartitsinermut
kiisalu inuussutissarsiorluni piniarnermut
atorneqartarnerat, Kalaallit Nunaata allanit
immikkoorutigaa. Issittumi sumiiffinni allani
qimmit

Med hundeslæden kan man komme til fangstog fiskesteder, der ligger langt væk. Det mest
almindelige er fangst efter sæler, hvaler og hvalros,
jagt på isbjørn, moskus og rensdyr og fiskeri efter
bl.a. hellefisk på havisen. Slæden kan bruges til
at transportere byttet og til at have udstyr på – fx
jagtredskaber og kajakker.
Hundene selv kan også bruges til jagt. De kan få
færten af byttet, og nogle hunde kan også lugte sig
frem til sælernes åndehuller i isen. Under jagt kan
hundene bruges til at indkredse byttet – fx isbjørne
og moskusokser.
Hundeslæder er også en måde at opleve landskabet
på. Mange grønlændere har slædehunde som hobby
uden at gå meget på jagt. De bruger særligt slæden
til at tage på ture for at være tæt på naturen og nyde
fællesskabet med hundene.
Slædeture er også noget, som mange turister gerne
vil opleve og betale for at prøve, når de besøger
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Grønland. En del slædekuske arbejder derfor også med at køre
med turister.
Hundene bruges også til andre ting end at trække slæden.
De kan være vagthunde og advare fx mod isbjørne, der
kommer tæt på byerne. Hundene kan også trække andre
tunge ting end slæder, fx hvis en båd skal på land.
De kan også lære at bære tasker, hvis man er på
vandretur.
Det er noget særligt for Grønland, at hundene
bruges både til hobby, turisme og til
erhvervsjagt. Andre steder i Arktis bruges
hundene mest til konkurrencer, og
der er store slædevæddeløb med
professionelle kuske og hundespand.
I Grønland er der også både
lokale mesterskaber og
det nationale hundeslædevæddeløb
Avannaata Qimussersua.
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QIMMEQ QIMUTTOQ SULISOQ
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Qimmit suliassanut ikiortit, iluaqutit nujuitsut. Pissusissamisuunngitsumik
immikkoortiterineq.
Suliarisassami sulerissappat?
Qimmit suliassanut ikiortit assigiinngitsut assigiinngitsunik piginnaanillit atuartut
assersuukkunikkit, pissusissamisuunngitsumik immikkoortiterisarneq eqqartussallugu
pisariaqartilissavaat. Tassa suliarisassaq aallavigalugu uumasut assigiinngitsunik
sulisinneqarnissaminnut piginnaasaqalersinniarlugit kinguaassiortinneqartarnerat
eqqartorneqarsinnaapput.
Atuartut sulerissappat:
Qimmit piginnaaneri naapertorlugit assingusunik piginnaanillit atassuserlugit atuartut
titartassavaat. Assersuutigalugu ’naamallaqqissoq’ kiisalu ’piniartut qimmiat’
titarlugit atassuserneqarsinnaapput. Piginnaanerit assigiinngitsut arlallit imminnut
atassuserneqarsinnaapput. Atuartut kisimiillutik suliarisinnaavaat imaluunniit qimmit
piginnaaneri qanoq ilillutik inunnut ikiuisinnaanersut oqaloqatigiissutigisinnaaniassagamikkit, marlukkaarlutik suliassatik suliarisinnaavaat.
Atuaqatigiit makkua eqqartorsinnaavaat:
Qimmit kinguaassiortinneqarnermikkut immikkut piginnaaneqalerlutillu suliassanut
aalajangersimasunut tulluarsarneqartarneri kiisalu immikkuullarissumik
ilisarnaateqalertarnerat, isikkoqalerlutillu pissuseqalertarnerat, atuaqatigiit
eqqartorsinnaavaat. Uumasut allat aamma suliassanut ikiortigineqartartut
assersuutigisinnaavasi.

SLÆDEHUNDEN PÅ ARBEJDE
Faglige begreber:
Hunde som brugsdyr, nyttedyr og tamdyr. Kunstig selektion.
Hvad handler opgaven om?
Når eleverne sammenligner forskellige slags brugshunde, som har forskellige egenskaber,
giver det anledning til at tale om begrebet kunstig selektion. Det vil sige, at opgaven bliver
udgangspunkt for at tale om menneskers brug af hunde, de forskellige arbejdsopgaver
hundene løser og avl på dyr med særlige egenskaber.
Hvad skal eleverne?
Elevene skal trække streger og derved koble hundes egenskaber med funktioner.
Eksempelvis kan der trækkes streg mellem ’god lugtesans’ og ’Jagthund’. Der kan være
streger til flere forskellige felter. Elevere kan løse opgaven enkeltvis eller i par, så de kan
diskutere, hvilke egenskaber hos hunde, der kan være særligt nyttige, når mennesker
bruger hunde til bestemte opgaver.
I klassen kan I tale om:
I kan sammen overveje og diskutere, hvordan man udnytter forskellige egenskaber hos
hunde til forskellige arbejdsopgaver. Hvordan har man fremavlet hunde med særlige træk,
et særligt udseende eller en særlig adfærd? I kan også sammenligne med andre brugsdyr.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

QIMMEQ QIMUTTOQ SULISOQ
Qimusserluni ungasissorujussuarmi piniarfissat
aalisarfissallu tikinneqarsinnaasarput. Piniagassat
nalinginnaanerusut tassaapput puisit, arferit
aarrillu, nannut, umimmaat tuttullu kiisalu
sikumiit aalisakkat, ilaatigut qalerallit. Qamutit
pisanik atortunillu – soorlu piniarnermi atortunik
qaannanillu - assartuutaasinnaapput.
Qimmit aamma piniarnermi atorneqarsinnaapput.
Qimmit piniakkat naamasinnaasarpaat, ilaasalu
sikumi puisip allua aamma naamallugu sumiissusersisinnaasarlugu. Piniarnermi aamma piniakkat
– soorlu nannut umimmaallu - ungoorneranni
qimmit atorneqarsinnaapput.
Qimusserluni aamma pinngortitaq angallavigalugu
misigisassarsiorfigineqarsinnaavoq.
Kalaalerpassuit piniariakulanngikkaluarlutik
qimmit qimuttut sukisaarsaatitut pigisarpaat.
Qimusserarluni pinngortitamiittoqartarpoq
qimmillu qanimut ilagineri
iluarusuutigineqartarluni.

Takornariat amerlaqisut aamma Kalaallit
Nunaannukaraangamik qimusserneq
misilikkusullugu akileerusuttarput.
Qimussiussisartut arlallit taamaammat
takornarianik qimuserartitsineq
inuussutissarsiutitut tapertarisarpaat.
Qimmit qimuttuinnartut atorneqarneq ajorput.
Paarsisuutinneqarsinnaasarput soorlu nannut
illoqarfimmut qanillattuleraangata. Qimmit
aamma qamutinit oqimaannernik uniarsinnaapput,
assersuutigalugu angallat nunamut
qaqinneqassatillugu. Pisuttuartilluni aamma
pooqattanik nammassinnaavoq.
Qimmit sukisaarsarnermut, takornariartitsinermut
kiisalu inuussutissarsiorluni piniarnermut
atorneqartarnerat, Kalaallit Nunaata allanit
immikkoorutigaa. Issittumi sumiiffinni allani
qimmit

SLÆDEHUNDEN PÅ ARBEJDE
sukkanniulluni unammiuaarnernut
atorneqarnerusarput, ilaannilu sukkanniunnernik
annertuunik aaqqissuisoqartarpoq, tamakkunanilu
inuuniutigalugu qimmillit qimussimik
anngunniuttarlutik. Kalaallit Nunaanni aamma
illoqarfinni assigiinngitsuni qimussimik
sukkanniuttoqartarpoq kiisalu nuna tamakkerlugu
sukkanniuttoqartarluni taagukkamik
Avannaata Qimussersua.

Med hundeslæden kan man komme til fangstog fiskesteder, der ligger langt væk. Det mest
almindelige er fangst efter sæler, hvaler og hvalros,
jagt på isbjørn, moskus og rensdyr og fiskeri efter
bl.a. hellefisk på havisen. Slæden kan bruges til
at transportere byttet og til at have udstyr på – fx
jagtredskaber og kajakker.
Hundene selv kan også bruges til jagt. De kan få
færten af byttet, og nogle hunde kan også lugte sig
frem til sælernes åndehuller i isen. Under jagt kan
hundene bruges til at indkredse byttet – fx isbjørne
og moskusokser.
Hundeslæder er også en måde at opleve landskabet
på. Mange grønlændere har slædehunde som hobby
uden at gå meget på jagt. De bruger særligt slæden
til at tage på ture for at være tæt på naturen og nyde
fællesskabet med hundene.
Slædeture er også noget, som mange turister gerne
vil opleve og betale for at prøve, når de besøger

Grønland. En del slædekuske arbejder derfor også med at køre
med turister.
Hundene bruges også til andre ting end at trække slæden.
De kan være vagthunde og advare fx mod isbjørne, der
kommer tæt på byerne. Hundene kan også trække andre
tunge ting end slæder, fx hvis en båd skal på land.
De kan også lære at bære tasker, hvis man er på
vandretur.
Det er noget særligt for Grønland, at hundene
bruges både til hobby, turisme og til
erhvervsjagt. Andre steder i Arktis bruges
hundene mest til konkurrencer, og
der er store slædevæddeløb med
professionelle kuske og hundespand.
I Grønland er der også både
lokale mesterskaber og
det nationale hundeslædevæddeløb
Avannaata Qimussersua.
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QIMMEQ SULISOQ
SLÆDEHUNDEN
PÅ ARBEJDE
Qimmit itsarli nujuillisarneqarlutik
inunnit atorneqartuarsimapput.
Qimmit nerukkarneqartarlutik,
illersorneqarlutillu paarineqarlutik,
inunnit atorluarneqarput.
Suliassarpassuarnut qimmit
atorneqarsinnaapput.
Imminnut tulluartut akornisigut titarnerit.
Periarfissat assigiinngitsut arlallit
akorngini titarsisoqarsinnaavoq.

Hunde er blevet tæmmet og brugt af
mennesker gennem tiderne. Mennesker
udnytter hundene, der til gengæld får
foder, beskyttelse og pleje.
Der er mange forskellige opgaver,
mennesker kan bruge hunde til.
Du skal trække streger mellem det, der
passer sammen. Der kan være streger
til flere forskellige felter.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

QIMMEQ QIMUTTOQ SULISOQ
Qimusserluni ungasissorujussuarmi piniarfissat
aalisarfissallu tikinneqarsinnaasarput. Piniagassat
nalinginnaanerusut tassaapput puisit, arferit
aarrillu, nannut, umimmaat tuttullu kiisalu
sikumiit aalisakkat, ilaatigut qalerallit. Qamutit
pisanik atortunillu – soorlu piniarnermi atortunik
qaannanillu - assartuutaasinnaapput.

Takornariat amerlaqisut aamma Kalaallit
Nunaannukaraangamik qimusserneq
misilikkusullugu akileerusuttarput.
Qimussiussisartut arlallit taamaammat
takornarianik qimuserartitsineq
inuussutissarsiutitut tapertarisarpaat.
Qimmit qimuttuinnartut atorneqarneq ajorput.
Paarsisuutinneqarsinnaasarput soorlu nannut
illoqarfimmut qanillattuleraangata. Qimmit
aamma qamutinit oqimaannernik uniarsinnaapput,
assersuutigalugu angallat nunamut
qaqinneqassatillugu. Pisuttuartilluni aamma
pooqattanik nammassinnaavoq.

Qimmit aamma piniarnermi atorneqarsinnaapput.
Qimmit piniakkat naamasinnaasarpaat, ilaasalu
sikumi puisip allua aamma naamallugu sumiissusersisinnaasarlugu. Piniarnermi aamma piniakkat
– soorlu nannut umimmaallu - ungoorneranni
qimmit atorneqarsinnaapput.
Qimusserluni aamma pinngortitaq angallavigalugu
misigisassarsiorfigineqarsinnaavoq.
Kalaalerpassuit piniariakulanngikkaluarlutik
qimmit qimuttut sukisaarsaatitut pigisarpaat.
Qimusserarluni pinngortitamiittoqartarpoq
qimmillu qanimut ilagineri
iluarusuutigineqartarluni.

Qimmit sukisaarsarnermut, takornariartitsinermut
kiisalu inuussutissarsiorluni piniarnermut
atorneqartarnerat, Kalaallit Nunaata allanit
immikkoorutigaa. Issittumi sumiiffinni allani
qimmit

SLÆDEHUNDEN PÅ ARBEJDE
sukkanniulluni unammiuaarnernut
atorneqarnerusarput, ilaannilu sukkanniunnernik
annertuunik aaqqissuisoqartarpoq, tamakkunanilu
inuuniutigalugu qimmillit qimussimik
anngunniuttarlutik. Kalaallit Nunaanni aamma
illoqarfinni assigiinngitsuni qimussimik
sukkanniuttoqartarpoq kiisalu nuna tamakkerlugu
sukkanniuttoqartarluni taagukkamik
Avannaata Qimussersua.

Med hundeslæden kan man komme til fangstog fiskesteder, der ligger langt væk. Det mest
almindelige er fangst efter sæler, hvaler og hvalros,
jagt på isbjørn, moskus og rensdyr og fiskeri efter
bl.a. hellefisk på havisen. Slæden kan bruges til
at transportere byttet og til at have udstyr på – fx
jagtredskaber og kajakker.
Hundene selv kan også bruges til jagt. De kan få
færten af byttet, og nogle hunde kan også lugte sig
frem til sælernes åndehuller i isen. Under jagt kan
hundene bruges til at indkredse byttet – fx isbjørne
og moskusokser.
Hundeslæder er også en måde at opleve landskabet
på. Mange grønlændere har slædehunde som hobby
uden at gå meget på jagt. De bruger særligt slæden
til at tage på ture for at være tæt på naturen og nyde
fællesskabet med hundene.
Slædeture er også noget, som mange turister gerne
vil opleve og betale for at prøve, når de besøger

Grønland. En del slædekuske arbejder derfor også med at køre
med turister.
Hundene bruges også til andre ting end at trække slæden.
De kan være vagthunde og advare fx mod isbjørne, der
kommer tæt på byerne. Hundene kan også trække andre
tunge ting end slæder, fx hvis en båd skal på land.
De kan også lære at bære tasker, hvis man er på
vandretur.
Det er noget særligt for Grønland, at hundene
bruges både til hobby, turisme og til
erhvervsjagt. Andre steder i Arktis bruges
hundene mest til konkurrencer, og
der er store slædevæddeløb med
professionelle kuske og hundespand.
I Grønland er der også både
lokale mesterskaber og
det nationale hundeslædevæddeløb
Avannaata Qimussersua.
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Titaruk / Træk streg
Qimmit eqqissisimasut
Hunde som er rolige
Qimmit nukittuut
Hunde som har
stærke muskler

Qimmit nipaatsut
Hunde som er stille
Qimmit naamallaqqissut
Hunde som har en god
lugtesans

Qimmit illersuerusuttut
Hunde som har
beskyttertrang

Qimmit angisuut
Hunde som er store

Qimmit sukkasuumik
pangalissinnaasut
Hunde som kan løbe hurtigt

QIMMEQ PIGAARTOQ
VAGTHUND

Qimmit qituttunik meqqullit
Hunde som har en blød pels
Qimmit sungiusaruminartut
Hunde som er nemme
at træne
Qimmit qimussinnaasut
Hunde som kan trække ting
Qimmit qasusuitsut
Hunde som er udholdende
Qimmit ungasissumut
pangalissinnaasut
Hunde som kan løbe langt
Qimmit ilikkajasut
Hunde som er lærenemme
Qimmit amitsunik
kigutillit sakkukinnermik
kiisisinnaasut
Hunde som har spinkle
tænder og knap så
kraftigt bid

Qimmit tutsarissut
Hunde som har en
god hørelse
Qimmit qajannaatsunik
kiguteqarlutillu
sakkortuumik kiisisinnaasut
Hunde som har kraftige
tænder og kraftigt bid
Qimmit issittumiissinnaasut
Hunde som kan tåle koldt vejr
Qimmit naalattut
Hunde som lystrer

PINIARTUP QIMMIA
JAGTHUND

Qimmit alapernaatsut
Hunde som er nysgerrige

QIMMEQ QIMUTTOQ
TRÆKHUND

Qimmit ataatsimoorumatuut,
ittoqummut naalattut
Hunde som er flokdyr,
der følger en leder

SAVAT QIMMIAT
HYRDEHUND
QIMMEQ QUJAGISAQ
KÆLEHUND
QIMMEQ
SUKKANNIUTTARTOQ
VÆDDELØBSHUND

Qimmit arlaannik
nammataqarlutillu
uniagaqarsinnaasut
Hunde som kan bære
eller slæbe ting
Qimmit aliikkutat
Hunde som er selskabelige
Qimmit unatuut
Hunde som er kærlige

Qimmit nipituumik
qilussinnaasut
Hunde som kan gø højt
Qimmit qaasuttut
Hunde som er aggressive

Qimmit mikisut
Hunde som er små
Qimmit nallorissut
Hunde som er
gode svømmere
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Qimmiaraq pinngoraangami mikisuaraasarpoq,
sapaatilli akunneranut 1 kilomik
oqimaannerulertarluni. Qaammatip missaanik
utoqqaassuseqaleraangami 4 kilop miss.
oqimaassuseqalertarpoq nerukkaatissanillu
nerisinnaalertarluni – tamanna tikillugu
anaanamini miluttarpoq.
Qimmit amerlasuunik piaqqiorsinnaasarput,
ilaannilu qimmiaqqat minnerit sanngiinnerusut
toqunneqartarlutik. Qimmiaqqat mikineranni
qimmiaqqat anaanaallu immikkut
ungaluneqartarput illoqartinneqarlutilluunniit.
Qimmiaqqat pitunneqartariaqanngillat, qimminilli
allanit saassunneqarlutik nerineqarsinnaagamik
sissuertariaqarlutik.
Qimmiaraq sisamanik qaammateqaleraangami
qimmitut inersimasutut neritigisinnaalertarpoq.
Qimmit assigiinngitsorpassuarnik
nerukkarneqartarput – soorlu nerukkaatissat
panertut, aalisakkat, puisi imaluunniit arfimineq.
Qimmit qimuttut 6-nik qaammateqalereersimasut
tamarmik pitunneqarsimasussaapput. Pituutaat
ima takitigisussaavoq, nikissinnaassaluni
kiisalu qimmit allat qimakkusukkunigit
qimassinnaassallugit. Illoqarfiit nunaqarfiillu ilaat
qimminut pituttuisarfeqarput, allanili qimmillip
najugaata eqqaani pituttaasarlutik.
Qimmiaraq ukiup affaanik

utoqqaassuseqaleraangat qimusserarnermi
pangalilluartillugu ilagineqarsinnaalertarpoq.
Tamatuma kingorna taava qimunnissaannut
sungiusarneqarsinnaalertarput, aatsaalli ukiup
aappaata affaanik utoqqaassuseqaleraangamik
inerilluarlutik inersimasutut qimussinnaalertarput.
Qimmit qimuttut peqqillutillu paarilluarneqartut
qulit sinnerlugit ukioqalersinnaapput, amerlanerilli
taama utoqqaatigilerneq ajorput. Qimmit qimuttut
ulorianartorsiorsinnaasarput, qimutsillutik
qimmilluunniit allat paallugit ajutoorsinnaapput.
Qimmeq aamma utoqqaavallaalerpat,
napparsimalerpat ajoquteqalerpalluunniit
imaluunniit qaasuppallaarluni qimmit
allat inuilluunniit kiiniartarpagit
toqunneqarsinnaasarpoq.

Når en hvalp bliver født er den ganske lille, men
den vokser med ca. et kilo om ugen. Når den er
omkring en måned gammel og vejer ca. 4 kg, kan
den begynde at få almindeligt foder – indtil da dier
den hos sin mor.
Der kan være mange hvalpe i et kuld, og nogle
gange afliver man de svageste og de mindste,
der dårligst kan klare sig. Hvalpe og deres mor
har normalt en hundegård og et hundehus for sig
selv, mens hvalpene er små. Hvalpe må godt gå

løse, men kan være i fare for andre hunde der kan
angribe og æde dem.
Når hvalpen er 4 måneder gammel kan den spise
ligeså meget som en voksen hund. Det er meget
forskelligt, hvilken mad hundene får – fx tørfoder,
fisk, sæl eller hval.
Alle slædehunde skal holdes lænket, når de er
over 6 måneder gamle. Deres kæde er så lang, at
de kan bevæge sig rundt og også kan komme på
afstand af andre hunde, hvis de vil. I nogle byer og
bygder står alle hunde på en hundeplads, andre
steder lænkes de nær deres ejers hjem.
Når hvalpene er et halvt år gamle, kan man så
småt begynde at tage dem med på tur og lade
dem løbe med, så meget de kan. Derefter kan man
begynde at træne dem til at trække slæden, men
de er først udvoksede og kan trække som voksne
hunde, når de er over 1½ år gamle.
Slædehunde der er sunde og bliver passet godt,
kan blive over ti år gamle, men de fleste lever
ikke så længe. Det kan være et hårdt liv at være
slædehund, og de kan komme til skade under
kørsel eller i slagsmål med andre hunde. Det kan
også være nødvendigt at aflive hunden, hvis den
er for gammel, bliver syg eller skadet, eller hvis
den er for bidsk og har bidt andre hunde eller
mennesker.
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QIMMIP QIMUTTUP INUUNERA
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Qimmip qimuttup pissusissamisoortumik inunngorneraniit toquneranut.
Inuit qimmimik atuinerat. Suut qanga pisimanerannik nalunaarsukkat pisimasullu.
Piffissaq naapertorlugu pisimasut nalunaarsornerat.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Piffissaq pisullu ataatsimut eqqarsaatigalugit, qimmip qimuttup inuunera atuartut
takorloorsinnaalissavaat. Inuit qimmimik qimuttumik atuinerat qanorlu paarsisarnerat
oqaloqatigiinnermut aallaaviusinnaavoq. Inuunerup ingerlanerani meeraaneq,
inuusuttuuneq utoqqalinerlu kiisalu inuunermi piffissami aalajangersimasumi pisut
aallaavigalugit oqaloqatigiittoqarsinnaavoq.
Atuartut sulerissappat?
Atuartut ataatsimoorlutik piffissap ingerlaneranut uuttuutissaq allattarfissuarmi titarlugu
imaluunniit allunaasaq siaarlugu nivinngarsinnaavaat. Siullermik qimmip inuunerani pisut
assigiinngitsut allassimaffii pappiaqqat tulleriiaarlugit ivertinneqassapput. Atuagaq atuartut
isumassarsiorfigisinnaavaat, qimmilli qimuttup inuunera pillugu paasissutissanik allani
ujarlersinnaallutik.
Atuaqatigiit oqaloqatigiissutigisinnaasaat:
Qimmit qimuttut inuillu inuunerisa assigiinngissusaat assigiissusaallu. Atuartut nammineq
ulloq manna tikillugu inuunerminni pisut piffissamut uuttuutitut titarnermut tulleriiaarlugit
ikkussorsinnaavaat. Qanga pisussinnaalerlutillu oqalussinnaalerpat? Qanga atualerpat?
Qanga nukartaarpat imaluunniit qanga inuuneranni allanik pisoqarpa? Atuaqatigiit tamarmik
misigisaat arlaatigut assigiittoqarpat? Uumasut allat aamma inuuneri titarnertut piffissamut
uuttuummut inissitsiterneqarsinnaapput.

SLÆDEHUNDENS LIV
Faglige begreber:
Slædehundens naturlige livscyklus. Menneskets brug af hunden. Kronologi og begivenheder.
Tidslinjer.
Hvad handler opgaven om?
Eleverne danner sig et overblik over slædehundens liv ved at sammenholde tid og
begivenheder. Det kan være udgangspunkt for at tale om menneskers brug af slædehunden,
og hvordan man passer den og bruger den. Det kan også føre til snak om livsfaser så som
barndom, ungdom og alderdom og begivenheder på bestemte tidpunkter i livet.
Hvad skal eleverne?
Sammen skal eleverne lave en fælles tidslinje, som sættes på tavlen med tape, eller I kan
lave den på en snor, hvor elevernes sedler hænges op med klemmer. Eleverne skal først lave
sedler med forskellige begivenheder i slædehundens liv og derefter sætte dem i rækkefølge.
Eleverne kan finde inspiration i bogen, men kan også finde andre kilder til oplysninger om
slædehundes liv.
I klassen kan I tale om:
Forskelle og ligheder mellem slædehundens og menneskers liv. Eleverne kan lave deres
egen tidslinje over deres liv indtil nu. Hvornår kunne de gå og tale? Hvornår startede de
i skole? Hvornår fik de en lillebror, eller hvornår skete der andre ting i deres liv? Er der
begivenheder, der er ens for alle i klassen? I kan også lave tidslinjer for andre dyr.
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Qimmiaraq pinngoraangami mikisuaraasarpoq,
sapaatilli akunneranut 1 kilomik
oqimaannerulertarluni. Qaammatip missaanik
utoqqaassuseqaleraangami 4 kilop miss.
oqimaassuseqalertarpoq nerukkaatissanillu
nerisinnaalertarluni – tamanna tikillugu
anaanamini miluttarpoq.
Qimmit amerlasuunik piaqqiorsinnaasarput,
ilaannilu qimmiaqqat minnerit sanngiinnerusut
toqunneqartarlutik. Qimmiaqqat mikineranni
qimmiaqqat anaanaallu immikkut
ungaluneqartarput illoqartinneqarlutilluunniit.
Qimmiaqqat pitunneqartariaqanngillat, qimminilli
allanit saassunneqarlutik nerineqarsinnaagamik
sissuertariaqarlutik.
Qimmiaraq sisamanik qaammateqaleraangami
qimmitut inersimasutut neritigisinnaalertarpoq.
Qimmit assigiinngitsorpassuarnik
nerukkarneqartarput – soorlu nerukkaatissat
panertut, aalisakkat, puisi imaluunniit arfimineq.
Qimmit qimuttut 6-nik qaammateqalereersimasut
tamarmik pitunneqarsimasussaapput. Pituutaat
ima takitigisussaavoq, nikissinnaassaluni
kiisalu qimmit allat qimakkusukkunigit
qimassinnaassallugit. Illoqarfiit nunaqarfiillu ilaat
qimminut pituttuisarfeqarput, allanili qimmillip
najugaata eqqaani pituttaasarlutik.
Qimmiaraq ukiup affaanik

utoqqaassuseqaleraangat qimusserarnermi
pangalilluartillugu ilagineqarsinnaalertarpoq.
Tamatuma kingorna taava qimunnissaannut
sungiusarneqarsinnaalertarput, aatsaalli ukiup
aappaata affaanik utoqqaassuseqaleraangamik
inerilluarlutik inersimasutut qimussinnaalertarput.
Qimmit qimuttut peqqillutillu paarilluarneqartut
qulit sinnerlugit ukioqalersinnaapput, amerlanerilli
taama utoqqaatigilerneq ajorput. Qimmit qimuttut
ulorianartorsiorsinnaasarput, qimutsillutik
qimmilluunniit allat paallugit ajutoorsinnaapput.
Qimmeq aamma utoqqaavallaalerpat,
napparsimalerpat ajoquteqalerpalluunniit
imaluunniit qaasuppallaarluni qimmit
allat inuilluunniit kiiniartarpagit
toqunneqarsinnaasarpoq.

Når en hvalp bliver født er den ganske lille, men
den vokser med ca. et kilo om ugen. Når den er
omkring en måned gammel og vejer ca. 4 kg, kan
den begynde at få almindeligt foder – indtil da dier
den hos sin mor.
Der kan være mange hvalpe i et kuld, og nogle
gange afliver man de svageste og de mindste,
der dårligst kan klare sig. Hvalpe og deres mor
har normalt en hundegård og et hundehus for sig
selv, mens hvalpene er små. Hvalpe må godt gå

løse, men kan være i fare for andre hunde der kan
angribe og æde dem.
Når hvalpen er 4 måneder gammel kan den spise
ligeså meget som en voksen hund. Det er meget
forskelligt, hvilken mad hundene får – fx tørfoder,
fisk, sæl eller hval.
Alle slædehunde skal holdes lænket, når de er
over 6 måneder gamle. Deres kæde er så lang, at
de kan bevæge sig rundt og også kan komme på
afstand af andre hunde, hvis de vil. I nogle byer og
bygder står alle hunde på en hundeplads, andre
steder lænkes de nær deres ejers hjem.
Når hvalpene er et halvt år gamle, kan man så
småt begynde at tage dem med på tur og lade
dem løbe med, så meget de kan. Derefter kan man
begynde at træne dem til at trække slæden, men
de er først udvoksede og kan trække som voksne
hunde, når de er over 1½ år gamle.
Slædehunde der er sunde og bliver passet godt,
kan blive over ti år gamle, men de fleste lever
ikke så længe. Det kan være et hårdt liv at være
slædehund, og de kan komme til skade under
kørsel eller i slagsmål med andre hunde. Det kan
også være nødvendigt at aflive hunden, hvis den
er for gammel, bliver syg eller skadet, eller hvis
den er for bidsk og har bidt andre hunde eller
mennesker.
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QIMMIP
QIMUTTUP INUUNERA
SLÆDEHUNDENS LIV
Qimmip qimuttup inuunerani pisoqartaqaaq. Qimmip qimuttup inuunerata
takissusaa titartaganngorlugu maanna takutissavarsi.
Der sker mange ting i løbet af en slædehunds liv. I skal nu lave en tidslinje over
en slædehunds liv.

1
Qimmip qimuttup inuunerani
pisoq ataaseq toqqaruk. Pisoq
taanna pappiaqqamut allaguk.
Vælg en begivenhed i slædehundens liv.
Skriv begivenheden på et stykke papir.

Isini uisippai
Åbner øjnene

Isini uisippai
Åbner øjnene

2

Sapaatip akunneri
marluk
2 uger

Piffissap qanoq ilinera allaguk.
Skriv tidspunkt.

3

Billede af Icd2020 / Freepik.com

Piffissap titartarneranut
allakkat inissiguk.
Sæt sedlen på tidslinjen.

Isini uisippai
Åbner øjnene
Sa paatip akunneri
marlu k
2 uger
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Qimmiaraq pinngoraangami mikisuaraasarpoq,
sapaatilli akunneranut 1 kilomik
oqimaannerulertarluni. Qaammatip missaanik
utoqqaassuseqaleraangami 4 kilop miss.
oqimaassuseqalertarpoq nerukkaatissanillu
nerisinnaalertarluni – tamanna tikillugu
anaanamini miluttarpoq.
Qimmit amerlasuunik piaqqiorsinnaasarput,
ilaannilu qimmiaqqat minnerit sanngiinnerusut
toqunneqartarlutik. Qimmiaqqat mikineranni
qimmiaqqat anaanaallu immikkut
ungaluneqartarput illoqartinneqarlutilluunniit.
Qimmiaqqat pitunneqartariaqanngillat, qimminilli
allanit saassunneqarlutik nerineqarsinnaagamik
sissuertariaqarlutik.
Qimmiaraq sisamanik qaammateqaleraangami
qimmitut inersimasutut neritigisinnaalertarpoq.
Qimmit assigiinngitsorpassuarnik
nerukkarneqartarput – soorlu nerukkaatissat
panertut, aalisakkat, puisi imaluunniit arfimineq.
Qimmit qimuttut 6-nik qaammateqalereersimasut
tamarmik pitunneqarsimasussaapput. Pituutaat
ima takitigisussaavoq, nikissinnaassaluni
kiisalu qimmit allat qimakkusukkunigit
qimassinnaassallugit. Illoqarfiit nunaqarfiillu ilaat
qimminut pituttuisarfeqarput, allanili qimmillip
najugaata eqqaani pituttaasarlutik.
Qimmiaraq ukiup affaanik

utoqqaassuseqaleraangat qimusserarnermi
pangalilluartillugu ilagineqarsinnaalertarpoq.
Tamatuma kingorna taava qimunnissaannut
sungiusarneqarsinnaalertarput, aatsaalli ukiup
aappaata affaanik utoqqaassuseqaleraangamik
inerilluarlutik inersimasutut qimussinnaalertarput.
Qimmit qimuttut peqqillutillu paarilluarneqartut
qulit sinnerlugit ukioqalersinnaapput, amerlanerilli
taama utoqqaatigilerneq ajorput. Qimmit qimuttut
ulorianartorsiorsinnaasarput, qimutsillutik
qimmilluunniit allat paallugit ajutoorsinnaapput.
Qimmeq aamma utoqqaavallaalerpat,
napparsimalerpat ajoquteqalerpalluunniit
imaluunniit qaasuppallaarluni qimmit
allat inuilluunniit kiiniartarpagit
toqunneqarsinnaasarpoq.

Når en hvalp bliver født er den ganske lille, men
den vokser med ca. et kilo om ugen. Når den er
omkring en måned gammel og vejer ca. 4 kg, kan
den begynde at få almindeligt foder – indtil da dier
den hos sin mor.
Der kan være mange hvalpe i et kuld, og nogle
gange afliver man de svageste og de mindste,
der dårligst kan klare sig. Hvalpe og deres mor
har normalt en hundegård og et hundehus for sig
selv, mens hvalpene er små. Hvalpe må godt gå

løse, men kan være i fare for andre hunde der kan
angribe og æde dem.
Når hvalpen er 4 måneder gammel kan den spise
ligeså meget som en voksen hund. Det er meget
forskelligt, hvilken mad hundene får – fx tørfoder,
fisk, sæl eller hval.
Alle slædehunde skal holdes lænket, når de er
over 6 måneder gamle. Deres kæde er så lang, at
de kan bevæge sig rundt og også kan komme på
afstand af andre hunde, hvis de vil. I nogle byer og
bygder står alle hunde på en hundeplads, andre
steder lænkes de nær deres ejers hjem.
Når hvalpene er et halvt år gamle, kan man så
småt begynde at tage dem med på tur og lade
dem løbe med, så meget de kan. Derefter kan man
begynde at træne dem til at trække slæden, men
de er først udvoksede og kan trække som voksne
hunde, når de er over 1½ år gamle.
Slædehunde der er sunde og bliver passet godt,
kan blive over ti år gamle, men de fleste lever
ikke så længe. Det kan være et hårdt liv at være
slædehund, og de kan komme til skade under
kørsel eller i slagsmål med andre hunde. Det kan
også være nødvendigt at aflive hunden, hvis den
er for gammel, bliver syg eller skadet, eller hvis
den er for bidsk og har bidt andre hunde eller
mennesker.
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Piffissap titartarneranut ilanngussinnaasassinnut isummersuuttaasinnaasut:
Ideer til begivenheder I kan have med på jeres tidslinje:

Kinguaassiorsinnaanngorpoq
Er kønsmoden

Erniaavoq
Bliver født

Toquvoq
Dør

Immuttuutini katappai
Taber mælketænder

Arnamini immuttussaaq
Drikker mælk hos moren
Nakorsaammik kapitissaaq
Skal vaccineres
Piaqqivoq
Får unger
Nammineq nerisinnaalerpoq
Kan selv spise mad
Nikuissinnaavoq
Kan stå op
Qamutit sanianni pangalissinnaavoq
Kan løbe med slæde

Isini uisippai
Åbner øjnene

Piaqqat inaanniit anivoq
Kommer ud af hvalpehulen

Pisimasinnaasunik amerlanernik nammineq nassaarniarit
Find selv flere begivenheder
Qimmit qimmillu qimuttut pillugit atuakkat allat atuagaateqarfimmi nassaarisinnaavatit
Du kan finde andre bøger på biblioteket om hunde og slædehunde
Inuit ilisarisimasasi qimmit qimuttut inuunerat pillugu ilisimasallit apersorsinnaavasi
I kan spørge folk I kender, som ved noget om slædehundens liv
2/2

32

ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

PERIUTSIT OQAATSILLU

ADFÆRD OG SPROG

Inuit ilaat isumaqarput qimmit qimuttut amaqqutut isikkoqarlutillu pissuseqartut. Qimmip
qimuttup soorlu puddelhundimiit amaqqumut assigunerunera ilumoorpoq, qimmillu qimuttut
eqimattakkaat amaqqunut eqimattakkaanut assigusinnaapput, qimmilli qimuttut qimminit
allaanerusunit tamanit qaninnerusumik amaqqumut ilaqutaanngillat.
Qimmit qimuttut ilaatigut nipiliornermikkut amaqqunut assigusinnaapput.
Qaqutikkut qiluttarput, assigiinngitsorpassuarnilli soorlu
miaggoorlutillu qiluttarput, qimmerlu qimuttoq aamma
miaggooraangami amaqqumut assigusinnaalluni.
Qimminit qujagisanit illup iluaniittunit qimmit
qimuttut ’nujuarnertut’ pissuseqarsinnaapput.
Tamatumunnga pissutaavoq, qimmit qimuttut
sulinermi ikiortissatut perorsarneqartarlutillu
sungiusarneqartarnerat, tamannalu qimminut
qujagisanut inuit akornanniittussianut
allaaneroqaaq. Qimmit qimuttut soorlu
qimminit qujagisanit qimmeqatitik
ilaginerusarpaat, annikinnerusumillu inunnut
atassuteqartuullutik. Taamaammat periusaat
allanit allaaneruvoq. Inuit qimminik
qimuttunik sungiussisimanngitsut
qimmit periusaat paasinerlullugu
nujuartutut qaasuttutullu
isigisinnaasarpaat, taanna qimmitut
qujagisatut unatutigalunilu
eqqissisimatiginngimmat.
Qimmit imminnut
kamaassinnaapput. Taamaammat

qimmeqatiminniit qimaasinnaalersillugit pituutaat
takissusilerneqartarput. Qimmit qimuttut pituttaanissaannut
inatsiseqanngikkallarmat, qimmit qimuttut angalaannartut
ilaatigut meeraaqqat kimmartarnikuuaat toqullugit.
Qujanartumilli tamanna maanna qaqutigoortorujussuuvoq.
Qimmilli qimuttut angisoorsuupput nukittoqalutillu,
peqqarniitsumillu periuseqarsinnaallutik.
Qunusaarneqartutut misigigaangamik aamma imminnut
illersorniartarput, imaluunniit nerisassatik piaqqatilluunniit
illersorniartarlugit.
Qimmeq qunusaarneqartutut isiginersoq imaluunniit
qunusaarinersoq paasisinnaassagaanni, qimmit
pissusaat ilikkarluarsimasariaqarput. Qimmip aqupilluni
kigutini saqqummeraangagit tamanna isumaqartarpoq
qimmeq kamattoq imaluunniit qunusoq, taamaammallu
saassussisinnaasoq. Qimmeq pamiuni aalatillugu,
innartarluni pississaartoq, tassaasarpoq qimmeq
nuannaarlunilu inussiarnersoq. Qimmilli qimuttut
nukittoqimmata ipittunillu kiguteqarlutik, qimmeq
qanillattorlugu pattalaarniaraanni, qimmeq ilisarisimallugulu
pissusilersornermigut oqariartuutai paasilluarlugit
qulakkiivissorsimasariaqarpoq. Qimmeq qimuttoq
pituutaqanngitsoq imaluunniit ilisarisimalluanngisaq
qanillattorneqanngisaannassaaq.

Nogle mennesker synes, at slædehunde
ligner og opfører sig som ulve. Det er rigtigt,
at slædehunden ligner en ulv mere, end fx en
puddelhund gør, og grupper af slædehunde kan
minde om ulvekobler, men slædehunden er ikke
tættere i familie med ulve, end alle andre hunde er.
En ting, der får slædehunde til at minde om ulve,
er deres lyde. De gør sjældent, men har mange
andre forskellige hyle- og bjæffetoner, og når
slædehunde tuder, kan det minde om ulves hyl.

hunde. Før man fik love om, at slædehunde skulle
være lænket, skete der indimellem ulykker, hvor
små børn blev bidt og dræbt af løse slædehunde.
Det sker heldigvis meget sjældent nu.
Men slædehunde er store og stærke dyr, og
de kan være voldsomme i deres adfærd. De vil
også forsvare sig, hvis de føler sig truet, eller vil
beskytte deres mad eller deres hvalpe.
Man skal kende hundens tegn for at vide, om den
føler sig truet eller truer dig. Hvis en hund viser

tænder, går ned i knæ og lægger ørerne tilbage,
giver den tegn om at den er vred eller bange, og
at den kan finde på at angribe. En hund der logrer,
lægger sig på ryggen og springer rundt, er ofte
en glad og venlig hund. Men fordi slædehunde er
stærke dyr med spidse tænder, skal man være
helt sikker på, at man kender hunden og forstår
dens signaler, før man kommer tæt på den eller
rører ved den. Man skal aldrig gå hen til en løs
slædehund eller til en slædehund, som man ikke
kender godt.

Slædehunde kan godt opføre sig på måder,
der virker ’vilde’ i sammenligning med hunde,
der er kæledyr eller familiehunde. Det er fordi
slædehunde opdrages og trænes til at være
arbejdshunde, og det er meget anderledes end
for hunde, der er kæledyr og bor tæt sammen
med mennesker. Slædehunde er for eksempel
meget mere sammen med andre hunde end
en familiehund er. Derfor er deres adfærd
forskellig. Folk, der ikke er vant til at være tæt på
slædehunde, kan godt misforstå slædehundens
adfærd og opfatte den som vild eller aggressiv,
fordi den ikke opfører sig kælent eller roligt, som
en familiehund plejer.
Hundene kan godt finde på at slås med hinanden.
Derfor skal deres lænker være så lange, at en
hund altid kan komme i væk i sikkerhed fra andre
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PERIUTSIT OQAATSILLU
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Nakkutiginninneq pisunillu allaaserinninneq. Pissusilersorneq, timip oqariartuutai,
kalerrisaarutit, atassuteqaqatigiinneq
Suliassaq sumut tunngasuua?
Qimmip kalerrisaarutai takuneqarsinnaasut qanoq paasineri naapertorlugit, atuartut
issuaagaangamik pissusilersuutit qanoq isumaqarnerisa paasinissaannut sungiusartarput.
Qimmip qimuttup qanoq innerluni takussutissiissutai atuartut eqqoriarnissaannut
sungiusarsinnaapput. Qimmip qimuttup kalerrisaarutai atuartut ilikkarnerugunikkit, taava
qimmit qimuttut akornanniinnissaminnut pikkorinnerulissapput.
Atuartut sulerissappat?
Assit assigiinngitsut naapertorlugit, qimmit qimuttut pissusilersornermikkut timimillu
oqariartuutaatigut qanoq kalerrisaariniarnersut atuartut namminneq oqaatsiminnik
nassuiassavaat. Pissusilersornerit kalerrisaarinerillu qanoq isumaqartinnerlugit
”inuit oqaasii” atorlugit atuartut nassuiaassapput. Atuartut marlukkaarlutik
suleqatigiissinnaapput, kingornalu allatatik atuaqatimik allataannut assersuuttassavaat.
Atuaqatigiit makkua oqaluuserisinnaavasi:
Qimmit aalajangersimasumik pissusilersorlutillu timaat immikkuullarissumik
oqariartuuteqartut takunikuuvisigit? Tamakkua qanoq isumaqarpat qanorlu iliorpisi? Qimmit
isiginnaarsinnaagussigit, skemaliorlusi taakkua pissusilersornerat, timaasa oqariartuutaat
nipiliornerilu allattorsinnaavasi.

ADFÆRD OG SPROG
Faglige begreber:
Observation og beskrivelse. Adfærd, kropssprog, signaler, kommunikation
Hvad handler opgaven om?
Når eleverne tolker og oversætter slædehundens visuelle signaler, øver de sig i at
afkode adfærd. Eleverne kan træne at genkende bestemte tegn, der viser slædehundens
humør. Eleverne kan blive bedre til at omgås slædehunde, når de er mere fortrolige med
slædehundens signaler.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal med egne ord beskrive adfærd og kropssprog hos slædehunde ud fra de
forskellige billeder. Deres tolkninger af adfærd og signaler skal også omsættes til sætninger
på “menneskesprog”. Eleverne kan samarbejde om opgaven parvis og sammenligne deres
sætninger efterfølgende i klassen.
I klassen kan I tale om:
Har I oplevet situationer, hvor hunde havde en bestemt adfærd og et særligt kropssprog?
Hvad betød det, og hvad gjorde I? Hvis I har mulighed for at observere hunde, kan I lave et
skema til at notere adfærd, kropssprog og lyde.
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Inuit ilaat isumaqarput qimmit qimuttut amaqqutut isikkoqarlutillu pissuseqartut. Qimmip
qimuttup soorlu puddelhundimiit amaqqumut assigunerunera ilumoorpoq, qimmillu qimuttut
eqimattakkaat amaqqunut eqimattakkaanut assigusinnaapput, qimmilli qimuttut qimminit
allaanerusunit tamanit qaninnerusumik amaqqumut ilaqutaanngillat.
Qimmit qimuttut ilaatigut nipiliornermikkut amaqqunut assigusinnaapput.
Qaqutikkut qiluttarput, assigiinngitsorpassuarnilli soorlu
miaggoorlutillu qiluttarput, qimmerlu qimuttoq aamma
miaggooraangami amaqqumut assigusinnaalluni.
Qimminit qujagisanit illup iluaniittunit qimmit
qimuttut ’nujuarnertut’ pissuseqarsinnaapput.
Tamatumunnga pissutaavoq, qimmit qimuttut
sulinermi ikiortissatut perorsarneqartarlutillu
sungiusarneqartarnerat, tamannalu qimminut
qujagisanut inuit akornanniittussianut
allaaneroqaaq. Qimmit qimuttut soorlu
qimminit qujagisanit qimmeqatitik
ilaginerusarpaat, annikinnerusumillu inunnut
atassuteqartuullutik. Taamaammat periusaat
allanit allaaneruvoq. Inuit qimminik
qimuttunik sungiussisimanngitsut
qimmit periusaat paasinerlullugu
nujuartutut qaasuttutullu
isigisinnaasarpaat, taanna qimmitut
qujagisatut unatutigalunilu
eqqissisimatiginngimmat.
Qimmit imminnut
kamaassinnaapput. Taamaammat

qimmeqatiminniit qimaasinnaalersillugit pituutaat
takissusilerneqartarput. Qimmit qimuttut pituttaanissaannut
inatsiseqanngikkallarmat, qimmit qimuttut angalaannartut
ilaatigut meeraaqqat kimmartarnikuuaat toqullugit.
Qujanartumilli tamanna maanna qaqutigoortorujussuuvoq.
Qimmilli qimuttut angisoorsuupput nukittoqalutillu,
peqqarniitsumillu periuseqarsinnaallutik.
Qunusaarneqartutut misigigaangamik aamma imminnut
illersorniartarput, imaluunniit nerisassatik piaqqatilluunniit
illersorniartarlugit.
Qimmeq qunusaarneqartutut isiginersoq imaluunniit
qunusaarinersoq paasisinnaassagaanni, qimmit
pissusaat ilikkarluarsimasariaqarput. Qimmip aqupilluni
kigutini saqqummeraangagit tamanna isumaqartarpoq
qimmeq kamattoq imaluunniit qunusoq, taamaammallu
saassussisinnaasoq. Qimmeq pamiuni aalatillugu,
innartarluni pississaartoq, tassaasarpoq qimmeq
nuannaarlunilu inussiarnersoq. Qimmilli qimuttut
nukittoqimmata ipittunillu kiguteqarlutik, qimmeq
qanillattorlugu pattalaarniaraanni, qimmeq ilisarisimallugulu
pissusilersornermigut oqariartuutai paasilluarlugit
qulakkiivissorsimasariaqarpoq. Qimmeq qimuttoq
pituutaqanngitsoq imaluunniit ilisarisimalluanngisaq
qanillattorneqanngisaannassaaq.

Nogle mennesker synes, at slædehunde
ligner og opfører sig som ulve. Det er rigtigt,
at slædehunden ligner en ulv mere, end fx en
puddelhund gør, og grupper af slædehunde kan
minde om ulvekobler, men slædehunden er ikke
tættere i familie med ulve, end alle andre hunde er.
En ting, der får slædehunde til at minde om ulve,
er deres lyde. De gør sjældent, men har mange
andre forskellige hyle- og bjæffetoner, og når
slædehunde tuder, kan det minde om ulves hyl.

hunde. Før man fik love om, at slædehunde skulle
være lænket, skete der indimellem ulykker, hvor
små børn blev bidt og dræbt af løse slædehunde.
Det sker heldigvis meget sjældent nu.
Men slædehunde er store og stærke dyr, og
de kan være voldsomme i deres adfærd. De vil
også forsvare sig, hvis de føler sig truet, eller vil
beskytte deres mad eller deres hvalpe.
Man skal kende hundens tegn for at vide, om den
føler sig truet eller truer dig. Hvis en hund viser

tænder, går ned i knæ og lægger ørerne tilbage,
giver den tegn om at den er vred eller bange, og
at den kan finde på at angribe. En hund der logrer,
lægger sig på ryggen og springer rundt, er ofte
en glad og venlig hund. Men fordi slædehunde er
stærke dyr med spidse tænder, skal man være
helt sikker på, at man kender hunden og forstår
dens signaler, før man kommer tæt på den eller
rører ved den. Man skal aldrig gå hen til en løs
slædehund eller til en slædehund, som man ikke
kender godt.

Slædehunde kan godt opføre sig på måder,
der virker ’vilde’ i sammenligning med hunde,
der er kæledyr eller familiehunde. Det er fordi
slædehunde opdrages og trænes til at være
arbejdshunde, og det er meget anderledes end
for hunde, der er kæledyr og bor tæt sammen
med mennesker. Slædehunde er for eksempel
meget mere sammen med andre hunde end
en familiehund er. Derfor er deres adfærd
forskellig. Folk, der ikke er vant til at være tæt på
slædehunde, kan godt misforstå slædehundens
adfærd og opfatte den som vild eller aggressiv,
fordi den ikke opfører sig kælent eller roligt, som
en familiehund plejer.
Hundene kan godt finde på at slås med hinanden.
Derfor skal deres lænker være så lange, at en
hund altid kan komme i væk i sikkerhed fra andre
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ADFÆRD OG SPROG
Qimmeq isigalugu periusaa timaatalu
iliuusaa maluginiarukkit, qimmeq
nuannaarnersoq isumalunnersorluunniit
paasisinnaavat. Nalunavianngilat qimmip
pamiuni qullarlugu aalatikkaangamiuk
nuannaartartoq. Qimmip qimuttup
periusai timaatalu iliuutsimigut
oqariartuutai, qimminut allanut
inunnullu oqariartuutaasinnaapput.
Qimmip iliuutsimigut oqariartuutai
nalunngikkukkit, qimmeq
nuannaarnersoq takusinnaassavat,
qanorlu iliussallutit nalussanagu.
Qimmip qimuttup periusai timaatalu
oqariartuutai pillugit atuartinnak, (qitsuk)
pillugu assersuusiaq siulliullugu atuaruk.

Hvis man kigger på en hund og dens
adfærd og kropssprog, kan man finde
ud af, om hunden er glad eller sur.
Slædehundes adfærd og kropssprog er
signaler eller tegn til andre.
Når man kender forskellige signaler fra
slædehunde, kan det hjælpe til at forstå
situationen, og hvordan man selv kan
opføre sig.
Læs først eksemplet med et andet dyr
(kat) inden du laver det samme med
slædehundens adfærd og kropssprog:

Qitsuk qanoq
iliorpa? Qanoq
isikkoqarpa/
sorpasippa?
Hvad gør katten?
Hvordan ser den
ud imens?

Qitsuup periusaa
timaatalu
oqariartutaa qanoq
isumaqarsoraagit?
Hvad tror du
kattens adfærd
og kropssprog
betyder?

“Inuit oqaasiinut”
nutserlugit
qanoq
oqaatigisinnaavigit?
Kan du
oversætte det
til en sætning på
“menneskesprog”?

Qitsuk aatsaqqavoq

Qitsuk AARLERI-

Peerit

kigutini

SAARIVOQ

Anigit

nittarlugit. Meqqui

imaluunniit

tikkorsimapput

QUNUSAARIVOQ.

pamiua torsutsilluni.
Katten har åben mund
og viser tænder.

Gå væk
Forsvind

At katten vil
advare eller
skræmme.

Pelsen stritter og
halen er tyk.
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Inuit ilaat isumaqarput qimmit qimuttut amaqqutut isikkoqarlutillu pissuseqartut. Qimmip
qimuttup soorlu puddelhundimiit amaqqumut assigunerunera ilumoorpoq, qimmillu qimuttut
eqimattakkaat amaqqunut eqimattakkaanut assigusinnaapput, qimmilli qimuttut qimminit
allaanerusunit tamanit qaninnerusumik amaqqumut ilaqutaanngillat.
Qimmit qimuttut ilaatigut nipiliornermikkut amaqqunut assigusinnaapput.
Qaqutikkut qiluttarput, assigiinngitsorpassuarnilli soorlu
miaggoorlutillu qiluttarput, qimmerlu qimuttoq aamma
miaggooraangami amaqqumut assigusinnaalluni.
Qimminit qujagisanit illup iluaniittunit qimmit
qimuttut ’nujuarnertut’ pissuseqarsinnaapput.
Tamatumunnga pissutaavoq, qimmit qimuttut
sulinermi ikiortissatut perorsarneqartarlutillu
sungiusarneqartarnerat, tamannalu qimminut
qujagisanut inuit akornanniittussianut
allaaneroqaaq. Qimmit qimuttut soorlu
qimminit qujagisanit qimmeqatitik
ilaginerusarpaat, annikinnerusumillu inunnut
atassuteqartuullutik. Taamaammat periusaat
allanit allaaneruvoq. Inuit qimminik
qimuttunik sungiussisimanngitsut
qimmit periusaat paasinerlullugu
nujuartutut qaasuttutullu
isigisinnaasarpaat, taanna qimmitut
qujagisatut unatutigalunilu
eqqissisimatiginngimmat.
Qimmit imminnut
kamaassinnaapput. Taamaammat
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qimmeqatiminniit qimaasinnaalersillugit pituutaat
takissusilerneqartarput. Qimmit qimuttut pituttaanissaannut
inatsiseqanngikkallarmat, qimmit qimuttut angalaannartut
ilaatigut meeraaqqat kimmartarnikuuaat toqullugit.
Qujanartumilli tamanna maanna qaqutigoortorujussuuvoq.
Qimmilli qimuttut angisoorsuupput nukittoqalutillu,
peqqarniitsumillu periuseqarsinnaallutik.
Qunusaarneqartutut misigigaangamik aamma imminnut
illersorniartarput, imaluunniit nerisassatik piaqqatilluunniit
illersorniartarlugit.
Qimmeq qunusaarneqartutut isiginersoq imaluunniit
qunusaarinersoq paasisinnaassagaanni, qimmit
pissusaat ilikkarluarsimasariaqarput. Qimmip aqupilluni
kigutini saqqummeraangagit tamanna isumaqartarpoq
qimmeq kamattoq imaluunniit qunusoq, taamaammallu
saassussisinnaasoq. Qimmeq pamiuni aalatillugu,
innartarluni pississaartoq, tassaasarpoq qimmeq
nuannaarlunilu inussiarnersoq. Qimmilli qimuttut
nukittoqimmata ipittunillu kiguteqarlutik, qimmeq
qanillattorlugu pattalaarniaraanni, qimmeq ilisarisimallugulu
pissusilersornermigut oqariartuutai paasilluarlugit
qulakkiivissorsimasariaqarpoq. Qimmeq qimuttoq
pituutaqanngitsoq imaluunniit ilisarisimalluanngisaq
qanillattorneqanngisaannassaaq.

Nogle mennesker synes, at slædehunde
ligner og opfører sig som ulve. Det er rigtigt,
at slædehunden ligner en ulv mere, end fx en
puddelhund gør, og grupper af slædehunde kan
minde om ulvekobler, men slædehunden er ikke
tættere i familie med ulve, end alle andre hunde er.
En ting, der får slædehunde til at minde om ulve,
er deres lyde. De gør sjældent, men har mange
andre forskellige hyle- og bjæffetoner, og når
slædehunde tuder, kan det minde om ulves hyl.

hunde. Før man fik love om, at slædehunde skulle
være lænket, skete der indimellem ulykker, hvor
små børn blev bidt og dræbt af løse slædehunde.
Det sker heldigvis meget sjældent nu.
Men slædehunde er store og stærke dyr, og
de kan være voldsomme i deres adfærd. De vil
også forsvare sig, hvis de føler sig truet, eller vil
beskytte deres mad eller deres hvalpe.
Man skal kende hundens tegn for at vide, om den
føler sig truet eller truer dig. Hvis en hund viser

tænder, går ned i knæ og lægger ørerne tilbage,
giver den tegn om at den er vred eller bange, og
at den kan finde på at angribe. En hund der logrer,
lægger sig på ryggen og springer rundt, er ofte
en glad og venlig hund. Men fordi slædehunde er
stærke dyr med spidse tænder, skal man være
helt sikker på, at man kender hunden og forstår
dens signaler, før man kommer tæt på den eller
rører ved den. Man skal aldrig gå hen til en løs
slædehund eller til en slædehund, som man ikke
kender godt.

Slædehunde kan godt opføre sig på måder,
der virker ’vilde’ i sammenligning med hunde,
der er kæledyr eller familiehunde. Det er fordi
slædehunde opdrages og trænes til at være
arbejdshunde, og det er meget anderledes end
for hunde, der er kæledyr og bor tæt sammen
med mennesker. Slædehunde er for eksempel
meget mere sammen med andre hunde end
en familiehund er. Derfor er deres adfærd
forskellig. Folk, der ikke er vant til at være tæt på
slædehunde, kan godt misforstå slædehundens
adfærd og opfatte den som vild eller aggressiv,
fordi den ikke opfører sig kælent eller roligt, som
en familiehund plejer.
Hundene kan godt finde på at slås med hinanden.
Derfor skal deres lænker være så lange, at en
hund altid kan komme i væk i sikkerhed fra andre
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Qimmit qimuttut assini qanoq isikkoqarlutillu sulerinerat skemami allassavat. Tamatuma
kingorna, illit paasinninnittut susoqarnera nammineq oqariaatsit atorlugu allassavat.
Du skal skrive i skemaet, hvordan slædehundene på billederne ser ud, og hvad de gør.
Bagefter skal du skrive, hvad du tror det betyder, hvis du skulle sige det med dine egne ord.

Qimmeq qimuttoq
suleriva? Qanoq
isikkoqarpa /sorpasippa?
Hvad gør slædehunden?
Hvordan ser den ud imens?
Qimmip qimuttup
pissusilersornera
timaatalu oqariartuutai
qanoq isumaqarsoraagit?
Allanik siunnersuutteqarsinnaavutit
Hvad tror du slædehundens
adfærd og kropssprog betyder? Giv gerne flere forslag
”Inuit oqaasiinut”
nutserlugit
oqaatigisinnaavigit?
Kan du oversætte
det til en sætning på
“menneskesprog”?
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Inuit ilaat isumaqarput qimmit qimuttut amaqqutut isikkoqarlutillu pissuseqartut. Qimmip
qimuttup soorlu puddelhundimiit amaqqumut assigunerunera ilumoorpoq, qimmillu qimuttut
eqimattakkaat amaqqunut eqimattakkaanut assigusinnaapput, qimmilli qimuttut qimminit
allaanerusunit tamanit qaninnerusumik amaqqumut ilaqutaanngillat.
Qimmit qimuttut ilaatigut nipiliornermikkut amaqqunut assigusinnaapput.
Qaqutikkut qiluttarput, assigiinngitsorpassuarnilli soorlu
miaggoorlutillu qiluttarput, qimmerlu qimuttoq aamma
miaggooraangami amaqqumut assigusinnaalluni.
Qimminit qujagisanit illup iluaniittunit qimmit
qimuttut ’nujuarnertut’ pissuseqarsinnaapput.
Tamatumunnga pissutaavoq, qimmit qimuttut
sulinermi ikiortissatut perorsarneqartarlutillu
sungiusarneqartarnerat, tamannalu qimminut
qujagisanut inuit akornanniittussianut
allaaneroqaaq. Qimmit qimuttut soorlu
qimminit qujagisanit qimmeqatitik
ilaginerusarpaat, annikinnerusumillu inunnut
atassuteqartuullutik. Taamaammat periusaat
allanit allaaneruvoq. Inuit qimminik
qimuttunik sungiussisimanngitsut
qimmit periusaat paasinerlullugu
nujuartutut qaasuttutullu
isigisinnaasarpaat, taanna qimmitut
qujagisatut unatutigalunilu
eqqissisimatiginngimmat.
Qimmit imminnut
kamaassinnaapput. Taamaammat
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qimmeqatiminniit qimaasinnaalersillugit pituutaat
takissusilerneqartarput. Qimmit qimuttut pituttaanissaannut
inatsiseqanngikkallarmat, qimmit qimuttut angalaannartut
ilaatigut meeraaqqat kimmartarnikuuaat toqullugit.
Qujanartumilli tamanna maanna qaqutigoortorujussuuvoq.
Qimmilli qimuttut angisoorsuupput nukittoqalutillu,
peqqarniitsumillu periuseqarsinnaallutik.
Qunusaarneqartutut misigigaangamik aamma imminnut
illersorniartarput, imaluunniit nerisassatik piaqqatilluunniit
illersorniartarlugit.
Qimmeq qunusaarneqartutut isiginersoq imaluunniit
qunusaarinersoq paasisinnaassagaanni, qimmit
pissusaat ilikkarluarsimasariaqarput. Qimmip aqupilluni
kigutini saqqummeraangagit tamanna isumaqartarpoq
qimmeq kamattoq imaluunniit qunusoq, taamaammallu
saassussisinnaasoq. Qimmeq pamiuni aalatillugu,
innartarluni pississaartoq, tassaasarpoq qimmeq
nuannaarlunilu inussiarnersoq. Qimmilli qimuttut
nukittoqimmata ipittunillu kiguteqarlutik, qimmeq
qanillattorlugu pattalaarniaraanni, qimmeq ilisarisimallugulu
pissusilersornermigut oqariartuutai paasilluarlugit
qulakkiivissorsimasariaqarpoq. Qimmeq qimuttoq
pituutaqanngitsoq imaluunniit ilisarisimalluanngisaq
qanillattorneqanngisaannassaaq.

Nogle mennesker synes, at slædehunde
ligner og opfører sig som ulve. Det er rigtigt,
at slædehunden ligner en ulv mere, end fx en
puddelhund gør, og grupper af slædehunde kan
minde om ulvekobler, men slædehunden er ikke
tættere i familie med ulve, end alle andre hunde er.
En ting, der får slædehunde til at minde om ulve,
er deres lyde. De gør sjældent, men har mange
andre forskellige hyle- og bjæffetoner, og når
slædehunde tuder, kan det minde om ulves hyl.

hunde. Før man fik love om, at slædehunde skulle
være lænket, skete der indimellem ulykker, hvor
små børn blev bidt og dræbt af løse slædehunde.
Det sker heldigvis meget sjældent nu.
Men slædehunde er store og stærke dyr, og
de kan være voldsomme i deres adfærd. De vil
også forsvare sig, hvis de føler sig truet, eller vil
beskytte deres mad eller deres hvalpe.
Man skal kende hundens tegn for at vide, om den
føler sig truet eller truer dig. Hvis en hund viser

tænder, går ned i knæ og lægger ørerne tilbage,
giver den tegn om at den er vred eller bange, og
at den kan finde på at angribe. En hund der logrer,
lægger sig på ryggen og springer rundt, er ofte
en glad og venlig hund. Men fordi slædehunde er
stærke dyr med spidse tænder, skal man være
helt sikker på, at man kender hunden og forstår
dens signaler, før man kommer tæt på den eller
rører ved den. Man skal aldrig gå hen til en løs
slædehund eller til en slædehund, som man ikke
kender godt.

Slædehunde kan godt opføre sig på måder,
der virker ’vilde’ i sammenligning med hunde,
der er kæledyr eller familiehunde. Det er fordi
slædehunde opdrages og trænes til at være
arbejdshunde, og det er meget anderledes end
for hunde, der er kæledyr og bor tæt sammen
med mennesker. Slædehunde er for eksempel
meget mere sammen med andre hunde end
en familiehund er. Derfor er deres adfærd
forskellig. Folk, der ikke er vant til at være tæt på
slædehunde, kan godt misforstå slædehundens
adfærd og opfatte den som vild eller aggressiv,
fordi den ikke opfører sig kælent eller roligt, som
en familiehund plejer.
Hundene kan godt finde på at slås med hinanden.
Derfor skal deres lænker være så lange, at en
hund altid kan komme i væk i sikkerhed fra andre
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Qimmeq qimuttoq suleriva?
Qanoq isikkoqarpa /sorpasippa?
Hvad gør slædehunden?
Hvordan ser den ud imens?
Qimmip qimuttup
pissusilersornera timaatalu
oqariartuutai qanoq
isumaqarsoraagit? Allanik
siunnersuutteqarsinnaavutit
Hvad tror du slædehundens
adfærd og kropssprog betyder?
Giv gerne flere forslag
”Inuit oqaasiinut” nutserlugit
oqaatigisinnaavigit?
Kan du oversætte det til en
sætning på “menneskesprog”?
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Inuit ilaat isumaqarput qimmit qimuttut amaqqutut isikkoqarlutillu pissuseqartut. Qimmip
qimuttup soorlu puddelhundimiit amaqqumut assigunerunera ilumoorpoq, qimmillu qimuttut
eqimattakkaat amaqqunut eqimattakkaanut assigusinnaapput, qimmilli qimuttut qimminit
allaanerusunit tamanit qaninnerusumik amaqqumut ilaqutaanngillat.
Qimmit qimuttut ilaatigut nipiliornermikkut amaqqunut assigusinnaapput.
Qaqutikkut qiluttarput, assigiinngitsorpassuarnilli soorlu
miaggoorlutillu qiluttarput, qimmerlu qimuttoq aamma
miaggooraangami amaqqumut assigusinnaalluni.
Qimminit qujagisanit illup iluaniittunit qimmit
qimuttut ’nujuarnertut’ pissuseqarsinnaapput.
Tamatumunnga pissutaavoq, qimmit qimuttut
sulinermi ikiortissatut perorsarneqartarlutillu
sungiusarneqartarnerat, tamannalu qimminut
qujagisanut inuit akornanniittussianut
allaaneroqaaq. Qimmit qimuttut soorlu
qimminit qujagisanit qimmeqatitik
ilaginerusarpaat, annikinnerusumillu inunnut
atassuteqartuullutik. Taamaammat periusaat
allanit allaaneruvoq. Inuit qimminik
qimuttunik sungiussisimanngitsut
qimmit periusaat paasinerlullugu
nujuartutut qaasuttutullu
isigisinnaasarpaat, taanna qimmitut
qujagisatut unatutigalunilu
eqqissisimatiginngimmat.
Qimmit imminnut
kamaassinnaapput. Taamaammat
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qimmeqatiminniit qimaasinnaalersillugit pituutaat
takissusilerneqartarput. Qimmit qimuttut pituttaanissaannut
inatsiseqanngikkallarmat, qimmit qimuttut angalaannartut
ilaatigut meeraaqqat kimmartarnikuuaat toqullugit.
Qujanartumilli tamanna maanna qaqutigoortorujussuuvoq.
Qimmilli qimuttut angisoorsuupput nukittoqalutillu,
peqqarniitsumillu periuseqarsinnaallutik.
Qunusaarneqartutut misigigaangamik aamma imminnut
illersorniartarput, imaluunniit nerisassatik piaqqatilluunniit
illersorniartarlugit.
Qimmeq qunusaarneqartutut isiginersoq imaluunniit
qunusaarinersoq paasisinnaassagaanni, qimmit
pissusaat ilikkarluarsimasariaqarput. Qimmip aqupilluni
kigutini saqqummeraangagit tamanna isumaqartarpoq
qimmeq kamattoq imaluunniit qunusoq, taamaammallu
saassussisinnaasoq. Qimmeq pamiuni aalatillugu,
innartarluni pississaartoq, tassaasarpoq qimmeq
nuannaarlunilu inussiarnersoq. Qimmilli qimuttut
nukittoqimmata ipittunillu kiguteqarlutik, qimmeq
qanillattorlugu pattalaarniaraanni, qimmeq ilisarisimallugulu
pissusilersornermigut oqariartuutai paasilluarlugit
qulakkiivissorsimasariaqarpoq. Qimmeq qimuttoq
pituutaqanngitsoq imaluunniit ilisarisimalluanngisaq
qanillattorneqanngisaannassaaq.

Nogle mennesker synes, at slædehunde
ligner og opfører sig som ulve. Det er rigtigt,
at slædehunden ligner en ulv mere, end fx en
puddelhund gør, og grupper af slædehunde kan
minde om ulvekobler, men slædehunden er ikke
tættere i familie med ulve, end alle andre hunde er.
En ting, der får slædehunde til at minde om ulve,
er deres lyde. De gør sjældent, men har mange
andre forskellige hyle- og bjæffetoner, og når
slædehunde tuder, kan det minde om ulves hyl.

hunde. Før man fik love om, at slædehunde skulle
være lænket, skete der indimellem ulykker, hvor
små børn blev bidt og dræbt af løse slædehunde.
Det sker heldigvis meget sjældent nu.
Men slædehunde er store og stærke dyr, og
de kan være voldsomme i deres adfærd. De vil
også forsvare sig, hvis de føler sig truet, eller vil
beskytte deres mad eller deres hvalpe.
Man skal kende hundens tegn for at vide, om den
føler sig truet eller truer dig. Hvis en hund viser

tænder, går ned i knæ og lægger ørerne tilbage,
giver den tegn om at den er vred eller bange, og
at den kan finde på at angribe. En hund der logrer,
lægger sig på ryggen og springer rundt, er ofte
en glad og venlig hund. Men fordi slædehunde er
stærke dyr med spidse tænder, skal man være
helt sikker på, at man kender hunden og forstår
dens signaler, før man kommer tæt på den eller
rører ved den. Man skal aldrig gå hen til en løs
slædehund eller til en slædehund, som man ikke
kender godt.

Slædehunde kan godt opføre sig på måder,
der virker ’vilde’ i sammenligning med hunde,
der er kæledyr eller familiehunde. Det er fordi
slædehunde opdrages og trænes til at være
arbejdshunde, og det er meget anderledes end
for hunde, der er kæledyr og bor tæt sammen
med mennesker. Slædehunde er for eksempel
meget mere sammen med andre hunde end
en familiehund er. Derfor er deres adfærd
forskellig. Folk, der ikke er vant til at være tæt på
slædehunde, kan godt misforstå slædehundens
adfærd og opfatte den som vild eller aggressiv,
fordi den ikke opfører sig kælent eller roligt, som
en familiehund plejer.
Hundene kan godt finde på at slås med hinanden.
Derfor skal deres lænker være så lange, at en
hund altid kan komme i væk i sikkerhed fra andre
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THULE-KULTURI
Kalaallit Nunaanni qimuttunik qimmeqartarluni kulturi ukiut 800-t
miss. pisoqaassuseqarpoq. Qamutinut atortut qanganisaanerpaat
qimmillu saarngi Sibiriami nassaarineqarnikut ukiunik 9000-t
miss. pissoqaassuseqarput. Taamaammat itsarnisarsiuut
nassaavi taakkua ilimanarsitippaat, qamusersortarneq Sibiriami
pinngorsimassasoq tassanngaanniillu Issittup sinneranut
siaruaalluni.
Ukiut 800-t miss. matuma siornatigut inuit
assartuutaasinnaalluartunik sakkussaalluarsinnaasunillu nutaanik
atortullit Kalaallit Nunaanni najugaqariartuaalersimapput. Inuit
taakkua siulliit sinnikui itsarnisarsiuut nassaarisaat taaneqartarput
Thulekulturi. Inuit Canadamiit Alaskamiillu takkussuussimapput,
taakkualu sinnikui suli qanganisaanerusut itsarnisarsiuunit
nassaarineqarnikuullutik. Inuit umianik, qaannanik qamutinillu
qimminik qimuttulinnik takkussuussimapput. Piniariarnermi
ilaqutariillu nunaqarfimmiit nunaqarfimmut
assartorniarneranni tamakkua assut iluaqutaasarsimapput.

THULE-KULTUREN
Kalaallit Nunaanni qimmit saarngi qanganisaanerpaat Saqqaq-kulturimeersuupput,
ukiut 4500-t-2500-t matuma siornaneersuullutik. Saanerni kigatornerit
takutippaat, qimmit ilaanni toqunneqartarsimasut, neqaat amiilu atorniarlugit.
Taakkua nammatsinneqartarlutillu piniarnermi atorneqarnerusarsimagunarput,
qamuteqarsimanerannilli takussutissaqanngilaq. Nassaat qamuteqarsimanermik
takussutissiisut, kingusinnerusukkut Dorset-kulturimik taaneqartumeersuupput.
Qimmeqarsimanerannik takussutissat ikittuinnaammata qamutit inunnit
uniarneqartarsimagunarput. Kalaallit Nunaanni qamuteqarsimanermik takussutissat
qularnaatsut aatsaat 1200-kkunni inuit takkussuunneranneersuupput.

Nalitsinni Kalaallit Nunaanni najugalippassuit tamakkunannga
ukiut 800-t miss. matuma siorna Kalaallit Nunaanni
nunasisut ilaatigut siuaaraat. Thulekulturimeersut Kalaallit
Nunaanni nunaqarfigisarsimasaanni qamutit amerlaqisut
itsarnisarsiuut nassaarisarnikuuaat. Qamutit ilamerngi
qimmillu anuinut pituutaannullu katiterutit saanernik sanaat
nassaarineqarnikuupput. Qimmit saarngini nassaarineqartuni
takuneqarsinnaavoq qimmit qimuttorineqartarsimassasut.
Saarngit tamakkua qimmit sulisarsimanerannik
anaalerneqarsimanerannillu takussutissaqarput, ilaasalu niaquini
takuneqarsivoq kigutaajarneqarsimagunartut – immaqa pituuttat
mangiarlugit kittorannginniassammatigit.
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Den grønlandske slædehundekultur er ca. 800 år gammel. De ældste fund
af slædedele sammen med hundeknogler er fundet i Sibirien og er omkring 9000 år gamle. De arkæologiske fund tyder derfor på, at hundeslædeteknologien opstod i Sibirien og spredte sig mod øst til resten af Arktis.
For ca. 800 år siden blev Grønland gradvist beboet af inuit med nye og effektive
transportmidler og redskaber. De arkæologiske levn fra de første inuit kaldes
Thule-kulturen. Inuit kom fra Canada og Alaska, hvor de har efterladt endnu
ældre arkæologiske fund. Inuit kom med umiakker (konebåde), kajakker og med
slæder, der blev trukket af hunde. Det gav store fordele, når man skulle jage og
transportere familier og ting fra boplads til boplads.
Mange mennesker i nutidens Grønland har forfædre og formødre blandt
indvandrerne for 800 år siden. Der findes mange arkæologiske fund af
hundeslæder fra Thule-kulturens bopladser i Grønland. Man har fundet både
slædedele, og samleled lavet af ben, som har været brugt til hundenes seletøj
og skagler. På gamle hundeknogler fra Thule-kulturen kan man se, at de nok
har været holdt som slædehunde. Knoglerne har mærker efter arbejde og slag,
og på nogle kranier ser det ud som om hunden har fået slået tænderne ud –
måske så de ikke kunne gnave skaglerne over.
De ældste hundeknogler i Grønland stammer fra Saqqaq-kulturen, der fandtes
i Grønland for 4500-2500 år siden. Ridser i knoglerne tyder på, at hundene
nogle gange er blevet slagtet, så man kunne bruge deres kød og skind.
De har måske særligt været brugt til at bære ting og til jagt, men der
er ikke fundet spor af slæder. De tidligste slædefund kommer fra den
efterfølgende periode, der kaldes Dorset-kulturen. Der er kun få spor af
hunde, så slæderne er måske blevet trukket af mennesker. Sikre spor af
hundeslæder i Grønland ses først med inuits indvandring i 1200-tallet.
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THULEKULTURI
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Siornatigut qimminik qimuttoqarnermik kulturiusimasoq. Itsarnisarsiorneq. Nassaat taakkualu naapertorlugit ilimagisat. Thule-kulturi, Dorset-kulturi, Saqqaq-kulturi.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Kulturit piffissallu assigiinngitsut itsarnisarsiuut nassaarfigisaat pillugit atuartut
paasigunikkit, ilisimasatta aallaavii eqqarsaatersuutigineqarsinnaapput. Qanga
kulturiusimasut taakkualu qimminik qimuttunik qamutinillu atuisimanerannut
ilisimasat takussutissartaat nassaarineqartut aallaavigalugit, atuartut tamakkuninnga
paasinnissinnaapput.Nassaat tamakkua ikittunnguusinnaapput amerlasinnaallutilluunniit,
tamakkualu nassuiaatissarsiorneqartussaapput. Allaaserisami nassaat pillugit
paasissutissat suuneri, atuartut sungiusaatigalugu namminneq ujartorsinnaavaat
taakkualu pingaarutaasa suuneri namminneq oqaatsitik atorlugit sungiusaatigalugu
oqaasertalersuiniarsinnaapput.
Atuartut sulerissappat?
Atuagassiami paasissutissat atorlugit qimmit kiisalu/imaluunniit qamutit kulturiniit
assigiinngitsuneersut nassaarineqartut pillugit skema atuartut immersussavaat. Atuartut
skemami oqaaseqatigiinnik allassinnaapput (ass. ”qimmeqarneranik takussutissat
ikittuinnaapput” imaluunniit ”qamuteqarsimanerannik takussutissaqanngilaq”)
imaluunniit taamaallaat aap/naagga imaluunniit plus/minus akissutigisinnaavaat.
Taamalioreerunik paasissutissat taakkua atorlugit skema tulliuttoq immersussavaat
kiisalu kulturini assigiinngitsuni taakkunani qimmit aamma/imaluunniit inuit qamutinik
uniartuusarsimanersut allallugu. Atuartut aap, naagga, immaqa, plus imaluunniit
oqaaseqatigiiliorlutik tunngavilersuisinnaapput. Atuagassiami paasissutissat aallaavigalugit
aamma atuaqatigiit ataatsimoorlusi skema immersorsinnaavarsi.
Atuaqatigiit oqaluuserisinnaasasi:
Itsaq inuusimasut kulturillu pillugit ilisimasagut qanoq tunngavilersorpagut? Taakkua
qimmeqarsimanerat qamutinillu atuisimanerat qanoq ililluta ilisimasinnaavarput? Suut
pillugit ikittuinnarnik suullu pillugit amerlasuunik nassaarfigineqarnikuuppat? Qimmit
saarnginik nassaartoqaraangat, sunut atorneqarsimaneri qanoq takuneqarsinnaasarpat?
Qamutit qanoq isikkoqarsimaneri qanorluunniit atorneqarsimaneri qanoq ililluni
ilisimaneqalersinnaappat? Itsarnitsat nassaat nutaat, ullutsinni paasinneriaaserput
allanngortissinnaavaa?

THULEKULTUREN
Faglige begreber:
Fortidens slædehundekultur. Arkæologi. Fund og tolkning. Thule-kulturen, Dorset-kulturen,
Saqqaq-kulturen.
Hvad handler opgaven om?
Når eleverne forholder sig til forskellige informationer om arkæologiske fund fra forskellige
kulturer og perioder, kan det føre til overvejelser om vores kilder til viden. Eleverne kan
få en forståelse af at viden om fortidens kulturer og deres brug af slædehunde og slæder
bygger på fund. Disse fund kan være få eller mange, og de skal tolkes. Eleverne kan øve sig i
at finde oplysninger om fund i teksten og formulere betydningen af dem med egne ord.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal bruge oplysninger i teksten til at udfylde et skema om fund af hund og/eller slæder
i de forskellige kulturer. Eleverne kan skrive sætninger i skemaet (fx “der er få spor af hunde”
eller “ikke fundet spor af slæder”) eller de kan blot skrive ja/nej eller skrive plus eller minus.
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THULE-KULTURI
Kalaallit Nunaanni qimuttunik qimmeqartarluni kulturi ukiut 800-t
miss. pisoqaassuseqarpoq. Qamutinut atortut qanganisaanerpaat
qimmillu saarngi Sibiriami nassaarineqarnikut ukiunik 9000-t
miss. pissoqaassuseqarput. Taamaammat itsarnisarsiuut
nassaavi taakkua ilimanarsitippaat, qamusersortarneq Sibiriami
pinngorsimassasoq tassanngaanniillu Issittup sinneranut
siaruaalluni.
Ukiut 800-t miss. matuma siornatigut inuit
assartuutaasinnaalluartunik sakkussaalluarsinnaasunillu nutaanik
atortullit Kalaallit Nunaanni najugaqariartuaalersimapput. Inuit
taakkua siulliit sinnikui itsarnisarsiuut nassaarisaat taaneqartarput
Thulekulturi. Inuit Canadamiit Alaskamiillu takkussuussimapput,
taakkualu sinnikui suli qanganisaanerusut itsarnisarsiuunit
nassaarineqarnikuullutik. Inuit umianik, qaannanik qamutinillu
qimminik qimuttulinnik takkussuussimapput. Piniariarnermi
ilaqutariillu nunaqarfimmiit nunaqarfimmut
assartorniarneranni tamakkua assut iluaqutaasarsimapput.

THULE-KULTUREN
Kalaallit Nunaanni qimmit saarngi qanganisaanerpaat Saqqaq-kulturimeersuupput,
ukiut 4500-t-2500-t matuma siornaneersuullutik. Saanerni kigatornerit
takutippaat, qimmit ilaanni toqunneqartarsimasut, neqaat amiilu atorniarlugit.
Taakkua nammatsinneqartarlutillu piniarnermi atorneqarnerusarsimagunarput,
qamuteqarsimanerannilli takussutissaqanngilaq. Nassaat qamuteqarsimanermik
takussutissiisut, kingusinnerusukkut Dorset-kulturimik taaneqartumeersuupput.
Qimmeqarsimanerannik takussutissat ikittuinnaammata qamutit inunnit
uniarneqartarsimagunarput. Kalaallit Nunaanni qamuteqarsimanermik takussutissat
qularnaatsut aatsaat 1200-kkunni inuit takkussuunneranneersuupput.

Nalitsinni Kalaallit Nunaanni najugalippassuit tamakkunannga
ukiut 800-t miss. matuma siorna Kalaallit Nunaanni
nunasisut ilaatigut siuaaraat. Thulekulturimeersut Kalaallit
Nunaanni nunaqarfigisarsimasaanni qamutit amerlaqisut
itsarnisarsiuut nassaarisarnikuuaat. Qamutit ilamerngi
qimmillu anuinut pituutaannullu katiterutit saanernik sanaat
nassaarineqarnikuupput. Qimmit saarngini nassaarineqartuni
takuneqarsinnaavoq qimmit qimuttorineqartarsimassasut.
Saarngit tamakkua qimmit sulisarsimanerannik
anaalerneqarsimanerannillu takussutissaqarput, ilaasalu niaquini
takuneqarsivoq kigutaajarneqarsimagunartut – immaqa pituuttat
mangiarlugit kittorannginniassammatigit.
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Den grønlandske slædehundekultur er ca. 800 år gammel. De ældste fund
af slædedele sammen med hundeknogler er fundet i Sibirien og er omkring 9000 år gamle. De arkæologiske fund tyder derfor på, at hundeslædeteknologien opstod i Sibirien og spredte sig mod øst til resten af Arktis.
For ca. 800 år siden blev Grønland gradvist beboet af inuit med nye og effektive
transportmidler og redskaber. De arkæologiske levn fra de første inuit kaldes
Thule-kulturen. Inuit kom fra Canada og Alaska, hvor de har efterladt endnu
ældre arkæologiske fund. Inuit kom med umiakker (konebåde), kajakker og med
slæder, der blev trukket af hunde. Det gav store fordele, når man skulle jage og
transportere familier og ting fra boplads til boplads.
Mange mennesker i nutidens Grønland har forfædre og formødre blandt
indvandrerne for 800 år siden. Der findes mange arkæologiske fund af
hundeslæder fra Thule-kulturens bopladser i Grønland. Man har fundet både
slædedele, og samleled lavet af ben, som har været brugt til hundenes seletøj
og skagler. På gamle hundeknogler fra Thule-kulturen kan man se, at de nok
har været holdt som slædehunde. Knoglerne har mærker efter arbejde og slag,
og på nogle kranier ser det ud som om hunden har fået slået tænderne ud –
måske så de ikke kunne gnave skaglerne over.
De ældste hundeknogler i Grønland stammer fra Saqqaq-kulturen, der fandtes
i Grønland for 4500-2500 år siden. Ridser i knoglerne tyder på, at hundene
nogle gange er blevet slagtet, så man kunne bruge deres kød og skind.
De har måske særligt været brugt til at bære ting og til jagt, men der
er ikke fundet spor af slæder. De tidligste slædefund kommer fra den
efterfølgende periode, der kaldes Dorset-kulturen. Der er kun få spor af
hunde, så slæderne er måske blevet trukket af mennesker. Sikre spor af
hundeslæder i Grønland ses først med inuits indvandring i 1200-tallet.
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Derefter skal de bruge oplysningerne til at udfylde næste skema og skrive om hunde og/eller
mennesker trak slæder i de forskellige kulturer. De kan skrive ja, nej, måske, plus eller minus,
eller de kan begrunde, hvorfor med sætninger. I kan også vælge at udfylde skemaet i fællesskab
i klassen på baggrund af oplysningerne i teksten.
I klassen kan I tale om:
Hvad bygger vi vores viden om fortidens mennesker og kulturer på? Hvordan kan man vide,
om de har holdt hunde eller brugt slæder? Hvad har man kun få fund af, og hvad har man
mange fund af? Når man har fundet hundeknogler, hvordan kan man så se på dem, hvad
hundene har været brugt til? Hvordan kan man vide noget om, hvordan slæderne har set ud
eller været brugt? Kunne man gøre nye fund, der ville ændre vores opfattelse?
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THULE-KULTURI
Kalaallit Nunaanni qimuttunik qimmeqartarluni kulturi ukiut 800-t
miss. pisoqaassuseqarpoq. Qamutinut atortut qanganisaanerpaat
qimmillu saarngi Sibiriami nassaarineqarnikut ukiunik 9000-t
miss. pissoqaassuseqarput. Taamaammat itsarnisarsiuut
nassaavi taakkua ilimanarsitippaat, qamusersortarneq Sibiriami
pinngorsimassasoq tassanngaanniillu Issittup sinneranut
siaruaalluni.
Ukiut 800-t miss. matuma siornatigut inuit
assartuutaasinnaalluartunik sakkussaalluarsinnaasunillu nutaanik
atortullit Kalaallit Nunaanni najugaqariartuaalersimapput. Inuit
taakkua siulliit sinnikui itsarnisarsiuut nassaarisaat taaneqartarput
Thulekulturi. Inuit Canadamiit Alaskamiillu takkussuussimapput,
taakkualu sinnikui suli qanganisaanerusut itsarnisarsiuunit
nassaarineqarnikuullutik. Inuit umianik, qaannanik qamutinillu
qimminik qimuttulinnik takkussuussimapput. Piniariarnermi
ilaqutariillu nunaqarfimmiit nunaqarfimmut
assartorniarneranni tamakkua assut iluaqutaasarsimapput.
Nalitsinni Kalaallit Nunaanni najugalippassuit tamakkunannga
ukiut 800-t miss. matuma siorna Kalaallit Nunaanni
nunasisut ilaatigut siuaaraat. Thulekulturimeersut Kalaallit
Nunaanni nunaqarfigisarsimasaanni qamutit amerlaqisut
itsarnisarsiuut nassaarisarnikuuaat. Qamutit ilamerngi
qimmillu anuinut pituutaannullu katiterutit saanernik sanaat
nassaarineqarnikuupput. Qimmit saarngini nassaarineqartuni
takuneqarsinnaavoq qimmit qimuttorineqartarsimassasut.
Saarngit tamakkua qimmit sulisarsimanerannik
anaalerneqarsimanerannillu takussutissaqarput, ilaasalu niaquini
takuneqarsivoq kigutaajarneqarsimagunartut – immaqa pituuttat
mangiarlugit kittorannginniassammatigit.
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THULE-KULTUREN
Kalaallit Nunaanni qimmit saarngi qanganisaanerpaat Saqqaq-kulturimeersuupput,
ukiut 4500-t-2500-t matuma siornaneersuullutik. Saanerni kigatornerit
takutippaat, qimmit ilaanni toqunneqartarsimasut, neqaat amiilu atorniarlugit.
Taakkua nammatsinneqartarlutillu piniarnermi atorneqarnerusarsimagunarput,
qamuteqarsimanerannilli takussutissaqanngilaq. Nassaat qamuteqarsimanermik
takussutissiisut, kingusinnerusukkut Dorset-kulturimik taaneqartumeersuupput.
Qimmeqarsimanerannik takussutissat ikittuinnaammata qamutit inunnit
uniarneqartarsimagunarput. Kalaallit Nunaanni qamuteqarsimanermik takussutissat
qularnaatsut aatsaat 1200-kkunni inuit takkussuunneranneersuupput.

Den grønlandske slædehundekultur er ca. 800 år gammel. De ældste fund
af slædedele sammen med hundeknogler er fundet i Sibirien og er omkring 9000 år gamle. De arkæologiske fund tyder derfor på, at hundeslædeteknologien opstod i Sibirien og spredte sig mod øst til resten af Arktis.
For ca. 800 år siden blev Grønland gradvist beboet af inuit med nye og effektive
transportmidler og redskaber. De arkæologiske levn fra de første inuit kaldes
Thule-kulturen. Inuit kom fra Canada og Alaska, hvor de har efterladt endnu
ældre arkæologiske fund. Inuit kom med umiakker (konebåde), kajakker og med
slæder, der blev trukket af hunde. Det gav store fordele, når man skulle jage og
transportere familier og ting fra boplads til boplads.
Mange mennesker i nutidens Grønland har forfædre og formødre blandt
indvandrerne for 800 år siden. Der findes mange arkæologiske fund af
hundeslæder fra Thule-kulturens bopladser i Grønland. Man har fundet både
slædedele, og samleled lavet af ben, som har været brugt til hundenes seletøj
og skagler. På gamle hundeknogler fra Thule-kulturen kan man se, at de nok
har været holdt som slædehunde. Knoglerne har mærker efter arbejde og slag,
og på nogle kranier ser det ud som om hunden har fået slået tænderne ud –
måske så de ikke kunne gnave skaglerne over.
De ældste hundeknogler i Grønland stammer fra Saqqaq-kulturen, der fandtes
i Grønland for 4500-2500 år siden. Ridser i knoglerne tyder på, at hundene
nogle gange er blevet slagtet, så man kunne bruge deres kød og skind.
De har måske særligt været brugt til at bære ting og til jagt, men der
er ikke fundet spor af slæder. De tidligste slædefund kommer fra den
efterfølgende periode, der kaldes Dorset-kulturen. Der er kun få spor af
hunde, så slæderne er måske blevet trukket af mennesker. Sikre spor af
hundeslæder i Grønland ses først med inuits indvandring i 1200-tallet.
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THULE-KULTURI
THULE-KULTUREN
Itsaq inuit Kalaallit Nunaanni
qanoq inuusimanerat pillugu
annertuunik ilisimasaqarpugut.
Itsaq inuit najugaqarfiginikuusaanni
inoqarsimaneranik sunillu
atortoqarsimanerannik ilisimasagut,
itsarnisarsiuut nassaavinik
tunngaveqarput. Nunami itsarnisarsiuut
nassaavi nassaanik taaneqartarput.
Itsarnisarsiuut nassaatik atorlugit itsaq
qanoq inuusoqarsimanera nassuiarlugulu
qanoq inuusoqarnikuusimanera
paasiniartarpaat.
Itsarnisarsiuut paasisaannit ilisimavarput
Kalaallit Nunaanni najugaqarsimasut
qimmeqarsimasut kisiannili
qamuteqarsimanngitsut. Kalaallit
Nunaanni qanga najugaqarsimasut
qamuteqarsimanerat ilisimavarput
aammali qimuttoqarsimanngitsut
nalunatigu.

I dag ved vi meget om, hvordan mennesker
i Grønland levede i fortiden. Det gør vi,
fordi arkæologer har gravet der, hvor
menneskerne levede, og de har fundet
spor og genstande. Man kalder det som
arkæologerne finder i jorden for fund.
Arkæologerne bruger fundene til at
forklare og finde ud af, hvordan livet var
i fortiden.
Fra arkæologerne ved vi, at nogle af de
mennesker, der har levet i Grønland, havde
hunde, men ingen hundeslæder. Vi ved
også, at andre af de mennesker, der har
levet i Grønland, havde slæder, men ikke
hunde til at trække dem.

1/2

40

ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

THULE-KULTURI
Kalaallit Nunaanni qimuttunik qimmeqartarluni kulturi ukiut 800-t
miss. pisoqaassuseqarpoq. Qamutinut atortut qanganisaanerpaat
qimmillu saarngi Sibiriami nassaarineqarnikut ukiunik 9000-t
miss. pissoqaassuseqarput. Taamaammat itsarnisarsiuut
nassaavi taakkua ilimanarsitippaat, qamusersortarneq Sibiriami
pinngorsimassasoq tassanngaanniillu Issittup sinneranut
siaruaalluni.
Ukiut 800-t miss. matuma siornatigut inuit
assartuutaasinnaalluartunik sakkussaalluarsinnaasunillu nutaanik
atortullit Kalaallit Nunaanni najugaqariartuaalersimapput. Inuit
taakkua siulliit sinnikui itsarnisarsiuut nassaarisaat taaneqartarput
Thulekulturi. Inuit Canadamiit Alaskamiillu takkussuussimapput,
taakkualu sinnikui suli qanganisaanerusut itsarnisarsiuunit
nassaarineqarnikuullutik. Inuit umianik, qaannanik qamutinillu
qimminik qimuttulinnik takkussuussimapput. Piniariarnermi
ilaqutariillu nunaqarfimmiit nunaqarfimmut
assartorniarneranni tamakkua assut iluaqutaasarsimapput.

THULE-KULTUREN
Kalaallit Nunaanni qimmit saarngi qanganisaanerpaat Saqqaq-kulturimeersuupput,
ukiut 4500-t-2500-t matuma siornaneersuullutik. Saanerni kigatornerit
takutippaat, qimmit ilaanni toqunneqartarsimasut, neqaat amiilu atorniarlugit.
Taakkua nammatsinneqartarlutillu piniarnermi atorneqarnerusarsimagunarput,
qamuteqarsimanerannilli takussutissaqanngilaq. Nassaat qamuteqarsimanermik
takussutissiisut, kingusinnerusukkut Dorset-kulturimik taaneqartumeersuupput.
Qimmeqarsimanerannik takussutissat ikittuinnaammata qamutit inunnit
uniarneqartarsimagunarput. Kalaallit Nunaanni qamuteqarsimanermik takussutissat
qularnaatsut aatsaat 1200-kkunni inuit takkussuunneranneersuupput.

Nalitsinni Kalaallit Nunaanni najugalippassuit tamakkunannga
ukiut 800-t miss. matuma siorna Kalaallit Nunaanni
nunasisut ilaatigut siuaaraat. Thulekulturimeersut Kalaallit
Nunaanni nunaqarfigisarsimasaanni qamutit amerlaqisut
itsarnisarsiuut nassaarisarnikuuaat. Qamutit ilamerngi
qimmillu anuinut pituutaannullu katiterutit saanernik sanaat
nassaarineqarnikuupput. Qimmit saarngini nassaarineqartuni
takuneqarsinnaavoq qimmit qimuttorineqartarsimassasut.
Saarngit tamakkua qimmit sulisarsimanerannik
anaalerneqarsimanerannillu takussutissaqarput, ilaasalu niaquini
takuneqarsivoq kigutaajarneqarsimagunartut – immaqa pituuttat
mangiarlugit kittorannginniassammatigit.

Den grønlandske slædehundekultur er ca. 800 år gammel. De ældste fund
af slædedele sammen med hundeknogler er fundet i Sibirien og er omkring 9000 år gamle. De arkæologiske fund tyder derfor på, at hundeslædeteknologien opstod i Sibirien og spredte sig mod øst til resten af Arktis.
For ca. 800 år siden blev Grønland gradvist beboet af inuit med nye og effektive
transportmidler og redskaber. De arkæologiske levn fra de første inuit kaldes
Thule-kulturen. Inuit kom fra Canada og Alaska, hvor de har efterladt endnu
ældre arkæologiske fund. Inuit kom med umiakker (konebåde), kajakker og med
slæder, der blev trukket af hunde. Det gav store fordele, når man skulle jage og
transportere familier og ting fra boplads til boplads.
Mange mennesker i nutidens Grønland har forfædre og formødre blandt
indvandrerne for 800 år siden. Der findes mange arkæologiske fund af
hundeslæder fra Thule-kulturens bopladser i Grønland. Man har fundet både
slædedele, og samleled lavet af ben, som har været brugt til hundenes seletøj
og skagler. På gamle hundeknogler fra Thule-kulturen kan man se, at de nok
har været holdt som slædehunde. Knoglerne har mærker efter arbejde og slag,
og på nogle kranier ser det ud som om hunden har fået slået tænderne ud –
måske så de ikke kunne gnave skaglerne over.
De ældste hundeknogler i Grønland stammer fra Saqqaq-kulturen, der fandtes
i Grønland for 4500-2500 år siden. Ridser i knoglerne tyder på, at hundene
nogle gange er blevet slagtet, så man kunne bruge deres kød og skind.
De har måske særligt været brugt til at bære ting og til jagt, men der
er ikke fundet spor af slæder. De tidligste slædefund kommer fra den
efterfølgende periode, der kaldes Dorset-kulturen. Der er kun få spor af
hunde, så slæderne er måske blevet trukket af mennesker. Sikre spor af
hundeslæder i Grønland ses først med inuits indvandring i 1200-tallet.
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Saqqaq-, Dorset- kiisalu Thule-kulturit
pillugit atuakkami atuarnikuusatit
aallaavigalugit maanna nalunaarsuissaatit.

Nu skal du lave en oversigt over det,
du har læst i bogen om Saqqaq-,
Dorset- og Thule-kulturen.

Skemani marlunni ukunani allagit.

Skriv i de to skemaer.

Qimmeqarneranik nassaat
Fund af hunde

Qamuteqarsimaneranik nassaat
Fund af slæder

Qimmit qamutit uniartarpaat
Hunde trak slæder

Inuit qamutit uniartarpaat
Mennesker trak slæder
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Saqqaqkulturi
Saqqaqkulturen
Dorsetkulturi
Dorsetkulturen
Thulekulturi
Thulekulturen

Saqqaqkulturi
Saqqaqkulturen
Dorsetkulturi
Dorsetkulturen
Thulekulturi
Thulekulturen
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

QIMMIP QIMUTTUP PINGAARUTEQARNERA
Ukiut 800-t matuma siorna Kalaalllit
Nunaanni nunasisut, ullumikkut inuppassuit
Kalaallit Nunaanni najugallit siuaavisut
naatsorsuutigineqarput. Inuit nunasineranni
inuunerannut qamutit qimmillu qimuttut
qitiulluinnarput, taamaammallu qamusioriaaseq
ullummikkut Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinnik
pilersitseqataanikuulluni.

SLÆDEHUNDENS BETYDNING

Sumiiffinni assigiinngitsuni qamutit qimmillu
paasisassarsiorfigineranut, atorluarneranut
QAANAAQ
qanoq atorneqarneri assigiittarsimanngillat,
misigisaqarfiginiarneranullu aallaaviuvoq.
sumiiffinnilu najugallit soorlu nannunniarneranni,
Kalaallit Nunaanni inuit pinngortitamut
aalisarneranni puisinniarnerannilu
immikkuullarissumik
ileqqorisaannut atalluinnarsimallutik.
atassuteqarsinnaanerannut qamutit
Ukiut 1900-t aallartinneranni Avanersuarmi
tunngavileeqataasutut oqaatigineqarsinnaapput.
eqqaanilu ineriartornermi qamutit aamma
qitiulluinnarsimapput, niuertarfeqalernerani
qisuit pissarsiarineqarsinnaalermata
UPERNAVIK
Qimmit qimuttut qamutillu inuit
takisuunik qamusiortoqarsinnaalermat kiisalu
angalasinnaanerannut, Kalaallit Nunaanni
amminik nioqquteqarnikkut amerlasuunik
nunasisinnaanerannut pinngortitamilu
qimmeqarsinnaanermut tunngaviliimmat –
silap pissusaa nikerarluni allanngoraqisoq
taamanilu takisuunik qamuserluni amerlasuunillu
UUMMANNAQ
atorminaattaqisorlu isorartoqisumut
qimmeqarluni ungasissumut piniariarsinnaaneq
angalasinnaanerannut inuuniarsinnaanerannullu
ileqqorineqalerluni. Kalaallit Nunaata avannaani
Ukiut 1800-kkut ingerlaneranni nunat killiit
qimminik qimuttoqartarnerannik atortuinillu
pillugu ilisimasat nunarsuatta sinneranut
QEQERTARSUAQ
ILULISSAT
annertoorujussuarmik pingaaruteqarsimapput.
Tunumilu piniarnermik ileqqoqarnermut qimmeq
amerlaqisut Issittumut Avannarlermut
ilisimasaqalernerup kinguneranik, Issittup
siaruaannissaannut Knud Rasmussen immikkut
QASIGIANNGUIT
Qimmit assartuutaasimapput, piniarnermi
pingaaruteqarluinnarpoq, minnerunngitsumik
AASIAAT
Avannarliup Kujalliullu
pingaaruteqarnikuuvoq. Knud Rasmussen
Kujallermullu nunap immallu assiginik
nannunniarnermi qimmit tussaasarmata, nannunik
aalisarnermilu ilagineqartarlutik kiisalu
titartaasussanik ilisimasassarsiortitsisalerput.
ilisimasassarsiorfiginissaannut pingaarutilimmik
Ilulissani meeraalluni qimussernermik ilinniarpoq
amernik atisaqarsinnaanerannut,
ungusisarlutik kiisalu angerlamut nanoq qamutit
SISIMIUT
KANGERLUSSUAQ
Ilisimasassarsiornerpassuit umiarsuarnik
nutaamik periarfissiipput.
ilisimasassarsiornerminilu tamatigut qimmit
nerisaqarsinnaanerannut, isumannaannerannut
qaannut ilillugu qimuttuusarlutik.
ingerlanneqarput, kisiannili Qalasersuaq
atortarlugit.
ilalersorniarnerannullu aallaaviusimallutik.
1910-miit 1912-imut ilisimasassarsiornermi
Avannarleq Kujallerlu ornikkusukkaanni
MANIITSOQ
Qanga itsaq ullumikkullu kalaallit pinngortitamut
Sumiiffinni nutaani inuit nunasisarnerannut kiisalu
nunakkut assartuisarnissaq pisariaqarpoq.
norgemiut Roald Amundsen siuttoralugu
Taassuma Thule/Uummannaq niuertarfiuteqarfittut
ikinngutit ilaquttallu nunaqarfinni allaniittut
atassuteqarnerannut qamutit immikkut
NUUK
ilisimasassarsiortut sisoraatit, kalaallit qimmii
tunngavileriarlugu, tassanngaanniit arlaleriaqaluni
atassuteqarfiginiarnerannut qamutit, qajaq
pingaaruteqarput. Qimmit, inuit qamusioriaatsillu
qamutaallu iluaqutigalugit Qalasersuarmut
annertoorujussuarnik ilisimasassarsiortarpoq.
umiarlu tunngaviusimapput.
imminnut sunneqatigiinnerat nunap
Tamakkua taagorneqarput Thule-ekspeditionerne.
Kujallermut siulliullutik apuupput. Atortut
PAAMIUT
qamutiniittut qimmit uniarpaat kiisalu aqqutaani
inunnut qimminullu allanut nerisassatut
Ungasinnerpaamut angalaneq tassaavoq
NARSAQ
atorneqarlutik.
’den store slæderejse’ (qimussimik
QAQQORTOQ NARSARSUAQ
angalanerujussuaq). Tassani 1921-miit 1925-p
NANORTALIK
Ukiut 1800-kkunnili amerlaqisunik Kalaallit
tungaanut ingerlanneqartumi Kalaallit Nunaanniit
Nunaannut ilisimasassarsiortoqartarpoq,
aallartittumi, Amerika Avannarleq aqqusaarlugu
tamakkunanilu nunakkut angalanissani qamutit
Siberia anguaat.
Ilisimasassarsiornerit siulliit amerlaqisut
pinngitsoorneqarsinnaajunnaarlutik. Ilisimapisuinnaq ingerlanneqarput, angutit
sassarsiortorpassuit atisanut, nerisassanut
Ullumikkut Tunup avannaani qamutinik
namminneq atortut nerisassallu qamutinik
qamutinullu atatillugit Inuit ilisimasaannit
angallateqarlutik alapernaarsuisut ’slædepatruljen
uniartariaqarsimavaat. Avanersuarmut
ilikkakkatik Issittumi
Sirius’ qimmit qimuttut pinngitsoorsinnaanngilaat.
eqqaanullu atassuteqalernermi kiisalu kalaallit
ilisimasassarsiornerpassuarminni, aamma
Sakkutuut arlallit Siriusimeersut ukiut
amerikamilu avannarlermiut qamusersornermik
Inuit ilagisarlugit, atortarpaat.
tamaasa nuna tamanna nakkugitisarpaat
kulturiat ilisimasaqarfigineqalermat,
tamaaniittoqarnissaalu qulakkeertarlugu.
ukiut 1800kkut naalerneranni Issittumi
Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiornermi kiisalu
ilisimasassarsiortut qamusersortalerput. Inuit
kalaallit kulturiat Kalaallit Nunaannilu pinngortitaq

ISSITTUMI ILISIMASASSARSIORNERIT
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del af lokale traditioner for fx isbjørnejagt,
fiskeri og sælfangst. Hundeslæden var
også helt central for den udvikling, der var i
Thule-området i starten af 1900-tallet, hvor
handelsstationen gav adgang til træ, så man
kunne bygge lange slæder, og pelshandlen
gav råd til at holde mange hunde – og der
opstod tradition for store slæder og store
hundespand til de lange fangstrejser. I både
Nord- og Østgrønland er hunden vigtig i
Slædehunde og hundeslæder har haft
den traditionelle fangst, og ikke mindst i
enorm betydning for folks mulighed for
isbjørnejagten, hvor hunden både hjælper
ITTOQQORTOORMIIT
at rejse, bosætte sig og overleve i den
med at spore og omringe bjørnen og med
grønlandske natur med dens store afstande
at trække den hjem på slæden.
og et barskt, skiftende klima. Hundene har
I løbet af 1800-tallet begyndte mange vestlige lande
ski, grønlandske hunde og hundeslæder til Sydpolen organiserede flere store ekspeditioner ud fra den
været transportmiddel, partnere i fangst og
Hundeslæden har både i ældre tid og i dag
at sende ekspeditioner til både Arktis og Antarktis
som den første. Hundene trak dels slæder med
handelsstation, han grundlagde i Thule. De kaldes
fiskeri og en kilde til pels, mad, sikkerhed og en helt særlig betydning for grønlænderes
Thule-ekspeditionerne.
for at kortlægge områderne. Mange ekspeditioner
udstyr, dels fungerede de som mad
selskab. Både hundeslæden, kajak og umiaq forhold til naturen. Samarbejdet mellem
foregik med skib, men hvis man ville helt til
til mennesker og de andre hunde på vejen.
har også været baggrund for, at man kunne
hunde, mennesker og slædeteknologi giver
Nordpolen eller Sydpolen var det nødvendigt at
Den længste tur var ’den store slæderejse’. Den
bosætte sig i nye områder og samtidig holde
adgang til at udforske, bruge og opleve
transportere sig over land.
Siden 1800-tallet har der været mange ekspediforegik fra 1921-25 og gik fra Grønland gennem
kontakten til venner og familie på andre
landskabet. Man kan sige, at hundeslæden
tioner
i
Grønland,
og her blev hundeslæder
Nordamerika til Sibirien.
TASIILAQ
bopladser.
har været med til at skabe en særlig
Mange af de første ekspeditioner foregik til
uundværlige ved rejser over land. Mange ekspeditilknytning mellem mennesker og natur i
fods, hvor mænd selv trak slæder med udstyr
tionsdeltagere tog ved lære af inuits viden om at
Slædehunde er i dag også uundværlige for
Brugen af hundeslæden og hundene har
Grønland.
og mad. Med kontakten til Thuleområdet og
rejse i Arktis i forhold til tøj, mad og hundeslæder,
slædepatruljen Sirius i Nordøstgrønland. Hver
været forskellig fra sted til sted og er en
viden om den grønlandske og nordamerikanske
og der deltog inuit på mange af ekspeditionerne.
vinter rejser grupper af soldater fra Sirius gennem
hundeslædekultur begyndte polarforskere i
området med hundeslæder for at overvåge og sikre
slutningen af 1800-tallet at bruge hundeslæder.
Knud Rasmussen var særlig betydningsfuld
tilstedeværelse i området.
Den viden, man fik om inuits brug af slædehunde
for udforskningen af Grønland og for at sprede
og udstyr, gav nye muligheder og blev afgørende for
viden om den grønlandske kultur og natur
udforskningen af Arktis og Antarktis.
i resten af verden. Knud Rasmussen lærte
23
at køre hundeslæde som barn i Ilulissat og
På en ekspedition i 1910-12 nåede en norsk
brugte hunde på sine ekspeditioner. Han
ekspedition anført af Roald Amundsen ved hjælp af
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Qimussit ingerlaartut. Roald Amundsenip issittumut kujallermut ilisimasassarsiornera, Issittoq kujalleq, Antarktis, 1911.
Slæder på vej. Roald Amundsens sydpolsekspedition, Sydpolen, Antarktis, 1911.

DANEBORG

Inuit, der indvandrede til Grønland for
omkring 800 år siden, kan regnes for
forfædre og formødre til mange af de
mennesker, der lever i Grønland i dag.
Slædehunden og hundeslæden var helt
central for inuits indvandring og for deres
liv, og hundeslædeteknologien har således
været med til at skabe det grønlandske
samfund, vi har i dag.

POLAREKSPEDITIONER

Qimmeqatigiit atortullu. Roald Amundsenip issittumi kujallermi ilisimasassarsiornera, Issittoq kujalleq, Antarktis, 1911.
Hundespand med udstyr. Roald Amundsens sydpolsekspedition, Sydpolen, Antarktis, 1911.
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QIMMIP QIMUTTUP PINGAARUTEQARNERA
ISSITTUMULLU ILISIMASASSARSIORTARSIMANERIT
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Inuit qimmillu suleqatigiinnerat. Aniguiniarluni inuuniarneq nunassittarnerlu. Ineriartorneq.
Pinngortitami avatangiisinik misissuineq. Ilisimasassarsiortarnerit.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Qimmit assigiinngitsorpassuarnut atorneqartarnikuunerat sulilu sumut atorneqarnerat
atuartut allaaserigunikku, ullumikkut Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit ineriartorsi, manerat,
qimmip qimuttup qanoq pingaaruteqartigineranut atassuserniarsinnaavaat. Allaaserisami
oqariaatsit sunik imaqarnersut, namminneerlutik oqaasertalersuinermikkut, sammisamik
imarisaanik atuarneq, atuartut sungiusartarsinnaavaat.
Atuartut sulerissappat?
Qimmit qimuttut sorpianut atorneqartarneri atuartut namminneq oqaasertalersussavaat.
Qimmit sunut assigiinngitsunut atorneqartarnerat atuartut namminneq oqaatsitik
atorlugit oqaatiginiasssavaat. Oqaatsit ikittut imaluunniit oqaaseqatigiit takisuut
atorlugit, ataasiakkaanik arlalinnilluunniit assersuusiorsinnaapput. Oqaatsit
isumassarsiorfiusinnaasut. Atuartut atuagartik atorlugu aamma qimmit qimuttut
sumiiffinni assigiinngitsuni assigiinngitsunik atorneqartarnerat paasiniarsinnaavaat
kiisalu assersuusiornermikkut qimmit qimuttut ilisimasassarsiornerni qanoq
pingaaruteqartiginerat paasiniarsinnaallugu.
Atuaqatigiit makkua oqaluuserisinnaavasi:
Summiiffinni assigiinngitsuni ineriartorsinnaanermut soorlu niuernermut piniarnermullu
qimmit qimutut qanoq pingaaruteqarsimatiginerat, qanoq oqaatigineqarsinnaava?
Qimuttunik qimmeqanngikkaanni suut ajornakusoorsinnaappat suullu
ajornavissorsinnaappat? Inuuniarnermut qaqugukkut qimuttunik qimmeqarnissaq
pisariaqarluinnarpa? Qimmit qimuttut ilisimasassarsiornernut pingaaruteqassusaat pillugit
paasissutissat ujarsinnaavasi, ilisimasassarsiortarsimanerniillu oqaluttuat atuarlusigit.

SLÆDEHUNDENS BETYDNING
POLAREKSPEDITIONER
Faglige begreber:
Samarbejde mellem hunde og mennesker. Overlevelse og bosætning. Udvikling.
Udforskning af naturlandskabet. Ekspeditioner.
Hvad handler opgaven om?
Når eleverne beskriver de mange forskellige funktioner, slædehunde har og har haft, kan
de lave koblinger til slædehundens betydning for udviklingen af det grønlandske samfund,
vi har i dag. Eleverne kan træne faglig læsning ved selv at formulere hvad begreber i teksten
dækker over.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal selv sætte ord på, hvad slædehundene helt konkret bruges til. De skal med
egne ord formulere eksempler på brug af hunde til forskellige funktioner. Det kan være
få ord eller længere sætninger, enkelte eller flere eksempler. Der er ord til inspiration.
Eleverne skal også bruge teksten til at finde forskelle på brug af slædehunde i forskellige
egne og eksempler på slædehundes betydning i forhold til ekspeditioner.
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

QIMMIP QIMUTTUP PINGAARUTEQARNERA
Ukiut 800-t matuma siorna Kalaalllit
Nunaanni nunasisut, ullumikkut inuppassuit
Kalaallit Nunaanni najugallit siuaavisut
naatsorsuutigineqarput. Inuit nunasineranni
inuunerannut qamutit qimmillu qimuttut
qitiulluinnarput, taamaammallu qamusioriaaseq
ullummikkut Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinnik
pilersitseqataanikuulluni.

ISSITTUMI ILISIMASASSARSIORNERIT
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Sumiiffinni assigiinngitsuni qamutit qimmillu
paasisassarsiorfigineranut, atorluarneranut
QAANAAQ
qanoq atorneqarneri assigiittarsimanngillat,
misigisaqarfiginiarneranullu aallaaviuvoq.
sumiiffinnilu najugallit soorlu nannunniarneranni,
Kalaallit Nunaanni inuit pinngortitamut
aalisarneranni puisinniarnerannilu
immikkuullarissumik
ileqqorisaannut atalluinnarsimallutik.
atassuteqarsinnaanerannut qamutit
Ukiut 1900-t aallartinneranni Avanersuarmi
tunngavileeqataasutut oqaatigineqarsinnaapput.
eqqaanilu ineriartornermi qamutit aamma
qitiulluinnarsimapput, niuertarfeqalernerani
qisuit pissarsiarineqarsinnaalermata
UPERNAVIK
Qimmit qimuttut qamutillu inuit
takisuunik qamusiortoqarsinnaalermat kiisalu
angalasinnaanerannut, Kalaallit Nunaanni
amminik nioqquteqarnikkut amerlasuunik
nunasisinnaanerannut pinngortitamilu
qimmeqarsinnaanermut tunngaviliimmat –
silap pissusaa nikerarluni allanngoraqisoq
taamanilu takisuunik qamuserluni amerlasuunillu
UUMMANNAQ
atorminaattaqisorlu isorartoqisumut
qimmeqarluni ungasissumut piniariarsinnaaneq
angalasinnaanerannut inuuniarsinnaanerannullu
ileqqorineqalerluni. Kalaallit Nunaata avannaani
Ukiut 1800-kkut ingerlaneranni nunat killiit
qimminik qimuttoqartarnerannik atortuinillu
pillugu ilisimasat nunarsuatta sinneranut
QEQERTARSUAQ
ILULISSAT
annertoorujussuarmik pingaaruteqarsimapput.
Tunumilu piniarnermik ileqqoqarnermut qimmeq
amerlaqisut Issittumut Avannarlermut
ilisimasaqalernerup kinguneranik, Issittup
siaruaannissaannut Knud Rasmussen immikkut
QASIGIANNGUIT
Qimmit assartuutaasimapput, piniarnermi
pingaaruteqarluinnarpoq, minnerunngitsumik
AASIAAT
Avannarliup Kujalliullu
pingaaruteqarnikuuvoq. Knud Rasmussen
Kujallermullu nunap immallu assiginik
nannunniarnermi qimmit tussaasarmata, nannunik
aalisarnermilu ilagineqartarlutik kiisalu
titartaasussanik ilisimasassarsiortitsisalerput.
ilisimasassarsiorfiginissaannut pingaarutilimmik
Ilulissani meeraalluni qimussernermik ilinniarpoq
amernik atisaqarsinnaanerannut,
ungusisarlutik kiisalu angerlamut nanoq qamutit
SISIMIUT
KANGERLUSSUAQ
Ilisimasassarsiornerpassuit umiarsuarnik
nutaamik periarfissiipput.
ilisimasassarsiornerminilu tamatigut qimmit
nerisaqarsinnaanerannut, isumannaannerannut
qaannut ilillugu qimuttuusarlutik.
ingerlanneqarput, kisiannili Qalasersuaq
atortarlugit.
ilalersorniarnerannullu aallaaviusimallutik.
1910-miit 1912-imut ilisimasassarsiornermi
Avannarleq Kujallerlu ornikkusukkaanni
MANIITSOQ
Qanga itsaq ullumikkullu kalaallit pinngortitamut
Sumiiffinni nutaani inuit nunasisarnerannut kiisalu
nunakkut assartuisarnissaq pisariaqarpoq.
norgemiut Roald Amundsen siuttoralugu
Taassuma Thule/Uummannaq niuertarfiuteqarfittut
ikinngutit ilaquttallu nunaqarfinni allaniittut
atassuteqarnerannut qamutit immikkut
NUUK
ilisimasassarsiortut sisoraatit, kalaallit qimmii
tunngavileriarlugu, tassanngaanniit arlaleriaqaluni
atassuteqarfiginiarnerannut qamutit, qajaq
pingaaruteqarput. Qimmit, inuit qamusioriaatsillu
qamutaallu iluaqutigalugit Qalasersuarmut
annertoorujussuarnik ilisimasassarsiortarpoq.
umiarlu tunngaviusimapput.
imminnut sunneqatigiinnerat nunap
Tamakkua taagorneqarput Thule-ekspeditionerne.
Kujallermut siulliullutik apuupput. Atortut
PAAMIUT
qamutiniittut qimmit uniarpaat kiisalu aqqutaani
inunnut qimminullu allanut nerisassatut
Ungasinnerpaamut angalaneq tassaavoq
NARSAQ
atorneqarlutik.
’den store slæderejse’ (qimussimik
QAQQORTOQ NARSARSUAQ
angalanerujussuaq). Tassani 1921-miit 1925-p
NANORTALIK
Ukiut 1800-kkunnili amerlaqisunik Kalaallit
tungaanut ingerlanneqartumi Kalaallit Nunaanniit
Nunaannut ilisimasassarsiortoqartarpoq,
aallartittumi, Amerika Avannarleq aqqusaarlugu
tamakkunanilu nunakkut angalanissani qamutit
Siberia anguaat.
Ilisimasassarsiornerit siulliit amerlaqisut
pinngitsoorneqarsinnaajunnaarlutik. Ilisimapisuinnaq ingerlanneqarput, angutit
sassarsiortorpassuit atisanut, nerisassanut
Ullumikkut Tunup avannaani qamutinik
namminneq atortut nerisassallu qamutinik
qamutinullu atatillugit Inuit ilisimasaannit
angallateqarlutik alapernaarsuisut ’slædepatruljen
uniartariaqarsimavaat. Avanersuarmut
ilikkakkatik Issittumi
Sirius’ qimmit qimuttut pinngitsoorsinnaanngilaat.
eqqaanullu atassuteqalernermi kiisalu kalaallit
ilisimasassarsiornerpassuarminni, aamma
Sakkutuut arlallit Siriusimeersut ukiut
amerikamilu avannarlermiut qamusersornermik
Inuit ilagisarlugit, atortarpaat.
tamaasa nuna tamanna nakkugitisarpaat
kulturiat ilisimasaqarfigineqalermat,
tamaaniittoqarnissaalu qulakkeertarlugu.
ukiut 1800kkut naalerneranni Issittumi
Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiornermi kiisalu
ilisimasassarsiortut qamusersortalerput. Inuit
kalaallit kulturiat Kalaallit Nunaannilu pinngortitaq
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Qimussit ingerlaartut. Roald Amundsenip issittumut kujallermut ilisimasassarsiornera, Issittoq kujalleq, Antarktis, 1911.
Slæder på vej. Roald Amundsens sydpolsekspedition, Sydpolen, Antarktis, 1911.

del af lokale traditioner for fx isbjørnejagt,
fiskeri og sælfangst. Hundeslæden var
også helt central for den udvikling, der var i
Thule-området i starten af 1900-tallet, hvor
handelsstationen gav adgang til træ, så man
kunne bygge lange slæder, og pelshandlen
gav råd til at holde mange hunde – og der
opstod tradition for store slæder og store
hundespand til de lange fangstrejser. I både
Nord- og Østgrønland er hunden vigtig i
Slædehunde og hundeslæder har haft
den traditionelle fangst, og ikke mindst i
enorm betydning for folks mulighed for
isbjørnejagten, hvor hunden både hjælper
ITTOQQORTOORMIIT
at rejse, bosætte sig og overleve i den
med at spore og omringe bjørnen og med
grønlandske natur med dens store afstande
at trække den hjem på slæden.
og et barskt, skiftende klima. Hundene har
I løbet af 1800-tallet begyndte mange vestlige lande
ski, grønlandske hunde og hundeslæder til Sydpolen organiserede flere store ekspeditioner ud fra den
været transportmiddel, partnere i fangst og
Hundeslæden har både i ældre tid og i dag
at sende ekspeditioner til både Arktis og Antarktis
som den første. Hundene trak dels slæder med
handelsstation, han grundlagde i Thule. De kaldes
fiskeri og en kilde til pels, mad, sikkerhed og en helt særlig betydning for grønlænderes
Thule-ekspeditionerne.
for at kortlægge områderne. Mange ekspeditioner
udstyr, dels fungerede de som mad
selskab. Både hundeslæden, kajak og umiaq forhold til naturen. Samarbejdet mellem
foregik med skib, men hvis man ville helt til
til mennesker og de andre hunde på vejen.
har også været baggrund for, at man kunne
hunde, mennesker og slædeteknologi giver
Nordpolen eller Sydpolen var det nødvendigt at
Den længste tur var ’den store slæderejse’. Den
bosætte sig i nye områder og samtidig holde
adgang til at udforske, bruge og opleve
transportere sig over land.
Siden 1800-tallet har der været mange ekspediforegik fra 1921-25 og gik fra Grønland gennem
kontakten til venner og familie på andre
landskabet. Man kan sige, at hundeslæden
tioner
i
Grønland,
og her blev hundeslæder
Nordamerika til Sibirien.
TASIILAQ
bopladser.
har været med til at skabe en særlig
Mange af de første ekspeditioner foregik til
uundværlige ved rejser over land. Mange ekspeditilknytning mellem mennesker og natur i
fods, hvor mænd selv trak slæder med udstyr
tionsdeltagere tog ved lære af inuits viden om at
Slædehunde er i dag også uundværlige for
Brugen af hundeslæden og hundene har
Grønland.
og mad. Med kontakten til Thuleområdet og
rejse i Arktis i forhold til tøj, mad og hundeslæder,
slædepatruljen Sirius i Nordøstgrønland. Hver
været forskellig fra sted til sted og er en
viden om den grønlandske og nordamerikanske
og der deltog inuit på mange af ekspeditionerne.
vinter rejser grupper af soldater fra Sirius gennem
hundeslædekultur begyndte polarforskere i
området med hundeslæder for at overvåge og sikre
slutningen af 1800-tallet at bruge hundeslæder.
Knud Rasmussen var særlig betydningsfuld
tilstedeværelse i området.
Den viden, man fik om inuits brug af slædehunde
for udforskningen af Grønland og for at sprede
og udstyr, gav nye muligheder og blev afgørende for
viden om den grønlandske kultur og natur
udforskningen af Arktis og Antarktis.
i resten af verden. Knud Rasmussen lærte
23
at køre hundeslæde som barn i Ilulissat og
På en ekspedition i 1910-12 nåede en norsk
brugte hunde på sine ekspeditioner. Han
ekspedition anført af Roald Amundsen ved hjælp af
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UDBREDELSE

DANEBORG

Inuit, der indvandrede til Grønland for
omkring 800 år siden, kan regnes for
forfædre og formødre til mange af de
mennesker, der lever i Grønland i dag.
Slædehunden og hundeslæden var helt
central for inuits indvandring og for deres
liv, og hundeslædeteknologien har således
været med til at skabe det grønlandske
samfund, vi har i dag.

POLAREKSPEDITIONER

Qimmeqatigiit atortullu. Roald Amundsenip issittumi kujallermi ilisimasassarsiornera, Issittoq kujalleq, Antarktis, 1911.
Hundespand med udstyr. Roald Amundsens sydpolsekspedition, Sydpolen, Antarktis, 1911.
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I klassen kan I tale om:
Hvordan kan man sige, at slædehunde har haft betydning for, at forskellige områder kunne
udvikle sig, fx i forhold til handel eller fangst? Hvad ville være besværligt eller umuligt, hvis
man ikke havde slædehunde? Hvornår har det været livsnødvendigt at have slædehunde?
I kan finde flere oplysninger om slædehundenes betydning for ekspeditioner og læse
ekspeditionshistorier.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

QIMMIP QIMUTTUP PINGAARUTEQARNERA
Ukiut 800-t matuma siorna Kalaalllit
Nunaanni nunasisut, ullumikkut inuppassuit
Kalaallit Nunaanni najugallit siuaavisut
naatsorsuutigineqarput. Inuit nunasineranni
inuunerannut qamutit qimmillu qimuttut
qitiulluinnarput, taamaammallu qamusioriaaseq
ullummikkut Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinnik
pilersitseqataanikuulluni.

ISSITTUMI ILISIMASASSARSIORNERIT
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Sumiiffinni assigiinngitsuni qamutit qimmillu
paasisassarsiorfigineranut, atorluarneranut
QAANAAQ
qanoq atorneqarneri assigiittarsimanngillat,
misigisaqarfiginiarneranullu aallaaviuvoq.
sumiiffinnilu najugallit soorlu nannunniarneranni,
Kalaallit Nunaanni inuit pinngortitamut
aalisarneranni puisinniarnerannilu
immikkuullarissumik
ileqqorisaannut atalluinnarsimallutik.
atassuteqarsinnaanerannut qamutit
Ukiut 1900-t aallartinneranni Avanersuarmi
tunngavileeqataasutut oqaatigineqarsinnaapput.
eqqaanilu ineriartornermi qamutit aamma
qitiulluinnarsimapput, niuertarfeqalernerani
qisuit pissarsiarineqarsinnaalermata
UPERNAVIK
Qimmit qimuttut qamutillu inuit
takisuunik qamusiortoqarsinnaalermat kiisalu
angalasinnaanerannut, Kalaallit Nunaanni
amminik nioqquteqarnikkut amerlasuunik
nunasisinnaanerannut pinngortitamilu
qimmeqarsinnaanermut tunngaviliimmat –
silap pissusaa nikerarluni allanngoraqisoq
taamanilu takisuunik qamuserluni amerlasuunillu
UUMMANNAQ
atorminaattaqisorlu isorartoqisumut
qimmeqarluni ungasissumut piniariarsinnaaneq
angalasinnaanerannut inuuniarsinnaanerannullu
ileqqorineqalerluni. Kalaallit Nunaata avannaani
Ukiut 1800-kkut ingerlaneranni nunat killiit
qimminik qimuttoqartarnerannik atortuinillu
pillugu ilisimasat nunarsuatta sinneranut
QEQERTARSUAQ
ILULISSAT
annertoorujussuarmik pingaaruteqarsimapput.
Tunumilu piniarnermik ileqqoqarnermut qimmeq
amerlaqisut Issittumut Avannarlermut
ilisimasaqalernerup kinguneranik, Issittup
siaruaannissaannut Knud Rasmussen immikkut
QASIGIANNGUIT
Qimmit assartuutaasimapput, piniarnermi
pingaaruteqarluinnarpoq, minnerunngitsumik
AASIAAT
Avannarliup Kujalliullu
pingaaruteqarnikuuvoq. Knud Rasmussen
Kujallermullu nunap immallu assiginik
nannunniarnermi qimmit tussaasarmata, nannunik
aalisarnermilu ilagineqartarlutik kiisalu
titartaasussanik ilisimasassarsiortitsisalerput.
ilisimasassarsiorfiginissaannut pingaarutilimmik
Ilulissani meeraalluni qimussernermik ilinniarpoq
amernik atisaqarsinnaanerannut,
ungusisarlutik kiisalu angerlamut nanoq qamutit
SISIMIUT
KANGERLUSSUAQ
Ilisimasassarsiornerpassuit umiarsuarnik
nutaamik periarfissiipput.
ilisimasassarsiornerminilu tamatigut qimmit
nerisaqarsinnaanerannut, isumannaannerannut
qaannut ilillugu qimuttuusarlutik.
ingerlanneqarput, kisiannili Qalasersuaq
atortarlugit.
ilalersorniarnerannullu aallaaviusimallutik.
1910-miit 1912-imut ilisimasassarsiornermi
Avannarleq Kujallerlu ornikkusukkaanni
MANIITSOQ
Qanga itsaq ullumikkullu kalaallit pinngortitamut
Sumiiffinni nutaani inuit nunasisarnerannut kiisalu
nunakkut assartuisarnissaq pisariaqarpoq.
norgemiut Roald Amundsen siuttoralugu
Taassuma Thule/Uummannaq niuertarfiuteqarfittut
ikinngutit ilaquttallu nunaqarfinni allaniittut
atassuteqarnerannut qamutit immikkut
NUUK
ilisimasassarsiortut sisoraatit, kalaallit qimmii
tunngavileriarlugu, tassanngaanniit arlaleriaqaluni
atassuteqarfiginiarnerannut qamutit, qajaq
pingaaruteqarput. Qimmit, inuit qamusioriaatsillu
qamutaallu iluaqutigalugit Qalasersuarmut
annertoorujussuarnik ilisimasassarsiortarpoq.
umiarlu tunngaviusimapput.
imminnut sunneqatigiinnerat nunap
Tamakkua taagorneqarput Thule-ekspeditionerne.
Kujallermut siulliullutik apuupput. Atortut
PAAMIUT
qamutiniittut qimmit uniarpaat kiisalu aqqutaani
inunnut qimminullu allanut nerisassatut
Ungasinnerpaamut angalaneq tassaavoq
NARSAQ
atorneqarlutik.
’den store slæderejse’ (qimussimik
QAQQORTOQ NARSARSUAQ
angalanerujussuaq). Tassani 1921-miit 1925-p
NANORTALIK
Ukiut 1800-kkunnili amerlaqisunik Kalaallit
tungaanut ingerlanneqartumi Kalaallit Nunaanniit
Nunaannut ilisimasassarsiortoqartarpoq,
aallartittumi, Amerika Avannarleq aqqusaarlugu
tamakkunanilu nunakkut angalanissani qamutit
Siberia anguaat.
Ilisimasassarsiornerit siulliit amerlaqisut
pinngitsoorneqarsinnaajunnaarlutik. Ilisimapisuinnaq ingerlanneqarput, angutit
sassarsiortorpassuit atisanut, nerisassanut
Ullumikkut Tunup avannaani qamutinik
namminneq atortut nerisassallu qamutinik
qamutinullu atatillugit Inuit ilisimasaannit
angallateqarlutik alapernaarsuisut ’slædepatruljen
uniartariaqarsimavaat. Avanersuarmut
ilikkakkatik Issittumi
Sirius’ qimmit qimuttut pinngitsoorsinnaanngilaat.
eqqaanullu atassuteqalernermi kiisalu kalaallit
ilisimasassarsiornerpassuarminni, aamma
Sakkutuut arlallit Siriusimeersut ukiut
amerikamilu avannarlermiut qamusersornermik
Inuit ilagisarlugit, atortarpaat.
tamaasa nuna tamanna nakkugitisarpaat
kulturiat ilisimasaqarfigineqalermat,
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Qimussit ingerlaartut. Roald Amundsenip issittumut kujallermut ilisimasassarsiornera, Issittoq kujalleq, Antarktis, 1911.
Slæder på vej. Roald Amundsens sydpolsekspedition, Sydpolen, Antarktis, 1911.

del af lokale traditioner for fx isbjørnejagt,
fiskeri og sælfangst. Hundeslæden var
også helt central for den udvikling, der var i
Thule-området i starten af 1900-tallet, hvor
handelsstationen gav adgang til træ, så man
kunne bygge lange slæder, og pelshandlen
gav råd til at holde mange hunde – og der
opstod tradition for store slæder og store
hundespand til de lange fangstrejser. I både
Nord- og Østgrønland er hunden vigtig i
Slædehunde og hundeslæder har haft
den traditionelle fangst, og ikke mindst i
enorm betydning for folks mulighed for
isbjørnejagten, hvor hunden både hjælper
ITTOQQORTOORMIIT
at rejse, bosætte sig og overleve i den
med at spore og omringe bjørnen og med
grønlandske natur med dens store afstande
at trække den hjem på slæden.
og et barskt, skiftende klima. Hundene har
I løbet af 1800-tallet begyndte mange vestlige lande
ski, grønlandske hunde og hundeslæder til Sydpolen organiserede flere store ekspeditioner ud fra den
været transportmiddel, partnere i fangst og
Hundeslæden har både i ældre tid og i dag
at sende ekspeditioner til både Arktis og Antarktis
som den første. Hundene trak dels slæder med
handelsstation, han grundlagde i Thule. De kaldes
fiskeri og en kilde til pels, mad, sikkerhed og en helt særlig betydning for grønlænderes
Thule-ekspeditionerne.
for at kortlægge områderne. Mange ekspeditioner
udstyr, dels fungerede de som mad
selskab. Både hundeslæden, kajak og umiaq forhold til naturen. Samarbejdet mellem
foregik med skib, men hvis man ville helt til
til mennesker og de andre hunde på vejen.
har også været baggrund for, at man kunne
hunde, mennesker og slædeteknologi giver
Nordpolen eller Sydpolen var det nødvendigt at
Den længste tur var ’den store slæderejse’. Den
bosætte sig i nye områder og samtidig holde
adgang til at udforske, bruge og opleve
transportere sig over land.
Siden 1800-tallet har der været mange ekspediforegik fra 1921-25 og gik fra Grønland gennem
kontakten til venner og familie på andre
landskabet. Man kan sige, at hundeslæden
tioner
i
Grønland,
og her blev hundeslæder
Nordamerika til Sibirien.
TASIILAQ
bopladser.
har været med til at skabe en særlig
Mange af de første ekspeditioner foregik til
uundværlige ved rejser over land. Mange ekspeditilknytning mellem mennesker og natur i
fods, hvor mænd selv trak slæder med udstyr
tionsdeltagere tog ved lære af inuits viden om at
Slædehunde er i dag også uundværlige for
Brugen af hundeslæden og hundene har
Grønland.
og mad. Med kontakten til Thuleområdet og
rejse i Arktis i forhold til tøj, mad og hundeslæder,
slædepatruljen Sirius i Nordøstgrønland. Hver
været forskellig fra sted til sted og er en
viden om den grønlandske og nordamerikanske
og der deltog inuit på mange af ekspeditionerne.
vinter rejser grupper af soldater fra Sirius gennem
hundeslædekultur begyndte polarforskere i
området med hundeslæder for at overvåge og sikre
slutningen af 1800-tallet at bruge hundeslæder.
Knud Rasmussen var særlig betydningsfuld
tilstedeværelse i området.
Den viden, man fik om inuits brug af slædehunde
for udforskningen af Grønland og for at sprede
og udstyr, gav nye muligheder og blev afgørende for
viden om den grønlandske kultur og natur
udforskningen af Arktis og Antarktis.
i resten af verden. Knud Rasmussen lærte
23
at køre hundeslæde som barn i Ilulissat og
På en ekspedition i 1910-12 nåede en norsk
brugte hunde på sine ekspeditioner. Han
ekspedition anført af Roald Amundsen ved hjælp af

QIMMEQARFIT //
SLÆDEHUNDENS
UDBREDELSE

DANEBORG

Inuit, der indvandrede til Grønland for
omkring 800 år siden, kan regnes for
forfædre og formødre til mange af de
mennesker, der lever i Grønland i dag.
Slædehunden og hundeslæden var helt
central for inuits indvandring og for deres
liv, og hundeslædeteknologien har således
været med til at skabe det grønlandske
samfund, vi har i dag.

POLAREKSPEDITIONER

Qimmeqatigiit atortullu. Roald Amundsenip issittumi kujallermi ilisimasassarsiornera, Issittoq kujalleq, Antarktis, 1911.
Hundespand med udstyr. Roald Amundsens sydpolsekspedition, Sydpolen, Antarktis, 1911.
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ILISIMASASSARSIORTARSIMANERIT
SLÆDEHUNDENS BETYDNING
POLAREKSPEDITIONER
Kalaallit Nunaanni pingortitami
inuit angalasinnaasimanerannut,
nunaqarsinnaanerannut
inuuinnarsinnaasimanerannullu
qimmeq qimuttoq
pingaaruteqartorujussuusimavoq.
Inuit pitsaanerusumik
inuuniarsinnaalersimanerannut qimmit
qimuttut pingaaruteqarsimasimaqaat,
qanorliuna sutigullu
iluaqutaasinnaalersimasut?

Slædehunde har været meget vigtige
for menneskers mulighed for at rejse,
bo og overleve i den grønlandske natur.
Slædehunde har haft stor betydning, men
på hvilken måde kunne hunde være til
hjælp, så mennesker bedre kunne klare
sig?
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Ukiut 800-t matuma siorna Kalaalllit
Nunaanni nunasisut, ullumikkut inuppassuit
Kalaallit Nunaanni najugallit siuaavisut
naatsorsuutigineqarput. Inuit nunasineranni
inuunerannut qamutit qimmillu qimuttut
qitiulluinnarput, taamaammallu qamusioriaaseq
ullummikkut Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinnik
pilersitseqataanikuulluni.
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opstod tradition for store slæder og store
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Sumiiffinni assigiinngitsuni qamutit qimmillu
paasisassarsiorfigineranut, atorluarneranut
QAANAAQ
qanoq atorneqarneri assigiittarsimanngillat,
misigisaqarfiginiarneranullu aallaaviuvoq.
sumiiffinnilu najugallit soorlu nannunniarneranni,
Kalaallit Nunaanni inuit pinngortitamut
aalisarneranni puisinniarnerannilu
immikkuullarissumik
ileqqorisaannut atalluinnarsimallutik.
atassuteqarsinnaanerannut qamutit
Ukiut 1900-t aallartinneranni Avanersuarmi
tunngavileeqataasutut oqaatigineqarsinnaapput.
eqqaanilu ineriartornermi qamutit aamma
qitiulluinnarsimapput, niuertarfeqalernerani
qisuit pissarsiarineqarsinnaalermata
UPERNAVIK
Qimmit qimuttut qamutillu inuit
takisuunik qamusiortoqarsinnaalermat kiisalu
angalasinnaanerannut, Kalaallit Nunaanni
amminik nioqquteqarnikkut amerlasuunik
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Inuit, der indvandrede til Grønland for
omkring 800 år siden, kan regnes for
forfædre og formødre til mange af de
mennesker, der lever i Grønland i dag.
Slædehunden og hundeslæden var helt
central for inuits indvandring og for deres
liv, og hundeslædeteknologien har således
været med til at skabe det grønlandske
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Qimmeqatigiit atortullu. Roald Amundsenip issittumi kujallermi ilisimasassarsiornera, Issittoq kujalleq, Antarktis, 1911.
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Qanoq qimmit qimuttut iluaqutaasinnaanerat
nammineq oqaatsitit atorlugit allaaseriuk:
Du skal skrive med dine egne ord, hvordan slædehunde kan være til hjælp som:
Assartuutitut / Transportmiddel _________________________________________________
___________________________________________________________________________
Piniarnermi aalisarnermilu ikiortitut / Partner i fangst og fiskeri ______________________
___________________________________________________________________________
Amminik atisaqarnissamut tunngavittut / Kilde til pels______________________________
___________________________________________________________________________
Nerisaqarnissamut tunngavittut / Kilde til mad_____________________________________
___________________________________________________________________________
Isumannaallisarnissamut / Sikkerhed ____________________________________________
___________________________________________________________________________
Ilalersorneqarnissamut / Selskab _______________________________________________
___________________________________________________________________________
Aajukua oqaatsit immaqa atorsinnaasatit:
Her er ord, du måske kan bruge:
atortut
udstyr

nuannaarniut
fornøjelse

illersuut
beskytte

qamutit
slæde

Amminik atisaliarisaq
laves til pels
sukkasuumik
hurtigt
ungusineq
omringe

angalaneq
rejse
tussaaneq
spore

silittoq
bred

oqimaatsoq
tungt
issittoq
koldt

pattalaarineq
klappe

nerisinnaasaq
spises
puisi
sæl

nanoq
isbjørn
kalerrisaarisoq
advare
qimunneq
trække
siku
is

ungasissumut
langt

aalisagaq
fisk
uniarneq
slæbe
piniarneq
jagt
atassuteqarneq
kontakt

aqqutissarsiorneq
finde vej
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takisuunik qamusiortoqarsinnaalermat kiisalu
angalasinnaanerannut, Kalaallit Nunaanni
amminik nioqquteqarnikkut amerlasuunik
nunasisinnaanerannut pinngortitamilu
qimmeqarsinnaanermut tunngaviliimmat –
silap pissusaa nikerarluni allanngoraqisoq
taamanilu takisuunik qamuserluni amerlasuunillu
UUMMANNAQ
atorminaattaqisorlu isorartoqisumut
qimmeqarluni ungasissumut piniariarsinnaaneq
angalasinnaanerannut inuuniarsinnaanerannullu
ileqqorineqalerluni. Kalaallit Nunaata avannaani
Ukiut 1800-kkut ingerlaneranni nunat killiit
qimminik qimuttoqartarnerannik atortuinillu
pillugu ilisimasat nunarsuatta sinneranut
QEQERTARSUAQ
ILULISSAT
annertoorujussuarmik pingaaruteqarsimapput.
Tunumilu piniarnermik ileqqoqarnermut qimmeq
amerlaqisut Issittumut Avannarlermut
ilisimasaqalernerup kinguneranik, Issittup
siaruaannissaannut Knud Rasmussen immikkut
QASIGIANNGUIT
Qimmit assartuutaasimapput, piniarnermi
pingaaruteqarluinnarpoq, minnerunngitsumik
AASIAAT
Avannarliup Kujalliullu
pingaaruteqarnikuuvoq. Knud Rasmussen
Kujallermullu nunap immallu assiginik
nannunniarnermi qimmit tussaasarmata, nannunik
aalisarnermilu ilagineqartarlutik kiisalu
titartaasussanik ilisimasassarsiortitsisalerput.
ilisimasassarsiorfiginissaannut pingaarutilimmik
Ilulissani meeraalluni qimussernermik ilinniarpoq
amernik atisaqarsinnaanerannut,
ungusisarlutik kiisalu angerlamut nanoq qamutit
SISIMIUT
KANGERLUSSUAQ
Ilisimasassarsiornerpassuit umiarsuarnik
nutaamik periarfissiipput.
ilisimasassarsiornerminilu tamatigut qimmit
nerisaqarsinnaanerannut, isumannaannerannut
qaannut ilillugu qimuttuusarlutik.
ingerlanneqarput, kisiannili Qalasersuaq
atortarlugit.
ilalersorniarnerannullu aallaaviusimallutik.
1910-miit 1912-imut ilisimasassarsiornermi
Avannarleq Kujallerlu ornikkusukkaanni
MANIITSOQ
Qanga itsaq ullumikkullu kalaallit pinngortitamut
Sumiiffinni nutaani inuit nunasisarnerannut kiisalu
nunakkut assartuisarnissaq pisariaqarpoq.
norgemiut Roald Amundsen siuttoralugu
Taassuma Thule/Uummannaq niuertarfiuteqarfittut
ikinngutit ilaquttallu nunaqarfinni allaniittut
atassuteqarnerannut qamutit immikkut
NUUK
ilisimasassarsiortut sisoraatit, kalaallit qimmii
tunngavileriarlugu, tassanngaanniit arlaleriaqaluni
atassuteqarfiginiarnerannut qamutit, qajaq
pingaaruteqarput. Qimmit, inuit qamusioriaatsillu
qamutaallu iluaqutigalugit Qalasersuarmut
annertoorujussuarnik ilisimasassarsiortarpoq.
umiarlu tunngaviusimapput.
imminnut sunneqatigiinnerat nunap
Tamakkua taagorneqarput Thule-ekspeditionerne.
Kujallermut siulliullutik apuupput. Atortut
PAAMIUT
qamutiniittut qimmit uniarpaat kiisalu aqqutaani
inunnut qimminullu allanut nerisassatut
Ungasinnerpaamut angalaneq tassaavoq
NARSAQ
atorneqarlutik.
’den store slæderejse’ (qimussimik
QAQQORTOQ NARSARSUAQ
angalanerujussuaq). Tassani 1921-miit 1925-p
NANORTALIK
Ukiut 1800-kkunnili amerlaqisunik Kalaallit
tungaanut ingerlanneqartumi Kalaallit Nunaanniit
Nunaannut ilisimasassarsiortoqartarpoq,
aallartittumi, Amerika Avannarleq aqqusaarlugu
tamakkunanilu nunakkut angalanissani qamutit
Siberia anguaat.
Ilisimasassarsiornerit siulliit amerlaqisut
pinngitsoorneqarsinnaajunnaarlutik. Ilisimapisuinnaq ingerlanneqarput, angutit
sassarsiortorpassuit atisanut, nerisassanut
Ullumikkut Tunup avannaani qamutinik
namminneq atortut nerisassallu qamutinik
qamutinullu atatillugit Inuit ilisimasaannit
angallateqarlutik alapernaarsuisut ’slædepatruljen
uniartariaqarsimavaat. Avanersuarmut
ilikkakkatik Issittumi
Sirius’ qimmit qimuttut pinngitsoorsinnaanngilaat.
eqqaanullu atassuteqalernermi kiisalu kalaallit
ilisimasassarsiornerpassuarminni, aamma
Sakkutuut arlallit Siriusimeersut ukiut
amerikamilu avannarlermiut qamusersornermik
Inuit ilagisarlugit, atortarpaat.
tamaasa nuna tamanna nakkugitisarpaat
kulturiat ilisimasaqarfigineqalermat,
tamaaniittoqarnissaalu qulakkeertarlugu.
ukiut 1800kkut naalerneranni Issittumi
Kalaallit Nunaanni ilisimasassarsiornermi kiisalu
ilisimasassarsiortut qamusersortalerput. Inuit
kalaallit kulturiat Kalaallit Nunaannilu pinngortitaq
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Qimussit ingerlaartut. Roald Amundsenip issittumut kujallermut ilisimasassarsiornera, Issittoq kujalleq, Antarktis, 1911.
Slæder på vej. Roald Amundsens sydpolsekspedition, Sydpolen, Antarktis, 1911.

del af lokale traditioner for fx isbjørnejagt,
fiskeri og sælfangst. Hundeslæden var
også helt central for den udvikling, der var i
Thule-området i starten af 1900-tallet, hvor
handelsstationen gav adgang til træ, så man
kunne bygge lange slæder, og pelshandlen
gav råd til at holde mange hunde – og der
opstod tradition for store slæder og store
hundespand til de lange fangstrejser. I både
Nord- og Østgrønland er hunden vigtig i
Slædehunde og hundeslæder har haft
den traditionelle fangst, og ikke mindst i
enorm betydning for folks mulighed for
isbjørnejagten, hvor hunden både hjælper
ITTOQQORTOORMIIT
at rejse, bosætte sig og overleve i den
med at spore og omringe bjørnen og med
grønlandske natur med dens store afstande
at trække den hjem på slæden.
og et barskt, skiftende klima. Hundene har
I løbet af 1800-tallet begyndte mange vestlige lande
ski, grønlandske hunde og hundeslæder til Sydpolen organiserede flere store ekspeditioner ud fra den
været transportmiddel, partnere i fangst og
Hundeslæden har både i ældre tid og i dag
at sende ekspeditioner til både Arktis og Antarktis
som den første. Hundene trak dels slæder med
handelsstation, han grundlagde i Thule. De kaldes
fiskeri og en kilde til pels, mad, sikkerhed og en helt særlig betydning for grønlænderes
Thule-ekspeditionerne.
for at kortlægge områderne. Mange ekspeditioner
udstyr, dels fungerede de som mad
selskab. Både hundeslæden, kajak og umiaq forhold til naturen. Samarbejdet mellem
foregik med skib, men hvis man ville helt til
til mennesker og de andre hunde på vejen.
har også været baggrund for, at man kunne
hunde, mennesker og slædeteknologi giver
Nordpolen eller Sydpolen var det nødvendigt at
Den længste tur var ’den store slæderejse’. Den
bosætte sig i nye områder og samtidig holde
adgang til at udforske, bruge og opleve
transportere sig over land.
Siden 1800-tallet har der været mange ekspediforegik fra 1921-25 og gik fra Grønland gennem
kontakten til venner og familie på andre
landskabet. Man kan sige, at hundeslæden
tioner
i
Grønland,
og her blev hundeslæder
Nordamerika til Sibirien.
TASIILAQ
bopladser.
har været med til at skabe en særlig
Mange af de første ekspeditioner foregik til
uundværlige ved rejser over land. Mange ekspeditilknytning mellem mennesker og natur i
fods, hvor mænd selv trak slæder med udstyr
tionsdeltagere tog ved lære af inuits viden om at
Slædehunde er i dag også uundværlige for
Brugen af hundeslæden og hundene har
Grønland.
og mad. Med kontakten til Thuleområdet og
rejse i Arktis i forhold til tøj, mad og hundeslæder,
slædepatruljen Sirius i Nordøstgrønland. Hver
været forskellig fra sted til sted og er en
viden om den grønlandske og nordamerikanske
og der deltog inuit på mange af ekspeditionerne.
vinter rejser grupper af soldater fra Sirius gennem
hundeslædekultur begyndte polarforskere i
området med hundeslæder for at overvåge og sikre
slutningen af 1800-tallet at bruge hundeslæder.
Knud Rasmussen var særlig betydningsfuld
tilstedeværelse i området.
Den viden, man fik om inuits brug af slædehunde
for udforskningen af Grønland og for at sprede
og udstyr, gav nye muligheder og blev afgørende for
viden om den grønlandske kultur og natur
udforskningen af Arktis og Antarktis.
i resten af verden. Knud Rasmussen lærte
23
at køre hundeslæde som barn i Ilulissat og
På en ekspedition i 1910-12 nåede en norsk
brugte hunde på sine ekspeditioner. Han
ekspedition anført af Roald Amundsen ved hjælp af

QIMMEQARFIT //
SLÆDEHUNDENS
UDBREDELSE

DANEBORG

Inuit, der indvandrede til Grønland for
omkring 800 år siden, kan regnes for
forfædre og formødre til mange af de
mennesker, der lever i Grønland i dag.
Slædehunden og hundeslæden var helt
central for inuits indvandring og for deres
liv, og hundeslædeteknologien har således
været med til at skabe det grønlandske
samfund, vi har i dag.

POLAREKSPEDITIONER

Qimmeqatigiit atortullu. Roald Amundsenip issittumi kujallermi ilisimasassarsiornera, Issittoq kujalleq, Antarktis, 1911.
Hundespand med udstyr. Roald Amundsens sydpolsekspedition, Sydpolen, Antarktis, 1911.
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Sumiiffinni assigiinngitsuni qimmit qimuttut ikiortaasarnerat assigiinngissuteqarpa?
Er der forskel på, hvad slædehundene hjælper til med i forskellige områder?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Qanga itsaq ullutsinnilu qimmit qimuttut sunut ikiortaasarnerat assigiinngissuteqarpa?
Er der forskel på, hvad slædehunde hjalp til med før i tiden i forhold til nu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ilisimasassarsiornernut qimmit qimuttut aamma pingaaruteqarsimapput.
Ilisimasassarsiornernut atatillugu sutigut pingaaruteqarsimappat?
Slædehunde har også haft betydning på ekspeditioner. Hvad var især vigtigt i forhold
til ekspeditioner?
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

QIMMEQ QIMUTTOQ PILLUGU OQALUTTUATOQAQ

EN MYTE OM SLÆDEHUNDEN

Knud Rasmussenip angalanermini inuit oqaluttuarpassui
allattornikuuai. Taakkua ilai amerlaqisut inummiit inummut
ukiuni hunnorujukkaani
oqalutturineqartarsimapput, akuttunngitsukkullu
silarsuup pinngorneranut qanorlu paasisariaqarneranut
tunngasuusarlutik. Oqaluttuat tamakkua taaneqartarput
oqaluttuatoqqat.

På Knud Rasmussens rejser nedskrev han mange
af inuits fortællinger. Mange af dem er fortalt fra
person til person gennem hundrede af år, og de
handler tit om, hvordan verden er blevet til, og
hvordan man skal forstå den. Den slags historier
kaldes myter.
Denne myte om de første hunde blev fortalt af
kvinden Arnâluk fra Thule til Knud Rasmussen,
da han var i Thule i 1916-18. Myten fortæller
om, at jorden og menneskerne bliver til, og at
menneskerne begynder at få børn.
Det næste, der sker for menneskerne, er:
“Da de nu var blevet mange, ville de have hunde.
Og en mand går ud med en hundesele i hånden
og giver sig til at stampe i jorden under råbet
‘Hok-hok-hok!’. Så sprang hundene frem af tuer,
småtuer; og de rystede sig ordentligt, for de var
fulde af sand. Således fik menneskene hunde.”

Qimmimik siullermik oqaluttuatoqaq una Avanersuarmiup
arnap, Arnâluup, Knud Rasmussenimut oqaluttuaraa,
taanna 1916-18 Avanersuarmi angalatillugu. Tassani
oqaluasaarineqarpoq nunarsuaq inuillu pinngortut, inuillu
qitorniulersut. Inuit misigisaat tulleq imaappoq:
“Maanna amerligamik qimmeqarusulerput. Angullu ataaseq
qimmip anuanik nassarluni anivoq nunamullu tukkarluni
nillialerluni ‘Hok-hok-hok!’. Taava nunami pinguttaniit,
pinguttaaqqaniit qimmit pissigarput; sioqqanillu ulikkaaramik
imminnut issuttuuteruloorlutik. Taamaalillutik inuit
qimmitaarput.”
Oqaluttutoqqap takutippaa, oqaluttumik ingerlatitseqqittunut
qimmit qanoq pingaaruteqarsimatiginersut. Qimmit tassaapput
inuit qitornioreernermik kingorna siullertut kissaatigisaat.
Tamannalu pivoq, ullukkut qaamaneq, seqineq, qaammat
toqulu silarsuarmi atuutinngikkallarmata.

Myten viser, hvor vigtige hundene var for dem,
der viderefortalte myten. Hundene var det første
mennesker ønskede sig, efter de selv blev til og
havde fået børn. Og inden dagslys, sol, måne og
død opstod i verden.
Thulemut ilisimasassarsiornerit tallimaat, talerperleq: Knud Rasmussen.
5. Thule-ekspedition, 1921-25, Knud Rasmussen til højre.
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Ilisimasassarsioqataasut,
Thulemut ilisimasassarsiornerit
tallimaat, aggusti 1921.
Ekspeditionsmedlemmer,
5. Thule-ekspedition, august 1921.
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QIMMEQ QIMUTTOQ PILLUGU
OQALUTTUATOQQAQ
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Oqaluttuatoqqat. Pineqartut assigiinngitsut. Atassuteqaqatigiinniarnermut iliuutsit.
Allaaserisap imarisaanik pissanganarsaaneq.
Suna suliarisassaava?
Atuakkami oqaluttuatoqqap naalisarnera aallaavigalugu oqaluttuatoqaq atuartut
namminneq pissanganarsarlugu/nipilersuganngorlugu saqqummiutissavaat.
Atuartut sulerissappat?
Oqaluuttuatoqaq atuartut namminneq titartakkatut, isiginnaagassiatut imaluunniit videotut
oqaluttuareqqissavaat. Atuartut suleriniarlutik toqqaanerat naapertorlugu atuartut
marlukkaarlugit imaluunniit naammattunngorlugit eqimattakkaarlugit immikkoortiterneqassapput. Atuartut namminneq titartaganngorlugu, isiginnaartitsissusianngorlugu
imaluunniit videonngorlugu oqaluttuatoqqamik oqaluttuareqqiinertik atuaqatiminnut
allanulluunniit saqqummiussinnaavaat.
Atuaqatigiit makkua oqaluuserisinnaavasi:
Oqaluttuaq assigiinngitsutigut qanoq oqaluttuareqqinneqarsinnaava? Oqalulluni
oqaluttuareqqiinerup allalluni oqaluttuareqqiinermit suna allaassutigaa? Oqaluttuaq ataaseq
qanoq assigiinngitsorpassuartigut oqaluttuareqqinneqarsinnaava? Saqqummiunneqartuni
tamani oqaluttuami qitiutinneqartut suna assigiissutigaat? Qimmip qimuttup
oqaluttuatoqqami iliuuseqarnera pingaarutaalu suuppat?

EN MYTE OM SLÆDEHUNDEN
Faglige begreber:
Sagn og myter. Genrer. Kommunikationsformer. Dramatisering af tekst.
Hvad handler opgaven om?
Eleverne skal bruge resumeet af myten i bogen som afsæt til at fremstille en dramatisk eller
praktisk/musisk version af myten.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal planlægge og lave deres egen udgave af myten enten som tegneserie, som
skuespil eller som video. Del eleverne op i par eller grupper af passende størrelser alt efter
hvilket produkt og hvilken form, de vælger. Eleverne kan udstille deres tegneserie eller vise
deres skuespil eller video frem for de andre i klassen eller for et andet publikum.
I klassen kan I tale om:
Hvordan giver man fortællinger videre på forskellig form? Hvad er forskellen på mundtlig
overlevering over for skriftlig overlevering? Hvordan kan den samme historie formidles
på mange forskellige måder og former? Hvad er kernen i fortællingen, der er ens i alle
fremstillingerne? Hvad er slædehundens rolle og betydning i myten?
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

QIMMEQ QIMUTTOQ PILLUGU OQALUTTUATOQAQ

EN MYTE OM SLÆDEHUNDEN

Knud Rasmussenip angalanermini inuit oqaluttuarpassui
allattornikuuai. Taakkua ilai amerlaqisut inummiit inummut
ukiuni hunnorujukkaani
oqalutturineqartarsimapput, akuttunngitsukkullu
silarsuup pinngorneranut qanorlu paasisariaqarneranut
tunngasuusarlutik. Oqaluttuat tamakkua taaneqartarput
oqaluttuatoqqat.

På Knud Rasmussens rejser nedskrev han mange
af inuits fortællinger. Mange af dem er fortalt fra
person til person gennem hundrede af år, og de
handler tit om, hvordan verden er blevet til, og
hvordan man skal forstå den. Den slags historier
kaldes myter.
Denne myte om de første hunde blev fortalt af
kvinden Arnâluk fra Thule til Knud Rasmussen,
da han var i Thule i 1916-18. Myten fortæller
om, at jorden og menneskerne bliver til, og at
menneskerne begynder at få børn.
Det næste, der sker for menneskerne, er:
“Da de nu var blevet mange, ville de have hunde.
Og en mand går ud med en hundesele i hånden
og giver sig til at stampe i jorden under råbet
‘Hok-hok-hok!’. Så sprang hundene frem af tuer,
småtuer; og de rystede sig ordentligt, for de var
fulde af sand. Således fik menneskene hunde.”

Qimmimik siullermik oqaluttuatoqaq una Avanersuarmiup
arnap, Arnâluup, Knud Rasmussenimut oqaluttuaraa,
taanna 1916-18 Avanersuarmi angalatillugu. Tassani
oqaluasaarineqarpoq nunarsuaq inuillu pinngortut, inuillu
qitorniulersut. Inuit misigisaat tulleq imaappoq:
“Maanna amerligamik qimmeqarusulerput. Angullu ataaseq
qimmip anuanik nassarluni anivoq nunamullu tukkarluni
nillialerluni ‘Hok-hok-hok!’. Taava nunami pinguttaniit,
pinguttaaqqaniit qimmit pissigarput; sioqqanillu ulikkaaramik
imminnut issuttuuteruloorlutik. Taamaalillutik inuit
qimmitaarput.”
Oqaluttutoqqap takutippaa, oqaluttumik ingerlatitseqqittunut
qimmit qanoq pingaaruteqarsimatiginersut. Qimmit tassaapput
inuit qitornioreernermik kingorna siullertut kissaatigisaat.
Tamannalu pivoq, ullukkut qaamaneq, seqineq, qaammat
toqulu silarsuarmi atuutinngikkallarmata.

Myten viser, hvor vigtige hundene var for dem,
der viderefortalte myten. Hundene var det første
mennesker ønskede sig, efter de selv blev til og
havde fået børn. Og inden dagslys, sol, måne og
død opstod i verden.
Thulemut ilisimasassarsiornerit tallimaat, talerperleq: Knud Rasmussen.
5. Thule-ekspedition, 1921-25, Knud Rasmussen til højre.

Ilisimasassarsioqataasut,
Thulemut ilisimasassarsiornerit
tallimaat, aggusti 1921.
Ekspeditionsmedlemmer,
5. Thule-ekspedition, august 1921.

26

27

QIMMEQ QIMUTTOQ PILLUGU
OQALUTTUATOQQAQ
EN MYTE OM SLÆDEHUNDEN
Inuuneq, inuit pinngortitarlu pillugit
kalaallit oqaluttuatoqaat, kinguaariiaanut
amerlaqisunut qangarsuaaniilli
oqaluttuarineqartarnikuupput.

De gamle grønlandske fortællinger om
livet, mennesket og naturen er blevet
fortalt generation efter generation langt
tilbage i tiden.

Arlaanni oqaluasaatoqqat assigiinngitsut
tamakkua katersorneqarnikuupput
allaganngortinneqarlutillu. Atuakkami
oqaluasaatoqqat Knud Rasmussenip
katersugai atuarsinnaavatit. Oqaluasaallu
ilaanni qimmeq pineqarpoq.

På et tidspunkt er disse sagn og myter
blevet indsamlet og skrevet ned. I bogen
kan du læse en af de myter, som Knud
Rasmussen indsamlede. I myten er der
en hund med.

Oqaluasaatoqaq allatut
oqaluttuareqqissavarsi, soorlu imatut:

I skal genfortælle myten i en anden form.
Enten som:
• Tegneserie

• Titartaganngorlugu

• Skuespil

• Isiginnaartitsissutigalugu

• Video

• Videoliaralugu
Oqaluasaatoqaq atuassavarsi, qanorlu
ilissi oqaluttuareqqissinnaanerlugu
qanorlu saqqummiussinnaanerlugu
siunnersuusiorlusi. Oqaluasaatoqaq
qanoq takutissavisiuk kinalu qanoq
iliussava?

I skal læse myten, vælge en form
og planlægge jeres udgave af myten.
Hvordan skal I vise myten, og hvem
gør hvad?
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

QAMUTIT // SLÆDEN
Qamutit sisoorutissaminnik perlaaqarput,
assartukkat toqqavigisinnaasaannik
napoqarlutik kiisalu aqumikkut napariaqarlutik.
Kalaallit qamutaasa ilusaat qangaaniit
allanngungaarnikuunngilaq kisiannili
sumut atorneqarnissaat apeqqutaatillugu
angissuseqartarput, assigiinngitsunik
sananeqarlutilllu mikisualuttunik
immikkooruteqartarput. Qamutit
qajannaatsunngorlugit sananeqarsimanissaat
kiisalu kalikkuminaqqullugit perlaavisa
pujattuunissaat pingaaruteqarpoq.

En slæde består af meder, som slæden glider på,
af tværbrædder, som læsset kan ligge på og en
opstander bagerst på slæden. Den grønlandske
hundeslædes form har ikke ændret sig meget
gennem tiden, men størrelse, materialer og
detaljer er afhængig af, hvad slæden skal bruges
til. Det er vigtigt, at slæden er solidt bygget, og at
den kan glide godt, så den er let at trække.

I ældre tid var det svært at skaffe store stykker træ
til slæderne. Man kunne kun få træ fra drivtømmer
og skibsvrag. Men slæder kunne også laves af fx
hvalknogle, gevir og mindre træstykker, der blev
bundet sammen. Med tiden blev det nemmere at
skaffe træ til slæder, og i dag er næsten alle
slæder i Grønland lavet af træ.

QAMUTIT

Sannerut / tværbræt til opstandere
Itsaq qisuit angisuut qamusiarineqarsinnaasut
Napui / tværbrædder
pissarsiariuminaannikuupput. Taamani qissiat
Napariaimeterinik
/ opstandere
Qamutit nalinginnaasumik
sikumut perrattumik sisoorsinnaasumik
umiarsuillu umiunikut kisimik qisunnik
Qinngui / overgang til glideflade
2-5-inik takissuseqartarput meterillu
perlaaqartariaqarpoq. Nalitsinni
pissarsiffiusinnaasarput. Kisiannili soorlu arferit
ataatsip missaanik silissuseqartarlutik.
tamakkua plastikkiunerusarput,
saarngi, nassuit qisumerngillu qilersorlugit
Qamutilli ilusaanut angissusaanullu
siornatigulli arferit soqqai imaluunniit
katitikkat qamusiarineqartarnikuupput.
apeqqutaapput sumut atugassaaneri
saarngi atorneqartarnikuupput.
Piffissap ingerlanerani qisuit qamusiassat
kiisalu nunap qanoq iluseqarnera silallu Taamani aamma marulluk masattoq
pissarsiariuminarnerulerput, nalitsinnilu Kalaallit
qanoq innera. Avanersuarmi sikumut
qerigaangami perralisussanngorlugu
Nunaanni qamutit tamangajammik qisunnik
qamutit takisuut naleqqunnerusarput,
perlaanut taniutigineqartarpoq.
sanaajupput.
Tunumi itisuumik maagaartumillu
aputilimmi ingerlasussaasaramik
Qamutit assigiinngitsutigut
naannerullutik. Kalaallit Nunaata
unikaallatsinneqarsinnaapput.
Perlaavi / medesål
Siui / medesnude
kitaani qamutit nunakkoorutaasarlutillu
Allunaasaq perlaanut
Kimii / hæl aamma
maniitsukkoorutaasaramik
Avanersuarmi qamutitut takitigineq
ajorput.
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Sumiiffiit aamma apeqqutaatillugit
assigiinngissuseqartarput. Perlaat
isuisa ilusaat assigiinngissinnaasarput
assigiinngitsumillu katiterneqartarlutik.
Qamutit napuisa perlaanut
qilersuuttarneri aamma
assigiinngissuseqartarput.
Qamutit immikkoortualuppassuarnik
oqinnerusumik
assartuutaasinnaaqqullugit ukiuni
hunnorujulikkaani inerisarnikuusanik
sananeqartarput. Perlaat ataanni suli

SLÆDEN
Hundeslæder er normalt mellem 2-5 m lange og
omkring 1 m brede. Men slædens form og størrelse
afhænger af, hvad man skal bruge slæden til, og
hvordan landskabet og vejret er. Havisen ved Thule
gør det muligt at køre med lange slæder, mens
slæderne i Østgrønland ofte er korte, fordi de skal
kunne køre i dyb og løs sne.
Nordgrønland - Avanersuaq

perraallisaatigalugu
Qamuk
/ meden
ningerunneqarsinnaavoq
imaluunniit
naparuttat tunuatungaanni
kinequsiisoqarsinnaavoq,
ingerlavimmut tutisartakkamik.
Vestgrønland - Kitaa
Siornatigut imminut
qamusiuuttoqartarpoq, nalitsinnilumi
suli amerlaqisut imminnut
qamusiuuttarput. Qamutinilli aamma
ineriikkanik pisisoqarsinnaavoq.
Qamutinut atortorisartakkat aamma
allanngornikuupput. Ullumikkut
allunaasaq naqitarutigineqartarpoq
– siornatigut allunaaq puisip amianik
sanaaq atorneqartarnikuulluni.

Østgrønland - Tunu

Der er også forskellige måder at bremse slæden
på. Man kan kaste løkker af reb om mederne, så
de ikke kan glide så hurtigt, eller man kan have en
bremse bag på opstanderen, som man kan træde
ned i underlaget.

Tidligere byggede man selv sin slæde, og det er der
også mange, der gør i dag. Men man kan også købe
færdige slæder. Materialerne har også forandret
sig. I dag bruger man reb til surringer – i gamle
dage brugte man snører lavet af sælskind.

I Vestgrønland er slæderne heller ikke så
lange som i Thule, fordi man kører på land
med ujævnt underlag.
Der er også andre lokale forskelle.
Spidserne af mederne, der hedder
medesnuderne, har forskellig facon og
samles forskelligt. Der er også forskel
på, hvordan man binder tværbrædderne
fast til mederne.
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Der er mange detaljer ved slæderne, som
man har udviklet gennem århundreder for
at køre kørslen lettere. Under mederne
skal der være en sål, som glider let mod
isen. I dag bruger man metal eller plastik
og tidligere har man brugt hvalbarder eller
-knogler. Man kunne også lave en ’issål’ ved
at smøre vådt mudder på mederne, så de
blev glatte, når mudderet frøs.
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Issittumi qamutit assigiinngiiaartut amerlaqaat. Ukuatut ittut Canadameersuupput.
Der findes mange variationer af hundeslæder i Arktis. Denne type er fra Canada.
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QAMUTIT
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Nakkutilliineq nassuiaaneq. Atortussianik ilisimasaqarneq. Iluseq qanorlu atornissaat.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Qamutit immikkoortortai mikisualuit ilanngussorlugit nassuiassavaat. Qamutit
sunik sananeqarsimanerat kiisalu immikkuualuttut sumut iluaqutanerat pillugu
oqaloqatigiinnermut tamanna aallaaviusinnaavoq.
Atuartut sulerissappat?
Atuartut marlukkaarlutik eqquiniaqattaassapput. Aappaa qamutip immikkoortortaanik
toqqaassaaq, aappaminullu sukumiisumik nassuiaatigalugu sorliunersoq, taaguutaali
taanagu. Qamutit ilusaat, angissusaat, sumik sananeqarnerat, qalipaataat, suna
sumiinnersoq sumullu atorneqartarnersoq nassuiarsinnaavaat. Atuartup aappaata taava
qamutip ilaa suna pineqarnersoq eqqoriarsinnaavaa.
NB: Atuakkami assit atorlugit atuartunut aaqqissuussisoqarsinnaavoq, najugaqarfissinnili
qamuteqarpat imaluunniit katersugaasivissinni qamuteqarpat, taakkunani piviusut
atorsinnaagaanni pissanganarnerussaaq.
Atuaqatigiit makkua oqaloqatigiissutigisinnaavasi:
Qamutit immikkoortortaannut sorlernut suut sananeqartarpat aamma sooq taakkua
atorneqartarpat? Siornatigut qamusiornermut atortussat allat atorneqartarnikuuppat?
Qamutit atortui sorliit takinersaappat? Suut oqimaannersaappat? Suut manngernersaappat?
Suut mikinersaappat? Suut aserujanersaappat? Suut akisunersaappat?

SLÆDEN
Faglige begreber:
Observation og beskrivelse. Materialekendskab. Form og funktion.
Hvad handler opgaven om?
Eleverne beskriver detaljer og enkeltdele på en hundeslæde. Det kan være udgangspunkt for
at tale om de forskellige materialer en hundeslæde er lavet af, og hvilke funktioner delene
har.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal lave gætteleg to og to. Den ene elev skal vælge en slædedel og skal beskrive
delen for den anden elev, så detaljeret som muligt, uden at sige navnet på slædedelen.
Eleverne kan for eksempel beskrive slædedelens form, størrelse, materiale, farve, hvor den
sidder på slæden eller forklare, hvad den bruges til. Den anden elev skal gætte, hvilken del
af slæden der er tale om.
NB: Elevaktiviteten kan laves med billederne i bogen, men hvis der er slæder der hvor
I bor, eller på det lokale museum, er det naturligvis endnu mere spændende at se
på slædens dele i virkeligheden.
I klassen kan I tale om:
Hvilke materialer bruges til de forskellige slædedele og hvorfor? Har man brugt andre
materialer før i tiden? Hvilke dele på slæden er længst? Tungest? Hårdest? Mindst? Går
lettest i stykker? Dyrest?
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

QAMUTIT // SLÆDEN
Qamutit sisoorutissaminnik perlaaqarput,
assartukkat toqqavigisinnaasaannik
napoqarlutik kiisalu aqumikkut napariaqarlutik.
Kalaallit qamutaasa ilusaat qangaaniit
allanngungaarnikuunngilaq kisiannili
sumut atorneqarnissaat apeqqutaatillugu
angissuseqartarput, assigiinngitsunik
sananeqarlutilllu mikisualuttunik
immikkooruteqartarput. Qamutit
qajannaatsunngorlugit sananeqarsimanissaat
kiisalu kalikkuminaqqullugit perlaavisa
pujattuunissaat pingaaruteqarpoq.

En slæde består af meder, som slæden glider på,
af tværbrædder, som læsset kan ligge på og en
opstander bagerst på slæden. Den grønlandske
hundeslædes form har ikke ændret sig meget
gennem tiden, men størrelse, materialer og
detaljer er afhængig af, hvad slæden skal bruges
til. Det er vigtigt, at slæden er solidt bygget, og at
den kan glide godt, så den er let at trække.

I ældre tid var det svært at skaffe store stykker træ
til slæderne. Man kunne kun få træ fra drivtømmer
og skibsvrag. Men slæder kunne også laves af fx
hvalknogle, gevir og mindre træstykker, der blev
bundet sammen. Med tiden blev det nemmere at
skaffe træ til slæder, og i dag er næsten alle
slæder i Grønland lavet af træ.

QAMUTIT

Sannerut / tværbræt til opstandere
Itsaq qisuit angisuut qamusiarineqarsinnaasut
Napui / tværbrædder
pissarsiariuminaannikuupput. Taamani qissiat
Napariaimeterinik
/ opstandere
Qamutit nalinginnaasumik
sikumut perrattumik sisoorsinnaasumik
umiarsuillu umiunikut kisimik qisunnik
Qinngui / overgang til glideflade
2-5-inik takissuseqartarput meterillu
perlaaqartariaqarpoq. Nalitsinni
pissarsiffiusinnaasarput. Kisiannili soorlu arferit
ataatsip missaanik silissuseqartarlutik.
tamakkua plastikkiunerusarput,
saarngi, nassuit qisumerngillu qilersorlugit
Qamutilli ilusaanut angissusaanullu
siornatigulli arferit soqqai imaluunniit
katitikkat qamusiarineqartarnikuupput.
apeqqutaapput sumut atugassaaneri
saarngi atorneqartarnikuupput.
Piffissap ingerlanerani qisuit qamusiassat
kiisalu nunap qanoq iluseqarnera silallu Taamani aamma marulluk masattoq
pissarsiariuminarnerulerput, nalitsinnilu Kalaallit
qanoq innera. Avanersuarmi sikumut
qerigaangami perralisussanngorlugu
Nunaanni qamutit tamangajammik qisunnik
qamutit takisuut naleqqunnerusarput,
perlaanut taniutigineqartarpoq.
sanaajupput.
Tunumi itisuumik maagaartumillu
aputilimmi ingerlasussaasaramik
Qamutit assigiinngitsutigut
naannerullutik. Kalaallit Nunaata
unikaallatsinneqarsinnaapput.
Perlaavi / medesål
Siui / medesnude
kitaani qamutit nunakkoorutaasarlutillu
Allunaasaq perlaanut
Kimii / hæl aamma
maniitsukkoorutaasaramik
Avanersuarmi qamutitut takitigineq
ajorput.
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Sumiiffiit aamma apeqqutaatillugit
assigiinngissuseqartarput. Perlaat
isuisa ilusaat assigiinngissinnaasarput
assigiinngitsumillu katiterneqartarlutik.
Qamutit napuisa perlaanut
qilersuuttarneri aamma
assigiinngissuseqartarput.
Qamutit immikkoortualuppassuarnik
oqinnerusumik
assartuutaasinnaaqqullugit ukiuni
hunnorujulikkaani inerisarnikuusanik
sananeqartarput. Perlaat ataanni suli

SLÆDEN
Hundeslæder er normalt mellem 2-5 m lange og
omkring 1 m brede. Men slædens form og størrelse
afhænger af, hvad man skal bruge slæden til, og
hvordan landskabet og vejret er. Havisen ved Thule
gør det muligt at køre med lange slæder, mens
slæderne i Østgrønland ofte er korte, fordi de skal
kunne køre i dyb og løs sne.
Nordgrønland - Avanersuaq

perraallisaatigalugu
Qamuk
/ meden
ningerunneqarsinnaavoq
imaluunniit
naparuttat tunuatungaanni
kinequsiisoqarsinnaavoq,
ingerlavimmut tutisartakkamik.
Vestgrønland - Kitaa
Siornatigut imminut
qamusiuuttoqartarpoq, nalitsinnilumi
suli amerlaqisut imminnut
qamusiuuttarput. Qamutinilli aamma
ineriikkanik pisisoqarsinnaavoq.
Qamutinut atortorisartakkat aamma
allanngornikuupput. Ullumikkut
allunaasaq naqitarutigineqartarpoq
– siornatigut allunaaq puisip amianik
sanaaq atorneqartarnikuulluni.

Østgrønland - Tunu

Der er også forskellige måder at bremse slæden
på. Man kan kaste løkker af reb om mederne, så
de ikke kan glide så hurtigt, eller man kan have en
bremse bag på opstanderen, som man kan træde
ned i underlaget.

Tidligere byggede man selv sin slæde, og det er der
også mange, der gør i dag. Men man kan også købe
færdige slæder. Materialerne har også forandret
sig. I dag bruger man reb til surringer – i gamle
dage brugte man snører lavet af sælskind.

I Vestgrønland er slæderne heller ikke så
lange som i Thule, fordi man kører på land
med ujævnt underlag.
Der er også andre lokale forskelle.
Spidserne af mederne, der hedder
medesnuderne, har forskellig facon og
samles forskelligt. Der er også forskel
på, hvordan man binder tværbrædderne
fast til mederne.
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Der er mange detaljer ved slæderne, som
man har udviklet gennem århundreder for
at køre kørslen lettere. Under mederne
skal der være en sål, som glider let mod
isen. I dag bruger man metal eller plastik
og tidligere har man brugt hvalbarder eller
-knogler. Man kunne også lave en ’issål’ ved
at smøre vådt mudder på mederne, så de
blev glatte, når mudderet frøs.
Issittumi qamutit assigiinngiiaartut amerlaqaat. Ukuatut ittut Canadameersuupput.
Der findes mange variationer af hundeslæder i Arktis. Denne type er fra Canada.
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QAMUTIT
SLÆDEN
Qamutit immikkoortualuppassuarnik
sananeqartarput. Ilaat mikisut,
ilaat angisuut, atortussanik
assiginngitsunik sanaat. Qisuit
qamusiuutigineqartarput, ilaallu
saviminernik, allunaasanik
plastikkinilluunniit sanaajusarlutik.
Maannakkut eqquiniaqattaassaasi,
qamutit immikkoortortai allanut
eqqoriartinniarlugit qanoq
nassuiarluartigisinnaanerlugit
misilissallugu.
Marlukkaarlusi issaagitsi. Atuakkami
qamutit assii isiginnaarsigit. Aappaata
qamutit atortua ataaseq toqqarlugu
aappaminut nassuiassavaa.
Qamutip immikkoortuisa mikisualuttai
ilanngullugit sapinngisamik
nassuiarniarsarissavat, sorliunersorli
taaguutaanik taasarnagu.
Qamutip immikkoortortaata
toqqakkappit ilusaa, angissusaa,
atortussiamik sumik sanaajunera,
qalipaataa, qamutit sortaaniinnersoq
imaluunniit sumut iluaqutaanersoq
nassuiaatigisinnaavasi.

Hundeslæder er bygget af mange
dele. Nogle dele er små, andre er
store, og de er lavet af forskelligt
materiale. Nogle dele er lavet af
træ, og andre dele kan være lavet
af metal, reb eller plastik.
Nu skal I lave en gætteleg, hvor I
skal være gode til at finde delene på
slæden og beskrive dem for andre.
Sæt jer sammen to og to. Se på
billederne af slæder i bogen. Den ene
af jer skal vælge en slædedel og skal
beskrive delen for den anden.
Beskriv delen så detaljeret som
muligt, men du må ikke sige navnet
på slædedelen.
I kan for eksempel beskrive
slædedelens form, størrelse,
materiale, farve, hvor den sidder
på slæden eller forklare hvad den
bruges til.
Den anden skal gætte, hvilken del
af slæden det er.

Taava aappaata qamutip sortarineraa
eqqoriartassavaa.
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

PITUUTTAT ANULLU // SKAGLER OG SELETØJ
Kalaallit Nunaanni qimmit
sanileriiaartussanngorlugit takeqatigiinnik
qamutinut pitunneqartarnerat naliginnaavoq.
Pituuttat takeqqatigiikkajupput, kisiannili
ilaanni ilaat siuttuutinniarlugit takinerusunik
pituutserneqartarlutik. Apummi qimusssertilluni
qimmit imminnut aqqutissiuussinnaanngorlugit
pituutaat assigiinngitsunik takissusilerneqartarput.
Alaskami Canadamilu qimmit marlukkaarlugit
siuleriaarlugit pitunneqarajupput.
Qimmeq qimuttoq qamutinut
pitunneqassagaangami anulerneqaqqaartarpoq.
Anut qimmip qatigaanut, sakiaanut siuaavisalu
tungaannut tunngasarput, sukkulluunniit
sukanganatik annernaratillu, qimmip nukini
qimunnermut atorluarsinnaaniassammagit.
Qamutini allunaasaq pituffik taaneqartarpoq
pitu. Pitup anullu akornanniipput pituuttat,
qimmit qamutinut pituutaat. Qimmit qamutinut
pitunniarneranni eqqumaffigisassaaloqarpoq.
Pituutat katiterneqartarput qimmeq
ataaseq pituussaarsinnaanngorlugu,
pisariaqarpallu qimmit tamaasa ataatsikkut
pituussaarsinnaanngorlugit.

Pituuttanut atasut assigiinngitsut akkiuttartunik
karabinhagenik katitinneqarsinnaasarput.
Siornatigut pituuttat saanernik imaluunniit
nassutiminernik katitinneqartarput. Pituuttat
allunaasaasarput anullu amernik, nyloninik
imaluunniit annoraaminernik sananeqartarlutik.
Siornatigut anut puisip amii amitsunngorlugit
qullooriarlugit mersorlugit anuliarineqartarput.
Qimmit qimutsillutik nooqattaarlutik
paarlakaattarput. Taamaalillutik pituuttat
ilaguttarmata, qimmit iluarnerusumik
qimutsinniarlugit, qimussertoq unikkallarluni
ilaajaasariaqartarpoq.

I Grønland er det normalt at spænde hundene for
slæden i en vifteform, hvor hver hund har en lang
skagle der er fæstet til slæden. Ofte er skaglerne
lige lange, men nogle steder giver man én hund
lidt længere skagle end de andre, så den kan føre
an. Hvis man kører i sne, kan det være en fordel,
at skaglerne er forskellig længde, så hundene kan
bane vej i sneen for hinanden. I Alaska og Canada
bliver hundene tit spændt foran hinanden to og to.

Når slædehunden skal spændes for slæden, får
den et seletøj på. Seletøjet går rundt om hundens
ryg, bryst og forben, så det sidder godt, og den
kan bruge sine kræfter til at trække, uden at det
strammer eller gør ondt. På slæden sidder et reb,
der kaldes forfanget. Mellem forfanget og hundens
seletøj sidder skaglerne, der spænder hunden for
slæden. Der er mange dele at holde styr på, når
hundene skal spændes for. De forskellige reb og de
måder, de er samlet på, gør det muligt at spænde
eller løsne en hund af gangen – eller at slippe alle
hundene fra slæden på en gang, hvis det bliver
nødvendigt.
De forskellige dele kan samles med karabinhager.
Tidligere brugte man samleled af ben eller tak.
Skaglerne laves af reb og seletøjet af læder-,
nylon- eller stofremme. Førhen blev seletøj lavet
af sælskind, der blev skåret i strimler og syet
sammen.
Når hundene trækker slæden, løber de ind og
ud imellem hinanden og bytter plads. Det filtrer
skaglerne sammen, så kusken er nødt til at
gøre holdt og filtre dem ud igen, så hundene kan
bevæge sig.
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PITUUTTAT ANULLU
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Timip qimunnissamut sungiussisimanera. Suleqatigiinneq. Misissuineq, allanngorarnerit
misiliut, paasissutissanik katersineq
Suliassaq sumut tunngasuua?
Atuartut misissuineq aallaavigalugu namminneerlutik timertik qimutsillugu
misilittagaqartilerlugu assigiinngitsutigullu suleqatigiinnissaq sungiusartarlugu. Pituuttat
assigiinngitsunik takissusilersornerisigut, assigiinngitsunik pituttornerisigut imaluunniit
”qimuttut” amerlassusaasa assigiinngiiaarnerisigut pissutsit allanngorartinnerisigut,
pissutsit assigiinngitsut aqqusaarneranni annikitsumik misissuinikkut, suut iluarnerunersut
imaluunniit suut ilungersunarnerunersut paasiniarneqarsinnaapput.
Atuartut sulerissappat?
Atuartut eqimattakkaarlutik uniagaqaqattaassapput. Atuartut assigiinngiiaartumik imminnut
uniaqattaassapput, assigiinngissutaallu skemanngorlugit nalunaarsorlugit. Uniaqattaanneq
illup iluani quasartumik natilimmi ingerlanneqassaaq, atortullu assigiinngitsut
atorneqassallutik: Karsit pappilissat angisuut (nutsernermi puussat) kiisalu allunaasat,
qilersuutissiat assigisaallu, pituuttatut atorneqarsinnaasut. Pituuttat pituffissaannut
imaluunniit assigiinngitsunik takissusilersorlugit killornissaannut aalajangerfissaannik
sakkut karsinik putoorutissat. Målebåndit/takissutsinik uuttuutit.
Atuartut naammaginartumik amerlassusillit atortussatik piareersimassavaat,
misissuinissartillu piareersarlugu.
Atuaqatigiit makkua oqaluuserisinnaavasi:
Annikitsumik misissuinersi qanoq inerneqarpa? Qamutinik qimuttuoqartillugu, suut
eqqaamanissaat pingaaruteqarpa? Illup iluani silamilu qimussernermut tunngasunik
misilittaanissi suut assigiinngissutigaat? Silami qamutinik kalitaqarnissassinnut
periarfissaqarussi arlaleriarlusi kalitaqarnermik misileraariarlusi, inerniliinerit imminnut
assersuussinnaavasi.

SKAGLER OG SELETØJ
Faglige begreber:
Kropslig erfaring af træk. Samarbejde. Undersøgelse, variable, test, dataindsamling
Hvad går opgaven ud på?
Når eleverne med undersøgende tilgang prøver at trække hinanden på forskellige måder,
gør de sig både kropslige erfaringer af træk og øver sig i at samarbejde om forskellige
opgaver. Ved at variere på forskellige faktorer som skaglernes længde, måden de fastgøres
på eller antal trækdyr, kan de lave små undersøgelser af, hvad der er mest effektivt eller
vanskeligt under bestemte forhold.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal gruppevis lave trækøvelser. De skal prøve at trække hinanden på forskellige
måder og notere sig forskellene på skemaform. Trækøvelserne skal foregå indendørs på
et glat underlag, og der skal bruges forskellige materialer: Store papkasser (flyttekasser)
og reb, remme eller lignende, der kan bruges som skagler. Redskaber til at lave huller
i kasserne til fastgørelse af skagler eller til at klippe skaglerne i forskellige længder.
Målebånd. Eleverne skal have materialer klar og planlægge deres undersøgelser i grupper
af passende størrelse.
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PITUUTTAT ANULLU // SKAGLER OG SELETØJ
Kalaallit Nunaanni qimmit
sanileriiaartussanngorlugit takeqatigiinnik
qamutinut pitunneqartarnerat naliginnaavoq.
Pituuttat takeqqatigiikkajupput, kisiannili
ilaanni ilaat siuttuutinniarlugit takinerusunik
pituutserneqartarlutik. Apummi qimusssertilluni
qimmit imminnut aqqutissiuussinnaanngorlugit
pituutaat assigiinngitsunik takissusilerneqartarput.
Alaskami Canadamilu qimmit marlukkaarlugit
siuleriaarlugit pitunneqarajupput.
Qimmeq qimuttoq qamutinut
pitunneqassagaangami anulerneqaqqaartarpoq.
Anut qimmip qatigaanut, sakiaanut siuaavisalu
tungaannut tunngasarput, sukkulluunniit
sukanganatik annernaratillu, qimmip nukini
qimunnermut atorluarsinnaaniassammagit.
Qamutini allunaasaq pituffik taaneqartarpoq
pitu. Pitup anullu akornanniipput pituuttat,
qimmit qamutinut pituutaat. Qimmit qamutinut
pitunniarneranni eqqumaffigisassaaloqarpoq.
Pituutat katiterneqartarput qimmeq
ataaseq pituussaarsinnaanngorlugu,
pisariaqarpallu qimmit tamaasa ataatsikkut
pituussaarsinnaanngorlugit.

Pituuttanut atasut assigiinngitsut akkiuttartunik
karabinhagenik katitinneqarsinnaasarput.
Siornatigut pituuttat saanernik imaluunniit
nassutiminernik katitinneqartarput. Pituuttat
allunaasaasarput anullu amernik, nyloninik
imaluunniit annoraaminernik sananeqartarlutik.
Siornatigut anut puisip amii amitsunngorlugit
qullooriarlugit mersorlugit anuliarineqartarput.
Qimmit qimutsillutik nooqattaarlutik
paarlakaattarput. Taamaalillutik pituuttat
ilaguttarmata, qimmit iluarnerusumik
qimutsinniarlugit, qimussertoq unikkallarluni
ilaajaasariaqartarpoq.

I Grønland er det normalt at spænde hundene for
slæden i en vifteform, hvor hver hund har en lang
skagle der er fæstet til slæden. Ofte er skaglerne
lige lange, men nogle steder giver man én hund
lidt længere skagle end de andre, så den kan føre
an. Hvis man kører i sne, kan det være en fordel,
at skaglerne er forskellig længde, så hundene kan
bane vej i sneen for hinanden. I Alaska og Canada
bliver hundene tit spændt foran hinanden to og to.

Når slædehunden skal spændes for slæden, får
den et seletøj på. Seletøjet går rundt om hundens
ryg, bryst og forben, så det sidder godt, og den
kan bruge sine kræfter til at trække, uden at det
strammer eller gør ondt. På slæden sidder et reb,
der kaldes forfanget. Mellem forfanget og hundens
seletøj sidder skaglerne, der spænder hunden for
slæden. Der er mange dele at holde styr på, når
hundene skal spændes for. De forskellige reb og de
måder, de er samlet på, gør det muligt at spænde
eller løsne en hund af gangen – eller at slippe alle
hundene fra slæden på en gang, hvis det bliver
nødvendigt.
De forskellige dele kan samles med karabinhager.
Tidligere brugte man samleled af ben eller tak.
Skaglerne laves af reb og seletøjet af læder-,
nylon- eller stofremme. Førhen blev seletøj lavet
af sælskind, der blev skåret i strimler og syet
sammen.
Når hundene trækker slæden, løber de ind og
ud imellem hinanden og bytter plads. Det filtrer
skaglerne sammen, så kusken er nødt til at
gøre holdt og filtre dem ud igen, så hundene kan
bevæge sig.
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I klassen kan I tale om:
Hvad var resultaterne af jeres små undersøgelser? Hvad er vigtigt at tænke på, når en slæde
skal trækkes? Hvilke forskelle er der på jeres test indendørs og slædekørsel udendørs?
Hvis I har mulighed for at trække en slæde udendørs, kan I gentage jeres trækøvelser med
slæden og sammenligne resultaterne.
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Kalaallit Nunaanni qimmit
sanileriiaartussanngorlugit takeqatigiinnik
qamutinut pitunneqartarnerat naliginnaavoq.
Pituuttat takeqqatigiikkajupput, kisiannili
ilaanni ilaat siuttuutinniarlugit takinerusunik
pituutserneqartarlutik. Apummi qimusssertilluni
qimmit imminnut aqqutissiuussinnaanngorlugit
pituutaat assigiinngitsunik takissusilerneqartarput.
Alaskami Canadamilu qimmit marlukkaarlugit
siuleriaarlugit pitunneqarajupput.
Qimmeq qimuttoq qamutinut
pitunneqassagaangami anulerneqaqqaartarpoq.
Anut qimmip qatigaanut, sakiaanut siuaavisalu
tungaannut tunngasarput, sukkulluunniit
sukanganatik annernaratillu, qimmip nukini
qimunnermut atorluarsinnaaniassammagit.
Qamutini allunaasaq pituffik taaneqartarpoq
pitu. Pitup anullu akornanniipput pituuttat,
qimmit qamutinut pituutaat. Qimmit qamutinut
pitunniarneranni eqqumaffigisassaaloqarpoq.
Pituutat katiterneqartarput qimmeq
ataaseq pituussaarsinnaanngorlugu,
pisariaqarpallu qimmit tamaasa ataatsikkut
pituussaarsinnaanngorlugit.

Pituuttanut atasut assigiinngitsut akkiuttartunik
karabinhagenik katitinneqarsinnaasarput.
Siornatigut pituuttat saanernik imaluunniit
nassutiminernik katitinneqartarput. Pituuttat
allunaasaasarput anullu amernik, nyloninik
imaluunniit annoraaminernik sananeqartarlutik.
Siornatigut anut puisip amii amitsunngorlugit
qullooriarlugit mersorlugit anuliarineqartarput.
Qimmit qimutsillutik nooqattaarlutik
paarlakaattarput. Taamaalillutik pituuttat
ilaguttarmata, qimmit iluarnerusumik
qimutsinniarlugit, qimussertoq unikkallarluni
ilaajaasariaqartarpoq.

I Grønland er det normalt at spænde hundene for
slæden i en vifteform, hvor hver hund har en lang
skagle der er fæstet til slæden. Ofte er skaglerne
lige lange, men nogle steder giver man én hund
lidt længere skagle end de andre, så den kan føre
an. Hvis man kører i sne, kan det være en fordel,
at skaglerne er forskellig længde, så hundene kan
bane vej i sneen for hinanden. I Alaska og Canada
bliver hundene tit spændt foran hinanden to og to.

Når slædehunden skal spændes for slæden, får
den et seletøj på. Seletøjet går rundt om hundens
ryg, bryst og forben, så det sidder godt, og den
kan bruge sine kræfter til at trække, uden at det
strammer eller gør ondt. På slæden sidder et reb,
der kaldes forfanget. Mellem forfanget og hundens
seletøj sidder skaglerne, der spænder hunden for
slæden. Der er mange dele at holde styr på, når
hundene skal spændes for. De forskellige reb og de
måder, de er samlet på, gør det muligt at spænde
eller løsne en hund af gangen – eller at slippe alle
hundene fra slæden på en gang, hvis det bliver
nødvendigt.
De forskellige dele kan samles med karabinhager.
Tidligere brugte man samleled af ben eller tak.
Skaglerne laves af reb og seletøjet af læder-,
nylon- eller stofremme. Førhen blev seletøj lavet
af sælskind, der blev skåret i strimler og syet
sammen.
Når hundene trækker slæden, løber de ind og
ud imellem hinanden og bytter plads. Det filtrer
skaglerne sammen, så kusken er nødt til at
gøre holdt og filtre dem ud igen, så hundene kan
bevæge sig.
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PITUUTTAT ANULLU
SKAGLER OG SELETØJ
Qimmit qamutinik uniaraangamik
pituutaat anuilu assigiinngitsumik
ivertissimasassapput kiisalu
qimmit amerlassusaat
nikerartinneqartassallutik.
Maanna qimmip qanoq
qimoriarsinnaanera ilissi nammineq
malugisinnaavarsi. Assigiinngitsut ilissi
aamma nammineq allanngortissavasi,
taakkualu allaassutaat suunersut
allallugit.
Karsi inulik qanoq
nutsunneqarsinnaanersoq
misiligassavarsi. Arlaat ataaseq karsimut
ikissaaq,
ilaasa pituutserlutik uniassavaat.
Atugassasi:
•	Karsi pappialaq, inummik
imaqarsinnaasoq
(nutsernermi puussaq).
•	Pituuttatut atorneqarsinnaasoq
(pituutaq allunaarluunniit)
•	Nateq pujattoq karsimik
uniarfiusinnaasoq (ass. linoleum)
Uniarlusi misiligakkassi ilaat, arlaat
allanngorani assigiittuassaaq:
•	Pituuttat takissusaat (ass. 5 meter)

Når hundene trækker slæden, er de
spændt for med skagler og seletøj på
forskellige måder og med forskelligt
antal hunde.
Nu skal I prøve selv at mærke, hvordan
det er at trække på samme måde som en
slædehund. I skal også prøve at ændre på
nogle forskellige ting og skrive, hvilken
forskel det gør.
I skal teste, hvordan man kan trække
en kasse med en person på forskellige
måder. En skal sidde i kassen, og andre
skal være ”trækdyr” og spændes for.
I skal bruge:
•	
En papkasse, der er stor nok til at
sidde i (en flyttekasse)
•	
Noget der kan bruges som skagler
(reb eller remme)
•	
Glat underlag at trække kassen på
(fx linoleumsgulv)
Ved jeres test af træk er der noget, der
skal være konstant, altså det samme
hele tiden:
•	
Afstanden (fx 5 meter)
•	
Vægten af kassen
(samme person i kassen)

•	Karsip oqimaassusaa
(inuk taanna karsimiitillugu)
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Kalaallit Nunaanni qimmit
sanileriiaartussanngorlugit takeqatigiinnik
qamutinut pitunneqartarnerat naliginnaavoq.
Pituuttat takeqqatigiikkajupput, kisiannili
ilaanni ilaat siuttuutinniarlugit takinerusunik
pituutserneqartarlutik. Apummi qimusssertilluni
qimmit imminnut aqqutissiuussinnaanngorlugit
pituutaat assigiinngitsunik takissusilerneqartarput.
Alaskami Canadamilu qimmit marlukkaarlugit
siuleriaarlugit pitunneqarajupput.
Qimmeq qimuttoq qamutinut
pitunneqassagaangami anulerneqaqqaartarpoq.
Anut qimmip qatigaanut, sakiaanut siuaavisalu
tungaannut tunngasarput, sukkulluunniit
sukanganatik annernaratillu, qimmip nukini
qimunnermut atorluarsinnaaniassammagit.
Qamutini allunaasaq pituffik taaneqartarpoq
pitu. Pitup anullu akornanniipput pituuttat,
qimmit qamutinut pituutaat. Qimmit qamutinut
pitunniarneranni eqqumaffigisassaaloqarpoq.
Pituutat katiterneqartarput qimmeq
ataaseq pituussaarsinnaanngorlugu,
pisariaqarpallu qimmit tamaasa ataatsikkut
pituussaarsinnaanngorlugit.

Pituuttanut atasut assigiinngitsut akkiuttartunik
karabinhagenik katitinneqarsinnaasarput.
Siornatigut pituuttat saanernik imaluunniit
nassutiminernik katitinneqartarput. Pituuttat
allunaasaasarput anullu amernik, nyloninik
imaluunniit annoraaminernik sananeqartarlutik.
Siornatigut anut puisip amii amitsunngorlugit
qullooriarlugit mersorlugit anuliarineqartarput.
Qimmit qimutsillutik nooqattaarlutik
paarlakaattarput. Taamaalillutik pituuttat
ilaguttarmata, qimmit iluarnerusumik
qimutsinniarlugit, qimussertoq unikkallarluni
ilaajaasariaqartarpoq.

I Grønland er det normalt at spænde hundene for
slæden i en vifteform, hvor hver hund har en lang
skagle der er fæstet til slæden. Ofte er skaglerne
lige lange, men nogle steder giver man én hund
lidt længere skagle end de andre, så den kan føre
an. Hvis man kører i sne, kan det være en fordel,
at skaglerne er forskellig længde, så hundene kan
bane vej i sneen for hinanden. I Alaska og Canada
bliver hundene tit spændt foran hinanden to og to.

Når slædehunden skal spændes for slæden, får
den et seletøj på. Seletøjet går rundt om hundens
ryg, bryst og forben, så det sidder godt, og den
kan bruge sine kræfter til at trække, uden at det
strammer eller gør ondt. På slæden sidder et reb,
der kaldes forfanget. Mellem forfanget og hundens
seletøj sidder skaglerne, der spænder hunden for
slæden. Der er mange dele at holde styr på, når
hundene skal spændes for. De forskellige reb og de
måder, de er samlet på, gør det muligt at spænde
eller løsne en hund af gangen – eller at slippe alle
hundene fra slæden på en gang, hvis det bliver
nødvendigt.
De forskellige dele kan samles med karabinhager.
Tidligere brugte man samleled af ben eller tak.
Skaglerne laves af reb og seletøjet af læder-,
nylon- eller stofremme. Førhen blev seletøj lavet
af sælskind, der blev skåret i strimler og syet
sammen.
Når hundene trækker slæden, løber de ind og
ud imellem hinanden og bytter plads. Det filtrer
skaglerne sammen, så kusken er nødt til at
gøre holdt og filtre dem ud igen, så hundene kan
bevæge sig.
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Qimoriaatsit assigiinngitsut imminnut sanilliutissavasi.
Assigiinngissusai skemamut uunga allassigit:
I skal sammenligne forskellige måder at trække på.
Skriv forskellene ind i et skema som her:
Qanoq iliorpisi?
Hvordan gik det?
Inuup ataatsip karsi uniarpaa
En person trækker
Inuit arlallit karsi uniarpaat
Flere personer trækker
Inuit marluk karsi uniarpaat
To personer trækker
Inuit 8-t karsi uniarpaat
Otte personer trækker
Siammasissumik pitunnikuullutik
Spændt for i vifteform
Marlukkaarlutik pitunnikuullutik
Spændt for to og to
Anut naaminnut qilerlugit
Seletøj bundet om maven
Qatiggakkut sakissakkullu anullugu
Seletøj om ryg og bryst
Naatsunik pituutserlugu
Korte skagler
Takisuunik pituutserlugu
Lange skagler
Karsi qaavata tungaatigut
pituutserlugu
Skaglerne sidder samlet øverst
på kassen
Karsi assigiinngitsukkut
pituutsersorlugu
Skaglerne sidder forskellige
steder på kassen
2/2
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QIMUTTOQATIGIIT // HUNDESPANDET
Qimuttoqatigiit amerlassusaat
assigiinneq ajorput. Qamutinut mikisunut
sivikitsumillu qimussernernut qimmit 2-3-t
qimuttorineqartarput, ungasissumulli
qimussissatilluni kiisalu Avanersuarmi qamutit
oqimaatsut atorneqaraangata qimmit 20-t tikillugit
qimuttorisariaqartarlutik. Qamutit akunnattumik
angissusillit piniutissat imaluunniit takornarianik
qimussiussinermi atorneqassatillugit,
qimuttoqatigiit 8-12 pisariaqartinneqartarput.

Qimuttoqatigiinni sorliit naalagaassanersut
qimussertup aalajangersinnaanngilaa, qimmit
akunnerminni tamanna aalajangertarpaat.

Qimuttoqatigiit akunnerminni imminnut
assigiinngitsunik pissusilersortarput.
Qimussernermi arlalinnik
ittoquteqartoqarsinnaallunilu
ningioquteqartoqarsinnaavoq. Ittoqutit
amerlanertigut pitsaasuusarput, qimussertup
naalakkiutaanut sukkasuumik isumannaatsumillu
qisuariartartut. Taakkua angutiviaasinnaallutillu
arnaviaasinnaapput, piaraasinnaapput
angisuut kiisalu utoqqaasinnaallutik.
Taakkua takinerusumik pituutserlugit
siullinngortinneqartarput. Ittoqutip/ningioqutip
saniatigut nalinginnarmik aamma marlunnik
naalagaasoqartarpoq. Angutiviaq arnaviarlu.
Naalagaasut qimuttoqatigiinni nukittunersaasarput
– naak silatunerusariaqanngikkaluarlutik.

Qimmiaqqat sorliit imminnut
tulluunnersut qimmiutillip nakkutigisarpai,
qimoqatigiittussanngorlugillu perorsartarlugit.
Qimmit utoqqalisut imaluunniit ilaminnut
tulluanngitsut taarserneqartarput. Qimmit allat
qimuttoqatigiinnut akuleruttussanngortinneqartarput
qimuttoqatiminnit ilinniartussanngorlugit.

Qimmit inuttulli assigiinngitsunik
kinaassuseqartarput. Qimmit ilaat nipaatsuullutik
nujuartuusarput immikkoorniarsarisarlutillu,
allalli qiilasuusarput nipiliorusullutillu
paannikkumatuujusarlutik. Qimmit assigiinngitsunik
piginnaasallit qimmiutillit katitertarpaat.

Det er forskelligt, hvor mange hunde der er i et
spand. Til små slæder og korte ture kan man
nøjes med 2-3 hunde, mens lange og tunge
Thuleslæder kræver op til 20 hunde. En slæde
af mellemstørrelse til jagt eller turistkørsel har
normalt et spand på 8-12 hunde.

I et hundespand har hundene forskellige forhold til
hinanden. Man kan have en eller flere hunde, der
er førerhunde. Førerhundene er ofte gode hunde,
der reagerer hurtigt og sikkert på kuskens ordrer.
Det kan være både hanhunde og hunhunde, unge
eller gamle. De bliver spændt forrest i spandet
med de længste liner. Udover førerhunden er
der normalt også to baser. En han og en hun.
Baserne er de stærkeste hunde i spandet – ikke
nødvendigvis de klogeste. Kusken kan ikke vælge,
hvem der er bas i en hundeflok, for det afgør
hundene selv.
Ligesom mennesker har hunde forskellig
personlighed. Nogen hunde er stille og sky og
holder sig for sig selv, andre er meget aktive
og kan lide at larme og slås. Slædekuske
sammensætter deres hundespand, så der er
hunde med forskellige egenskaber.
Hundeejeren holder øje med, hvilke hvalpe der
passer godt med de andre og opdrager dem så til
at trække slæden og være en del af spandet. Man
udskifter hunde, der er blevet gamle eller ikke
passer godt sammen med de andre. Man sætter
nye hunde ind, så de kan blive en del af spandet og
lære af de andre hunde.
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QIMUTTOQATIGIIT
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Pissuseq, piginnaanerit. Pissusaa aalajangersimasoq, allaatiginninneq.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Qimmit assigiinngitsunik piginnaaneqarneri qanoq takuneqarsinnaaneri
oqaatigineqarsinnaanerilu eqqarsaatigitillugit, qanoq piginnaanillit qanoq pissuseqarlutillu
isikkoqarsinnaanerisa imminnut katiterneqarsinnaanerisa qanoq allaatigineqarsinnaaneri
sungiusartarpaat. Qimmit assigiinngissusaasa immikkoortiterneqarnerisalu atuartunit
qanoq allaatigineqarneri, taakkua oqallisiginissaannut aallaaviusinnaapput, aammalu
qimmit sumut atorneqarnissaat naapertorlugit qimuttoqatigiit assigiinngitsunik
immikkoortitersinnaanerisa oqallisiginissaannut aallaaviusinnaallutik.
Atuartut sulerissappat?
Qimmit assigiinngitsunik piginnaanillit qanoq isikkoqarlutillu pissusilersornissaat atuartut
eqqarsaatigissavaat. Qimmit aalajangersimasunik piginnaanillit qanoq pissuseqarnissaat
imaluunniit pissusilersornissaat, atuartut namminneq oqaariaatsitik atorlugit naatsumik
allaaserissavaat.
Atuaqatigiit makkua oqaluuserisinnaavasi:
Oqaatsit soorlu ”nujuartoq”, ”nukittooq”, ”eqqissisimasoq”, ”silatooq” kiisalu
”pangallorissoq” piginnaasaapput. Qimmit qimuttut sunik aamma piginnaasaqarsinnaappat?
Sukkaniunnermi piginnaasat suut pingaartuuppat? Sukisaarsaatitummi takornarianilluunniit
qimussiussinermi suut pingaaruteqarpat? Piginnaasat ilaat inunnguuserineqartarpat ilaat
aamma sungiusarneqarsinnaappat?

HUNDESPANDET
Faglige begreber:
Adfærd, egenskaber. Karakteristik, beskrivelse.
Hvad handler opgaven om?
Når eleverne overvejer, hvordan man kan se og sætte ord på slædehundes forskellige
egenskaber, så øver de sig i de at koble egenskaber med tegn som adfærd og udseende, der
kan beskrives. Deres beskrivelser kan være udgangspunkt for at tale om variation
og udvælgelse, men også om at der er forskel på sammensætningen af hundespand alt efter
brug.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal overveje, hvordan hunde med forskellige egenskaber ser ud og opfører
sig. Eleverne skal lave korte beskrivelser med deres egne ord af træk eller adfærd hos
slædehunde, der viser, at de har bestemte egenskaber.
I klassen kan I tale om:
Ord som “sky”, stærk”, “rolig”, “klog” og “hurtig” er egenskaber. Hvilke andre egenskaber
kan en slædehund have? Hvilke egenskaber er vigtige, når man skal køre væddeløb? Når
man kører hobby eller med turister? Er der nogle egenskaber, der er medfødte og nogle, der
kan trænes?
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Qimuttoqatigiit amerlassusaat
assigiinneq ajorput. Qamutinut mikisunut
sivikitsumillu qimussernernut qimmit 2-3-t
qimuttorineqartarput, ungasissumulli
qimussissatilluni kiisalu Avanersuarmi qamutit
oqimaatsut atorneqaraangata qimmit 20-t tikillugit
qimuttorisariaqartarlutik. Qamutit akunnattumik
angissusillit piniutissat imaluunniit takornarianik
qimussiussinermi atorneqassatillugit,
qimuttoqatigiit 8-12 pisariaqartinneqartarput.

Qimuttoqatigiinni sorliit naalagaassanersut
qimussertup aalajangersinnaanngilaa, qimmit
akunnerminni tamanna aalajangertarpaat.

Qimuttoqatigiit akunnerminni imminnut
assigiinngitsunik pissusilersortarput.
Qimussernermi arlalinnik
ittoquteqartoqarsinnaallunilu
ningioquteqartoqarsinnaavoq. Ittoqutit
amerlanertigut pitsaasuusarput, qimussertup
naalakkiutaanut sukkasuumik isumannaatsumillu
qisuariartartut. Taakkua angutiviaasinnaallutillu
arnaviaasinnaapput, piaraasinnaapput
angisuut kiisalu utoqqaasinnaallutik.
Taakkua takinerusumik pituutserlugit
siullinngortinneqartarput. Ittoqutip/ningioqutip
saniatigut nalinginnarmik aamma marlunnik
naalagaasoqartarpoq. Angutiviaq arnaviarlu.
Naalagaasut qimuttoqatigiinni nukittunersaasarput
– naak silatunerusariaqanngikkaluarlutik.

Qimmiaqqat sorliit imminnut
tulluunnersut qimmiutillip nakkutigisarpai,
qimoqatigiittussanngorlugillu perorsartarlugit.
Qimmit utoqqalisut imaluunniit ilaminnut
tulluanngitsut taarserneqartarput. Qimmit allat
qimuttoqatigiinnut akuleruttussanngortinneqartarput
qimuttoqatiminnit ilinniartussanngorlugit.

Qimmit inuttulli assigiinngitsunik
kinaassuseqartarput. Qimmit ilaat nipaatsuullutik
nujuartuusarput immikkoorniarsarisarlutillu,
allalli qiilasuusarput nipiliorusullutillu
paannikkumatuujusarlutik. Qimmit assigiinngitsunik
piginnaasallit qimmiutillit katitertarpaat.

Det er forskelligt, hvor mange hunde der er i et
spand. Til små slæder og korte ture kan man
nøjes med 2-3 hunde, mens lange og tunge
Thuleslæder kræver op til 20 hunde. En slæde
af mellemstørrelse til jagt eller turistkørsel har
normalt et spand på 8-12 hunde.

I et hundespand har hundene forskellige forhold til
hinanden. Man kan have en eller flere hunde, der
er førerhunde. Førerhundene er ofte gode hunde,
der reagerer hurtigt og sikkert på kuskens ordrer.
Det kan være både hanhunde og hunhunde, unge
eller gamle. De bliver spændt forrest i spandet
med de længste liner. Udover førerhunden er
der normalt også to baser. En han og en hun.
Baserne er de stærkeste hunde i spandet – ikke
nødvendigvis de klogeste. Kusken kan ikke vælge,
hvem der er bas i en hundeflok, for det afgør
hundene selv.
Ligesom mennesker har hunde forskellig
personlighed. Nogen hunde er stille og sky og
holder sig for sig selv, andre er meget aktive
og kan lide at larme og slås. Slædekuske
sammensætter deres hundespand, så der er
hunde med forskellige egenskaber.
Hundeejeren holder øje med, hvilke hvalpe der
passer godt med de andre og opdrager dem så til
at trække slæden og være en del af spandet. Man
udskifter hunde, der er blevet gamle eller ikke
passer godt sammen med de andre. Man sætter
nye hunde ind, så de kan blive en del af spandet og
lære af de andre hunde.
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QIMUTTOQATIGIIT
HUNDESPANDET
Qimussertartoq qimuttoqatigiinnik
katiterissagaangami, qimmit
aalajangersimasunik piginnaaneqarneri
qulakkeertariaqartarpai.

Når en slædekusk skal sammensætte
sit slædehundespand, skal hun være
sikker på, at hundene har de rigtige
egenskaber.

Qimussertartup qimmit
atorfissaqartitaminik
piginnaaneqarnersut qineqqissaartarpai.

Slædehundekusken ser godt på hundene
og kigger efter tegn på, at hunden har de
egenskaber, der skal bruges.

Maanna qimussertartup qimminik
pisariaqartitaminik katersileraangami,
piginnaasassat suut isiginiartarnerai,
illit isummat malillugu allattukkit.

Nu skal du skrive hvilke tegn, som du
tror, slædekusken ser efter, når hun
undersøger hundenes egenskaber.
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QIMUTTOQATIGIIT // HUNDESPANDET
Qimuttoqatigiit amerlassusaat
assigiinneq ajorput. Qamutinut mikisunut
sivikitsumillu qimussernernut qimmit 2-3-t
qimuttorineqartarput, ungasissumulli
qimussissatilluni kiisalu Avanersuarmi qamutit
oqimaatsut atorneqaraangata qimmit 20-t tikillugit
qimuttorisariaqartarlutik. Qamutit akunnattumik
angissusillit piniutissat imaluunniit takornarianik
qimussiussinermi atorneqassatillugit,
qimuttoqatigiit 8-12 pisariaqartinneqartarput.

Qimuttoqatigiinni sorliit naalagaassanersut
qimussertup aalajangersinnaanngilaa, qimmit
akunnerminni tamanna aalajangertarpaat.

Qimuttoqatigiit akunnerminni imminnut
assigiinngitsunik pissusilersortarput.
Qimussernermi arlalinnik
ittoquteqartoqarsinnaallunilu
ningioquteqartoqarsinnaavoq. Ittoqutit
amerlanertigut pitsaasuusarput, qimussertup
naalakkiutaanut sukkasuumik isumannaatsumillu
qisuariartartut. Taakkua angutiviaasinnaallutillu
arnaviaasinnaapput, piaraasinnaapput
angisuut kiisalu utoqqaasinnaallutik.
Taakkua takinerusumik pituutserlugit
siullinngortinneqartarput. Ittoqutip/ningioqutip
saniatigut nalinginnarmik aamma marlunnik
naalagaasoqartarpoq. Angutiviaq arnaviarlu.
Naalagaasut qimuttoqatigiinni nukittunersaasarput
– naak silatunerusariaqanngikkaluarlutik.

Qimmiaqqat sorliit imminnut
tulluunnersut qimmiutillip nakkutigisarpai,
qimoqatigiittussanngorlugillu perorsartarlugit.
Qimmit utoqqalisut imaluunniit ilaminnut
tulluanngitsut taarserneqartarput. Qimmit allat
qimuttoqatigiinnut akuleruttussanngortinneqartarput
qimuttoqatiminnit ilinniartussanngorlugit.

Qimmit inuttulli assigiinngitsunik
kinaassuseqartarput. Qimmit ilaat nipaatsuullutik
nujuartuusarput immikkoorniarsarisarlutillu,
allalli qiilasuusarput nipiliorusullutillu
paannikkumatuujusarlutik. Qimmit assigiinngitsunik
piginnaasallit qimmiutillit katitertarpaat.

Det er forskelligt, hvor mange hunde der er i et
spand. Til små slæder og korte ture kan man
nøjes med 2-3 hunde, mens lange og tunge
Thuleslæder kræver op til 20 hunde. En slæde
af mellemstørrelse til jagt eller turistkørsel har
normalt et spand på 8-12 hunde.

I et hundespand har hundene forskellige forhold til
hinanden. Man kan have en eller flere hunde, der
er førerhunde. Førerhundene er ofte gode hunde,
der reagerer hurtigt og sikkert på kuskens ordrer.
Det kan være både hanhunde og hunhunde, unge
eller gamle. De bliver spændt forrest i spandet
med de længste liner. Udover førerhunden er
der normalt også to baser. En han og en hun.
Baserne er de stærkeste hunde i spandet – ikke
nødvendigvis de klogeste. Kusken kan ikke vælge,
hvem der er bas i en hundeflok, for det afgør
hundene selv.
Ligesom mennesker har hunde forskellig
personlighed. Nogen hunde er stille og sky og
holder sig for sig selv, andre er meget aktive
og kan lide at larme og slås. Slædekuske
sammensætter deres hundespand, så der er
hunde med forskellige egenskaber.
Hundeejeren holder øje med, hvilke hvalpe der
passer godt med de andre og opdrager dem så til
at trække slæden og være en del af spandet. Man
udskifter hunde, der er blevet gamle eller ikke
passer godt sammen med de andre. Man sætter
nye hunde ind, så de kan blive en del af spandet og
lære af de andre hunde.

34

35

Taassuma qimmeq imatut piginnaaneqartoq qanoq takusinnaaneraa ilimaagajuk....
Hvordan tror du, hun kan se, at en slædehund er....
Qimmeq nujuartoq? En sky hund?
Qimmeq nipaalluni immikkoorniartuuvoq
___________________________________________________________________________
Hunden er stille og holder sig for sig selv

Qimmeq nukittooq? En stærk hund?
___________________________________________________________________________
Qimmeq silatooq ? En klog hund?
___________________________________________________________________________
Qimmeq qimmeqatiminit ataqqineqartoq: En hund de andre hunde har respekt for:
___________________________________________________________________________
Qimmeq pangallorissoq: En hurtig hund:
___________________________________________________________________________
Qimmeq naalattoq: En lydig hund:
___________________________________________________________________________
Qimmeq eqqissisimasoq: En rolig hund:
___________________________________________________________________________
Qimmeq qiilasoq: En aktiv hund
___________________________________________________________________________
Qimmeq ilikkajasoq: En lærenem hund:
___________________________________________________________________________
Qimmeq qimmeqatiminut naalagaaniartoq: En hund der bestemmer over de andre hunde:
___________________________________________________________________________
Qimussertartup ilaanni qimmeq ataaseq allamik taarsertarpaa.
Qimussertup suut pissutigalugit qimmeq ilaanni taarsertarneraa ilimagaajuk:
Nogle gange skifter kusken en hund ud.
Skriv hvad du tror, kan få en kusk til at skifte en hund ud:____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ATTAVEQATIGIINNEQ // KOMMUNIKATION
Qimussertoq qimmillu imminnut
paaseqatigiissinnaanissaat annertuumik
pingaaruteqarpoq. Qimussertup qimmit
aqussinnaassappagit imminnut ilisarisimalluartariaqarput. Qimmit angerlarsimaneranni
nerukkarneqarneranni minnerunngitsumillu
qimussimik angalatilluni pituttorneqarneranni
qimmit qimussertorlu imminnut
ilisimalluartariaqarput.
Qimmit aallaleraangamik assut
pilerisussinnasarput, tamannalu miaggoorlutik
qiammiartorlutillu takutittarpaat.
Nerukkarneqartillutik aamma taamaattarput.
Qimmilli aamma qanoq innerlutik timimik
ilusaatigut takutissinnaavaat. Qimussertup
qimmit nalunngilluaraangamigit suniarnersut,
avatangiisiminni suut tusaasinnaallugillu
naamasinnaaneraat kiisalu saamanersut
malugisinnaasarpaa. Taamaalillutik
qimmit qimussertorlu imminnut
attaveqaqatigiissinnaapput.
Qimmit pangalikkusuttarlutillu
qimukkusuttarput, taamaammat qimmit
qimutsinniarlugit pinngitsaalisariaqarnagillu
anaalertariaqartanngilaat. Qimussertup

iju imaluunniit ili atorlugit saamimmut
talerpimmulluunniit saasarsinnaavai
imaluunniit aj atorlugu unissarsinnaavai kiisalu
assut atorlugu qimmorissarsinnaallugit.
Qimussertartut amerlanerit namminneq immikkut
nilliariaaseqarlutillu nipilioriaaseqartarput,
qimmimik ilikkarlugillu naalattagaannik.
Iperaataq qimminut iperartuutaanani
naalakkiutaasarpoq. Qimmit suup tungaanut
ingerlanissaannut ilisimatitsissutitut
qiimmassaatitullu kiisalu malugitinniutitut
iperaataq atorneqartarpoq. Qimussillaqqillunilu
qimussernermik sungiusimasaqarluartup
qimmini nalunngilluaraangamigit annerusumik
kalerrisaarisariaqartanngilaq, qimussertup
timaata ilusaa, nillillattaarnera ussersorneralu
qimmiisa paasilluarsinnaasarmatigit.

Det er meget vigtigt, at slædekusken og
hundespandet forstår hinanden. Hundene og
kusken bør kende hinanden så godt, at kusken kan
styre hundene, og at de adlyder hende. Det gælder
både, når hundene er hjemme, og når de skal
fodres eller spændes for – og især på slædeturen.

Slædehunde kan være meget ivrige, når de skal
på tur, og så hyler og piber de for at vise det. Det
sker også, når de bliver fodret. Men hundene kan
også vise med kropssprog, hvordan de har det.
Hvis kusken kender hundene godt, forstår hun
også deres signaler om, hvad de kan høre og lugte
i omgivelserne, og hvilket humør de er i. På den
måde er der kommunikation imellem hundene og
kusken.
Hundene kan godt lide at løbe og at komme på
tur, og kusken behøver ikke at bruge tvang eller
slag for at få dem til at trække. Kusken bruger
bestemte lyde eller ord til at styre hundene med.
Det kan fx være iju og ili, for at de skal løbe til
venstre eller højre, eller ai, når de skal stoppe,
og assut når de skal trække ekstra til. De fleste
kuske har deres helt egne råb og lyde, som deres
hundespand lærer at kende og adlyde.
Pisken er til at give tegn til hundene med og ikke
til at slå med. Pisken kan bruges til at vise, hvilken
retning hundene skal køre og til at opmuntre
dem og få deres opmærksomhed. En dygtig og
erfaren hundekusk, der kender sit spand godt,
behøver nærmest ikke at give signaler, fordi
hundene forstår hendes kropssprog, små lyde og
bevægelser så godt.
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ATTAVEQATIGIINNEQ
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Attaveqatigiinneq, kalerrisaarutit, ussersuutit, naalakkiutit, oqariartortoq kiisalu
tusaasussaq
Suna suliakkiissutaava?
Ussersuut nipimik malitsileraanni oqariartuuteqaraanni, ataasuteqaqatigiinniarneq
sunaanersoq atuartut paasissavaat. Atuartut namminneq aalajangikkaminnik nipimik
malitsilerlugu ussersorunik, qaqugu naalakkiutertik naalanneqassanersoq paasissavaat.
Naatsumik, ersarissumik toqqaalluartumik atuaqatit arlaannik iliuuseqartinniarlugit
sungiusartoqarsinnaavoq. Marluulluni attaveqatigiinniarneq sungiusartariaqartoq atuartut
paasissavaat.
Atuartut sulerissappat?
Atuartut namminneq ussersuutinik nipinik malitsilinnik aalajangersimasunik
naalakkiuteqartassapput. Atuartut marlukkaarlugit imaluunniit eqimattakkaarlugit
immikkoortiteriarlugit, naalakkiutitik naalanneqassanersut imminnut
misileqattaassavaat. Naalakkiutit aallaavigalugit pinnguarnermut atuartut namminneq
malittarisassioqataasinnaapput.
Atuaqatigiit makkua oqaloqatigiissutigisinnaavaat:
Qimussertup qimmit aalajangersimasumik iliortinniarlugit suut ussersuutigisarpai, suut
kalerrisaarutigisarpai, suullu nipit atortarpai. Iperaataq sumut atorneqartarpa?

KOMMUNIKATION
Faglige begreber:
Kommunikation, signaler, tegn, kommandoer, afsender og modtager
Hvad handler opgaven om?
Eleverne kan få forståelse for kommunikation ved at koble et visuelt tegn plus en lyd med en
betydning. Når eleverne prøver sig frem med selvvalgte tegn og lyde, kan de erfare, hvornår
en kommando er effektiv. Eleverne kan øve sig i, hvordan man kort, tydeligt og præcist kan
vise andre, hvad man vil have dem til at gøre. De kan opleve, at kommunikation går to veje og
kræver øvelse.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal selv finde på tegnsprogstegn og lyde til bestemte kommandoer. Del eleverne
op i par eller grupper, der skal teste om deres kommandoer virker. Eleverne
kan være med til at lave reglerne for deres kommando-leg.
I klassen kan i tale om:
Hvilke tegn, signaler og lyde bruger en slædekusk for at få hundene til at gøre noget
bestemt. Hvad bruges pisken til?
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Qimussertoq qimmillu imminnut
paaseqatigiissinnaanissaat annertuumik
pingaaruteqarpoq. Qimussertup qimmit
aqussinnaassappagit imminnut ilisarisimalluartariaqarput. Qimmit angerlarsimaneranni
nerukkarneqarneranni minnerunngitsumillu
qimussimik angalatilluni pituttorneqarneranni
qimmit qimussertorlu imminnut
ilisimalluartariaqarput.
Qimmit aallaleraangamik assut
pilerisussinnasarput, tamannalu miaggoorlutik
qiammiartorlutillu takutittarpaat.
Nerukkarneqartillutik aamma taamaattarput.
Qimmilli aamma qanoq innerlutik timimik
ilusaatigut takutissinnaavaat. Qimussertup
qimmit nalunngilluaraangamigit suniarnersut,
avatangiisiminni suut tusaasinnaallugillu
naamasinnaaneraat kiisalu saamanersut
malugisinnaasarpaa. Taamaalillutik
qimmit qimussertorlu imminnut
attaveqaqatigiissinnaapput.
Qimmit pangalikkusuttarlutillu
qimukkusuttarput, taamaammat qimmit
qimutsinniarlugit pinngitsaalisariaqarnagillu
anaalertariaqartanngilaat. Qimussertup

iju imaluunniit ili atorlugit saamimmut
talerpimmulluunniit saasarsinnaavai
imaluunniit aj atorlugu unissarsinnaavai kiisalu
assut atorlugu qimmorissarsinnaallugit.
Qimussertartut amerlanerit namminneq immikkut
nilliariaaseqarlutillu nipilioriaaseqartarput,
qimmimik ilikkarlugillu naalattagaannik.
Iperaataq qimminut iperartuutaanani
naalakkiutaasarpoq. Qimmit suup tungaanut
ingerlanissaannut ilisimatitsissutitut
qiimmassaatitullu kiisalu malugitinniutitut
iperaataq atorneqartarpoq. Qimussillaqqillunilu
qimussernermik sungiusimasaqarluartup
qimmini nalunngilluaraangamigit annerusumik
kalerrisaarisariaqartanngilaq, qimussertup
timaata ilusaa, nillillattaarnera ussersorneralu
qimmiisa paasilluarsinnaasarmatigit.

Det er meget vigtigt, at slædekusken og
hundespandet forstår hinanden. Hundene og
kusken bør kende hinanden så godt, at kusken kan
styre hundene, og at de adlyder hende. Det gælder
både, når hundene er hjemme, og når de skal
fodres eller spændes for – og især på slædeturen.

Slædehunde kan være meget ivrige, når de skal
på tur, og så hyler og piber de for at vise det. Det
sker også, når de bliver fodret. Men hundene kan
også vise med kropssprog, hvordan de har det.
Hvis kusken kender hundene godt, forstår hun
også deres signaler om, hvad de kan høre og lugte
i omgivelserne, og hvilket humør de er i. På den
måde er der kommunikation imellem hundene og
kusken.
Hundene kan godt lide at løbe og at komme på
tur, og kusken behøver ikke at bruge tvang eller
slag for at få dem til at trække. Kusken bruger
bestemte lyde eller ord til at styre hundene med.
Det kan fx være iju og ili, for at de skal løbe til
venstre eller højre, eller ai, når de skal stoppe,
og assut når de skal trække ekstra til. De fleste
kuske har deres helt egne råb og lyde, som deres
hundespand lærer at kende og adlyde.
Pisken er til at give tegn til hundene med og ikke
til at slå med. Pisken kan bruges til at vise, hvilken
retning hundene skal køre og til at opmuntre
dem og få deres opmærksomhed. En dygtig og
erfaren hundekusk, der kender sit spand godt,
behøver nærmest ikke at give signaler, fordi
hundene forstår hendes kropssprog, små lyde og
bevægelser så godt.
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KOMMUNIKATION
Qimussertup qimmini assigiinngitsunik
iliortinniarlugit, aalajangersimasunik
iliuuseqartarpoq.

Slædehundekusken kommunikerer med
slædehundene for at få dem til at gøre
bestemte ting.

Oqaatsit oqaaseqatigiillu atornagit qanoq
paasititsiniartoqarsinnaava?

Hvordan får man nogen til at forstå noget
uden at fortælle det med sætninger og
sprog?

Maanna pinnguassaasi, timersi
nipersilu atorlugit kalerrisaarlugit, ilasi
sutikkusunnerlugit paasitinniartassavasi.
Takusinnaassavarsi timersi atorlugu
kalerrisaarutisi, ilassi paasillugit
iluuseritinniakkasi iliuuserineraat.
Naalakkiummik arlaannik nassaarit, tassa
iluuseritikkusutannik. Taava tassunga
tulluartunik ussersuummik nipimillu
kalerrisaarutiliussaatit. Nipi ussersuullu
atorlugit iliuuseritinniakkannik atuaqatit
paasitiniassavat, oqaatsinik atuinak.
Eqimattanut agguaateriarlusi
ussersuutikkuminartunik nipinillu
naalakkiutikkuminartunik
nassaartussaasi.
Nassaarisasi eqimattanut allanut
takutissigit.

Nu skal I lave en leg, hvor I bruger
kropssprog og lyde til at få de andre
til at forstå, hvad I gerne vil have dem
til at gøre.
I kan se, at de andre har forstået jeres
kropssprog, når de gør det, I gerne vil
have dem til.
Find en kommando, altså noget, du vil
have nogen til at gøre. Lav derefter et
tegnsprogstegn og en lyd der passer til.
Brug lyd og tegn til at få en ven fra klassen
til at forstå, hvad du mener, uden at bruge
ord.
Del jer i grupper og find på gode tegn og
lyde til kommandoerne.
Vis dem til de andre grupper.
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QIMMIT QANOQ PAARINEQARNISSAAT

AT PASSE SLÆDEHUNDE

Qimmeqaraanni paarinissaat
akisussaaffigineqartarpoq kiisalu peqqissuunissaat
ajoquteqannginnissaallu isumagineqartussaalluni.

I Grønland er der lovgivning
om, hvordan slædehunde
skal behandles. Reglerne
handler blandt andet om, at
hundene skal have et tørt
sted at sove, at de skal have
nok mad og friskt vand hver
dag, og at de skal vaccineres
mod smitsomme sygdomme.

Qimmit sulitinneqarlutillu qimussinnaassagunik
issittumilu timertik kissassimaartinniassagunikku,
annertuumik nerisinneqartariaqarput. Qimmit
ukiuunerani ajoqusernermik maminniarneranni
meqqumillu katanneranni kiisalu aasaanerani
nutaamik meqquninniarnerminni nerisassat
aamma pisariaqartittarpaat.
Najukkamiilluunniit ungasissumi
qimminik pituttuisarfeqaraluaraanni, ullut
tamaasa alakkarneqartartussaapput.
Peqqissuunerat kiisalu soorlu pituutaasa
arlaannut nermussimannginnissaat
napparsimalersimannginnerallu
qulakkeerniarlugit alakkarneqartuartariaqarput.
Arnavissat piarallit immikkut
paarilluarneqartussaapput.
Pisarnermiit annertunerusumik
nerisaqartinneqartussaapput kiisalu
arnavissat piaraasalu oqquiffigisinnaasaannik
isumannaatsumik illuaraqartinneqarlutik.
Qimmiaqqat inunnik sungiussiniassammata

pattalaarneqartartussaappput.
Qimmerisat inunnik ajoqusersuinatillu
qunutitsinnginnissaat aamma piginnittup
akisussaaffigaa. Taamaammat qimmit
pitussimasussaapput aqunneqarsinnaasussaallutillu. Qimmit qaasuttut imaluunniit
inunnik kiisisartut toqunneqartussaapput.
Qimmmit qanoq iliuuseqarfiginissaat pillugu
Kalaallit Nunaanni inatsiseqarpoq. Qimmit
panertumik siniffissaqarnissaat, ullut
tamaasa naammattumik nerisassaqarlutillu
nutaamik imissaqarnissaat kiisalu
nappaatinut tuniluuttartunut akiuussutissamik
kapineqarnissaat pillugit inatsiseqarpoq.
Qimmit nappaatinik imminnut
tunillaattuussinnaapput, tamannalu
ilaanni qimmit toqorarnerannik
kinguneqarsinnaasarluni. Minnerunngitsumik
piaqqat assut napparsimalersinnaasarput.
Taamaammat nappaatinut aalajangersimasunut
akiuussutissamik qimmit kapineqartussaapput.
Qimmit nappaatinut tamakkununga
akiuussutissamik kapineqarnikuugaangamik
nappaatinik tamakkunannga tunillatsinnatillu
qimminik allanik tunillaasinnaasanngillat.

Når man har hunde, har man også ansvar for at
passe hundene og sørge for, at de er raske og har
det godt. Hundene skal have meget mad for at
kunne arbejde og trække en slæde og samtidigt
kunne holde varmen i det kolde arktiske klima. Om
sommeren skal hundene bruge mad til at komme
sig efter vinterens skader og til at fælde gammel
pels og danne ny pels.
Selvom hundene måske går på en hundeplads
langt fra, hvor man bor, skal man også se til
hundene hver dag. Det skal man blandt andet
for at være sikker på, at de har det godt og fx ikke
har viklet sig ind i deres lænker eller er blevet
syge.
Tæver med hvalpe skal plejes ekstra. De skal have
mere mad end normalt, og have et hundehus,
hvor de og hvalpene kan få ly og være i sikkerhed.
Hvalpene skal klappes, så de vænner sig til
mennesker.
Man har også ansvar for at ens hunde ikke generer
folk eller gør dem bange. Derfor skal hunde holdes
lænket, og man skal have kontrol over dem. Hvis
hundene er aggressive eller bider mennesker, skal
de aflives.

Hunde kan smitte hinanden
med sygdomme, og nogle
gange kan det være alvorligt
og medføre, at hundene dør.
Især hvalpe kan blive meget
syge. Derfor er der krav om,
at hundene skal vaccineres
mod bestemte sygdomme.
En vaccine betyder, at hunden
ikke kan få de sygdomme,
den er vaccineret mod, og at
den heller ikke kan smitte
andre hunde.
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QIMMIT QANOQ PAARINEQARNISSAAT
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Etikki(ileqqorissaarneq) kiisalu uumasut atugarissaassusaat, uumasut sulisitat kiisalu
paarsinissaq, qimmeqarnermut inatsit
Suliassaq sumut tunngasuua?
Qimmit qimuttut paarineranni pisussaassuseqarneq assigiinngitsunillu suliassaqarneq
atuartut eqqarsaatigilerunikkit, qimuttumik qimmeqarluni annertuumik
akisussaassuseqarneq paasisinnaassavaat. Qimmit pisariaqartitaat peqqissusaallu pillugit
paasisassarsiussapput, taamaalillutillu atuartut qimuttumik qimmeqarnermut tunngasut
ilikkassavaat.
Atuartut sulerissappat?
Atuartut ikinngutimik qimminik paarsisussap eqqaamasassai allattussavaat. Oqaatsinik
isumassarsiuutissaqarpoq, kisiannili atuartut allalertigatik qimmip qimuttup pisariaqartitai
pillugit ataatsimut isumassarsioqatigiissinnaapput imaluunniit paasissutissanik
ujarlissapput.
Atuaqatigiit makkua oqaloqatigiissutigisinnaavaat:
Suliarisassat pingaarnersiornissaat. Suna puigorneqartussaanngila? Ullut tamaasa
suut isumagisariaqarpat suullu ilaannikkuinnaq isumagisariaqarlutik? Qimmit qimuttut
qanoq paarineqarnissaat pillugu Naalakkersuisut inatsisaani ujarlerit. Eqqaamasassatut
allattukkat ukiuuppat allaanerussappat?

AT PASSE SLÆDEHUNDE
Faglige begreber:
Etik og dyrevelfærd, brugsdyr og pasning, loven om hold af slædehund.
Hvad handler opgaven om?
Når eleverne skal overveje pligter og praktiske opgaver i forhold til pasning af slædehunde,
kan de forstå det store ansvar, det er at være ejer af slædehunde. Eleverne skal opsøge viden
om hundenes behov og sundhed og får kendskab til, hvad det kræver at holde slædehunde.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal skrive et huskeseddel til en ven, som skal passe et hundespand. Der er ord
til inspiration, men inden skriveøvelsen kan eleverne enten lave en fælles brainstorm eller
finde oplysninger om, hvad slædehunde har brug for.
I klassen kan I tale om:
Prioriteringen af opgaver. Hvad må man aldrig glemme? Hvad er vigtig hver dag, og hvad
skal kun gøres en gang imellem? Find mere om pasning af slædehunde i lovtekster fra
Naalakkersuisut. Vil huskesedlen se anderledes ud, hvis det er om vinteren i stedet?
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

QIMMIT QANOQ PAARINEQARNISSAAT

AT PASSE SLÆDEHUNDE

Qimmeqaraanni paarinissaat
akisussaaffigineqartarpoq kiisalu peqqissuunissaat
ajoquteqannginnissaallu isumagineqartussaalluni.

I Grønland er der lovgivning
om, hvordan slædehunde
skal behandles. Reglerne
handler blandt andet om, at
hundene skal have et tørt
sted at sove, at de skal have
nok mad og friskt vand hver
dag, og at de skal vaccineres
mod smitsomme sygdomme.

Qimmit sulitinneqarlutillu qimussinnaassagunik
issittumilu timertik kissassimaartinniassagunikku,
annertuumik nerisinneqartariaqarput. Qimmit
ukiuunerani ajoqusernermik maminniarneranni
meqqumillu katanneranni kiisalu aasaanerani
nutaamik meqquninniarnerminni nerisassat
aamma pisariaqartittarpaat.
Najukkamiilluunniit ungasissumi
qimminik pituttuisarfeqaraluaraanni, ullut
tamaasa alakkarneqartartussaapput.
Peqqissuunerat kiisalu soorlu pituutaasa
arlaannut nermussimannginnissaat
napparsimalersimannginnerallu
qulakkeerniarlugit alakkarneqartuartariaqarput.
Arnavissat piarallit immikkut
paarilluarneqartussaapput.
Pisarnermiit annertunerusumik
nerisaqartinneqartussaapput kiisalu
arnavissat piaraasalu oqquiffigisinnaasaannik
isumannaatsumik illuaraqartinneqarlutik.
Qimmiaqqat inunnik sungiussiniassammata

pattalaarneqartartussaappput.
Qimmerisat inunnik ajoqusersuinatillu
qunutitsinnginnissaat aamma piginnittup
akisussaaffigaa. Taamaammat qimmit
pitussimasussaapput aqunneqarsinnaasussaallutillu. Qimmit qaasuttut imaluunniit
inunnik kiisisartut toqunneqartussaapput.
Qimmmit qanoq iliuuseqarfiginissaat pillugu
Kalaallit Nunaanni inatsiseqarpoq. Qimmit
panertumik siniffissaqarnissaat, ullut
tamaasa naammattumik nerisassaqarlutillu
nutaamik imissaqarnissaat kiisalu
nappaatinut tuniluuttartunut akiuussutissamik
kapineqarnissaat pillugit inatsiseqarpoq.
Qimmit nappaatinik imminnut
tunillaattuussinnaapput, tamannalu
ilaanni qimmit toqorarnerannik
kinguneqarsinnaasarluni. Minnerunngitsumik
piaqqat assut napparsimalersinnaasarput.
Taamaammat nappaatinut aalajangersimasunut
akiuussutissamik qimmit kapineqartussaapput.
Qimmit nappaatinut tamakkununga
akiuussutissamik kapineqarnikuugaangamik
nappaatinik tamakkunannga tunillatsinnatillu
qimminik allanik tunillaasinnaasanngillat.

Når man har hunde, har man også ansvar for at
passe hundene og sørge for, at de er raske og har
det godt. Hundene skal have meget mad for at
kunne arbejde og trække en slæde og samtidigt
kunne holde varmen i det kolde arktiske klima. Om
sommeren skal hundene bruge mad til at komme
sig efter vinterens skader og til at fælde gammel
pels og danne ny pels.
Selvom hundene måske går på en hundeplads
langt fra, hvor man bor, skal man også se til
hundene hver dag. Det skal man blandt andet
for at være sikker på, at de har det godt og fx ikke
har viklet sig ind i deres lænker eller er blevet
syge.
Tæver med hvalpe skal plejes ekstra. De skal have
mere mad end normalt, og have et hundehus,
hvor de og hvalpene kan få ly og være i sikkerhed.
Hvalpene skal klappes, så de vænner sig til
mennesker.
Man har også ansvar for at ens hunde ikke generer
folk eller gør dem bange. Derfor skal hunde holdes
lænket, og man skal have kontrol over dem. Hvis
hundene er aggressive eller bider mennesker, skal
de aflives.

Hunde kan smitte hinanden
med sygdomme, og nogle
gange kan det være alvorligt
og medføre, at hundene dør.
Især hvalpe kan blive meget
syge. Derfor er der krav om,
at hundene skal vaccineres
mod bestemte sygdomme.
En vaccine betyder, at hunden
ikke kan få de sygdomme,
den er vaccineret mod, og at
den heller ikke kan smitte
andre hunde.
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QIMMIT QANOQ
PAARINEQARNISSAAT
AT PASSE SLÆDEHUND
Qimuttunik qimmeqarneq
akisussaaffimmik annertuumik
nassataqarpoq. Ataasiinnarmik
arlalinnilluunniit qimmeqaraanni
eqqaamasassat amerlasaqaat.
Takorlooriaruk illit nammineq qulinik
qimmeqarlutit. Qimmit ilaat arnaviaq
sisamanik piaraqarpoq. Piaqqat
sapaatip akunnerinik sisamanik
utoqqaassuseqarput.
Sapaatip akunnerini marlunni
atuanngiffeqarlutit angalanissat
takorlooruk. Aallaqqaninni ikinngutivit
Aviaajap qimmitit paariniarlugit
neriorsuinikuuvoq. Aviaaja siornatigut
qimminik paarisaqarnikuunngimmat,
puigugaqannginniassammat
eqqaamasassaanik allattuutissavat.

Det er et stort ansvar at have slædehunde.
Der er mange ting, man skal huske at
gøre, både hvis man kun har en hund, eller
hvis man har et helt hundespand.
Nu skal nu forestille dig, at du har et
hundespand med 10 hunde. En af hundene
er en tæve som har 4 hvalpe. Hvalpene er
4 uger gamle.
Du skal også forestille dig, at du skal
rejse væk på sommerferie i to uger.
Din gode ven Aviaaja har lovet at passe
hundespandet for dig, mens du er væk.
Aviaaja har aldrig selv haft hunde, så du
skal skrive en huskeseddel til hende, så
hun ikke glemmer noget.
Skriv huskesedlen på næste ark.

Eqaamasassat uani allakkit.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

QIMMIT QANOQ PAARINEQARNISSAAT

AT PASSE SLÆDEHUNDE

Qimmeqaraanni paarinissaat
akisussaaffigineqartarpoq kiisalu peqqissuunissaat
ajoquteqannginnissaallu isumagineqartussaalluni.

I Grønland er der lovgivning
om, hvordan slædehunde
skal behandles. Reglerne
handler blandt andet om, at
hundene skal have et tørt
sted at sove, at de skal have
nok mad og friskt vand hver
dag, og at de skal vaccineres
mod smitsomme sygdomme.

Qimmit sulitinneqarlutillu qimussinnaassagunik
issittumilu timertik kissassimaartinniassagunikku,
annertuumik nerisinneqartariaqarput. Qimmit
ukiuunerani ajoqusernermik maminniarneranni
meqqumillu katanneranni kiisalu aasaanerani
nutaamik meqquninniarnerminni nerisassat
aamma pisariaqartittarpaat.
Najukkamiilluunniit ungasissumi
qimminik pituttuisarfeqaraluaraanni, ullut
tamaasa alakkarneqartartussaapput.
Peqqissuunerat kiisalu soorlu pituutaasa
arlaannut nermussimannginnissaat
napparsimalersimannginnerallu
qulakkeerniarlugit alakkarneqartuartariaqarput.
Arnavissat piarallit immikkut
paarilluarneqartussaapput.
Pisarnermiit annertunerusumik
nerisaqartinneqartussaapput kiisalu
arnavissat piaraasalu oqquiffigisinnaasaannik
isumannaatsumik illuaraqartinneqarlutik.
Qimmiaqqat inunnik sungiussiniassammata
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pattalaarneqartartussaappput.
Qimmerisat inunnik ajoqusersuinatillu
qunutitsinnginnissaat aamma piginnittup
akisussaaffigaa. Taamaammat qimmit
pitussimasussaapput aqunneqarsinnaasussaallutillu. Qimmit qaasuttut imaluunniit
inunnik kiisisartut toqunneqartussaapput.
Qimmmit qanoq iliuuseqarfiginissaat pillugu
Kalaallit Nunaanni inatsiseqarpoq. Qimmit
panertumik siniffissaqarnissaat, ullut
tamaasa naammattumik nerisassaqarlutillu
nutaamik imissaqarnissaat kiisalu
nappaatinut tuniluuttartunut akiuussutissamik
kapineqarnissaat pillugit inatsiseqarpoq.
Qimmit nappaatinik imminnut
tunillaattuussinnaapput, tamannalu
ilaanni qimmit toqorarnerannik
kinguneqarsinnaasarluni. Minnerunngitsumik
piaqqat assut napparsimalersinnaasarput.
Taamaammat nappaatinut aalajangersimasunut
akiuussutissamik qimmit kapineqartussaapput.
Qimmit nappaatinut tamakkununga
akiuussutissamik kapineqarnikuugaangamik
nappaatinik tamakkunannga tunillatsinnatillu
qimminik allanik tunillaasinnaasanngillat.

Når man har hunde, har man også ansvar for at
passe hundene og sørge for, at de er raske og har
det godt. Hundene skal have meget mad for at
kunne arbejde og trække en slæde og samtidigt
kunne holde varmen i det kolde arktiske klima. Om
sommeren skal hundene bruge mad til at komme
sig efter vinterens skader og til at fælde gammel
pels og danne ny pels.
Selvom hundene måske går på en hundeplads
langt fra, hvor man bor, skal man også se til
hundene hver dag. Det skal man blandt andet
for at være sikker på, at de har det godt og fx ikke
har viklet sig ind i deres lænker eller er blevet
syge.
Tæver med hvalpe skal plejes ekstra. De skal have
mere mad end normalt, og have et hundehus,
hvor de og hvalpene kan få ly og være i sikkerhed.
Hvalpene skal klappes, så de vænner sig til
mennesker.
Man har også ansvar for at ens hunde ikke generer
folk eller gør dem bange. Derfor skal hunde holdes
lænket, og man skal have kontrol over dem. Hvis
hundene er aggressive eller bider mennesker, skal
de aflives.

Hunde kan smitte hinanden
med sygdomme, og nogle
gange kan det være alvorligt
og medføre, at hundene dør.
Især hvalpe kan blive meget
syge. Derfor er der krav om,
at hundene skal vaccineres
mod bestemte sygdomme.
En vaccine betyder, at hunden
ikke kan få de sygdomme,
den er vaccineret mod, og at
den heller ikke kan smitte
andre hunde.
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Oqaatsit immaqa atorsinnaasatit:
Nerukkaaneq, oqquiffissaqarneq, pituutaq, imeq, meqqut.
Ord du måske kan bruge: Fodring, læ, lænke, vand, pels.
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

NUKISSAQ NERISALLU
Qimmit qimuttut suut tamangajaasa
nerisinnaavaat, nerisaqarpianngikkaluarlutillu
qimoruloorsinnaasarlutik. Qimmeqaraannili
qimminut tulluartunik naammattumik
nerisittariaqarput.

Qimmeq arnaviaq piaralik ullormut
pingasoriaammik nerinerusariaqarpoq.
Qimminut nerukkaatissat siornatigut
tassaanikuupput nammineq piniarnikkut
aalisarnikkullu pissarsiarisinnaasat.
Ullumikkut qimmit nerisaat suli aalisakkanik
puisiminernillu akoqarluaraluarlutik, qimminut
nerukkaatissiat pisiarineqarsinnaasut
nalinginnaanerujartuinnarput. Nerukkaatissat
qanoq nukissaqartitsitigineri assigiinngillat.

Qimmit nukissaminnik vitamininillu
nerisamikkut pisarput. Qimmilli nerisamikkut
assigiinngitsorujussuarnik pisariaqartitsisarput.
Qimmeq nukersussaguni imaluunniit
issileruloortillugu nukissaqarnerusariaqarpoq.

Nerukkaatissat orsoqarluartut, soorlu orsoq
nukissaqartitsilluartarput orsoqarpianngitsulli,
soorlu uukkat, nukissamik annikinneroqisumik
tunisisarput.

Nerisat orsumik, proteininik (neqi) kulhydratinillu
(kinersaatit sukkullu) akui nukissaqartitsisuupput.
Nerisassat nukissamik akui kilojoule (kj)
atorlugu uutortarneqartarput. Kilojoulemik
qanoq annertutigisumik pisariaqartitsinermut
apeqqutaasarput qanoq utoqqaatigineq,
qanoq timersortigineq kiisalu angutaaneq
arnaanerluunniit. Nerisarisat nukissamik akui
timip atugaanut naleqquttuusariaqarput.

Qimmeq naammattumik
nerukkarneqartanngikkuni imaluunniit taamaallaat
nukittornanngitsunik nerukkarneqartaruni
nukersorsinnaajunnaassaaq, sanigorlunilu
nappaalalersinnaalluni. Qimmit
imissaqartinnissaat aamma pingaaruteqarpoq.

NUKISSAQ NERISALLU // ENERGI OG FØDE
ENERGI OG FØDE
Nerisassat nukissamik akui orsumit, kulhydratinit kiisalu
Fordelingen af energi i maden skal helst fordele sig mellem
Slædehunde kan spise næsten alt og kan også proteininit
arbejde
hårdt, eller når det
er meget
koldt. En
energi der er i forskellig
foder. Derog
erprotein.
meget Men der er forskel på hvad
pineqaqqunartarput.
Taakkuali
agguaqatigiissinneri
både slags
fedt, kulhydrat
arbejde hårdt, selvom de ikke får særligt megetpisariaqartitat,
tæve har
også brug
for tre gange
mere mad, når
energi i fed mad, fx den
sælspæk,
ikke særligt
inunnut
qimminullu
assigiinngillat,
bedstemen
fordeling
er for mennesker og hunde, fx kan
25.000
mad, fx fjordtorsk.
at spise. Men når man har hunde er det vigtigt assersuutigalugu
at
hun har hvalpe.
qimmit qimuttut nerisaat inuit nerisaannit meget energi i mager
slædehundenes
mad være meget mere fed end menneskers,
sørge for, at hundene får nok mad og mad somorsoqarnerujussuusinnaapput kiisalu inuit qimminit
og mennesker bør have meget mere kulhydrat, fx fra brød eller 20.000
passer godt til hundene.
Hundenes mad har
tidligere været
afhængig
af,
Hvis hunden ikke fårplanter,
nok mad,
denbehøver.
kun får
annertunerujussuarmik
kulhydratinik,
soorlu
iffianeersunik
endeller
hunde
15.000
hvad man kunne
skaffe ved fangst og fiskeri. I
mad, der ikke giver nok energi, kan den ikke
naasuneersunillu,
pisariaqartitsillutik.
10.000
Maden skal give hunden energi og vitaminer. Men
dag får hundene stadig især fisk og sæl, men det
arbejde så hårdt og kan blive tynd og syg. Det er
der er stor forskel på hvad hunden har brug for.
er også normalt at fodre med færdig hundemad,
også vigtigt, at hundene kan få vand at drikke.
5.000
Hunden har brug for mere energi, hvis den skal
som man kan købe. Der er forskel på, hvor meget
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KULHYDRATI

PROTEIN

KULHYDRAT

PROTEIN

ORSOQ
FEDT

QIMMIT qimittut nerisaasa nukissamik akuisa
agguaqatigiinnissaannut kajumissaarutigineqartoq
Anbefalet energifordeling i SLÆDEHUNDES mad

Niviarsiaraq 10-nik ukiulik,
30 kg: ullormut. 7-8000 kJ miss.
En pige på 10 år,
30 kg: ca. 7-8000 kJ om dagen.

Qimmeq qimuttoq 2-nik ukiulik,
30 kg. – kiattumi suliassaqarpiarani: 7000 kJ miss.
Slædehund på 2 år, 30 kg. – i varmt vejr uden
meget arbejde: ca. 7000 kJ om dagen.

Qimmit qimuttut
qajannaatsunik kiguteqarput
assigiinngitsorpassuarnillu
nerisarlutik. Qimmip
peqqissuunissaanut pitsaasunik
kiguteqarnissaa pisariaqarpoq.

PROTEIN

Energi kommer fra madens indhold af fedt,
proteiner (kød) og kulhydrater (stivelse og sukker).
Man beskriver energiindhold i mad ved hjælp af
kilojoule (kJ). Man har brug for forskellig mængde
kilojoule, efter hvor gammel man er, hvor meget
man bevæger sig, og hvilket køn man er. Den
energi, man får fra sin mad, skal helst passe med
den energi, som kroppen bruger.

Qimmeq qimuttoq 2-nik ukiulik,
30 kg – issittumi qimulluni: 25.000 kJ miss.
Slædehund på 2 år, 30 kg – på slædetur
i kulde: ca. 25.000 kJ om dagen.
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PROTEIN

ORSOQ

KULHYDRATI

Slædehunde har kraftige tænder
og kan æde meget forskellig slags mad.
Sunde og gode tænder er vigtige for, at
hunden har det godt.

FEDT

KULHYDRAT

MEEQQAT nerisaasa nukissamik akuisa
agguaqatigiinnissaannut kajumissaarutigineqartoq
Anbefalet energifordeling i BØRNS mad
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Niaquata saarnga kiisalu allerui.
Kranium og underkæbe.
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NUKISSAQ NERISASSALLU
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Peqqinnissaq, inuussutissat, nukissat agguataarnerat, inuussutissat, kulhydrati,
proteini kiisalu orsoq
Suliassaq sumut tunngasuua?
Nerisassat, inuussutissat, nerisaqarnikkut ileqqut kiisalu peqqinnissaq
oqaloqatigiissutiginiarlugit, atuartut namminneq nerisaat aallaaviusinnaapput, kisiannili
nerisassat mamarinerpaasat, assigiinngitsunik mamassusillit kiisalu nammineq imaluunniit
inuiaqatigiinni ileqqut aamma sammineqarsinnaallutik. Inuit qimmillu qimuttut nerisaat,
nukissamik atuinerat kiisalu nukissap qanoq agguataarnissaanut innersuussutit atuartut
sanillersuukkunikkit, assigiinngissusaat maluginiarsinnaavaat. Inunnut qimminullu
nerisassatut peqqinnissamullu atatillugu siunnersuutit pisariunngitsut namminneq
oqaasertalersornissaannut kiisalu assersuutit ilusilersukkat diagrammillu ammalortut
paasisinnaanissaannut atuartut sungiusarsinnaapput.
Atuartut sulerissappat?
Qimmit qimuttut inuillu nerisaat nukissarlu pissaat sanillersuutissavaat. Nerisat timip
qanoq aalatitsigineranut attuumassuteqarnera atuartut eqqarsaatigissavaat, inuit qimmillu
nukissaminnik sunut atuinerat namminneq oqaasertalersorunikku. Diagrammit ammalortut
atuartut paasiniarsarissavaat namminnerlu ilusilersukkat sunut takussutissaanersut
oqaasertalersulerunikkit.
Atuaqatigiit makkua oqaluuserisinnaavasi:
Nerisassat assigiinngitsut inunnut qimminullu qimuttunut naleqquttut qanoq
katiterneqassappat? Qimminut qimuttunut inunnullu peqqinnartut sooq assigiinngillat?
Nerisassat qanoq orsoqartiginerat immikkut sammisinnaavarsi. Inuit qimmillu
qimuttut nerisagut kisimik assigiinngissuteqannginnerat aammali qanoq nerisarnitta
assigiinnginnerat takutinniarlugu, niaqqutta saarngi kigutigullu sanillersuussinnaavasi.

ENERGI OG FØDE
Faglige begreber:
Sundhed, ernæring, energifordeling, næringsstoffer, kulhydrat, protein og fedt
Hvad går opgaven ud på?
Elevernes eksempler på deres egen kost kan være udgangspunkt for snak om fødevarer,
næringsstoffer, kostvaner og sundhed, men fokus kan også være yndlingsmad, forskellig
smag eller vaner og traditioner. Når eleverne sammenligner menneskers og slædehundes
kost, energiforbrug og anbefalet energifordeling, kan de blive opmærksomme på forskelle.
De kan øve sig i at sætte egne ord på enkle råd om kost og sundhed, både for mennesker og
hunde, og i at aflæse modeller som cirkeldiagrammer.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal sammenligne slædehundes og menneskers kost og energi. De skal tænke
over, at mad skal ses i sammenhæng med aktivitet, når de selv skal formulere, hvad
mennesker og hunde skal bruge energi til. Eleverne skal aflæse cirkeldiagrammer og selv
formulere hvad figurerne viser.
I klassen kan I tale om:
Hvad er en god kostsammensætning for mennesker og slædehunde? Hvorfor er der forskel
på hvad slædehunde og mennesker har brug for, og hvad der er sundt for dem? I kan have
særlig fokus på fedt i kosten. I kan også sammenligne menneskers og slædehundes kranier
og tænder for at finde forskelle ikke bare på, hvad vi spiser, men også hvordan vi spiser.
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NUKISSAQ NERISALLU
Qimmit qimuttut suut tamangajaasa
nerisinnaavaat, nerisaqarpianngikkaluarlutillu
qimoruloorsinnaasarlutik. Qimmeqaraannili
qimminut tulluartunik naammattumik
nerisittariaqarput.

Qimmeq arnaviaq piaralik ullormut
pingasoriaammik nerinerusariaqarpoq.
Qimminut nerukkaatissat siornatigut
tassaanikuupput nammineq piniarnikkut
aalisarnikkullu pissarsiarisinnaasat.
Ullumikkut qimmit nerisaat suli aalisakkanik
puisiminernillu akoqarluaraluarlutik, qimminut
nerukkaatissiat pisiarineqarsinnaasut
nalinginnaanerujartuinnarput. Nerukkaatissat
qanoq nukissaqartitsitigineri assigiinngillat.

Qimmit nukissaminnik vitamininillu
nerisamikkut pisarput. Qimmilli nerisamikkut
assigiinngitsorujussuarnik pisariaqartitsisarput.
Qimmeq nukersussaguni imaluunniit
issileruloortillugu nukissaqarnerusariaqarpoq.

Nerukkaatissat orsoqarluartut, soorlu orsoq
nukissaqartitsilluartarput orsoqarpianngitsulli,
soorlu uukkat, nukissamik annikinneroqisumik
tunisisarput.

Nerisat orsumik, proteininik (neqi) kulhydratinillu
(kinersaatit sukkullu) akui nukissaqartitsisuupput.
Nerisassat nukissamik akui kilojoule (kj)
atorlugu uutortarneqartarput. Kilojoulemik
qanoq annertutigisumik pisariaqartitsinermut
apeqqutaasarput qanoq utoqqaatigineq,
qanoq timersortigineq kiisalu angutaaneq
arnaanerluunniit. Nerisarisat nukissamik akui
timip atugaanut naleqquttuusariaqarput.

Qimmeq naammattumik
nerukkarneqartanngikkuni imaluunniit taamaallaat
nukittornanngitsunik nerukkarneqartaruni
nukersorsinnaajunnaassaaq, sanigorlunilu
nappaalalersinnaalluni. Qimmit
imissaqartinnissaat aamma pingaaruteqarpoq.

NUKISSAQ NERISALLU // ENERGI OG FØDE
ENERGI OG FØDE
Nerisassat nukissamik akui orsumit, kulhydratinit kiisalu
Fordelingen af energi i maden skal helst fordele sig mellem
Slædehunde kan spise næsten alt og kan også proteininit
arbejde
hårdt, eller når det
er meget
koldt. En
energi der er i forskellig
foder. Derog
erprotein.
meget Men der er forskel på hvad
pineqaqqunartarput.
Taakkuali
agguaqatigiissinneri
både slags
fedt, kulhydrat
arbejde hårdt, selvom de ikke får særligt megetpisariaqartitat,
tæve har
også brug
for tre gange
mere mad, når
energi i fed mad, fx den
sælspæk,
ikke særligt
inunnut
qimminullu
assigiinngillat,
bedstemen
fordeling
er for mennesker og hunde, fx kan
25.000
mad, fx fjordtorsk.
at spise. Men når man har hunde er det vigtigt assersuutigalugu
at
hun har hvalpe.
qimmit qimuttut nerisaat inuit nerisaannit meget energi i mager
slædehundenes
mad være meget mere fed end menneskers,
sørge for, at hundene får nok mad og mad somorsoqarnerujussuusinnaapput kiisalu inuit qimminit
og mennesker bør have meget mere kulhydrat, fx fra brød eller 20.000
passer godt til hundene.
Hundenes mad har
tidligere været
afhængig
af,
Hvis hunden ikke fårplanter,
nok mad,
denbehøver.
kun får
annertunerujussuarmik
kulhydratinik,
soorlu
iffianeersunik
endeller
hunde
15.000
hvad man kunne
skaffe ved fangst og fiskeri. I
mad, der ikke giver nok energi, kan den ikke
naasuneersunillu,
pisariaqartitsillutik.
10.000
Maden skal give hunden energi og vitaminer. Men
dag får hundene stadig især fisk og sæl, men det
arbejde så hårdt og kan blive tynd og syg. Det er
der er stor forskel på hvad hunden har brug for.
er også normalt at fodre med færdig hundemad,
også vigtigt, at hundene kan få vand at drikke.
5.000
Hunden har brug for mere energi, hvis den skal
som man kan købe. Der er forskel på, hvor meget
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Anbefalet energifordeling i SLÆDEHUNDES mad
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Niviarsiaraq 10-nik ukiulik,
30 kg: ullormut. 7-8000 kJ miss.
En pige på 10 år,
30 kg: ca. 7-8000 kJ om dagen.

Qimmeq qimuttoq 2-nik ukiulik,
30 kg. – kiattumi suliassaqarpiarani: 7000 kJ miss.
Slædehund på 2 år, 30 kg. – i varmt vejr uden
meget arbejde: ca. 7000 kJ om dagen.

Qimmit qimuttut
qajannaatsunik kiguteqarput
assigiinngitsorpassuarnillu
nerisarlutik. Qimmip
peqqissuunissaanut pitsaasunik
kiguteqarnissaa pisariaqarpoq.

PROTEIN

Energi kommer fra madens indhold af fedt,
proteiner (kød) og kulhydrater (stivelse og sukker).
Man beskriver energiindhold i mad ved hjælp af
kilojoule (kJ). Man har brug for forskellig mængde
kilojoule, efter hvor gammel man er, hvor meget
man bevæger sig, og hvilket køn man er. Den
energi, man får fra sin mad, skal helst passe med
den energi, som kroppen bruger.

Qimmeq qimuttoq 2-nik ukiulik,
30 kg – issittumi qimulluni: 25.000 kJ miss.
Slædehund på 2 år, 30 kg – på slædetur
i kulde: ca. 25.000 kJ om dagen.
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PROTEIN

ORSOQ

KULHYDRATI

Slædehunde har kraftige tænder
og kan æde meget forskellig slags mad.
Sunde og gode tænder er vigtige for, at
hunden har det godt.

FEDT

KULHYDRAT

MEEQQAT nerisaasa nukissamik akuisa
agguaqatigiinnissaannut kajumissaarutigineqartoq
Anbefalet energifordeling i BØRNS mad

Niaquata saarnga kiisalu allerui.
Kranium og underkæbe.
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NUKISSAQ NERISASSALLU
ENERGI OG FØDE
Qimmip nerisarisani uummmatigai.
Qimmeq qimuttoq nerisarpoq
qaarsillarniarluni nukissamillu piniarluni.
Maanna apeqqutit qimmip qimuttup
nerisaanut nukissaqarniarneranullu
tunngasut akissavatit. Apeqqutit aamma
illit inuillu allat nerisaat pillugit apeqqutit
akissavatit.

Slædehundes føde er det, som den spiser.
Slædehunden spiser for at blive mæt
og for at få energi. Du skal nu svare på
spørgsmål om slædehundens føde og
energi. Du skal også svare på spørgsmål,
der handler om, hvad du og andre
mennesker spiser.

Qimmit qimuttut sutortarpat?
Qimmip qimuttup nerisinnaasai minnerpaamik pingasut allakkit.
Hvad spiser slædehunde?
Skriv mindst tre ting, som en slædehund kan spise.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Illit sutortarpit?
Nerisassat assigiinngitsut pingasut allakkit
– immaqa illit mamarisatit imaluunniit ullaakkorsiutitit.
Hvad spiser du?
Skriv tre forskellige slags mad
– måske din livret eller hvad du fik til morgenmad.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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NUKISSAQ NERISALLU
Qimmit qimuttut suut tamangajaasa
nerisinnaavaat, nerisaqarpianngikkaluarlutillu
qimoruloorsinnaasarlutik. Qimmeqaraannili
qimminut tulluartunik naammattumik
nerisittariaqarput.

Qimmeq arnaviaq piaralik ullormut
pingasoriaammik nerinerusariaqarpoq.
Qimminut nerukkaatissat siornatigut
tassaanikuupput nammineq piniarnikkut
aalisarnikkullu pissarsiarisinnaasat.
Ullumikkut qimmit nerisaat suli aalisakkanik
puisiminernillu akoqarluaraluarlutik, qimminut
nerukkaatissiat pisiarineqarsinnaasut
nalinginnaanerujartuinnarput. Nerukkaatissat
qanoq nukissaqartitsitigineri assigiinngillat.

Qimmit nukissaminnik vitamininillu
nerisamikkut pisarput. Qimmilli nerisamikkut
assigiinngitsorujussuarnik pisariaqartitsisarput.
Qimmeq nukersussaguni imaluunniit
issileruloortillugu nukissaqarnerusariaqarpoq.

Nerukkaatissat orsoqarluartut, soorlu orsoq
nukissaqartitsilluartarput orsoqarpianngitsulli,
soorlu uukkat, nukissamik annikinneroqisumik
tunisisarput.

Nerisat orsumik, proteininik (neqi) kulhydratinillu
(kinersaatit sukkullu) akui nukissaqartitsisuupput.
Nerisassat nukissamik akui kilojoule (kj)
atorlugu uutortarneqartarput. Kilojoulemik
qanoq annertutigisumik pisariaqartitsinermut
apeqqutaasarput qanoq utoqqaatigineq,
qanoq timersortigineq kiisalu angutaaneq
arnaanerluunniit. Nerisarisat nukissamik akui
timip atugaanut naleqquttuusariaqarput.

Qimmeq naammattumik
nerukkarneqartanngikkuni imaluunniit taamaallaat
nukittornanngitsunik nerukkarneqartaruni
nukersorsinnaajunnaassaaq, sanigorlunilu
nappaalalersinnaalluni. Qimmit
imissaqartinnissaat aamma pingaaruteqarpoq.

NUKISSAQ NERISALLU // ENERGI OG FØDE
ENERGI OG FØDE
Nerisassat nukissamik akui orsumit, kulhydratinit kiisalu
Fordelingen af energi i maden skal helst fordele sig mellem
Slædehunde kan spise næsten alt og kan også proteininit
arbejde
hårdt, eller når det
er meget
koldt. En
energi der er i forskellig
foder. Derog
erprotein.
meget Men der er forskel på hvad
pineqaqqunartarput.
Taakkuali
agguaqatigiissinneri
både slags
fedt, kulhydrat
arbejde hårdt, selvom de ikke får særligt megetpisariaqartitat,
tæve har
også brug
for tre gange
mere mad, når
energi i fed mad, fx den
sælspæk,
ikke særligt
inunnut
qimminullu
assigiinngillat,
bedstemen
fordeling
er for mennesker og hunde, fx kan
25.000
mad, fx fjordtorsk.
at spise. Men når man har hunde er det vigtigt assersuutigalugu
at
hun har hvalpe.
qimmit qimuttut nerisaat inuit nerisaannit meget energi i mager
slædehundenes
mad være meget mere fed end menneskers,
sørge for, at hundene får nok mad og mad somorsoqarnerujussuusinnaapput kiisalu inuit qimminit
og mennesker bør have meget mere kulhydrat, fx fra brød eller 20.000
passer godt til hundene.
Hundenes mad har
tidligere været
afhængig
af,
Hvis hunden ikke fårplanter,
nok mad,
denbehøver.
kun får
annertunerujussuarmik
kulhydratinik,
soorlu
iffianeersunik
endeller
hunde
15.000
hvad man kunne
skaffe ved fangst og fiskeri. I
mad, der ikke giver nok energi, kan den ikke
naasuneersunillu,
pisariaqartitsillutik.
10.000
Maden skal give hunden energi og vitaminer. Men
dag får hundene stadig især fisk og sæl, men det
arbejde så hårdt og kan blive tynd og syg. Det er
der er stor forskel på hvad hunden har brug for.
er også normalt at fodre med færdig hundemad,
også vigtigt, at hundene kan få vand at drikke.
5.000
Hunden har brug for mere energi, hvis den skal
som man kan købe. Der er forskel på, hvor meget
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QIMMIT qimittut nerisaasa nukissamik akuisa
agguaqatigiinnissaannut kajumissaarutigineqartoq
Anbefalet energifordeling i SLÆDEHUNDES mad

Niviarsiaraq 10-nik ukiulik,
30 kg: ullormut. 7-8000 kJ miss.
En pige på 10 år,
30 kg: ca. 7-8000 kJ om dagen.

Qimmeq qimuttoq 2-nik ukiulik,
30 kg. – kiattumi suliassaqarpiarani: 7000 kJ miss.
Slædehund på 2 år, 30 kg. – i varmt vejr uden
meget arbejde: ca. 7000 kJ om dagen.

Qimmit qimuttut
qajannaatsunik kiguteqarput
assigiinngitsorpassuarnillu
nerisarlutik. Qimmip
peqqissuunissaanut pitsaasunik
kiguteqarnissaa pisariaqarpoq.

Energi kommer fra madens indhold af fedt,
proteiner (kød) og kulhydrater (stivelse og sukker).
Man beskriver energiindhold i mad ved hjælp af
kilojoule (kJ). Man har brug for forskellig mængde
kilojoule, efter hvor gammel man er, hvor meget
man bevæger sig, og hvilket køn man er. Den
energi, man får fra sin mad, skal helst passe med
den energi, som kroppen bruger.

Qimmeq qimuttoq 2-nik ukiulik,
30 kg – issittumi qimulluni: 25.000 kJ miss.
Slædehund på 2 år, 30 kg – på slædetur
i kulde: ca. 25.000 kJ om dagen.

PROTEIN
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Slædehunde har kraftige tænder
og kan æde meget forskellig slags mad.
Sunde og gode tænder er vigtige for, at
hunden har det godt.

FEDT

KULHYDRAT

MEEQQAT nerisaasa nukissamik akuisa
agguaqatigiinnissaannut kajumissaarutigineqartoq
Anbefalet energifordeling i BØRNS mad

Niaquata saarnga kiisalu allerui.
Kranium og underkæbe.
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Inuit qimmillu qimuttut assigiinnik nerisaqartarpat?
Assigiissuteqarpat imaluunniit assigiinngissuteqarpat?
Spiser mennesker og slædehunde det samme?
Er der ligheder eller forskelle?
Skemami nerisassat assigiinngitsut allakkit krydsilersuillutillu.
Skriv forskellig slags mad i skemaet og sæt kryds.

Nerisassat
Mad

Qaleralik
Hellefisk

Qimminit qimuttunit
nerineqartarpoq
Bliver spist af
slædehunde

Inunnit
nerineqartarpoq
Bliver spist af
mennesker

X

X

Sukkulaat
Chokolade

Puisip neqaa
Sælkød
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NUKISSAQ NERISALLU
Qimmit qimuttut suut tamangajaasa
nerisinnaavaat, nerisaqarpianngikkaluarlutillu
qimoruloorsinnaasarlutik. Qimmeqaraannili
qimminut tulluartunik naammattumik
nerisittariaqarput.

Qimmeq arnaviaq piaralik ullormut
pingasoriaammik nerinerusariaqarpoq.
Qimminut nerukkaatissat siornatigut
tassaanikuupput nammineq piniarnikkut
aalisarnikkullu pissarsiarisinnaasat.
Ullumikkut qimmit nerisaat suli aalisakkanik
puisiminernillu akoqarluaraluarlutik, qimminut
nerukkaatissiat pisiarineqarsinnaasut
nalinginnaanerujartuinnarput. Nerukkaatissat
qanoq nukissaqartitsitigineri assigiinngillat.

Qimmit nukissaminnik vitamininillu
nerisamikkut pisarput. Qimmilli nerisamikkut
assigiinngitsorujussuarnik pisariaqartitsisarput.
Qimmeq nukersussaguni imaluunniit
issileruloortillugu nukissaqarnerusariaqarpoq.

Nerukkaatissat orsoqarluartut, soorlu orsoq
nukissaqartitsilluartarput orsoqarpianngitsulli,
soorlu uukkat, nukissamik annikinneroqisumik
tunisisarput.

Nerisat orsumik, proteininik (neqi) kulhydratinillu
(kinersaatit sukkullu) akui nukissaqartitsisuupput.
Nerisassat nukissamik akui kilojoule (kj)
atorlugu uutortarneqartarput. Kilojoulemik
qanoq annertutigisumik pisariaqartitsinermut
apeqqutaasarput qanoq utoqqaatigineq,
qanoq timersortigineq kiisalu angutaaneq
arnaanerluunniit. Nerisarisat nukissamik akui
timip atugaanut naleqquttuusariaqarput.

Qimmeq naammattumik
nerukkarneqartanngikkuni imaluunniit taamaallaat
nukittornanngitsunik nerukkarneqartaruni
nukersorsinnaajunnaassaaq, sanigorlunilu
nappaalalersinnaalluni. Qimmit
imissaqartinnissaat aamma pingaaruteqarpoq.

NUKISSAQ NERISALLU // ENERGI OG FØDE
ENERGI OG FØDE
Nerisassat nukissamik akui orsumit, kulhydratinit kiisalu
Fordelingen af energi i maden skal helst fordele sig mellem
Slædehunde kan spise næsten alt og kan også proteininit
arbejde
hårdt, eller når det
er meget
koldt. En
energi der er i forskellig
foder. Derog
erprotein.
meget Men der er forskel på hvad
pineqaqqunartarput.
Taakkuali
agguaqatigiissinneri
både slags
fedt, kulhydrat
arbejde hårdt, selvom de ikke får særligt megetpisariaqartitat,
tæve har
også brug
for tre gange
mere mad, når
energi i fed mad, fx den
sælspæk,
ikke særligt
inunnut
qimminullu
assigiinngillat,
bedstemen
fordeling
er for mennesker og hunde, fx kan
25.000
mad, fx fjordtorsk.
at spise. Men når man har hunde er det vigtigt assersuutigalugu
at
hun har hvalpe.
qimmit qimuttut nerisaat inuit nerisaannit meget energi i mager
slædehundenes
mad være meget mere fed end menneskers,
sørge for, at hundene får nok mad og mad somorsoqarnerujussuusinnaapput kiisalu inuit qimminit
og mennesker bør have meget mere kulhydrat, fx fra brød eller 20.000
passer godt til hundene.
Hundenes mad har
tidligere været
afhængig
af,
Hvis hunden ikke fårplanter,
nok mad,
denbehøver.
kun får
annertunerujussuarmik
kulhydratinik,
soorlu
iffianeersunik
endeller
hunde
15.000
hvad man kunne
skaffe ved fangst og fiskeri. I
mad, der ikke giver nok energi, kan den ikke
naasuneersunillu,
pisariaqartitsillutik.
10.000
Maden skal give hunden energi og vitaminer. Men
dag får hundene stadig især fisk og sæl, men det
arbejde så hårdt og kan blive tynd og syg. Det er
der er stor forskel på hvad hunden har brug for.
er også normalt at fodre med færdig hundemad,
også vigtigt, at hundene kan få vand at drikke.
5.000
Hunden har brug for mere energi, hvis den skal
som man kan købe. Der er forskel på, hvor meget
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QIMMIT qimittut nerisaasa nukissamik akuisa
agguaqatigiinnissaannut kajumissaarutigineqartoq
Anbefalet energifordeling i SLÆDEHUNDES mad

Niviarsiaraq 10-nik ukiulik,
30 kg: ullormut. 7-8000 kJ miss.
En pige på 10 år,
30 kg: ca. 7-8000 kJ om dagen.

Qimmeq qimuttoq 2-nik ukiulik,
30 kg. – kiattumi suliassaqarpiarani: 7000 kJ miss.
Slædehund på 2 år, 30 kg. – i varmt vejr uden
meget arbejde: ca. 7000 kJ om dagen.

Qimmit qimuttut
qajannaatsunik kiguteqarput
assigiinngitsorpassuarnillu
nerisarlutik. Qimmip
peqqissuunissaanut pitsaasunik
kiguteqarnissaa pisariaqarpoq.

PROTEIN

Energi kommer fra madens indhold af fedt,
proteiner (kød) og kulhydrater (stivelse og sukker).
Man beskriver energiindhold i mad ved hjælp af
kilojoule (kJ). Man har brug for forskellig mængde
kilojoule, efter hvor gammel man er, hvor meget
man bevæger sig, og hvilket køn man er. Den
energi, man får fra sin mad, skal helst passe med
den energi, som kroppen bruger.

Qimmeq qimuttoq 2-nik ukiulik,
30 kg – issittumi qimulluni: 25.000 kJ miss.
Slædehund på 2 år, 30 kg – på slædetur
i kulde: ca. 25.000 kJ om dagen.
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PROTEIN

ORSOQ

KULHYDRATI

Slædehunde har kraftige tænder
og kan æde meget forskellig slags mad.
Sunde og gode tænder er vigtige for, at
hunden har det godt.

FEDT

KULHYDRAT

MEEQQAT nerisaasa nukissamik akuisa
agguaqatigiinnissaannut kajumissaarutigineqartoq
Anbefalet energifordeling i BØRNS mad

Niaquata saarnga kiisalu allerui.
Kranium og underkæbe.
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Qimmip qimuttup nerisai timaanut nukissaqartitsipput.
Nukissaq qimmip qimuttup sumut atortarpaa?
Slædehundens føde er brændstof og energi til dens krop.
Hvad skal slædehunden bruge energi til?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Illit nukissaq sumut atorfissaqartippiuk?
Hvad skal du bruge energi til?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
NERISASSAT PEQQINNARPAT?

ER MADEN SUND?

Qimminut inunnullu peqqinnartut
assigiinngillat. Kulhydratinit, proteininit
orsumiillu nukissap peqqinnartumik
agguataarnerat assigiinneq ajorput.
Atuakkami ilusilersugaqarpoq marlunnik
(cirkeldiagrammit), taakkua takutippaat
meeqqat kiisalu qimmit nerisaasa qanoq
nukissamik akoqartiginerat

Der er forskel på, hvad der er sundt
for hunde og mennesker. Der forskel
på, hvad der er den bedste fordeling
af energi fra kulhydrat, protein og
fedt. I bogen er der to figurer
(cirkeldiagrammer), der viser anbefalet
energifordeling i børns mad og
slædehundens mad.

Ilusilersukkani meeqqat kiisalu qimmit nukissamik pisariaqartitaminnik piniarlutik
nerisariaqagaat:
Skriv med dine egne ord, hvad figurerne viser om forskellen på, hvad børn og slædehunde helst skal spise / få deres energi fra:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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QIMUSSERNEQ
Qimusserneq immikkuullarissuuvoq. Qimussertup
ilaasullu qimmit pissusaat sissueqqissaartarpaat
kiisalu misigissutsit tamaasa atorlugit avatangiisit
angallaviit misigineqartarlutik.
Qamutit nipiliortuunngillat kisiannili perlaavisa
sisoorpalunneri tusarsaasarlutik. Nipit
tusaasinnaasat allat tassaapput qimmit
anersaartorpalunneri, qimussertup naalakkiutai
kiisalu qamutit neeqquluppaluttarneri.
Pinngortitami ungasissumut
isigisoqarsinnaasarpoq kisiannili aamma qamutit
aqqutissaanni akornutaasinnaasut qimmillu
pissusaaat sissuerneqartariaqarlutik.
Assersuutigalugu piniartut illuaraannut,
aalisartarfinnut takornarianiluunniit
angallassinermi aqqutigisartakkat qimmit

PÅ SLÆDETUR
sungiusakkajuppaat, angalareerlutillu angerlamut
aqqut nalinginnaasumik namminneq nalusarnagu.
Silaannaq nillertuukkajullunilu
qiillannartuukkajummat, tipit
ersarissorujussuanngortarput.
Qimmit pangalitsillutik nillaaneri
naamaneqarsinnaakkajupput.
Qimussertoq qamutit aqunniarlugit
kissasserniarluniluunniit ilaatigut qamutit
sanianni arpattarpoq. Qamutini issialluni
maniitsukkoornermi tinngallatsiartarneq
malunnartarpoq, qamutillu sangugaangata
orfaagaangataluunniit katataaniarani
tigummarterluartoqartariaqartarluni. Qamutini
issialluni uninngavallaaraanni aamma
qiulernartarpoq. Taamaammat nikissanani

issiaannaraanni oqortunik suiitsunillu
kiisalu qamutit sanianni arpaatissaqqissunik
atisaqarnissaq pingaaruteqarpoq.
Itisuumik aputeqaraangat, qamutit
oqimaakkaangata qummukajaakkoornermilu
arriitsuaqqamik ingerlasariaqartarpoq,
qimmillu artorsannginnerussammata qamutiniit
niusariaqartarluni. Aqqut toqqavigikkaangat
qimmillu qiillassimaaraangata qamutit
sukkasoorujussuarmik ingerlasinnaasarput,
sukkatsilluaraangatalu anoraa malunnartarpoq
aqajannguummernartarlunilu.

Det er noget særligt at køre med hundeslæde.
Både som hundekusk og som passager på slæden
er man meget opmærksom på hundene, og man
oplever landskabet og turen med alle sine sanser.
Slæden giver ikke meget lyd, men man kan høre
mederne mod underlaget. Andre lyde er hundenes
vejrtrækning, kuskens ordrer og knirk fra
slæden. Ude i landskabet kan man se langt, men
samtidig skal man holde øje med forhindringer
foran slæden, og man skal være opmærksom på
hundenes adfærd.
Hundene er tit vant til at køre den samme rute til fx
jagthytter, fiskesteder eller bestemte turistture, og
de vil også normalt selv kunne finde hjem, når de
er på tur.
Ofte er luften kold og frisk, og lugte bliver meget
tydelige. Tit kan man lugte, at hundene prutter,
mens de løber.
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Kusken løber nogle gange ved siden af
slæden for at styre den eller for at holde
varmen. Når man sidder på slæden, kan
man mærke bump, når man kører over
ujævnheder, og man skal nogle gange
holde godt fast for ikke at glide af, når
slæden svinger eller vipper. Man kan også
blive meget kold, hvis man sidder stille på
slæden. Derfor er det også vigtigt at have
tøj på, som er varmt og vindtæt, når man
sidder stille, og som er godt at bevæge sig i,
hvis man løber ved siden af slæden.
Hvis der er dyb sne, slæden er tung, og
det går op ad bakke, kan det gå meget
langsomt, og man skal måske stå af
slæden, så hundene bedre kan trække den.
Hvis underlaget er godt, og hundene er
friske, kan slæden køre meget hurtigt, og
man kan mærke vinden i håret, og at det
kan kilde i maven, når det går rigtig hurtigt.
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QIMUSSERNEQ
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Assartuutit. Timip aalatinnera. Angalaneq. Najukkap eqqaa, aqqutit.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Angalariaatsit assigiinngitsut qanoq misiginarlutillu malussaatigineqarsinnaanersut
atuartut eqqarsaatigalugillu nalunaarsorunikkit, assartuutit assigiinngitsut
assersuussinnaavaat. Assartuutit assigiinngitsut atorneranni misigissutsit allattornerisigut
assartuutit assigiinngitsut assigiinngissusaat atuartut paasisaqarfigissavaat, teknologiimut,
sukkassusermut nukissamillu atuinermut taamaallaat atatinnagu, aammali nunap isikkuata
misigisaqarfiginissaanut atatillugu.
Atuartut sulerissappat?
Atuartut namminneq najukkamik eqqaanni aqqutinik toqqaassapput assigiinngitsunillu
ingerlariaaseqarnerminni tusakkatik, takusatik, naamasatik aqqummilu ilisarnaatit
aaqqissuussamik allattussallugit. Suliakkiissummi assigiinngitsunik assartuuteqarnissamik
siunnersuuteqarpoq, skemali sananeqassaaq assartuutinut atuartut atorsinnaasaannut
naleqquttunngorlugu.
Atuaqatigiiullusi makkua oqaluuserisinnaavasi:
Assigiingitsunik assartuuteqarnissinni sunik misigisaqarpisi? Assartuutit suut qanoq
pitsaaquteqarlutillu pitsaanngissuteqarpat? Aqqutit sorliit assartuutit suut atorlugit allanit
pitsaaneruppat? Aqqutit assigiinngitsut imminnut assersuutissavasi, nunalu angallavissi
aqqutillu titartarlugit. Qimussertilluni tusaasat, naamasat malugisallu suut immikkut
malugineqarsinnaappat?

PÅ SLÆDETUR
Faglige begreber:
Transportmidler. Bevægelse. Oplevelser og sanser. Nærområde, ruter.
Hvad går opgaven ud på?
Eleverne kan sammenligne forskellige transportformer, når de overvejer og noterer,
hvordan forskellige måder at bevæge sig rundt på føles og mærkes. Ved at notere
sanseindtryk ved de forskellige transportmidler kan eleverne erfare forskelle på
transportformerne, ikke kun i forhold til teknologi, fart og energi, men også i forhold til
oplevelser af landskabet.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal selv vælge ruter i nærområdet og systematisk notere, hvad de hører, ser,
lugter og mærker på ruten, når de bevæger sig rundt på forskellige måder. Der er forslag
til forskellige transportformer i opgaven, men skemaet skal laves, så det passer med
transportmidler, eleverne har adgang til.
I klassen kan I tale om:
Hvad oplevede I på de forskellige måder at bevæge sig rundt på? Hvilke fordele og ulemper
er der ved forskellige måder at transportere sig rundt? På hvilke ruter er nogle måder at
bevæge sig på bedre end andre? I kan sammenligne forskellige ruter og lave kort over
området og ruterne. Hvad tror I, man kan særligt høre, se lugte og mærke, når man kører
hundeslæde?
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QIMUSSERNEQ
Qimusserneq immikkuullarissuuvoq. Qimussertup
ilaasullu qimmit pissusaat sissueqqissaartarpaat
kiisalu misigissutsit tamaasa atorlugit avatangiisit
angallaviit misigineqartarlutik.
Qamutit nipiliortuunngillat kisiannili perlaavisa
sisoorpalunneri tusarsaasarlutik. Nipit
tusaasinnaasat allat tassaapput qimmit
anersaartorpalunneri, qimussertup naalakkiutai
kiisalu qamutit neeqquluppaluttarneri.
Pinngortitami ungasissumut
isigisoqarsinnaasarpoq kisiannili aamma qamutit
aqqutissaanni akornutaasinnaasut qimmillu
pissusaaat sissuerneqartariaqarlutik.
Assersuutigalugu piniartut illuaraannut,
aalisartarfinnut takornarianiluunniit
angallassinermi aqqutigisartakkat qimmit

PÅ SLÆDETUR
sungiusakkajuppaat, angalareerlutillu angerlamut
aqqut nalinginnaasumik namminneq nalusarnagu.
Silaannaq nillertuukkajullunilu
qiillannartuukkajummat, tipit
ersarissorujussuanngortarput.
Qimmit pangalitsillutik nillaaneri
naamaneqarsinnaakkajupput.
Qimussertoq qamutit aqunniarlugit
kissasserniarluniluunniit ilaatigut qamutit
sanianni arpattarpoq. Qamutini issialluni
maniitsukkoornermi tinngallatsiartarneq
malunnartarpoq, qamutillu sangugaangata
orfaagaangataluunniit katataaniarani
tigummarterluartoqartariaqartarluni. Qamutini
issialluni uninngavallaaraanni aamma
qiulernartarpoq. Taamaammat nikissanani

issiaannaraanni oqortunik suiitsunillu
kiisalu qamutit sanianni arpaatissaqqissunik
atisaqarnissaq pingaaruteqarpoq.
Itisuumik aputeqaraangat, qamutit
oqimaakkaangata qummukajaakkoornermilu
arriitsuaqqamik ingerlasariaqartarpoq,
qimmillu artorsannginnerussammata qamutiniit
niusariaqartarluni. Aqqut toqqavigikkaangat
qimmillu qiillassimaaraangata qamutit
sukkasoorujussuarmik ingerlasinnaasarput,
sukkatsilluaraangatalu anoraa malunnartarpoq
aqajannguummernartarlunilu.

Det er noget særligt at køre med hundeslæde.
Både som hundekusk og som passager på slæden
er man meget opmærksom på hundene, og man
oplever landskabet og turen med alle sine sanser.
Slæden giver ikke meget lyd, men man kan høre
mederne mod underlaget. Andre lyde er hundenes
vejrtrækning, kuskens ordrer og knirk fra
slæden. Ude i landskabet kan man se langt, men
samtidig skal man holde øje med forhindringer
foran slæden, og man skal være opmærksom på
hundenes adfærd.
Hundene er tit vant til at køre den samme rute til fx
jagthytter, fiskesteder eller bestemte turistture, og
de vil også normalt selv kunne finde hjem, når de
er på tur.
Ofte er luften kold og frisk, og lugte bliver meget
tydelige. Tit kan man lugte, at hundene prutter,
mens de løber.

Kusken løber nogle gange ved siden af
slæden for at styre den eller for at holde
varmen. Når man sidder på slæden, kan
man mærke bump, når man kører over
ujævnheder, og man skal nogle gange
holde godt fast for ikke at glide af, når
slæden svinger eller vipper. Man kan også
blive meget kold, hvis man sidder stille på
slæden. Derfor er det også vigtigt at have
tøj på, som er varmt og vindtæt, når man
sidder stille, og som er godt at bevæge sig i,
hvis man løber ved siden af slæden.
Hvis der er dyb sne, slæden er tung, og
det går op ad bakke, kan det gå meget
langsomt, og man skal måske stå af
slæden, så hundene bedre kan trække den.
Hvis underlaget er godt, og hundene er
friske, kan slæden køre meget hurtigt, og
man kan mærke vinden i håret, og at det
kan kilde i maven, når det går rigtig hurtigt.
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QIMUSSERNEQ
PÅ SLÆDETUR
Qaqqami pisuttuarnermit
qamuteralannermillu qimusserneq
allaanerujussuuvoq. Illoqarfimmi
nunaqarfimmiluunniit pisussinnaavutit,
cykkilersinnaavutit, bussinut
ilaasinnaavutit imaluunniit
biilersinnaallutit. Illit najugaqarfinni
angalaneq qanoq misigisarnerlugu
maanna misissussavat. Angalaarfissanni
ingerlariaaserisinnaasatit assiginngitsut
toqqassavatit skemamullu allallugit.

At køre på hundeslæde føles helt
anderledes end at gå i fjeldet eller køre
på snescooter. I byen eller bygden kan du
enten gå, cykel, køre i bus eller køre i bil.
Nu skal du undersøge, hvordan du oplever
det sted du bor, når du bevæger dig. Vælg
en rute som du vil undersøge. Det kan
være rundt om skolen eller måske fra
skolen og hen til en butik. Du skal vælge
forskellige måder at bevæge dig på ruten
og skrive det ind i et skema.

Angalaarfinni tusaasatit, takusatit
malugisatillu skemamut allattukkit.
Ingerlariaatigisinnaaannut
assigiinngitsunut isumassarsiuutissatit:

Skriv i skemaet, hvad du hører, ser,
lugter og mærker på turen.
Ideer til forskellige måder at bevæge
sig på:

Cykkilerneq
Cykle
Assakaasulinnik sukuutserneq
Stå på rulleskøjter
Sisoraatinik sisorarneq
Stå på ski
Biilerneq
Køre i bil
Qimusserneq
Køre hundeslæde
Qamuteralassorneq
Køre snescooter
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QIMUSSERNEQ
Qimusserneq immikkuullarissuuvoq. Qimussertup
ilaasullu qimmit pissusaat sissueqqissaartarpaat
kiisalu misigissutsit tamaasa atorlugit avatangiisit
angallaviit misigineqartarlutik.
Qamutit nipiliortuunngillat kisiannili perlaavisa
sisoorpalunneri tusarsaasarlutik. Nipit
tusaasinnaasat allat tassaapput qimmit
anersaartorpalunneri, qimussertup naalakkiutai
kiisalu qamutit neeqquluppaluttarneri.
Pinngortitami ungasissumut
isigisoqarsinnaasarpoq kisiannili aamma qamutit
aqqutissaanni akornutaasinnaasut qimmillu
pissusaaat sissuerneqartariaqarlutik.
Assersuutigalugu piniartut illuaraannut,
aalisartarfinnut takornarianiluunniit
angallassinermi aqqutigisartakkat qimmit

PÅ SLÆDETUR
sungiusakkajuppaat, angalareerlutillu angerlamut
aqqut nalinginnaasumik namminneq nalusarnagu.
Silaannaq nillertuukkajullunilu
qiillannartuukkajummat, tipit
ersarissorujussuanngortarput.
Qimmit pangalitsillutik nillaaneri
naamaneqarsinnaakkajupput.
Qimussertoq qamutit aqunniarlugit
kissasserniarluniluunniit ilaatigut qamutit
sanianni arpattarpoq. Qamutini issialluni
maniitsukkoornermi tinngallatsiartarneq
malunnartarpoq, qamutillu sangugaangata
orfaagaangataluunniit katataaniarani
tigummarterluartoqartariaqartarluni. Qamutini
issialluni uninngavallaaraanni aamma
qiulernartarpoq. Taamaammat nikissanani

issiaannaraanni oqortunik suiitsunillu
kiisalu qamutit sanianni arpaatissaqqissunik
atisaqarnissaq pingaaruteqarpoq.
Itisuumik aputeqaraangat, qamutit
oqimaakkaangata qummukajaakkoornermilu
arriitsuaqqamik ingerlasariaqartarpoq,
qimmillu artorsannginnerussammata qamutiniit
niusariaqartarluni. Aqqut toqqavigikkaangat
qimmillu qiillassimaaraangata qamutit
sukkasoorujussuarmik ingerlasinnaasarput,
sukkatsilluaraangatalu anoraa malunnartarpoq
aqajannguummernartarlunilu.

Det er noget særligt at køre med hundeslæde.
Både som hundekusk og som passager på slæden
er man meget opmærksom på hundene, og man
oplever landskabet og turen med alle sine sanser.
Slæden giver ikke meget lyd, men man kan høre
mederne mod underlaget. Andre lyde er hundenes
vejrtrækning, kuskens ordrer og knirk fra
slæden. Ude i landskabet kan man se langt, men
samtidig skal man holde øje med forhindringer
foran slæden, og man skal være opmærksom på
hundenes adfærd.
Hundene er tit vant til at køre den samme rute til fx
jagthytter, fiskesteder eller bestemte turistture, og
de vil også normalt selv kunne finde hjem, når de
er på tur.
Ofte er luften kold og frisk, og lugte bliver meget
tydelige. Tit kan man lugte, at hundene prutter,
mens de løber.

Kusken løber nogle gange ved siden af
slæden for at styre den eller for at holde
varmen. Når man sidder på slæden, kan
man mærke bump, når man kører over
ujævnheder, og man skal nogle gange
holde godt fast for ikke at glide af, når
slæden svinger eller vipper. Man kan også
blive meget kold, hvis man sidder stille på
slæden. Derfor er det også vigtigt at have
tøj på, som er varmt og vindtæt, når man
sidder stille, og som er godt at bevæge sig i,
hvis man løber ved siden af slæden.
Hvis der er dyb sne, slæden er tung, og
det går op ad bakke, kan det gå meget
langsomt, og man skal måske stå af
slæden, så hundene bedre kan trække den.
Hvis underlaget er godt, og hundene er
friske, kan slæden køre meget hurtigt, og
man kan mærke vinden i håret, og at det
kan kilde i maven, når det går rigtig hurtigt.
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Angallavik / Rute
Aallartiffik___________________________ Ornitaq________________________________
Fra__________________________________ Til____________________________________
Ingerlariaaseq
Måde at bevæge
sig på

Pisunneq
Gå

Tusaasakka…
Jeg hører…
Takusakka…
Jeg ser…
Naamasakka…
Jeg lugter……
Malugisakka…
Jeg mærker…
2/2
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ALLANNGORARNERIT UNAMMILLIGASSALLU

FORANDRINGER OG UDFORDRINGER

Qimmit qimuttut nalinginnaasumik kalaallinut
atatinneqartarput. Kalaallit Nunaannili inuit
qimussernikuusut imaluunniit qimmilinnik
ilisarisimasallit amerlangaluartut, qimuttunik
qimillit ikittuinnaapput. Kalaallit aamma
amerlanersaat qimmeqarfiunngitsuni
najugaqarput.

Slædehunde opfattes tit som typisk grønlandske. Men
selvom mange mennesker i Grønland har prøvet at køre
på slæde eller kender nogen, der har hunde, er det de
færreste mennesker i Grønland, der har slædehunde.
De fleste grønlændere bor også i områder, hvor der ikke
er slædehunde.

Qaasuitsup killeqarfiata avannaani Tunumilu
taamaallaat qimuttunik qimmeqartoqarpoq.
Qimuttunik qimmeqarfinnut qimmit allat
eqquteqqusaanngillat, qimmillu qimuttut aamma
qimuttunik qimmeqarfinniit anniseqqusaanatik.
Qimmit tunillatsinnginnissaat qimminillu allanit
akuneqannginnissaat anguniarlugu taamatut
malittarisassaqarpoq.
2019-imi Kalaallit Nunaanni 10.000-inik
qimuttunik qimmeqarpoq, ukiullu qulikkaat
kingulliit ikiliartornikuullutik. Qimmit qimuttut
ikiliartornerannut pissutissarpassuaqarpoq.
Inuit piniarnerinnarmik aalisarnerinnarmillu
inuuniutillit taamaammallu pinngitsooratik
qimmeqartariaqartut ikilinikuupput. Silap
pissusaata allanngoriartornerata malittaanik
aamma ukiup ingerlanerani sikumi
qimussertarneq sivikillisinnikuuaa,
piniakkallu allanngorlutik.

Der er kun slædehunde i området fra Sisimiut og nordpå
og i Østgrønland. Det er forbudt at tage andre slags hunde
med til steder, hvor man har slædehunde, og det er også
forbudt at tage slædehunde med uden for slædehundeområderne. De regler findes for at beskytte hundene mod
smitte og for at forhindre, at slædehundene bliver blandet
med andre hundetyper.

Når man ikke kan skaffe sin egen og hundenes
mad kun ved fangst, kan det også være dyrt at have
hunde, fordi man er nødt til at købe færdig hundemad.
I byer, hvor der er regler om, at hundene skal gå
på en hundeplads uden for byen, kan det også blive
besværligt at have hunde og passe og se til dem hver
dag. Det kan derfor også betyde, at færre mennesker
Der er ca. 10.000 slædehunde i Grønland i 2019, og antallet
Martin Madsen piniartuuvoq, Ittaaimmiineerluni.
har slædehunde, og at nogen skifter deres hundespand
af hunde er faldet i løbet af de sidste årtier. Der er mange
Martinip 3-mik ukioqarluni nammineq qimmitaaqqaarpoq.
ud med en snescooter.
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Assigiinngitsorpassuarnik qimussertartoqarsinnaavoq. Filmini
pingasuni; Piniartoq, Sukkanniunneq kiisalu Ingerlatitseqqinneq,
sooq qimussertarnermik kulturip pingaaruteqarneranik
30.000
namminnerlu sooq qimussertarnerlutik kalaallit
pingasut
Nammineq qimmillu nerisassaat
piniarnerinnakkut pissarsiarisinnaanngikkaanni,
qimmeqarneq akisusinnaasarpoq, qimminut
nerukkaatissat pisiarisariaqartarmata.
Illoqarfinni illoqarfiup avataani
qimmeqarfeqarnissamik malittarisassalinni,
qimmit ullut tamaasa paaralugillu nakkutiginissaat
ajornakusuulersinnaavoq. Taamaammat inuit
qimuttunik qimmillit ikiliartorput, qimmitillu
qamuteralannik taarserarlugit.
Qimmit qimuttut piniarnermut angalanermullu
atorneqartarnerat ileqquunikuuvoq. Ullutsinni
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nuannarivakka aamma aalluttuarusuppakka.”
“Qimussillaqqinniaraanni qimmit
2005
2010
2015
ilikkarluartariaqarput,
taavalu
qimmilerinissamut piumassuseqartariaqarluni.”
Siunissami unammisunut peqataasarusuppunga,
taavalu qimussimik angalallunga Kalaallit
Nunaanni paasisassarsiorusullunga.
“Jeg har altid været vild med sport, så det er
fedt at køre på hundeslæde.”
“Hvis man vil være en god slædehundekusk, er
det vigtigt at lære hundene godt at kende. Og man
skal have viljen og lysten til at passe hundene.”
“Jeg drømmer om at deltage ved mange
hundeslædevæddeløb i fremtiden og en dag
at kunne udforske mit land på hundeslæde.”

Suliarisarpakka; ukiukkut turistilerineq,
tuttunniarneq piffiup sinneranut atortarpara.”
“Siuligut tassami … pissuserisartagaat
taakkua misigisartagaat qanillisutut illugit
– pingaaruteqartuarsimavoq. Taava uagut
kingusinnerusukkut aallartittuusugut,
taanna misigisaq nuannersoq. iarneq piffiup
sinneranut atortarpara.”
“Jeg har kørt med hundeslæde siden 1979. Om
vinteren arbejder jeg med turister.
Resten af tiden bruger jeg på rensdyrjagt.”
“Når jeg kører på hundeslæde, er det som om,
jeg kommer tættere på mine forfædres måde
at leve på. Den dejlige følelse har du lyst til at
give videre til andre.”

Naamasaqarlutik sukkatsittarput.”
“Uangaalluni akueriuminaaqaaq,
qimmit
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atorunnaariartornerat. Piniartoq piniartuusinnaanngilaq
qimmeqarnani.”
“Hundene kan altid køre og går aldrig i stykker. En
snescooter går hele tiden i stykker og er utilregnelig,
og så har den ikke øjne, næse og øre som hundene.
Fx løber de hurtigere, når de har færten af noget.”
“Hundene er det bedste redskab, når du går på fangst.
Når jeg tager på længere fangstture, prøver jeg at lægge
mærke til, hvordan mine hunde opfører sig. Om de har fået
færten af et fangstdyr.”
“For mig er det svært at acceptere, at antallet af hunde
falder. For en fanger kan ikke være fanger uden sine
hunde.”
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ALLANNGORARNERIT UNAMMILLIGASSALLU
QIMMIT QIMUTTUT ULLUMIKKUT
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Qanga pereersut, nalitsinni pisut siunissarlu. Allanngorarnerit. Qimuttunik qimmeqariaatsit
assigiinngitsut. Allaatigisat suususaat.
Suliarisassaq sumut tunngasuua?
Atuartut filmini takusatik assigiinngitsunik oqaluttuarigunikkit assigiinngitsunillu
maluginiagaqarlutik, qimmeqarnermut atatillugu iliuusissatigut, aningaasaqarnikkut,
piorsarsimassutsikkut silallu allanngoriartorneratigut allannguutaasut ilikkarsinnaavaat.
Filmit isiginnaarneranni atuartut aalajangersimasumik maluginiagaqarlutik pissutsinik
aalajangersimasunik maluginiagaqarnissaq sungiusarsinnaavaat. Filmini oqaluttuat atuartut
ullorsiutinut allakkatut oqaluttuanngortissinnaavaat.
Atuartut sulerissappat?
Filmit arlaleriarlugit isiginnaarnissaannut atuartut periarfissinneqarsinnaapput.
Suliassanut assigiinngitsunut marlunnut filmit aallaaviupput. Suliassami 1-imi atuartut
qanga pissusaasimasut nalitsinnilu pisut assersuusiorlutik skemami allakkunikkit,
qanga pereersut nalitsinnilu pisut maluginiagaqarfigissavaat. Atuartut marlukkaarlutik
sulisinnaappput. Tamassi ataatsimoorlusi aamma maluginiakkasi oqallisissanngorlugit
allattarfissuarmut allattorsinnaavasi. Suliassami 2-mi filmimi inuttaasut ilaata ullorsiutaani
qupperneq ataaseq atuartut allassinnaavaat. Suliassaq taanna aallartitsinnagu, ullorsiutinik
allattarneq oqaluuserisinnaavarsi.
Atuaqatigiinni oqaluuserisinnaavarsi:
Qimmit ullumikkut sumut atorneqartarpat? Sunik suliaqartarpat? Inuit pineqartut
qimmillu akornanni pissutsit qanoq ippat? Qimmit qimuttut immikkuullarissusaat
ullutsinnilu Kalaallit Nunaanni pingaarutaat qanoq oqaatigineqarsinnaappat? Filmimi suut
malussaatissatut atorneqarpat? Filmit qanoq qiortarneqarnikuuppat? Nipilersuut qanoq
ittuua? Filmini assilisat assigiinngitsuneersut katiterlugit qiortarneranni suut imminnut
assersuutigineqarpat?
https://qimmeq.ku.dk/

FORANDRINGER OG UDFORDRINGER
SLÆDEHUNDE I DAG
Faglige begreber:
Fortid, nutid og fremtid. Forandringer. Slædehundehold på forskellige måder. Genrer.
Hvad handler opgaven om?
Når eleverne noterer forskellige udsagn og observationer fra filmene, kan de blive bevidste
om, hvad der har ændret sig praktisk, økonomisk, kulturelt og klimamæssigt i forhold til
slædehundehold. De kan øve sig i at se filmene med et bestemt fokus og lede efter bestemte
elementer. Eleverne kan omsætte fortællingerne fra filmene til dagbogsgenren.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal have mulighed for at se filmene, gerne flere gange. Filmene er udgangspunkt
for to forskellige slags opgaver. I opgave 1 skal eleverne have fokus på fortid og nutid, når
de i et skema noterer eksempler på, hvordan det var før, og hvordan det er i dag. Eleverne
kan arbejde parvis. I kan også vælge at notere alle observationer i fællesskab på tavlen som
udgangspunkt for diskussion. I opgave 2 skal eleverne skrive en side fra en dagbog for en af
personerne i filmene. Inden denne opgave kan I tale om dagbogsgenren.
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Qimmit qimuttut nalinginnaasumik kalaallinut
atatinneqartarput. Kalaallit Nunaannili inuit
qimussernikuusut imaluunniit qimmilinnik
ilisarisimasallit amerlangaluartut, qimuttunik
qimillit ikittuinnaapput. Kalaallit aamma
amerlanersaat qimmeqarfiunngitsuni
najugaqarput.

Slædehunde opfattes tit som typisk grønlandske. Men
selvom mange mennesker i Grønland har prøvet at køre
på slæde eller kender nogen, der har hunde, er det de
færreste mennesker i Grønland, der har slædehunde.
De fleste grønlændere bor også i områder, hvor der ikke
er slædehunde.

Qaasuitsup killeqarfiata avannaani Tunumilu
taamaallaat qimuttunik qimmeqartoqarpoq.
Qimuttunik qimmeqarfinnut qimmit allat
eqquteqqusaanngillat, qimmillu qimuttut aamma
qimuttunik qimmeqarfinniit anniseqqusaanatik.
Qimmit tunillatsinnginnissaat qimminillu allanit
akuneqannginnissaat anguniarlugu taamatut
malittarisassaqarpoq.
2019-imi Kalaallit Nunaanni 10.000-inik
qimuttunik qimmeqarpoq, ukiullu qulikkaat
kingulliit ikiliartornikuullutik. Qimmit qimuttut
ikiliartornerannut pissutissarpassuaqarpoq.
Inuit piniarnerinnarmik aalisarnerinnarmillu
inuuniutillit taamaammallu pinngitsooratik
qimmeqartariaqartut ikilinikuupput. Silap
pissusaata allanngoriartornerata malittaanik
aamma ukiup ingerlanerani sikumi
qimussertarneq sivikillisinnikuuaa,
piniakkallu allanngorlutik.

Der er kun slædehunde i området fra Sisimiut og nordpå
og i Østgrønland. Det er forbudt at tage andre slags hunde
med til steder, hvor man har slædehunde, og det er også
forbudt at tage slædehunde med uden for slædehundeområderne. De regler findes for at beskytte hundene mod
smitte og for at forhindre, at slædehundene bliver blandet
med andre hundetyper.

Når man ikke kan skaffe sin egen og hundenes
mad kun ved fangst, kan det også være dyrt at have
hunde, fordi man er nødt til at købe færdig hundemad.
I byer, hvor der er regler om, at hundene skal gå
på en hundeplads uden for byen, kan det også blive
besværligt at have hunde og passe og se til dem hver
dag. Det kan derfor også betyde, at færre mennesker
Der er ca. 10.000 slædehunde i Grønland i 2019, og antallet
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35.000

QIMMIT QIMUTTUT ULLUMIKKUT

Assigiinngitsorpassuarnik qimussertartoqarsinnaavoq. Filmini
pingasuni; Piniartoq, Sukkanniunneq kiisalu Ingerlatitseqqinneq,
sooq qimussertarnermik kulturip pingaaruteqarneranik
30.000
namminnerlu sooq qimussertarnerlutik kalaallit
pingasut
Nammineq qimmillu nerisassaat
piniarnerinnakkut pissarsiarisinnaanngikkaanni,
qimmeqarneq akisusinnaasarpoq, qimminut
nerukkaatissat pisiarisariaqartarmata.
Illoqarfinni illoqarfiup avataani
qimmeqarfeqarnissamik malittarisassalinni,
qimmit ullut tamaasa paaralugillu nakkutiginissaat
ajornakusuulersinnaavoq. Taamaammat inuit
qimuttunik qimmillit ikiliartorput, qimmitillu
qamuteralannik taarserarlugit.
Qimmit qimuttut piniarnermut angalanermullu
atorneqartarnerat ileqquunikuuvoq. Ullutsinni

SLÆDEHUNDE I DAG

oqaluttuarput.
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qimmit ilaginissaat pinngortitamiluDer er mange måder at være slædehundekusk
på. I de tre film
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qimussernissartik nuannarigamikku.
Fangeren (Piniartoq), Væddeløbet (Sukkaniunneq) og Arven
Qimussertartut alla takornarianik qimussernemik
(Ingerlatitseqqiineq) møder man tre forskellige grønlændere,
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nuannarivakka aamma aalluttuarusuppakka.”
“Qimussillaqqinniaraanni qimmit
2005
2010
2015
ilikkarluartariaqarput,
taavalu
qimmilerinissamut piumassuseqartariaqarluni.”
Siunissami unammisunut peqataasarusuppunga,
taavalu qimussimik angalallunga Kalaallit
Nunaanni paasisassarsiorusullunga.
“Jeg har altid været vild med sport, så det er
fedt at køre på hundeslæde.”
“Hvis man vil være en god slædehundekusk, er
det vigtigt at lære hundene godt at kende. Og man
skal have viljen og lysten til at passe hundene.”
“Jeg drømmer om at deltage ved mange
hundeslædevæddeløb i fremtiden og en dag
at kunne udforske mit land på hundeslæde.”
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Suliarisarpakka; ukiukkut turistilerineq,
tuttunniarneq piffiup sinneranut atortarpara.”
“Siuligut tassami … pissuserisartagaat
taakkua misigisartagaat qanillisutut illugit
– pingaaruteqartuarsimavoq. Taava uagut
kingusinnerusukkut aallartittuusugut,
taanna misigisaq nuannersoq. iarneq piffiup
sinneranut atortarpara.”
“Jeg har kørt med hundeslæde siden 1979. Om
vinteren arbejder jeg med turister.
Resten af tiden bruger jeg på rensdyrjagt.”
“Når jeg kører på hundeslæde, er det som om,
jeg kommer tættere på mine forfædres måde
at leve på. Den dejlige følelse har du lyst til at
give videre til andre.”

Naamasaqarlutik sukkatsittarput.”
“Uangaalluni akueriuminaaqaaq,
qimmit
47
atorunnaariartornerat. Piniartoq piniartuusinnaanngilaq
qimmeqarnani.”
“Hundene kan altid køre og går aldrig i stykker. En
snescooter går hele tiden i stykker og er utilregnelig,
og så har den ikke øjne, næse og øre som hundene.
Fx løber de hurtigere, når de har færten af noget.”
“Hundene er det bedste redskab, når du går på fangst.
Når jeg tager på længere fangstture, prøver jeg at lægge
mærke til, hvordan mine hunde opfører sig. Om de har fået
færten af et fangstdyr.”
“For mig er det svært at acceptere, at antallet af hunde
falder. For en fanger kan ikke være fanger uden sine
hunde.”

49

I klassen kan I tale om:
Hvad bruges hundene til i dag? Hvilke opgaver udfører de? Hvilket forhold har
hovedpersonerne til slædehundene? Hvad kan man sige om, hvad der er særligt ved
slædehunde og vigtigt i nutidens Grønland? Hvad er filmens virkemidler? Hvordan er filmene
klippet? Hvordan er musikken? Hvilke ting sammenlignes i filmene, når der klippes mellem
forskellige scener?
https://qimmeq.ku.dk/
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Qimmit qimuttut nalinginnaasumik kalaallinut
atatinneqartarput. Kalaallit Nunaannili inuit
qimussernikuusut imaluunniit qimmilinnik
ilisarisimasallit amerlangaluartut, qimuttunik
qimillit ikittuinnaapput. Kalaallit aamma
amerlanersaat qimmeqarfiunngitsuni
najugaqarput.

Slædehunde opfattes tit som typisk grønlandske. Men
selvom mange mennesker i Grønland har prøvet at køre
på slæde eller kender nogen, der har hunde, er det de
færreste mennesker i Grønland, der har slædehunde.
De fleste grønlændere bor også i områder, hvor der ikke
er slædehunde.

Qaasuitsup killeqarfiata avannaani Tunumilu
taamaallaat qimuttunik qimmeqartoqarpoq.
Qimuttunik qimmeqarfinnut qimmit allat
eqquteqqusaanngillat, qimmillu qimuttut aamma
qimuttunik qimmeqarfinniit anniseqqusaanatik.
Qimmit tunillatsinnginnissaat qimminillu allanit
akuneqannginnissaat anguniarlugu taamatut
malittarisassaqarpoq.
2019-imi Kalaallit Nunaanni 10.000-inik
qimuttunik qimmeqarpoq, ukiullu qulikkaat
kingulliit ikiliartornikuullutik. Qimmit qimuttut
ikiliartornerannut pissutissarpassuaqarpoq.
Inuit piniarnerinnarmik aalisarnerinnarmillu
inuuniutillit taamaammallu pinngitsooratik
qimmeqartariaqartut ikilinikuupput. Silap
pissusaata allanngoriartornerata malittaanik
aamma ukiup ingerlanerani sikumi
qimussertarneq sivikillisinnikuuaa,
piniakkallu allanngorlutik.

Der er kun slædehunde i området fra Sisimiut og nordpå
og i Østgrønland. Det er forbudt at tage andre slags hunde
med til steder, hvor man har slædehunde, og det er også
forbudt at tage slædehunde med uden for slædehundeområderne. De regler findes for at beskytte hundene mod
smitte og for at forhindre, at slædehundene bliver blandet
med andre hundetyper.

Når man ikke kan skaffe sin egen og hundenes
mad kun ved fangst, kan det også være dyrt at have
hunde, fordi man er nødt til at købe færdig hundemad.
I byer, hvor der er regler om, at hundene skal gå
på en hundeplads uden for byen, kan det også blive
besværligt at have hunde og passe og se til dem hver
dag. Det kan derfor også betyde, at færre mennesker
Der er ca. 10.000 slædehunde i Grønland i 2019, og antallet
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Slædehunde har traditionelt været brugt til fangst
og derfor er afhængige af deres hunde for at overMartin og
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Assigiinngitsorpassuarnik qimussertartoqarsinnaavoq. Filmini
pingasuni; Piniartoq, Sukkanniunneq kiisalu Ingerlatitseqqinneq,
sooq qimussertarnermik kulturip pingaaruteqarneranik
30.000
namminnerlu sooq qimussertarnerlutik kalaallit
pingasut
Nammineq qimmillu nerisassaat
piniarnerinnakkut pissarsiarisinnaanngikkaanni,
qimmeqarneq akisusinnaasarpoq, qimminut
nerukkaatissat pisiarisariaqartarmata.
Illoqarfinni illoqarfiup avataani
qimmeqarfeqarnissamik malittarisassalinni,
qimmit ullut tamaasa paaralugillu nakkutiginissaat
ajornakusuulersinnaavoq. Taamaammat inuit
qimuttunik qimmillit ikiliartorput, qimmitillu
qamuteralannik taarserarlugit.
Qimmit qimuttut piniarnermut angalanermullu
atorneqartarnerat ileqquunikuuvoq. Ullutsinni

SLÆDEHUNDE I DAG

oqaluttuarput.
aamma Kalaallit Nunaanni inoqarpoq
sukisaarsaatigalugu qimmilinnik,
qimmit ilaginissaat pinngortitamiluDer er mange måder at være slædehundekusk
på. I de tre film
25.000
qimussernissartik nuannarigamikku.
Fangeren (Piniartoq), Væddeløbet (Sukkaniunneq) og Arven
Qimussertartut alla takornarianik qimussernemik
(Ingerlatitseqqiineq) møder man tre forskellige grønlændere,
misileerusuttunik qimussiussisarput.
derQimussimik
fortæller om, hvorfor slædehundekulturen er vigtig, og om
20.000
sukkanniunnerit allallu unamminerit
aamma
hvorfor
de kører hundeslæde.
nuannarineqarput.
Qimuttunik qimmeqarluni piorsarsimassuseq
qimminillu qimuttunik atuisarneq taamatut
allanngoriartorput kiisalu inuiaqatigiit
avatangiisillu allanngoriartortillugit ineriartorlutik.
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nuannarivakka aamma aalluttuarusuppakka.”
“Qimussillaqqinniaraanni qimmit
2005
2010
2015
ilikkarluartariaqarput,
taavalu
qimmilerinissamut piumassuseqartariaqarluni.”
Siunissami unammisunut peqataasarusuppunga,
taavalu qimussimik angalallunga Kalaallit
Nunaanni paasisassarsiorusullunga.
“Jeg har altid været vild med sport, så det er
fedt at køre på hundeslæde.”
“Hvis man vil være en god slædehundekusk, er
det vigtigt at lære hundene godt at kende. Og man
skal have viljen og lysten til at passe hundene.”
“Jeg drømmer om at deltage ved mange
hundeslædevæddeløb i fremtiden og en dag
at kunne udforske mit land på hundeslæde.”
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Suliarisarpakka; ukiukkut turistilerineq,
tuttunniarneq piffiup sinneranut atortarpara.”
“Siuligut tassami … pissuserisartagaat
taakkua misigisartagaat qanillisutut illugit
– pingaaruteqartuarsimavoq. Taava uagut
kingusinnerusukkut aallartittuusugut,
taanna misigisaq nuannersoq. iarneq piffiup
sinneranut atortarpara.”
“Jeg har kørt med hundeslæde siden 1979. Om
vinteren arbejder jeg med turister.
Resten af tiden bruger jeg på rensdyrjagt.”
“Når jeg kører på hundeslæde, er det som om,
jeg kommer tættere på mine forfædres måde
at leve på. Den dejlige følelse har du lyst til at
give videre til andre.”

Naamasaqarlutik sukkatsittarput.”
“Uangaalluni akueriuminaaqaaq,
qimmit
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atorunnaariartornerat. Piniartoq piniartuusinnaanngilaq
qimmeqarnani.”
“Hundene kan altid køre og går aldrig i stykker. En
snescooter går hele tiden i stykker og er utilregnelig,
og så har den ikke øjne, næse og øre som hundene.
Fx løber de hurtigere, når de har færten af noget.”
“Hundene er det bedste redskab, når du går på fangst.
Når jeg tager på længere fangstture, prøver jeg at lægge
mærke til, hvordan mine hunde opfører sig. Om de har fået
færten af et fangstdyr.”
“For mig er det svært at acceptere, at antallet af hunde
falder. For en fanger kan ikke være fanger uden sine
hunde.”
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ALLANNGORARNERIT
UNAMMILLIGASSALLU
QIMMIT QIMUTTUT ULLUMIKKUT
FORANDRINGER OG UDFORDRINGER
SLÆDEHUNDE I DAG
Qangarsuarmiilli nalitsinnut
Kalaallit Nunaanni qimuttunik
qimmeqartoqarnikuuvoq. Inuit
ukiorpassuarni qimmit assigiimmik
qimmeqariaaseqarnikuullutillu
qimminik atuisarnikuupput, aammali
allanngortoqarnikuuvoq.
Ullutsinni Kalaallit Nunaanni qimmit
qimussertartullu pillugit naatsunik
tallimanik filmiliortoqarnikuuvoq.
Qimussertartut qimmimillu akornanni
pissutsit qimmillit oqaluttuarigaat
filmini isiginnaarsinnaavatit. Qanga
pissusaasimasut, maannakkut pissutsit
kiisalu siunissamut neriuutigisatik,
taakkua aamma oqaluuseraat.

I Grønland har man holdt slædehunde
langt tilbage i tiden og frem til nutiden.
Mennesker har haft og brugt hundene på
samme måde gennem lang tid, men der er
også noget, der har ændret sig.
Der er lavet fem små film om slædehunde
og deres kuske i Grønland i dag. I filmene
kan du møde nogle kuske, der fortæller
historier om deres forhold til slædehunde.
I filmene taler de også om forskelle på,
hvordan det har været før, hvordan det er
nu, og om hvad de håber for fremtiden.
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ALLANNGORARNERIT UNAMMILLIGASSALLU

FORANDRINGER OG UDFORDRINGER

Qimmit qimuttut nalinginnaasumik kalaallinut
atatinneqartarput. Kalaallit Nunaannili inuit
qimussernikuusut imaluunniit qimmilinnik
ilisarisimasallit amerlangaluartut, qimuttunik
qimillit ikittuinnaapput. Kalaallit aamma
amerlanersaat qimmeqarfiunngitsuni
najugaqarput.
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selvom mange mennesker i Grønland har prøvet at køre
på slæde eller kender nogen, der har hunde, er det de
færreste mennesker i Grønland, der har slædehunde.
De fleste grønlændere bor også i områder, hvor der ikke
er slædehunde.
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nuannarivakka aamma aalluttuarusuppakka.”
“Qimussillaqqinniaraanni qimmit
2005
2010
2015
ilikkarluartariaqarput,
taavalu
qimmilerinissamut piumassuseqartariaqarluni.”
Siunissami unammisunut peqataasarusuppunga,
taavalu qimussimik angalallunga Kalaallit
Nunaanni paasisassarsiorusullunga.
“Jeg har altid været vild med sport, så det er
fedt at køre på hundeslæde.”
“Hvis man vil være en god slædehundekusk, er
det vigtigt at lære hundene godt at kende. Og man
skal have viljen og lysten til at passe hundene.”
“Jeg drømmer om at deltage ved mange
hundeslædevæddeløb i fremtiden og en dag
at kunne udforske mit land på hundeslæde.”

Suliarisarpakka; ukiukkut turistilerineq,
tuttunniarneq piffiup sinneranut atortarpara.”
“Siuligut tassami … pissuserisartagaat
taakkua misigisartagaat qanillisutut illugit
– pingaaruteqartuarsimavoq. Taava uagut
kingusinnerusukkut aallartittuusugut,
taanna misigisaq nuannersoq. iarneq piffiup
sinneranut atortarpara.”
“Jeg har kørt med hundeslæde siden 1979. Om
vinteren arbejder jeg med turister.
Resten af tiden bruger jeg på rensdyrjagt.”
“Når jeg kører på hundeslæde, er det som om,
jeg kommer tættere på mine forfædres måde
at leve på. Den dejlige følelse har du lyst til at
give videre til andre.”

Naamasaqarlutik sukkatsittarput.”
“Uangaalluni akueriuminaaqaaq,
qimmit
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atorunnaariartornerat. Piniartoq piniartuusinnaanngilaq
qimmeqarnani.”
“Hundene kan altid køre og går aldrig i stykker. En
snescooter går hele tiden i stykker og er utilregnelig,
og så har den ikke øjne, næse og øre som hundene.
Fx løber de hurtigere, når de har færten af noget.”
“Hundene er det bedste redskab, når du går på fangst.
Når jeg tager på længere fangstture, prøver jeg at lægge
mærke til, hvordan mine hunde opfører sig. Om de har fået
færten af et fangstdyr.”
“For mig er det svært at acceptere, at antallet af hunde
falder. For en fanger kan ikke være fanger uden sine
hunde.”
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Nalitsinni qimmeqarup siornatigut qimmeqarnermut sanillersuunnerani
filmit atussavatit. Suut allanngorsimanngillat suullu allanngorsimappat?
Du skal bruge filmene til at sammenligne det at være hundeejer i dag i forhold
til før i tiden. Hvad er det samme, og hvad har ændret sig?

Skemami allakkit:
Skriv i skemaet:
Siornatigut
Før i tiden

Nalitsinni
Nutiden

Qamutit kisimik
kun hundeslæder

qamuteralaat
snescootere

Filmit assigiinngitsunik pingaarnertut inuttaqarput. Pingaarnertut inuttaasuusaarlutit
taassuma ullorsiutaani quppernermik ataatsimik allagaqarit.
Filmene har forskellige hovedpersoner. Forestil dig, at du er en af hovedpersonerne og
skriv en side fra hans eller hendes dagbog.
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

QIMMIP QIMUTTUP ILISARNAATAANERA

SLÆDEHUNDEN SOM SYMBOL

Kalaallit Nunaanni Nunattalu avataani
inuppassuarnit qimmeq qimuttoq nalinginnarmik
Nunatsinneersutut isigineqartarpoq.

Både i Grønland og uden for Grønland opfatter mange
mennesker slædehunden som typisk grønlandsk.
Slædehunde forbindes både med den historiske inuit-kultur og
med historier om ekspeditioner og videnskabelig udforskning af
Arktis. Hundeslæder er noget, som mange mennesker ser for
sig, når de tænker på Grønland – også selvom de måske ikke
ved særligt meget om slædehundekulturen.

Naggueqatigiit Inuit kulturiannut,
ilisimasassarsiornernut kiisalu Issittumi
ilisimatuussutsikkut ilisimasassarsiornernut
qimmit qimuttut attuumassuteqartinneqartarput.
Inuppassuit Kalaallit Nunaat eqqaagaangamikkut
qamutit aamma eqqaasarpaat – aamma immaqa
qamusersornermik kulturi pillugu
ilisimasaqarpianngikkaluarlutik.

Slædehunden og hundeslæden er på den måde et symbol
for Grønland, på samme måde som f.eks. isbjørne, hvaler,
kajakker, indlandsis og gletsjere er det.

Qimmeq qimuttoq qamutillu taamaalillutik soorlu
nannutut, arfertut, qaannatut, sermersuartut
sermertullu iigartartutut Kalaallit Nunaannut
ilisarnaataapput.
Kalaallit Nunaannut takornariartorpassuit
nammineerlutik qimmit qimuttut
takorusuttarlugillu qimusserneq
misigerusuttarpaat. Qimussertarnermik kulturi
atuuttoq immikkuullarissorlu Kalaallit Nunaanni

aamma qimmeqangikkaluartunit qimussernikuunngikkaluartunillu tulluusimaarutigineqartarpoq.
Qimmit qamutillu inuit pinngortitallu akornanni atassuteqaataalertarput kiisalu Kalaallit Nunaata
oqaluttuarisaaneranut nalitsinnullu atassuteqaataasarlutik. Qamutit qimmillu kulturikkut
kingornussanut ilaapput, inuppassuillu tamannga tammatsaaleeqataarusullutillu siunissami
piujuartitseqataarusuttarlutik.

Mange turister, der besøger Grønland, vil gerne selv se
slædehunde og opleve at køre med hundeslæde. Og i
Grønland findes der en stolthed over den levende og unikke
slædehundekultur, selv hos folk der ikke selv har hunde eller
har prøvet at køre i hundeslæde. Hundene og slæden skaber et
bånd mellem mennesker og naturen – og skaber forbindelse
mellem Grønlands historie og nutiden. Slæden og hundene
er en del af kulturarven, som mange gerne vil være med til at
bevare og give videre til fremtiden.
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QIMMIP QIMUTTUP ILISARNAATAANERA
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Arlaannik sananeq. Pisut assigiinngiiaartut. Arlaannik oqariartuuteqarluni takussaasumik
atassuteqaqatigiinneq kiisalu oqaatsit assilissallu atornissaasa toqqarneri.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Atuartut assit naqinnerillu atorlugit plakatiliornermikkut, isumassarsiorsinnaaneq
arlaannillu sanasinnaaneq sungiusassavaat. Atuartut arlaannik oqariartuuteqarlutik
atassuteqaqatigiissapput, isumassarsioqatigiillutik suliassaq suliarisinnaavaat.
Atuartut sulerissappat?
Atuartut plakatiliussapput. Pingasunik periarfissinneqarsinnaapput. Atuartut
marlukkaarlutik imaluunniit eqimattakkaarlutik suliassaq suliarissaneraat
eqqarsaatigilluaruk, kiisalu sulineranni qanorlu inissisimanerannik ikiorlugit. Atuartut
suna plakatiliarissanerlugu, suullu sanaarissanerlugit sakkugissanerlugit nammineq
aalajangissavaat. Atuartut suut atortoralugillu sananerminni atorfissaqartissaneraat
eqqarsaatigilluaruk.
Atuaqatigiit makkua oqaloqatigiissutigisinnaavaat:
Plakatini kikkut saaffiginiarneqarpat? Malugineqarneruniarlusi suut atorpisigit?
Oqariartuutersi sooq taamatorpiaq saqqummiuppisiuk? Oqaatsit atukkasi, allanneri,
naqinnerit atukkasi, naqinnerit angissusaat, assitalersorneri, qalipaataat il.il. sooq
atornerlugit nassuiarlugillu oqallisigisigit.

SLÆDEHUNDEN SOM SYMBOL
Faglige begreber:
Fremstilling af et produkt. Genrer. Visuel kommunikation af et budskab og valg af sproglige
og billedlige virkemidler.
Hvad handler opgaven om?
Når eleverne udarbejder en plakat med kombination af billede og tekst, træner de
idéudvikling og fremstilling af et produkt. Eleverne skal kommunikere et budskab, og de kan
være kreative og samarbejde om opgaven.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal fremstille en plakat. De kan vælge mellem tre forskellige muligheder. Overvej
om opgaven skal løses i par eller grupper og hjælp eleverne med processen og deres roller.
Eleverne skal både vælge hvilken plakat, de vil lave, og hvilke materialer og redskaber, de
skal bruge. Overvej hvilket udstyr og hvilke materialer, eleverne kan få brug for.
I klassen kan I tale om:
Hvem er målgrupper for plakaterne? Hvilke virkemidler har I brugt for at få
opmærksomhed? Hvorfor har I valgt at vise budskabet på netop den måde? Begrund og
diskuter jeres ordvalg, tekst, font, skriftstørrelse, billedvalg, farver osv.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

QIMMIP QIMUTTUP ILISARNAATAANERA

SLÆDEHUNDEN SOM SYMBOL

Kalaallit Nunaanni Nunattalu avataani
inuppassuarnit qimmeq qimuttoq nalinginnarmik
Nunatsinneersutut isigineqartarpoq.

Både i Grønland og uden for Grønland opfatter mange
mennesker slædehunden som typisk grønlandsk.
Slædehunde forbindes både med den historiske inuit-kultur og
med historier om ekspeditioner og videnskabelig udforskning af
Arktis. Hundeslæder er noget, som mange mennesker ser for
sig, når de tænker på Grønland – også selvom de måske ikke
ved særligt meget om slædehundekulturen.

Naggueqatigiit Inuit kulturiannut,
ilisimasassarsiornernut kiisalu Issittumi
ilisimatuussutsikkut ilisimasassarsiornernut
qimmit qimuttut attuumassuteqartinneqartarput.
Inuppassuit Kalaallit Nunaat eqqaagaangamikkut
qamutit aamma eqqaasarpaat – aamma immaqa
qamusersornermik kulturi pillugu
ilisimasaqarpianngikkaluarlutik.

Slædehunden og hundeslæden er på den måde et symbol
for Grønland, på samme måde som f.eks. isbjørne, hvaler,
kajakker, indlandsis og gletsjere er det.

Qimmeq qimuttoq qamutillu taamaalillutik soorlu
nannutut, arfertut, qaannatut, sermersuartut
sermertullu iigartartutut Kalaallit Nunaannut
ilisarnaataapput.
Kalaallit Nunaannut takornariartorpassuit
nammineerlutik qimmit qimuttut
takorusuttarlugillu qimusserneq
misigerusuttarpaat. Qimussertarnermik kulturi
atuuttoq immikkuullarissorlu Kalaallit Nunaanni

aamma qimmeqangikkaluartunit qimussernikuunngikkaluartunillu tulluusimaarutigineqartarpoq.
Qimmit qamutillu inuit pinngortitallu akornanni atassuteqaataalertarput kiisalu Kalaallit Nunaata
oqaluttuarisaaneranut nalitsinnullu atassuteqaataasarlutik. Qamutit qimmillu kulturikkut
kingornussanut ilaapput, inuppassuillu tamannga tammatsaaleeqataarusullutillu siunissami
piujuartitseqataarusuttarlutik.

Mange turister, der besøger Grønland, vil gerne selv se
slædehunde og opleve at køre med hundeslæde. Og i
Grønland findes der en stolthed over den levende og unikke
slædehundekultur, selv hos folk der ikke selv har hunde eller
har prøvet at køre i hundeslæde. Hundene og slæden skaber et
bånd mellem mennesker og naturen – og skaber forbindelse
mellem Grønlands historie og nutiden. Slæden og hundene
er en del af kulturarven, som mange gerne vil være med til at
bevare og give videre til fremtiden.

50

51

QIMMIP QIMUTTUP ILISARNAATAANERA
SLÆDEHUNDEN SOM SYMBOL
Qimmeq qimuttoq Kalaallit Nunaannut
atatillugu immikkuullarissuuvoq. Qimmeq
qimuttup immikkuullarissuussutaa
allanut qanoq oqaluttuarineqarsinnaava?
Suut pingaarutilittut nittarsaanneqarsinnaappat allanillu
maluginiartinneqarsinnaallutik?
Maanna plakatiliussaatit. Periarfissat
pingasut arlaat toqqarsinnaavat:
•	Plakati timmisartoqarfimmi
takornariarpassuit aqqusaartagaanni
nivinngarneqarsinnaasoq. Plakati
takornarianik qimusserusulersitsisuussaaq
•	Plakati atuarfimmi nivinngagassaq.
Plakati atuartunik qimusserusulersitsillunilu sukkanniuteqataarusulertsissaaq
•	Plakati illoqarfimmi nivinngagassaq.
Piniartut qimmimik qimuttumik
qanoq atuisarnerat kiisalu qimmit
qimuttut paarilluarneqarnissaasa
pingaaruteqarnerat, plakatimi
takutinneqassaaq

Slædehunden er helt speciel for Grønland.
Hvordan kan man fortælle andre om det
særlige ved slædehunden? Hvad er vigtigt
at vise frem og gøre andre opmærksom
på?
Nu skal du lave en plakat. Du kan vælge
tre muligheder:
•	En plakat, der skal hænge i lufthavnen,
hvor mange turister kommer forbi.
Plakaten skal give turisterne lyst til at
tage på tur med hundeslæde.
•	En plakat, der skal hænge på skolen.
Plakaten skal give elever lyst til at køre
hundeslæde og væddeløb.
•	En plakat, der skal hænge i byen.
Plakaten skal vise, hvordan fangere
bruger slædehunden, og hvorfor det er
vigtigt at passe godt på slædehundene.
Hvad skal der stå på plakaten? Hvilke
billeder skal der være? Lav plakaten på
computer eller på papir.

Plakatimi qanoq allassimasoqassava?
Suut assitaliunneqassappat?
Qarasaasiakkut pappiaqqakkulluunniit
plakati sanaguk.
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ITSARNISARSIORNEQ OQALUTTUARISAANERLU
Qimmit qimuttut qanga Kalaallit Nunaanni
atorneqalerpat? Qangaani qamutit
qanoq isikkoqarpat? Qimmit qamutillu
suminngaanneerpat? Qimuttunik qimmeqarnermik
kulturi qanoq ineriartornikuua?
Oqaluttuarisaaneq ilisimasaqarfigerusukkaanni,
paasisat suminngaanniit aallaaveqarnersut
nalunnginneqartariaqarpoq. Paasissutissiiviit
soorlu tassaasinnaapput allakkiat, assit
imaluunniit pequtit qangarnitsat.
Itsaq qimmit qimuttut qamutillu Kalaallit Nunaanni
qanoq atorneqartarsimaneri paaserusukkaanni,
paasisat assigiinngitsorpassuarnik
aallaaveqarput. Paasisat aallaavii
qanganisaanerpaat europamiut Kalaallit
Nunaannut pisut ullorsiutaannit qanorlu
inuit inuunerat pillugu allagaanneersuupput.
Paasisat aallaavii tamakkua annerpaamik
ukiunik hunnorujunik qanganisaassuseqarput.
Qanga itsaq qimussernermik kulturi
paasisaqarfigerusukkaanni allatigut,
soorlu itsarnisarsiuut nassaavi DNA-llu,
atorneqartariaqarput.

Itsarnisarsiorneq ilisimatusarneruvoq, itsaq
pequtinik nassaartorluni misissueqqissaarineq.
Tamakkua itsarnisarsiuut nassaavinik
taaneqartarput, itsarnisarsiuut nunami
nassaarikkajummatigit. Nassaat tamakkua
tassaasinnaapput qamutit ilamerngi imaluunniit
sakkut ujaqqanik, qisunnik imaluunniit saanernik
sanaat. Aammali tassaasinnaallutik uumasut
saarngi imaluunniit ilusilersukkat. Itsarnisarsiuut
itsaq inuusimasut kulturiusimasullu pillugit
ilisimatusarniarlutik pequtinik nassaarniarnermut,
assersuussinermut misissueqqissaarnermullu
immikkut ilisimasaqartuupput.
Itsarnisarsiuut nassaatik
misissoqqissaassagaangamikkit, allatut
ilisimatusarnerni periutsit atortarpaat.
Saarngit allallu uumasut sinnikui qangarnitsat
misissussagaanni uumassusilerineq pillugu
ilisimasaqartariaqarpoq. Taava uumasut suut
saanerineraat kiisalu qanoq ilillutik toqusimaneri
paasineqarsinnaapput. Issittumi nunap
nillernera pissutigalugu uumasut, inuit naasullu
allanngujaatsuupput.

52

Taamaammat itsarnisarsiuut nassaavini
allanngorsimanngitsunik DNA-qarsinnaavoq genit
pillugit ilisimatuut misissorsinnaasaannik.
Piffissap ingerlanerani qanoq
ineriartorsimaneq paasiniarlugu taamaammat
pingaartupilussuuvoq itsarnisarsiuut
nassaavisa qangarpiameersuunerisa
aalajangernissaat. Nassaat qangarnisaanerat
eqqoqqissaartumik aalajangerniarlugu.
pinngortitamut ilisimatusarnikkut periutsit
atorneqartarput. Itsarnisarsiuut soorlu
nunaqarfiusimasut assaavigigaangamikkit, suut
qangarnisaanerunersut suullu
nutaajunerunersut aamma takusinnaasarpaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit itsaq
qamutigineqarsimasut qimmillu qimuttut
pillugit annertuunik paasisaqarsinnaapput.
Ilisimaneqanngitsulli aamma amerlaqaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit
teknologi qanorlu inuusimaneq pillugit
annertuumik paasisaqarsinnaavugut,
kisiannili inuit qanoq eqqarsartarsimaneri
qanorlu pissusilersortarsimaneri pillugit

annertunerusumik paasisaqarfigisinnaanatigit.
Oqaluttuarisaanermut immikkut ilisimasallit
oqaluttuarisaaneq paasisaqarfiginiarlugu
allagaataasut aallaavigisarpaat. Oqaluasaat
oqaluttuallu aamma ukiorpassuit ingerlaneranni
ingerlateqqinneqartarsimasut kingornalu
allattorneqarsimasut tamakkua atorsinnaavaat.
Ilisimatusarneq alla tassaavoq etnologi,
tassa ullutsinni kulturit inuillu pillugit
ilisimatusarneq. Kulturit qanoq ineriartorsimaneri
paasisaqarfigineruniarlugit aamma etnologit
pequtinik, oqaluttuanik ileqqorisanillu
katersuisarput. Tamakkua aallaavigalugit
eqqarsaatit, ileqqorisat kiisalu inoqatigiit akorngini
kiisalu inuit uumasuutaasalu akorngini pissutsit
paasisaqarfigineqarsinnaapput.

Kalaallit Nunaata oqaluttuarisaanera pillugu
ukiut hunnorujut matuma siorna qanoq
paasisariaqarneraniit allaanerujussuarmik
ullumikkut paasinnittaaseqartoqarpoq.

HVOR VED VI DET FRA?
– ARKÆOLOGI OG HISTORIE

Hvornår begyndte man at bruge slædehunde i
Paasissutissanut aallaaviit nutaat
Grønland? Hvordan så slæderne ud i gamle dage?
nassaartorneqartuarput, taamaalilluni nutaanik
Hvor kom hundene og slæderne fra? Hvordan har
ilisimasaqartoqalertarluni. Itsarnisarsiuut
slædehundekulturen udviklet sig?
oqaluttuarisaanermillu immikkut ilisimasallit
paasisaminnut aallaaviit pillugit qanoq
Hvis man vil vide noget om historien, skal man
paasinnittarnerat aamma allanngorarpoq
bruge kilder. Kilder kan fx være tekster, billeder
namminnerlu naliminni pissutsinik
eller genstande fra fortiden.
sunnerneqartarlutik. Assersuutigalugu
Man kan bruge mange forskellige kilder, hvis man
vil vide, hvordan slædehunde og hundeslæder blev
brugt i Grønland i fortiden. De ældste skriftlige
kilder stammer fra europæere, der kom til
Grønland og skrev dagbøger og breve om, hvordan
inuit levede. Den slags kilder er højst nogle
århundrede gamle. Hvis man vil vide noget om den
ældste hundeslædekultur, skal man bruge andre
slags kilder som arkæologiske fund og DNA.

Attat ukiut 1200-1800-neersut tuttut
saarnginik ilallit itsarnisarsiuut assaavigaat,
Aasivissuit, 1978.
Arkæologer udgraver mødding
med rensdyrknogler fra 1200-1800-tallet,
Aasivissuit, 1978.
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Saanernit itsarnitsanit DNA-t aamma misissorneqarsinnaasarput. Ilisimatuup uani misissorpaa, qimmip
Saqqaq-kulturip nalaaneersup saarnga.
Man kan også undersøge DNA i meget gamle knogler.
Her undersøger en forsker en hundeknogle fra Saqqaqkulturen.

Arkæologi er en videnskab, der finder og
analyserer genstande fra fortiden. De kaldes
arkæologiske fund, fordi arkæologerne ofte finder
dem i jorden. Fund kan fx være stykker af slæder
eller redskaber af sten, træ eller ben. Det kan
også være dyreknogler eller figurer. Arkæologer
er eksperter i at finde, sammenligne og analysere
genstande fra fortiden for at få viden om
menneskers liv og kulturer.
Arkæologi bruger metoder fra mange andre
videnskaber, når deres fund skal analyseres.
Biologisk viden er nødvendig, når man skal
undersøge gamle knogler og andre rester af dyr. Så
kan man identificere hvilke dyr, knoglerne kommer
fra, og hvordan de er døde. I Arktis bliver rester af
dyr, mennesker og planter godt bevaret i jorden
på grund af kulden. Derfor kan der også være
bevaret DNA i det arkæologiske materiale, som
genforskere kan undersøge.
Det er meget vigtigt at kunne datere de
arkæologiske fund korrekt for at kunne
forstå udviklingen gennem tiden. Man bruger
naturvidenskabelige analyser for at datere præcist.

Arkæologerne kan også se, hvad der er ældst og
yngst, når de fx udgraver en boplads.
Ved hjælp af arkæologiske fund kan man få meget
viden om slæder og slædehunde i fortiden. Men
der også mange ting, man ikke ved. Arkæologiske
fund kan fortælle os meget om teknologi og levevis,
men de siger ikke meget om, hvordan folk tænkte
og opførte sig. Historikere bruger skriftlige kilder
til at få viden om historien. Og de kan også bruge
myter og fortællinger,
der er fortalt videre gennem
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mange år og siden skrevet ned. En anden videnskab
er etnologi, der studerer levende kulturer og folk.
Etnologer samler også genstande, fortællinger og
traditioner, der kan gøre os klogere på kulturers
udvikling. Med den slags kilder kan man få
viden om tanker, traditioner og forhold mellem
mennesker og mellem mennesker og deres dyr.
Man finder hele tiden nye kilder og får dermed ny
viden. Den måde arkæologer og historikere forstår
deres kilder på forandrer sig også og påvirkes af
deres egen tid. I dag forstår og fortolker man fx
Grønlands historie på en helt anden måde end for
hundrede år siden.
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SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ITSARNISARSIORNEQ
OQALUTTUARISAANERLU
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Fagimut atatillugu atuagaqarneq. Itsarnisarsiorneq oqaluttuarisaanerlu.
Paasisat aallaavii nassaallu. Qanganngortoq nalerpullu. Pisoqaassusiliineq.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Fagimut tunngasunik amerlasuunik oqariaasertalinnik atuartut suliaqassapput.
Oqariaatsit fagimut tunngasut atuartut naapertuuttumik nassuiaasersorneqaraangata,
atuakkatik namminneq suliarisarpaat taamaalillutillu fagimut tunngasunik atuarnissartik
sungiusassallugu. Atuartut allanik atuagaqartillutik taamatut aaqqissuussamik suleriaaseq
atorlugu namminneq oqaatsitik atorlugit nassuiaasersuinissartik misilittarsinnaavaat.
Atuartut sulerissappat?
Oqaaseq/oqaaseqatigiit atuakkamiittut oqaatsillu oqaaseqatigiilluunniit allat assigannik
isumallit akornisigut atuartut titaasassapput. Atuartut aallaqqaammut periarfissat tamaasa
pillugit atuariarlutik marlukkaarlutik ikioqatigiissapput.
Atuaqatigiit oqaluuserisinnaasasi:
Atuariikkasi ilassinnut oqaluttuareqqissigit. Qimmit qimuttut qamutillu qangarnisat pillugit
ilisimasanut aallaaviit assigiinngitsut qassit taagorsinnaavisigit? Nassaat qanoq ililluni
pisoqaassusilerneqarsinnaappat, suullu qanganisaanerunersut suullu nutaajunerunersut
paasiniarlugit? Qimmit qimuttut pillugit etnologit qanoq paasissutissanik katersisarpat?
Atuakkassi ilaanni tupaallaateqarpisi? Oqaatsit assigiinngitsut atuariikkassinneersut
immikkoortitersigit, soorlu paasisat allakkatigut aallaavii, itsarnisarsiuut nassaavi,
oqaluttuat il.il. Atuarfimmiit ungasinngitsumi katersugaasiveqarpat, saqqummersitat
takusarsinaavasi nassaallu isiginnaarlugit.

HVOR VED VI DET FRA?
– ARKÆOLOGI OG HISTORIE
Faglige begreber:
Faglig læsning. Arkæologi og historie. Kilder og fund. Fortid og nutid. Datering.
Hvad handler opgaven om?
Eleverne arbejder aktivt med en tekst, der har mange faglige begreber. Når eleverne
kobler faglige begreber med passende forklaringer, bearbejder de teksten og træner faglig
læsning. Eleverne kan bruge samme strategi ved andre tekster og prøve selv at finde
forklaringer med egne ord.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal trække streger mellem et ord/en sætning fra bogens tekst til andre ord og
sætninger, der har samme betydning. Eleverne kan starte med at læse alle mulighederne
igennem og hjælpes ad parvis.
I klassen kan I tale om:
Genfortæl indholdet af teksten for hinanden. Hvor mange forskellige slags kilder til viden
om fortidens slædehunde og hundeslæder kan I nævne? Hvordan kan man datere fund og
finde ud af, hvad der er ældst, og hvad der er yngst? Hvordan samler etnologer viden om
slædehunde? Var der noget, der overraskede i teksten? Lav mindmaps med forskellige ord
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ITSARNISARSIORNEQ OQALUTTUARISAANERLU
Qimmit qimuttut qanga Kalaallit Nunaanni
atorneqalerpat? Qangaani qamutit
qanoq isikkoqarpat? Qimmit qamutillu
suminngaanneerpat? Qimuttunik qimmeqarnermik
kulturi qanoq ineriartornikuua?
Oqaluttuarisaaneq ilisimasaqarfigerusukkaanni,
paasisat suminngaanniit aallaaveqarnersut
nalunnginneqartariaqarpoq. Paasissutissiiviit
soorlu tassaasinnaapput allakkiat, assit
imaluunniit pequtit qangarnitsat.
Itsaq qimmit qimuttut qamutillu Kalaallit Nunaanni
qanoq atorneqartarsimaneri paaserusukkaanni,
paasisat assigiinngitsorpassuarnik
aallaaveqarput. Paasisat aallaavii
qanganisaanerpaat europamiut Kalaallit
Nunaannut pisut ullorsiutaannit qanorlu
inuit inuunerat pillugu allagaanneersuupput.
Paasisat aallaavii tamakkua annerpaamik
ukiunik hunnorujunik qanganisaassuseqarput.
Qanga itsaq qimussernermik kulturi
paasisaqarfigerusukkaanni allatigut,
soorlu itsarnisarsiuut nassaavi DNA-llu,
atorneqartariaqarput.
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Itsarnisarsiorneq ilisimatusarneruvoq, itsaq
pequtinik nassaartorluni misissueqqissaarineq.
Tamakkua itsarnisarsiuut nassaavinik
taaneqartarput, itsarnisarsiuut nunami
nassaarikkajummatigit. Nassaat tamakkua
tassaasinnaapput qamutit ilamerngi imaluunniit
sakkut ujaqqanik, qisunnik imaluunniit saanernik
sanaat. Aammali tassaasinnaallutik uumasut
saarngi imaluunniit ilusilersukkat. Itsarnisarsiuut
itsaq inuusimasut kulturiusimasullu pillugit
ilisimatusarniarlutik pequtinik nassaarniarnermut,
assersuussinermut misissueqqissaarnermullu
immikkut ilisimasaqartuupput.
Itsarnisarsiuut nassaatik
misissoqqissaassagaangamikkit, allatut
ilisimatusarnerni periutsit atortarpaat.
Saarngit allallu uumasut sinnikui qangarnitsat
misissussagaanni uumassusilerineq pillugu
ilisimasaqartariaqarpoq. Taava uumasut suut
saanerineraat kiisalu qanoq ilillutik toqusimaneri
paasineqarsinnaapput. Issittumi nunap
nillernera pissutigalugu uumasut, inuit naasullu
allanngujaatsuupput.

Taamaammat itsarnisarsiuut nassaavini
allanngorsimanngitsunik DNA-qarsinnaavoq genit
pillugit ilisimatuut misissorsinnaasaannik.
Piffissap ingerlanerani qanoq
ineriartorsimaneq paasiniarlugu taamaammat
pingaartupilussuuvoq itsarnisarsiuut
nassaavisa qangarpiameersuunerisa
aalajangernissaat. Nassaat qangarnisaanerat
eqqoqqissaartumik aalajangerniarlugu.
pinngortitamut ilisimatusarnikkut periutsit
atorneqartarput. Itsarnisarsiuut soorlu
nunaqarfiusimasut assaavigigaangamikkit, suut
qangarnisaanerunersut suullu
nutaajunerunersut aamma takusinnaasarpaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit itsaq
qamutigineqarsimasut qimmillu qimuttut
pillugit annertuunik paasisaqarsinnaapput.
Ilisimaneqanngitsulli aamma amerlaqaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit
teknologi qanorlu inuusimaneq pillugit
annertuumik paasisaqarsinnaavugut,
kisiannili inuit qanoq eqqarsartarsimaneri
qanorlu pissusilersortarsimaneri pillugit

annertunerusumik paasisaqarfigisinnaanatigit.
Oqaluttuarisaanermut immikkut ilisimasallit
oqaluttuarisaaneq paasisaqarfiginiarlugu
allagaataasut aallaavigisarpaat. Oqaluasaat
oqaluttuallu aamma ukiorpassuit ingerlaneranni
ingerlateqqinneqartarsimasut kingornalu
allattorneqarsimasut tamakkua atorsinnaavaat.
Ilisimatusarneq alla tassaavoq etnologi,
tassa ullutsinni kulturit inuillu pillugit
ilisimatusarneq. Kulturit qanoq ineriartorsimaneri
paasisaqarfigineruniarlugit aamma etnologit
pequtinik, oqaluttuanik ileqqorisanillu
katersuisarput. Tamakkua aallaavigalugit
eqqarsaatit, ileqqorisat kiisalu inoqatigiit akorngini
kiisalu inuit uumasuutaasalu akorngini pissutsit
paasisaqarfigineqarsinnaapput.

Kalaallit Nunaata oqaluttuarisaanera pillugu
ukiut hunnorujut matuma siorna qanoq
paasisariaqarneraniit allaanerujussuarmik
ullumikkut paasinnittaaseqartoqarpoq.

HVOR VED VI DET FRA?
– ARKÆOLOGI OG HISTORIE

Hvornår begyndte man at bruge slædehunde i
Paasissutissanut aallaaviit nutaat
Grønland? Hvordan så slæderne ud i gamle dage?
nassaartorneqartuarput, taamaalilluni nutaanik
Hvor kom hundene og slæderne fra? Hvordan har
ilisimasaqartoqalertarluni. Itsarnisarsiuut
slædehundekulturen udviklet sig?
oqaluttuarisaanermillu immikkut ilisimasallit
paasisaminnut aallaaviit pillugit qanoq
Hvis man vil vide noget om historien, skal man
paasinnittarnerat aamma allanngorarpoq
bruge kilder. Kilder kan fx være tekster, billeder
namminnerlu naliminni pissutsinik
eller genstande fra fortiden.
sunnerneqartarlutik. Assersuutigalugu
Man kan bruge mange forskellige kilder, hvis man
vil vide, hvordan slædehunde og hundeslæder blev
brugt i Grønland i fortiden. De ældste skriftlige
kilder stammer fra europæere, der kom til
Grønland og skrev dagbøger og breve om, hvordan
inuit levede. Den slags kilder er højst nogle
århundrede gamle. Hvis man vil vide noget om den
ældste hundeslædekultur, skal man bruge andre
slags kilder som arkæologiske fund og DNA.

Attat ukiut 1200-1800-neersut tuttut
saarnginik ilallit itsarnisarsiuut assaavigaat,
Aasivissuit, 1978.
Arkæologer udgraver mødding
med rensdyrknogler fra 1200-1800-tallet,
Aasivissuit, 1978.
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Saanernit itsarnitsanit DNA-t aamma misissorneqarsinnaasarput. Ilisimatuup uani misissorpaa, qimmip
Saqqaq-kulturip nalaaneersup saarnga.
Man kan også undersøge DNA i meget gamle knogler.
Her undersøger en forsker en hundeknogle fra Saqqaqkulturen.

Arkæologi er en videnskab, der finder og
analyserer genstande fra fortiden. De kaldes
arkæologiske fund, fordi arkæologerne ofte finder
dem i jorden. Fund kan fx være stykker af slæder
eller redskaber af sten, træ eller ben. Det kan
også være dyreknogler eller figurer. Arkæologer
er eksperter i at finde, sammenligne og analysere
genstande fra fortiden for at få viden om
menneskers liv og kulturer.
Arkæologi bruger metoder fra mange andre
videnskaber, når deres fund skal analyseres.
Biologisk viden er nødvendig, når man skal
undersøge gamle knogler og andre rester af dyr. Så
kan man identificere hvilke dyr, knoglerne kommer
fra, og hvordan de er døde. I Arktis bliver rester af
dyr, mennesker og planter godt bevaret i jorden
på grund af kulden. Derfor kan der også være
bevaret DNA i det arkæologiske materiale, som
genforskere kan undersøge.
Det er meget vigtigt at kunne datere de
arkæologiske fund korrekt for at kunne
forstå udviklingen gennem tiden. Man bruger
naturvidenskabelige analyser for at datere præcist.

Arkæologerne kan også se, hvad der er ældst og
yngst, når de fx udgraver en boplads.
Ved hjælp af arkæologiske fund kan man få meget
viden om slæder og slædehunde i fortiden. Men
der også mange ting, man ikke ved. Arkæologiske
fund kan fortælle os meget om teknologi og levevis,
men de siger ikke meget om, hvordan folk tænkte
og opførte sig. Historikere bruger skriftlige kilder
til at få viden om historien. Og de kan også bruge
myter og fortællinger,
der er fortalt videre gennem
53
mange år og siden skrevet ned. En anden videnskab
er etnologi, der studerer levende kulturer og folk.
Etnologer samler også genstande, fortællinger og
traditioner, der kan gøre os klogere på kulturers
udvikling. Med den slags kilder kan man få
viden om tanker, traditioner og forhold mellem
mennesker og mellem mennesker og deres dyr.
Man finder hele tiden nye kilder og får dermed ny
viden. Den måde arkæologer og historikere forstår
deres kilder på forandrer sig også og påvirkes af
deres egen tid. I dag forstår og fortolker man fx
Grønlands historie på en helt anden måde end for
hundrede år siden.
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fra teksten, fx skriftlige kilder, arkæologiske fund, fortællinger m.fl. Hvis der er et museum
i nærheden af skolen, kan I besøge udstillingerne og se på fund.
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SULIASSANIK INERNILIINEQ
OPGAVELØSNING

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ITSARNISARSIORNEQ OQALUTTUARISAANERLU
Qimmit qimuttut qanga Kalaallit Nunaanni
atorneqalerpat? Qangaani qamutit
qanoq isikkoqarpat? Qimmit qamutillu
suminngaanneerpat? Qimuttunik qimmeqarnermik
kulturi qanoq ineriartornikuua?
Oqaluttuarisaaneq ilisimasaqarfigerusukkaanni,
paasisat suminngaanniit aallaaveqarnersut
nalunnginneqartariaqarpoq. Paasissutissiiviit
soorlu tassaasinnaapput allakkiat, assit
imaluunniit pequtit qangarnitsat.
Itsaq qimmit qimuttut qamutillu Kalaallit Nunaanni
qanoq atorneqartarsimaneri paaserusukkaanni,
paasisat assigiinngitsorpassuarnik
aallaaveqarput. Paasisat aallaavii
qanganisaanerpaat europamiut Kalaallit
Nunaannut pisut ullorsiutaannit qanorlu
inuit inuunerat pillugu allagaanneersuupput.
Paasisat aallaavii tamakkua annerpaamik
ukiunik hunnorujunik qanganisaassuseqarput.
Qanga itsaq qimussernermik kulturi
paasisaqarfigerusukkaanni allatigut,
soorlu itsarnisarsiuut nassaavi DNA-llu,
atorneqartariaqarput.

52

Itsarnisarsiorneq ilisimatusarneruvoq, itsaq
pequtinik nassaartorluni misissueqqissaarineq.
Tamakkua itsarnisarsiuut nassaavinik
taaneqartarput, itsarnisarsiuut nunami
nassaarikkajummatigit. Nassaat tamakkua
tassaasinnaapput qamutit ilamerngi imaluunniit
sakkut ujaqqanik, qisunnik imaluunniit saanernik
sanaat. Aammali tassaasinnaallutik uumasut
saarngi imaluunniit ilusilersukkat. Itsarnisarsiuut
itsaq inuusimasut kulturiusimasullu pillugit
ilisimatusarniarlutik pequtinik nassaarniarnermut,
assersuussinermut misissueqqissaarnermullu
immikkut ilisimasaqartuupput.
Itsarnisarsiuut nassaatik
misissoqqissaassagaangamikkit, allatut
ilisimatusarnerni periutsit atortarpaat.
Saarngit allallu uumasut sinnikui qangarnitsat
misissussagaanni uumassusilerineq pillugu
ilisimasaqartariaqarpoq. Taava uumasut suut
saanerineraat kiisalu qanoq ilillutik toqusimaneri
paasineqarsinnaapput. Issittumi nunap
nillernera pissutigalugu uumasut, inuit naasullu
allanngujaatsuupput.

Taamaammat itsarnisarsiuut nassaavini
allanngorsimanngitsunik DNA-qarsinnaavoq genit
pillugit ilisimatuut misissorsinnaasaannik.
Piffissap ingerlanerani qanoq
ineriartorsimaneq paasiniarlugu taamaammat
pingaartupilussuuvoq itsarnisarsiuut
nassaavisa qangarpiameersuunerisa
aalajangernissaat. Nassaat qangarnisaanerat
eqqoqqissaartumik aalajangerniarlugu.
pinngortitamut ilisimatusarnikkut periutsit
atorneqartarput. Itsarnisarsiuut soorlu
nunaqarfiusimasut assaavigigaangamikkit, suut
qangarnisaanerunersut suullu
nutaajunerunersut aamma takusinnaasarpaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit itsaq
qamutigineqarsimasut qimmillu qimuttut
pillugit annertuunik paasisaqarsinnaapput.
Ilisimaneqanngitsulli aamma amerlaqaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit
teknologi qanorlu inuusimaneq pillugit
annertuumik paasisaqarsinnaavugut,
kisiannili inuit qanoq eqqarsartarsimaneri
qanorlu pissusilersortarsimaneri pillugit

annertunerusumik paasisaqarfigisinnaanatigit.
Oqaluttuarisaanermut immikkut ilisimasallit
oqaluttuarisaaneq paasisaqarfiginiarlugu
allagaataasut aallaavigisarpaat. Oqaluasaat
oqaluttuallu aamma ukiorpassuit ingerlaneranni
ingerlateqqinneqartarsimasut kingornalu
allattorneqarsimasut tamakkua atorsinnaavaat.
Ilisimatusarneq alla tassaavoq etnologi,
tassa ullutsinni kulturit inuillu pillugit
ilisimatusarneq. Kulturit qanoq ineriartorsimaneri
paasisaqarfigineruniarlugit aamma etnologit
pequtinik, oqaluttuanik ileqqorisanillu
katersuisarput. Tamakkua aallaavigalugit
eqqarsaatit, ileqqorisat kiisalu inoqatigiit akorngini
kiisalu inuit uumasuutaasalu akorngini pissutsit
paasisaqarfigineqarsinnaapput.

Kalaallit Nunaata oqaluttuarisaanera pillugu
ukiut hunnorujut matuma siorna qanoq
paasisariaqarneraniit allaanerujussuarmik
ullumikkut paasinnittaaseqartoqarpoq.

HVOR VED VI DET FRA?
– ARKÆOLOGI OG HISTORIE

Hvornår begyndte man at bruge slædehunde i
Paasissutissanut aallaaviit nutaat
Grønland? Hvordan så slæderne ud i gamle dage?
nassaartorneqartuarput, taamaalilluni nutaanik
Hvor kom hundene og slæderne fra? Hvordan har
ilisimasaqartoqalertarluni. Itsarnisarsiuut
slædehundekulturen udviklet sig?
oqaluttuarisaanermillu immikkut ilisimasallit
paasisaminnut aallaaviit pillugit qanoq
Hvis man vil vide noget om historien, skal man
paasinnittarnerat aamma allanngorarpoq
bruge kilder. Kilder kan fx være tekster, billeder
namminnerlu naliminni pissutsinik
eller genstande fra fortiden.
sunnerneqartarlutik. Assersuutigalugu
Man kan bruge mange forskellige kilder, hvis man
vil vide, hvordan slædehunde og hundeslæder blev
brugt i Grønland i fortiden. De ældste skriftlige
kilder stammer fra europæere, der kom til
Grønland og skrev dagbøger og breve om, hvordan
inuit levede. Den slags kilder er højst nogle
århundrede gamle. Hvis man vil vide noget om den
ældste hundeslædekultur, skal man bruge andre
slags kilder som arkæologiske fund og DNA.

Attat ukiut 1200-1800-neersut tuttut
saarnginik ilallit itsarnisarsiuut assaavigaat,
Aasivissuit, 1978.
Arkæologer udgraver mødding
med rensdyrknogler fra 1200-1800-tallet,
Aasivissuit, 1978.

Saanernit itsarnitsanit DNA-t aamma misissorneqarsinnaasarput. Ilisimatuup uani misissorpaa, qimmip
Saqqaq-kulturip nalaaneersup saarnga.
Man kan også undersøge DNA i meget gamle knogler.
Her undersøger en forsker en hundeknogle fra Saqqaqkulturen.

Arkæologi er en videnskab, der finder og
analyserer genstande fra fortiden. De kaldes
arkæologiske fund, fordi arkæologerne ofte finder
dem i jorden. Fund kan fx være stykker af slæder
eller redskaber af sten, træ eller ben. Det kan
også være dyreknogler eller figurer. Arkæologer
er eksperter i at finde, sammenligne og analysere
genstande fra fortiden for at få viden om
menneskers liv og kulturer.
Arkæologi bruger metoder fra mange andre
videnskaber, når deres fund skal analyseres.
Biologisk viden er nødvendig, når man skal
undersøge gamle knogler og andre rester af dyr. Så
kan man identificere hvilke dyr, knoglerne kommer
fra, og hvordan de er døde. I Arktis bliver rester af
dyr, mennesker og planter godt bevaret i jorden
på grund af kulden. Derfor kan der også være
bevaret DNA i det arkæologiske materiale, som
genforskere kan undersøge.
Det er meget vigtigt at kunne datere de
arkæologiske fund korrekt for at kunne
forstå udviklingen gennem tiden. Man bruger
naturvidenskabelige analyser for at datere præcist.

Arkæologerne kan også se, hvad der er ældst og
yngst, når de fx udgraver en boplads.
Ved hjælp af arkæologiske fund kan man få meget
viden om slæder og slædehunde i fortiden. Men
der også mange ting, man ikke ved. Arkæologiske
fund kan fortælle os meget om teknologi og levevis,
men de siger ikke meget om, hvordan folk tænkte
og opførte sig. Historikere bruger skriftlige kilder
til at få viden om historien. Og de kan også bruge
myter og fortællinger,
der er fortalt videre gennem
53
mange år og siden skrevet ned. En anden videnskab
er etnologi, der studerer levende kulturer og folk.
Etnologer samler også genstande, fortællinger og
traditioner, der kan gøre os klogere på kulturers
udvikling. Med den slags kilder kan man få
viden om tanker, traditioner og forhold mellem
mennesker og mellem mennesker og deres dyr.
Man finder hele tiden nye kilder og får dermed ny
viden. Den måde arkæologer og historikere forstår
deres kilder på forandrer sig også og påvirkes af
deres egen tid. I dag forstår og fortolker man fx
Grønlands historie på en helt anden måde end for
hundrede år siden.
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Atuakkami oqaatsit atorneqartut
Ord fra teksten

Nassuiaat
Forklaring

Paasisat aallaavii
Kilder

Suulluunniit qangaani pissusaasimasut pillugit
paasissutissiissutaasut. Tamakkua atuagaasinnaapput
allagaasinnaallutillu aammali oqaluttuaasinnaapput,
assilisaasinnaallutik imaluunniit allaasinnaallutik, soorlu
pequtit sanaartukkalluunniit.
Alle slags ting, der giver viden om, hvordan det var før i
tiden. Det kan være bøger og breve, men også fortællinger,
fotos og andre ting, fx redskaber eller bygninger.

Nassaat
Fund

Pequtit nunami nassaat. Tamakkua pequtaasinnaapput
inunnit sananeqarsimallutillu atorneqarsimasut aammali
nerisaasa sinnikorisinnaallugit.
Genstande man finder i jorden. Det kan være genstande
mennesker har lavet og brugt, og det kan være rester af
noget de har spist.

Itsarnsiarsiorneq
Arkæologi

Itsaq inuit qanoq inuusimanerannik ilisimasat. Nunami
assaanikkut itsaq pissutsit pillugit ilisimasat.
Viden om hvordan folk levede i meget gamle dage.
Arkæologisk viden finder man ved at grave i jorden.

Oqaluttuarisaaneq
Historie

Inuit siornatigut qanoq inuusimaneri pillugit ilisimasat.
Oqaluttuarisaaneq pillugu ilisimasat allagaatit
aallaavigalugit paasineqartarput.
Viden om hvordan folk levede før i tiden. Historisk viden
finder man i skriftlige kilder.
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SULIASSANIK INERNILIINEQ
OPGAVELØSNING

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ITSARNISARSIORNEQ OQALUTTUARISAANERLU
Qimmit qimuttut qanga Kalaallit Nunaanni
atorneqalerpat? Qangaani qamutit
qanoq isikkoqarpat? Qimmit qamutillu
suminngaanneerpat? Qimuttunik qimmeqarnermik
kulturi qanoq ineriartornikuua?
Oqaluttuarisaaneq ilisimasaqarfigerusukkaanni,
paasisat suminngaanniit aallaaveqarnersut
nalunnginneqartariaqarpoq. Paasissutissiiviit
soorlu tassaasinnaapput allakkiat, assit
imaluunniit pequtit qangarnitsat.
Itsaq qimmit qimuttut qamutillu Kalaallit Nunaanni
qanoq atorneqartarsimaneri paaserusukkaanni,
paasisat assigiinngitsorpassuarnik
aallaaveqarput. Paasisat aallaavii
qanganisaanerpaat europamiut Kalaallit
Nunaannut pisut ullorsiutaannit qanorlu
inuit inuunerat pillugu allagaanneersuupput.
Paasisat aallaavii tamakkua annerpaamik
ukiunik hunnorujunik qanganisaassuseqarput.
Qanga itsaq qimussernermik kulturi
paasisaqarfigerusukkaanni allatigut,
soorlu itsarnisarsiuut nassaavi DNA-llu,
atorneqartariaqarput.

Itsarnisarsiorneq ilisimatusarneruvoq, itsaq
pequtinik nassaartorluni misissueqqissaarineq.
Tamakkua itsarnisarsiuut nassaavinik
taaneqartarput, itsarnisarsiuut nunami
nassaarikkajummatigit. Nassaat tamakkua
tassaasinnaapput qamutit ilamerngi imaluunniit
sakkut ujaqqanik, qisunnik imaluunniit saanernik
sanaat. Aammali tassaasinnaallutik uumasut
saarngi imaluunniit ilusilersukkat. Itsarnisarsiuut
itsaq inuusimasut kulturiusimasullu pillugit
ilisimatusarniarlutik pequtinik nassaarniarnermut,
assersuussinermut misissueqqissaarnermullu
immikkut ilisimasaqartuupput.
Itsarnisarsiuut nassaatik
misissoqqissaassagaangamikkit, allatut
ilisimatusarnerni periutsit atortarpaat.
Saarngit allallu uumasut sinnikui qangarnitsat
misissussagaanni uumassusilerineq pillugu
ilisimasaqartariaqarpoq. Taava uumasut suut
saanerineraat kiisalu qanoq ilillutik toqusimaneri
paasineqarsinnaapput. Issittumi nunap
nillernera pissutigalugu uumasut, inuit naasullu
allanngujaatsuupput.

Taamaammat itsarnisarsiuut nassaavini
allanngorsimanngitsunik DNA-qarsinnaavoq genit
pillugit ilisimatuut misissorsinnaasaannik.
Piffissap ingerlanerani qanoq
ineriartorsimaneq paasiniarlugu taamaammat
pingaartupilussuuvoq itsarnisarsiuut
nassaavisa qangarpiameersuunerisa
aalajangernissaat. Nassaat qangarnisaanerat
eqqoqqissaartumik aalajangerniarlugu.
pinngortitamut ilisimatusarnikkut periutsit
atorneqartarput. Itsarnisarsiuut soorlu
nunaqarfiusimasut assaavigigaangamikkit, suut
qangarnisaanerunersut suullu
nutaajunerunersut aamma takusinnaasarpaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit itsaq
qamutigineqarsimasut qimmillu qimuttut
pillugit annertuunik paasisaqarsinnaapput.
Ilisimaneqanngitsulli aamma amerlaqaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit
teknologi qanorlu inuusimaneq pillugit
annertuumik paasisaqarsinnaavugut,
kisiannili inuit qanoq eqqarsartarsimaneri
qanorlu pissusilersortarsimaneri pillugit
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annertunerusumik paasisaqarfigisinnaanatigit.
Oqaluttuarisaanermut immikkut ilisimasallit
oqaluttuarisaaneq paasisaqarfiginiarlugu
allagaataasut aallaavigisarpaat. Oqaluasaat
oqaluttuallu aamma ukiorpassuit ingerlaneranni
ingerlateqqinneqartarsimasut kingornalu
allattorneqarsimasut tamakkua atorsinnaavaat.
Ilisimatusarneq alla tassaavoq etnologi,
tassa ullutsinni kulturit inuillu pillugit
ilisimatusarneq. Kulturit qanoq ineriartorsimaneri
paasisaqarfigineruniarlugit aamma etnologit
pequtinik, oqaluttuanik ileqqorisanillu
katersuisarput. Tamakkua aallaavigalugit
eqqarsaatit, ileqqorisat kiisalu inoqatigiit akorngini
kiisalu inuit uumasuutaasalu akorngini pissutsit
paasisaqarfigineqarsinnaapput.

Kalaallit Nunaata oqaluttuarisaanera pillugu
ukiut hunnorujut matuma siorna qanoq
paasisariaqarneraniit allaanerujussuarmik
ullumikkut paasinnittaaseqartoqarpoq.

HVOR VED VI DET FRA?
– ARKÆOLOGI OG HISTORIE

Hvornår begyndte man at bruge slædehunde i
Paasissutissanut aallaaviit nutaat
Grønland? Hvordan så slæderne ud i gamle dage?
nassaartorneqartuarput, taamaalilluni nutaanik
Hvor kom hundene og slæderne fra? Hvordan har
ilisimasaqartoqalertarluni. Itsarnisarsiuut
slædehundekulturen udviklet sig?
oqaluttuarisaanermillu immikkut ilisimasallit
paasisaminnut aallaaviit pillugit qanoq
Hvis man vil vide noget om historien, skal man
paasinnittarnerat aamma allanngorarpoq
bruge kilder. Kilder kan fx være tekster, billeder
namminnerlu naliminni pissutsinik
eller genstande fra fortiden.
sunnerneqartarlutik. Assersuutigalugu
Man kan bruge mange forskellige kilder, hvis man
vil vide, hvordan slædehunde og hundeslæder blev
brugt i Grønland i fortiden. De ældste skriftlige
kilder stammer fra europæere, der kom til
Grønland og skrev dagbøger og breve om, hvordan
inuit levede. Den slags kilder er højst nogle
århundrede gamle. Hvis man vil vide noget om den
ældste hundeslædekultur, skal man bruge andre
slags kilder som arkæologiske fund og DNA.

Attat ukiut 1200-1800-neersut tuttut
saarnginik ilallit itsarnisarsiuut assaavigaat,
Aasivissuit, 1978.
Arkæologer udgraver mødding
med rensdyrknogler fra 1200-1800-tallet,
Aasivissuit, 1978.

Saanernit itsarnitsanit DNA-t aamma misissorneqarsinnaasarput. Ilisimatuup uani misissorpaa, qimmip
Saqqaq-kulturip nalaaneersup saarnga.
Man kan også undersøge DNA i meget gamle knogler.
Her undersøger en forsker en hundeknogle fra Saqqaqkulturen.

Arkæologi er en videnskab, der finder og
analyserer genstande fra fortiden. De kaldes
arkæologiske fund, fordi arkæologerne ofte finder
dem i jorden. Fund kan fx være stykker af slæder
eller redskaber af sten, træ eller ben. Det kan
også være dyreknogler eller figurer. Arkæologer
er eksperter i at finde, sammenligne og analysere
genstande fra fortiden for at få viden om
menneskers liv og kulturer.
Arkæologi bruger metoder fra mange andre
videnskaber, når deres fund skal analyseres.
Biologisk viden er nødvendig, når man skal
undersøge gamle knogler og andre rester af dyr. Så
kan man identificere hvilke dyr, knoglerne kommer
fra, og hvordan de er døde. I Arktis bliver rester af
dyr, mennesker og planter godt bevaret i jorden
på grund af kulden. Derfor kan der også være
bevaret DNA i det arkæologiske materiale, som
genforskere kan undersøge.
Det er meget vigtigt at kunne datere de
arkæologiske fund korrekt for at kunne
forstå udviklingen gennem tiden. Man bruger
naturvidenskabelige analyser for at datere præcist.

Arkæologerne kan også se, hvad der er ældst og
yngst, når de fx udgraver en boplads.
Ved hjælp af arkæologiske fund kan man få meget
viden om slæder og slædehunde i fortiden. Men
der også mange ting, man ikke ved. Arkæologiske
fund kan fortælle os meget om teknologi og levevis,
men de siger ikke meget om, hvordan folk tænkte
og opførte sig. Historikere bruger skriftlige kilder
til at få viden om historien. Og de kan også bruge
myter og fortællinger,
der er fortalt videre gennem
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mange år og siden skrevet ned. En anden videnskab
er etnologi, der studerer levende kulturer og folk.
Etnologer samler også genstande, fortællinger og
traditioner, der kan gøre os klogere på kulturers
udvikling. Med den slags kilder kan man få
viden om tanker, traditioner og forhold mellem
mennesker og mellem mennesker og deres dyr.
Man finder hele tiden nye kilder og får dermed ny
viden. Den måde arkæologer og historikere forstår
deres kilder på forandrer sig også og påvirkes af
deres egen tid. I dag forstår og fortolker man fx
Grønlands historie på en helt anden måde end for
hundrede år siden.
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Oqaaseqatigiit allaaserisameersut
Sætning fra teksten

Oqaatsit allat atorlugit nassuiaat
Forklaring med andre ord

Itsaq qimmit qimuttut qamutillu Kalaallit
Nunaanni qanoq atorneqartarsimaneri
paaserusukkaanni, assigiinngitsorpassuarnik allaaveqarput.

Itsaq qanoq qimmeqartarsimaneq paasiniarusukkutsigu,
nunaqarfiusimasut assaavigisinnaallutigillu atuagatoqqat
atuarlutigillu assit qalipakkallu qangarnitsat
isiginnaarsinnaavagut.

Man kan bruge mange forskellige kilder,
hvis man vil vide, hvordan slædehunde
og hundeslæder blev brugt i Grønland i
fortiden.

Når vi vil vide noget om, hvordan man havde hunde i gamle
dage, kan vi både grave i jorden på gamle bopladser, og vi
kan læse gamle bøger og se på gamle billeder og malerier.

Itsarnisarsiorneq ilisimatusarneruvoq,
itsaq pequtinik nassaartorluni
misissueqqissaarineq.

Itsarnisarsiuujugaanni nunami assaalluni qangarnitsanik
nassaarniartoqartarpoq. Nassaat peqqissaarluni
eqqiarneqartarput sumillu sananeqarsimaneri
paasiniarneqartarlutik, sunullu atorneqartarsimaneri
paasiniarlugit pequtinut allanut sanillersuunneqartarlutik.

Arkæologi er en videnskab, der finder
og analyserer genstande fra fortiden.

Når man er arkæolog, graver man jorden og finder ting fra
gamle dage. Man renser tingene forsigtigt og undersøger
hvilket materiale de er lavet af, og man sammenligner
tingene med andre ting, for at finde ud af hvad de har
været brugt til.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit itsaq
qamutigineqarsimasut qimmillu qimuttut
pillugit annertuunik paasisaqarsinnaapput.
Ilisimaneqanngitsulli aamma amerlaqaat.
Ved hjælp af arkæologiske fund kan man
få meget viden om slæder og slædehunde
i fortiden. Men der er også mange ting,
man ikke ved.

Nunaqarfitoqqat assaavigalugit qimminut pituuttat
sinnikuinik itsarnisarsiuut nassaarunik, taava
itsaq qimmit qanoq pituttorneqartarsimanerinik
itsarnisarsiuut oqaluttuussinnaavaatigut. Qimmilli
atserneqartarsimanersut sunillu nerisaqarsimanersut
itsarnisarsiuut oqaluttuarisinnaanngilaat.
Hvis arkæologer graver på en gammel boplads og finder
rester af skagler i jorden, så kan arkæologerne forklare
os, hvordan hundene blev spændt for i gamle dage. Men
arkæologerne kan ikke forklare os, om hundene havde
navn, og hvad de fik at spise.

Itsarnisarsiuut oqaluttuarisaanermillu
ilisimatuut immikkut ilisimasallit
paasisaminnut aallaaviit pillugit qanoq
paasinnittarnerat aamma allanngorarpoq
namminnerlu naliminni pissutsinik
sunnerneqartarnerlutik.

Oqaluttuarisaanermik ilisimatuut itsarnisarsiuullu
namminneq naliminni pissutsinit sunnerneqartarput.
Nalitsinni oqaluttuarisaanermik ilisimatuut
itsarnisarsiuullu paasinneriaasaat qangaani
oqaluttuarisaanermik ilisimatuut itsarnisarsiuullu
paasinneriaasaannit allaanerupput.

Den måde arkæologer og historikere
forstår deres kilder på, forandrer sig
også og påvirkes af deres egen tid.

Historikere og arkæologer bliver påvirket af den tid, de
lever i. Nutidens historikere og arkæologer forstår fortiden
anderledes end historikere og arkæologer i gamle dage.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ITSARNISARSIORNEQ OQALUTTUARISAANERLU
Qimmit qimuttut qanga Kalaallit Nunaanni
atorneqalerpat? Qangaani qamutit
qanoq isikkoqarpat? Qimmit qamutillu
suminngaanneerpat? Qimuttunik qimmeqarnermik
kulturi qanoq ineriartornikuua?
Oqaluttuarisaaneq ilisimasaqarfigerusukkaanni,
paasisat suminngaanniit aallaaveqarnersut
nalunnginneqartariaqarpoq. Paasissutissiiviit
soorlu tassaasinnaapput allakkiat, assit
imaluunniit pequtit qangarnitsat.
Itsaq qimmit qimuttut qamutillu Kalaallit Nunaanni
qanoq atorneqartarsimaneri paaserusukkaanni,
paasisat assigiinngitsorpassuarnik
aallaaveqarput. Paasisat aallaavii
qanganisaanerpaat europamiut Kalaallit
Nunaannut pisut ullorsiutaannit qanorlu
inuit inuunerat pillugu allagaanneersuupput.
Paasisat aallaavii tamakkua annerpaamik
ukiunik hunnorujunik qanganisaassuseqarput.
Qanga itsaq qimussernermik kulturi
paasisaqarfigerusukkaanni allatigut,
soorlu itsarnisarsiuut nassaavi DNA-llu,
atorneqartariaqarput.
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Itsarnisarsiorneq ilisimatusarneruvoq, itsaq
pequtinik nassaartorluni misissueqqissaarineq.
Tamakkua itsarnisarsiuut nassaavinik
taaneqartarput, itsarnisarsiuut nunami
nassaarikkajummatigit. Nassaat tamakkua
tassaasinnaapput qamutit ilamerngi imaluunniit
sakkut ujaqqanik, qisunnik imaluunniit saanernik
sanaat. Aammali tassaasinnaallutik uumasut
saarngi imaluunniit ilusilersukkat. Itsarnisarsiuut
itsaq inuusimasut kulturiusimasullu pillugit
ilisimatusarniarlutik pequtinik nassaarniarnermut,
assersuussinermut misissueqqissaarnermullu
immikkut ilisimasaqartuupput.
Itsarnisarsiuut nassaatik
misissoqqissaassagaangamikkit, allatut
ilisimatusarnerni periutsit atortarpaat.
Saarngit allallu uumasut sinnikui qangarnitsat
misissussagaanni uumassusilerineq pillugu
ilisimasaqartariaqarpoq. Taava uumasut suut
saanerineraat kiisalu qanoq ilillutik toqusimaneri
paasineqarsinnaapput. Issittumi nunap
nillernera pissutigalugu uumasut, inuit naasullu
allanngujaatsuupput.

Taamaammat itsarnisarsiuut nassaavini
allanngorsimanngitsunik DNA-qarsinnaavoq genit
pillugit ilisimatuut misissorsinnaasaannik.
Piffissap ingerlanerani qanoq
ineriartorsimaneq paasiniarlugu taamaammat
pingaartupilussuuvoq itsarnisarsiuut
nassaavisa qangarpiameersuunerisa
aalajangernissaat. Nassaat qangarnisaanerat
eqqoqqissaartumik aalajangerniarlugu.
pinngortitamut ilisimatusarnikkut periutsit
atorneqartarput. Itsarnisarsiuut soorlu
nunaqarfiusimasut assaavigigaangamikkit, suut
qangarnisaanerunersut suullu
nutaajunerunersut aamma takusinnaasarpaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit itsaq
qamutigineqarsimasut qimmillu qimuttut
pillugit annertuunik paasisaqarsinnaapput.
Ilisimaneqanngitsulli aamma amerlaqaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit
teknologi qanorlu inuusimaneq pillugit
annertuumik paasisaqarsinnaavugut,
kisiannili inuit qanoq eqqarsartarsimaneri
qanorlu pissusilersortarsimaneri pillugit

annertunerusumik paasisaqarfigisinnaanatigit.
Oqaluttuarisaanermut immikkut ilisimasallit
oqaluttuarisaaneq paasisaqarfiginiarlugu
allagaataasut aallaavigisarpaat. Oqaluasaat
oqaluttuallu aamma ukiorpassuit ingerlaneranni
ingerlateqqinneqartarsimasut kingornalu
allattorneqarsimasut tamakkua atorsinnaavaat.
Ilisimatusarneq alla tassaavoq etnologi,
tassa ullutsinni kulturit inuillu pillugit
ilisimatusarneq. Kulturit qanoq ineriartorsimaneri
paasisaqarfigineruniarlugit aamma etnologit
pequtinik, oqaluttuanik ileqqorisanillu
katersuisarput. Tamakkua aallaavigalugit
eqqarsaatit, ileqqorisat kiisalu inoqatigiit akorngini
kiisalu inuit uumasuutaasalu akorngini pissutsit
paasisaqarfigineqarsinnaapput.

Kalaallit Nunaata oqaluttuarisaanera pillugu
ukiut hunnorujut matuma siorna qanoq
paasisariaqarneraniit allaanerujussuarmik
ullumikkut paasinnittaaseqartoqarpoq.

HVOR VED VI DET FRA?
– ARKÆOLOGI OG HISTORIE

Hvornår begyndte man at bruge slædehunde i
Paasissutissanut aallaaviit nutaat
Grønland? Hvordan så slæderne ud i gamle dage?
nassaartorneqartuarput, taamaalilluni nutaanik
Hvor kom hundene og slæderne fra? Hvordan har
ilisimasaqartoqalertarluni. Itsarnisarsiuut
slædehundekulturen udviklet sig?
oqaluttuarisaanermillu immikkut ilisimasallit
paasisaminnut aallaaviit pillugit qanoq
Hvis man vil vide noget om historien, skal man
paasinnittarnerat aamma allanngorarpoq
bruge kilder. Kilder kan fx være tekster, billeder
namminnerlu naliminni pissutsinik
eller genstande fra fortiden.
sunnerneqartarlutik. Assersuutigalugu
Man kan bruge mange forskellige kilder, hvis man
vil vide, hvordan slædehunde og hundeslæder blev
brugt i Grønland i fortiden. De ældste skriftlige
kilder stammer fra europæere, der kom til
Grønland og skrev dagbøger og breve om, hvordan
inuit levede. Den slags kilder er højst nogle
århundrede gamle. Hvis man vil vide noget om den
ældste hundeslædekultur, skal man bruge andre
slags kilder som arkæologiske fund og DNA.

Attat ukiut 1200-1800-neersut tuttut
saarnginik ilallit itsarnisarsiuut assaavigaat,
Aasivissuit, 1978.
Arkæologer udgraver mødding
med rensdyrknogler fra 1200-1800-tallet,
Aasivissuit, 1978.

Saanernit itsarnitsanit DNA-t aamma misissorneqarsinnaasarput. Ilisimatuup uani misissorpaa, qimmip
Saqqaq-kulturip nalaaneersup saarnga.
Man kan også undersøge DNA i meget gamle knogler.
Her undersøger en forsker en hundeknogle fra Saqqaqkulturen.

Arkæologi er en videnskab, der finder og
analyserer genstande fra fortiden. De kaldes
arkæologiske fund, fordi arkæologerne ofte finder
dem i jorden. Fund kan fx være stykker af slæder
eller redskaber af sten, træ eller ben. Det kan
også være dyreknogler eller figurer. Arkæologer
er eksperter i at finde, sammenligne og analysere
genstande fra fortiden for at få viden om
menneskers liv og kulturer.
Arkæologi bruger metoder fra mange andre
videnskaber, når deres fund skal analyseres.
Biologisk viden er nødvendig, når man skal
undersøge gamle knogler og andre rester af dyr. Så
kan man identificere hvilke dyr, knoglerne kommer
fra, og hvordan de er døde. I Arktis bliver rester af
dyr, mennesker og planter godt bevaret i jorden
på grund af kulden. Derfor kan der også være
bevaret DNA i det arkæologiske materiale, som
genforskere kan undersøge.
Det er meget vigtigt at kunne datere de
arkæologiske fund korrekt for at kunne
forstå udviklingen gennem tiden. Man bruger
naturvidenskabelige analyser for at datere præcist.

Arkæologerne kan også se, hvad der er ældst og
yngst, når de fx udgraver en boplads.
Ved hjælp af arkæologiske fund kan man få meget
viden om slæder og slædehunde i fortiden. Men
der også mange ting, man ikke ved. Arkæologiske
fund kan fortælle os meget om teknologi og levevis,
men de siger ikke meget om, hvordan folk tænkte
og opførte sig. Historikere bruger skriftlige kilder
til at få viden om historien. Og de kan også bruge
myter og fortællinger,
der er fortalt videre gennem
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mange år og siden skrevet ned. En anden videnskab
er etnologi, der studerer levende kulturer og folk.
Etnologer samler også genstande, fortællinger og
traditioner, der kan gøre os klogere på kulturers
udvikling. Med den slags kilder kan man få
viden om tanker, traditioner og forhold mellem
mennesker og mellem mennesker og deres dyr.
Man finder hele tiden nye kilder og får dermed ny
viden. Den måde arkæologer og historikere forstår
deres kilder på forandrer sig også og påvirkes af
deres egen tid. I dag forstår og fortolker man fx
Grønlands historie på en helt anden måde end for
hundrede år siden.
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SUMINNGAANNIIT
TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ITSARNISARSIORNEQ
OQALUTTUARISAANERLU
HVOR VED VI DET FRA?
– ARKÆOLOGI OG HISTORIE
Paasisanut aallaaviit iluaqutigalugit
piffissap sivisuup ingerlanerani
Kalaallit Nunaanni qimmit qanoq
paasisaqarfigineqarsinnaaneri pillugit
atuakkami allassimasoqarpoq.
Atuakkami allassimasumi nassuiaatit
oqaatsinut naleqquttut maanna
nassaariniassavatit.

I bogen står der en tekst, der handler om,
hvordan man kan få viden om slædehunde
i Grønland gennem tiderne ved at
undersøge kilder.
Nu skal du skal finde den forklaring,
der passer til ordene fra teksten.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ITSARNISARSIORNEQ OQALUTTUARISAANERLU
Qimmit qimuttut qanga Kalaallit Nunaanni
atorneqalerpat? Qangaani qamutit
qanoq isikkoqarpat? Qimmit qamutillu
suminngaanneerpat? Qimuttunik qimmeqarnermik
kulturi qanoq ineriartornikuua?
Oqaluttuarisaaneq ilisimasaqarfigerusukkaanni,
paasisat suminngaanniit aallaaveqarnersut
nalunnginneqartariaqarpoq. Paasissutissiiviit
soorlu tassaasinnaapput allakkiat, assit
imaluunniit pequtit qangarnitsat.
Itsaq qimmit qimuttut qamutillu Kalaallit Nunaanni
qanoq atorneqartarsimaneri paaserusukkaanni,
paasisat assigiinngitsorpassuarnik
aallaaveqarput. Paasisat aallaavii
qanganisaanerpaat europamiut Kalaallit
Nunaannut pisut ullorsiutaannit qanorlu
inuit inuunerat pillugu allagaanneersuupput.
Paasisat aallaavii tamakkua annerpaamik
ukiunik hunnorujunik qanganisaassuseqarput.
Qanga itsaq qimussernermik kulturi
paasisaqarfigerusukkaanni allatigut,
soorlu itsarnisarsiuut nassaavi DNA-llu,
atorneqartariaqarput.
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Itsarnisarsiorneq ilisimatusarneruvoq, itsaq
pequtinik nassaartorluni misissueqqissaarineq.
Tamakkua itsarnisarsiuut nassaavinik
taaneqartarput, itsarnisarsiuut nunami
nassaarikkajummatigit. Nassaat tamakkua
tassaasinnaapput qamutit ilamerngi imaluunniit
sakkut ujaqqanik, qisunnik imaluunniit saanernik
sanaat. Aammali tassaasinnaallutik uumasut
saarngi imaluunniit ilusilersukkat. Itsarnisarsiuut
itsaq inuusimasut kulturiusimasullu pillugit
ilisimatusarniarlutik pequtinik nassaarniarnermut,
assersuussinermut misissueqqissaarnermullu
immikkut ilisimasaqartuupput.
Itsarnisarsiuut nassaatik
misissoqqissaassagaangamikkit, allatut
ilisimatusarnerni periutsit atortarpaat.
Saarngit allallu uumasut sinnikui qangarnitsat
misissussagaanni uumassusilerineq pillugu
ilisimasaqartariaqarpoq. Taava uumasut suut
saanerineraat kiisalu qanoq ilillutik toqusimaneri
paasineqarsinnaapput. Issittumi nunap
nillernera pissutigalugu uumasut, inuit naasullu
allanngujaatsuupput.

Taamaammat itsarnisarsiuut nassaavini
allanngorsimanngitsunik DNA-qarsinnaavoq genit
pillugit ilisimatuut misissorsinnaasaannik.
Piffissap ingerlanerani qanoq
ineriartorsimaneq paasiniarlugu taamaammat
pingaartupilussuuvoq itsarnisarsiuut
nassaavisa qangarpiameersuunerisa
aalajangernissaat. Nassaat qangarnisaanerat
eqqoqqissaartumik aalajangerniarlugu.
pinngortitamut ilisimatusarnikkut periutsit
atorneqartarput. Itsarnisarsiuut soorlu
nunaqarfiusimasut assaavigigaangamikkit, suut
qangarnisaanerunersut suullu
nutaajunerunersut aamma takusinnaasarpaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit itsaq
qamutigineqarsimasut qimmillu qimuttut
pillugit annertuunik paasisaqarsinnaapput.
Ilisimaneqanngitsulli aamma amerlaqaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit
teknologi qanorlu inuusimaneq pillugit
annertuumik paasisaqarsinnaavugut,
kisiannili inuit qanoq eqqarsartarsimaneri
qanorlu pissusilersortarsimaneri pillugit

annertunerusumik paasisaqarfigisinnaanatigit.
Oqaluttuarisaanermut immikkut ilisimasallit
oqaluttuarisaaneq paasisaqarfiginiarlugu
allagaataasut aallaavigisarpaat. Oqaluasaat
oqaluttuallu aamma ukiorpassuit ingerlaneranni
ingerlateqqinneqartarsimasut kingornalu
allattorneqarsimasut tamakkua atorsinnaavaat.
Ilisimatusarneq alla tassaavoq etnologi,
tassa ullutsinni kulturit inuillu pillugit
ilisimatusarneq. Kulturit qanoq ineriartorsimaneri
paasisaqarfigineruniarlugit aamma etnologit
pequtinik, oqaluttuanik ileqqorisanillu
katersuisarput. Tamakkua aallaavigalugit
eqqarsaatit, ileqqorisat kiisalu inoqatigiit akorngini
kiisalu inuit uumasuutaasalu akorngini pissutsit
paasisaqarfigineqarsinnaapput.

Kalaallit Nunaata oqaluttuarisaanera pillugu
ukiut hunnorujut matuma siorna qanoq
paasisariaqarneraniit allaanerujussuarmik
ullumikkut paasinnittaaseqartoqarpoq.

HVOR VED VI DET FRA?
– ARKÆOLOGI OG HISTORIE

Hvornår begyndte man at bruge slædehunde i
Paasissutissanut aallaaviit nutaat
Grønland? Hvordan så slæderne ud i gamle dage?
nassaartorneqartuarput, taamaalilluni nutaanik
Hvor kom hundene og slæderne fra? Hvordan har
ilisimasaqartoqalertarluni. Itsarnisarsiuut
slædehundekulturen udviklet sig?
oqaluttuarisaanermillu immikkut ilisimasallit
paasisaminnut aallaaviit pillugit qanoq
Hvis man vil vide noget om historien, skal man
paasinnittarnerat aamma allanngorarpoq
bruge kilder. Kilder kan fx være tekster, billeder
namminnerlu naliminni pissutsinik
eller genstande fra fortiden.
sunnerneqartarlutik. Assersuutigalugu
Man kan bruge mange forskellige kilder, hvis man
vil vide, hvordan slædehunde og hundeslæder blev
brugt i Grønland i fortiden. De ældste skriftlige
kilder stammer fra europæere, der kom til
Grønland og skrev dagbøger og breve om, hvordan
inuit levede. Den slags kilder er højst nogle
århundrede gamle. Hvis man vil vide noget om den
ældste hundeslædekultur, skal man bruge andre
slags kilder som arkæologiske fund og DNA.

Attat ukiut 1200-1800-neersut tuttut
saarnginik ilallit itsarnisarsiuut assaavigaat,
Aasivissuit, 1978.
Arkæologer udgraver mødding
med rensdyrknogler fra 1200-1800-tallet,
Aasivissuit, 1978.

Saanernit itsarnitsanit DNA-t aamma misissorneqarsinnaasarput. Ilisimatuup uani misissorpaa, qimmip
Saqqaq-kulturip nalaaneersup saarnga.
Man kan også undersøge DNA i meget gamle knogler.
Her undersøger en forsker en hundeknogle fra Saqqaqkulturen.

Arkæologi er en videnskab, der finder og
analyserer genstande fra fortiden. De kaldes
arkæologiske fund, fordi arkæologerne ofte finder
dem i jorden. Fund kan fx være stykker af slæder
eller redskaber af sten, træ eller ben. Det kan
også være dyreknogler eller figurer. Arkæologer
er eksperter i at finde, sammenligne og analysere
genstande fra fortiden for at få viden om
menneskers liv og kulturer.
Arkæologi bruger metoder fra mange andre
videnskaber, når deres fund skal analyseres.
Biologisk viden er nødvendig, når man skal
undersøge gamle knogler og andre rester af dyr. Så
kan man identificere hvilke dyr, knoglerne kommer
fra, og hvordan de er døde. I Arktis bliver rester af
dyr, mennesker og planter godt bevaret i jorden
på grund af kulden. Derfor kan der også være
bevaret DNA i det arkæologiske materiale, som
genforskere kan undersøge.
Det er meget vigtigt at kunne datere de
arkæologiske fund korrekt for at kunne
forstå udviklingen gennem tiden. Man bruger
naturvidenskabelige analyser for at datere præcist.

Arkæologerne kan også se, hvad der er ældst og
yngst, når de fx udgraver en boplads.
Ved hjælp af arkæologiske fund kan man få meget
viden om slæder og slædehunde i fortiden. Men
der også mange ting, man ikke ved. Arkæologiske
fund kan fortælle os meget om teknologi og levevis,
men de siger ikke meget om, hvordan folk tænkte
og opførte sig. Historikere bruger skriftlige kilder
til at få viden om historien. Og de kan også bruge
myter og fortællinger,
der er fortalt videre gennem
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mange år og siden skrevet ned. En anden videnskab
er etnologi, der studerer levende kulturer og folk.
Etnologer samler også genstande, fortællinger og
traditioner, der kan gøre os klogere på kulturers
udvikling. Med den slags kilder kan man få
viden om tanker, traditioner og forhold mellem
mennesker og mellem mennesker og deres dyr.
Man finder hele tiden nye kilder og får dermed ny
viden. Den måde arkæologer og historikere forstår
deres kilder på forandrer sig også og påvirkes af
deres egen tid. I dag forstår og fortolker man fx
Grønlands historie på en helt anden måde end for
hundrede år siden.
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Suliaqaqatigiit oqaasii
Ord i teksten
Titaruk / Træk streg

Paasisat aallaavii
Kilder

Nassaat
Fund

Itsarnisarsiorneq
Arkæologi

Oqaluttuarisaaneq
Historie
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Nassuiaat
Forklaring

Pequtit nunami nassaat. Tamakkua
pequtaasinnaapput inunnit
sananeqarsimallutillu atorneqarsimasut
aammali nerisaasa sinnikorisinnaallugit.
Genstande man finder i jorden. Det kan
være genstande, mennesker har lavet og
brugt, og det kan være rester af noget,
de har spist.

Inuit siornatigut qanoq inuusimaneri
pillugit ilisimasat. Oqaluttuarisaaneq
pillugu ilisimasat allagaatit aallaavigalugit
paasineqartarput.
Viden om hvordan folk levede før i tiden.
Historisk viden finder man i skriftlige
kilder.

Suulluunniit qangaani pissusaasimasut
pillugit paasissutissiissutaasut. Tamakkua
atuagaasinnaapput allagaasinnaallutillu
aammali oqaluttuaasinnaapput,
assilisaasinnaallutik imaluunniit
allasinnaallutik, soorlu pequtit
sanaartukkalluunniit.
Alle slags ting, der giver viden om, hvordan
det var før i tiden. Det kan være bøger og
breve, men også fortællinger, fotos og
andre ting, fx redskaber eller bygninger.

Itsaq inuit qanoq inuusimanerannik
ilisimasat. Nunami assaanikkut itsaq
pissutsit pillugit ilisimasat.
Viden om hvordan folk levede i meget
gamle dage. Arkæologisk viden finder
man ved at grave i jorden.
2/3
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ITSARNISARSIORNEQ OQALUTTUARISAANERLU
Qimmit qimuttut qanga Kalaallit Nunaanni
atorneqalerpat? Qangaani qamutit
qanoq isikkoqarpat? Qimmit qamutillu
suminngaanneerpat? Qimuttunik qimmeqarnermik
kulturi qanoq ineriartornikuua?
Oqaluttuarisaaneq ilisimasaqarfigerusukkaanni,
paasisat suminngaanniit aallaaveqarnersut
nalunnginneqartariaqarpoq. Paasissutissiiviit
soorlu tassaasinnaapput allakkiat, assit
imaluunniit pequtit qangarnitsat.
Itsaq qimmit qimuttut qamutillu Kalaallit Nunaanni
qanoq atorneqartarsimaneri paaserusukkaanni,
paasisat assigiinngitsorpassuarnik
aallaaveqarput. Paasisat aallaavii
qanganisaanerpaat europamiut Kalaallit
Nunaannut pisut ullorsiutaannit qanorlu
inuit inuunerat pillugu allagaanneersuupput.
Paasisat aallaavii tamakkua annerpaamik
ukiunik hunnorujunik qanganisaassuseqarput.
Qanga itsaq qimussernermik kulturi
paasisaqarfigerusukkaanni allatigut,
soorlu itsarnisarsiuut nassaavi DNA-llu,
atorneqartariaqarput.
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Itsarnisarsiorneq ilisimatusarneruvoq, itsaq
pequtinik nassaartorluni misissueqqissaarineq.
Tamakkua itsarnisarsiuut nassaavinik
taaneqartarput, itsarnisarsiuut nunami
nassaarikkajummatigit. Nassaat tamakkua
tassaasinnaapput qamutit ilamerngi imaluunniit
sakkut ujaqqanik, qisunnik imaluunniit saanernik
sanaat. Aammali tassaasinnaallutik uumasut
saarngi imaluunniit ilusilersukkat. Itsarnisarsiuut
itsaq inuusimasut kulturiusimasullu pillugit
ilisimatusarniarlutik pequtinik nassaarniarnermut,
assersuussinermut misissueqqissaarnermullu
immikkut ilisimasaqartuupput.
Itsarnisarsiuut nassaatik
misissoqqissaassagaangamikkit, allatut
ilisimatusarnerni periutsit atortarpaat.
Saarngit allallu uumasut sinnikui qangarnitsat
misissussagaanni uumassusilerineq pillugu
ilisimasaqartariaqarpoq. Taava uumasut suut
saanerineraat kiisalu qanoq ilillutik toqusimaneri
paasineqarsinnaapput. Issittumi nunap
nillernera pissutigalugu uumasut, inuit naasullu
allanngujaatsuupput.

Taamaammat itsarnisarsiuut nassaavini
allanngorsimanngitsunik DNA-qarsinnaavoq genit
pillugit ilisimatuut misissorsinnaasaannik.
Piffissap ingerlanerani qanoq
ineriartorsimaneq paasiniarlugu taamaammat
pingaartupilussuuvoq itsarnisarsiuut
nassaavisa qangarpiameersuunerisa
aalajangernissaat. Nassaat qangarnisaanerat
eqqoqqissaartumik aalajangerniarlugu.
pinngortitamut ilisimatusarnikkut periutsit
atorneqartarput. Itsarnisarsiuut soorlu
nunaqarfiusimasut assaavigigaangamikkit, suut
qangarnisaanerunersut suullu
nutaajunerunersut aamma takusinnaasarpaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit itsaq
qamutigineqarsimasut qimmillu qimuttut
pillugit annertuunik paasisaqarsinnaapput.
Ilisimaneqanngitsulli aamma amerlaqaat.
Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit
teknologi qanorlu inuusimaneq pillugit
annertuumik paasisaqarsinnaavugut,
kisiannili inuit qanoq eqqarsartarsimaneri
qanorlu pissusilersortarsimaneri pillugit

annertunerusumik paasisaqarfigisinnaanatigit.
Oqaluttuarisaanermut immikkut ilisimasallit
oqaluttuarisaaneq paasisaqarfiginiarlugu
allagaataasut aallaavigisarpaat. Oqaluasaat
oqaluttuallu aamma ukiorpassuit ingerlaneranni
ingerlateqqinneqartarsimasut kingornalu
allattorneqarsimasut tamakkua atorsinnaavaat.
Ilisimatusarneq alla tassaavoq etnologi,
tassa ullutsinni kulturit inuillu pillugit
ilisimatusarneq. Kulturit qanoq ineriartorsimaneri
paasisaqarfigineruniarlugit aamma etnologit
pequtinik, oqaluttuanik ileqqorisanillu
katersuisarput. Tamakkua aallaavigalugit
eqqarsaatit, ileqqorisat kiisalu inoqatigiit akorngini
kiisalu inuit uumasuutaasalu akorngini pissutsit
paasisaqarfigineqarsinnaapput.

Kalaallit Nunaata oqaluttuarisaanera pillugu
ukiut hunnorujut matuma siorna qanoq
paasisariaqarneraniit allaanerujussuarmik
ullumikkut paasinnittaaseqartoqarpoq.

HVOR VED VI DET FRA?
– ARKÆOLOGI OG HISTORIE

Hvornår begyndte man at bruge slædehunde i
Paasissutissanut aallaaviit nutaat
Grønland? Hvordan så slæderne ud i gamle dage?
nassaartorneqartuarput, taamaalilluni nutaanik
Hvor kom hundene og slæderne fra? Hvordan har
ilisimasaqartoqalertarluni. Itsarnisarsiuut
slædehundekulturen udviklet sig?
oqaluttuarisaanermillu immikkut ilisimasallit
paasisaminnut aallaaviit pillugit qanoq
Hvis man vil vide noget om historien, skal man
paasinnittarnerat aamma allanngorarpoq
bruge kilder. Kilder kan fx være tekster, billeder
namminnerlu naliminni pissutsinik
eller genstande fra fortiden.
sunnerneqartarlutik. Assersuutigalugu
Man kan bruge mange forskellige kilder, hvis man
vil vide, hvordan slædehunde og hundeslæder blev
brugt i Grønland i fortiden. De ældste skriftlige
kilder stammer fra europæere, der kom til
Grønland og skrev dagbøger og breve om, hvordan
inuit levede. Den slags kilder er højst nogle
århundrede gamle. Hvis man vil vide noget om den
ældste hundeslædekultur, skal man bruge andre
slags kilder som arkæologiske fund og DNA.

Attat ukiut 1200-1800-neersut tuttut
saarnginik ilallit itsarnisarsiuut assaavigaat,
Aasivissuit, 1978.
Arkæologer udgraver mødding
med rensdyrknogler fra 1200-1800-tallet,
Aasivissuit, 1978.
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Saanernit itsarnitsanit DNA-t aamma misissorneqarsinnaasarput. Ilisimatuup uani misissorpaa, qimmip
Saqqaq-kulturip nalaaneersup saarnga.
Man kan også undersøge DNA i meget gamle knogler.
Her undersøger en forsker en hundeknogle fra Saqqaqkulturen.

Arkæologi er en videnskab, der finder og
analyserer genstande fra fortiden. De kaldes
arkæologiske fund, fordi arkæologerne ofte finder
dem i jorden. Fund kan fx være stykker af slæder
eller redskaber af sten, træ eller ben. Det kan
også være dyreknogler eller figurer. Arkæologer
er eksperter i at finde, sammenligne og analysere
genstande fra fortiden for at få viden om
menneskers liv og kulturer.
Arkæologi bruger metoder fra mange andre
videnskaber, når deres fund skal analyseres.
Biologisk viden er nødvendig, når man skal
undersøge gamle knogler og andre rester af dyr. Så
kan man identificere hvilke dyr, knoglerne kommer
fra, og hvordan de er døde. I Arktis bliver rester af
dyr, mennesker og planter godt bevaret i jorden
på grund af kulden. Derfor kan der også være
bevaret DNA i det arkæologiske materiale, som
genforskere kan undersøge.
Det er meget vigtigt at kunne datere de
arkæologiske fund korrekt for at kunne
forstå udviklingen gennem tiden. Man bruger
naturvidenskabelige analyser for at datere præcist.

Arkæologerne kan også se, hvad der er ældst og
yngst, når de fx udgraver en boplads.
Ved hjælp af arkæologiske fund kan man få meget
viden om slæder og slædehunde i fortiden. Men
der også mange ting, man ikke ved. Arkæologiske
fund kan fortælle os meget om teknologi og levevis,
men de siger ikke meget om, hvordan folk tænkte
og opførte sig. Historikere bruger skriftlige kilder
til at få viden om historien. Og de kan også bruge
myter og fortællinger,
der er fortalt videre gennem
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mange år og siden skrevet ned. En anden videnskab
er etnologi, der studerer levende kulturer og folk.
Etnologer samler også genstande, fortællinger og
traditioner, der kan gøre os klogere på kulturers
udvikling. Med den slags kilder kan man få
viden om tanker, traditioner og forhold mellem
mennesker og mellem mennesker og deres dyr.
Man finder hele tiden nye kilder og får dermed ny
viden. Den måde arkæologer og historikere forstår
deres kilder på forandrer sig også og påvirkes af
deres egen tid. I dag forstår og fortolker man fx
Grønlands historie på en helt anden måde end for
hundrede år siden.
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Titaruk / Træk streg

Atuagassiami oqaaseqatigiit
Sætning fra teksten

Nassuiaat
Forklaring

Itsaq qimmit qimuttut
qamutillu Kalaallit Nunaanni
qanoq atorneqartarsimaneri
paaserusukkaanni, paasisat assigiinngitsorpassuarnik aallaaveqarput.

Oqaluttuarisaanermik ilisimatuut itsarnisarsiuullu
namminneq naliminni pissutsinit sunnerneqartarput. Nalitsinni oqaluttuarisaanermik ilisimatuut itsarnisarsiuullu paasinneriaasaat qangaani
oqaluttuarisaanermik ilisimatuut itsarnisarsiuullu
paasinneriaasaannit allaanerupput.

Man kan bruge mange forskellige
kilder, hvis man vil vide, hvordan
slædehunde og hundeslæder blev
brugt i Grønland i fortiden

Historikere og arkæologer bliver påvirket af den
tid de lever i. Nutidens historikere og arkæologer
forstår fortiden anderledes end historikere og
arkæologer i gamle dage.

Itsarnisarsiorneq ilisimatusarneruvoq, itsaq pequtinik nassaartorluni
misissueqqissaarineq.
Arkæologi er en videnskab, der
finder og analyserer genstande
fra fortiden.

Itsarnisarsiuut nassaavi atorlugit
itsaq qamutigineqarsimasut qimmillu qimuttut pillugit annertuumik paasisaqarsinnaapput.
Ilisimaneqanngitsulli aamma
amerlaqaat.
Ved hjælp af arkæologiske fund
kan man få meget viden om slæder
og slædehunde i fortiden. Men der
er også mange ting, man ikke ved.

Itsarnisarsiuut oqaluttuarisaanermillu immikkut ilisimasallit paasisaminnut aallaaviit pillugit qanoq paasinnittarnerat aamma allanngorarpoq
namminnerlu naliminni pissutsinik
sunnerneqartarlutik.
Den måde arkæologer og historikere
forstår deres kilder på, forandrer sig
også og påvirkes af deres egen tid.

Nunaqarfitoqqat assaavigalugit qimminut pituuttat sinnikuinik itsarnisarsiuut nassaarunik, taava
itsaq qimmit qanoq pituttorneqartarsimanerinik
itsarnisarsiuut oqaluttuussinnaavaatigut. Qimmilli
atserneqartarsimanersut sunillu nerisaqarsimanersut itsarnisarsiuut oqaluttuarisinnaanngilaat.
Hvis arkæologer graver på en gammel boplads
og finder rester af skagler i jorden, så kan
arkæologerne forklare os, hvordan hundene blev
spændt for i gamle dage. Men arkæologerne kan
ikke forklare os, om hundene havde navn, og hvad
de fik at spise.
Itsarnisarsiuujugaanni nunami assaalluni qangarnitsanik nassaarniartoqartarpoq. Nassaat
peqqissaarluni eqqiarneqartarput sumillu sananeqarsimaneri paasiniarneqartarlutik, sunullu
atorneqartarsimaneri paasiniarlugit pequtinut
allanut sanillersuunneqartarlutik
Når man er arkæolog, så graver man i man i
jorden og finder ting fra gamle dage. Man renser
tingene forsigtigt og undersøger hvilket materiale
de er lavet af, og man sammenligner tingene med
andre ting for at finde ud af, hvad de har været
brugt til.
Itsaq qanoq qimmeqartarsimaneq paasiniarusukkutsigu, nunaqarfiusimasut assaavigisinnaallutigillu atuagatoqqat atuarlutigillu assit qalipakkallu
qangarnitsat isiginnaarsinnaavagut.
Når vi vil vide noget om, hvordan man havde hunde
i gamle dage, kan vi både grave i jorden på gamle
bopladser, og vi kan læse gamle bøger og se på
gamle billeder og malerier.
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ILAQUTARIISSUTSIT

HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆGTSKAB

Qimmit qimuttut siulliit suminngaanneerpat?
Qimmit amaqqullu qanoq ilaqutariitsigaat?
Kalaallit qimmiat qimuttoq ilumut
immikkuullarissuua?

naapertorlugit uumasut assigiinngitsut qanoq
ilaqutariissusaat kiisalu qanga uumasut
assigiinngitsut aalajangersimasut pinngorsimaneri
paasiniarneqarsinnaapput.

Hvor kommer de første slædehunde fra?
Hvordan er hunde og ulve i familie med hinanden?
Og er den grønlandske slædehund noget helt
særligt?

Nunarsuatsinni qimmit siulliit qanga
pinngorsimanersut kiisalu qimmit qimuttut
suminngaanneerneri paasiniassagaanni,
allattukkani kiisalu itsarnisarsiuunit paasisat
kisimik atorneqarsinnaanngillat. Pinngortitaq
pillugu ilisimatusarnermi misissuisarnernit
paasisat ilannguttariaqarput.

Qimmit qimuttut assigiinngitsorpassuit DNA-visa
qimmillu allaneersut assigiinngitsut DNA-visa
assigiissusaat assigiinngissusaallu imminnut
ilisimatuut assersuussinnaasarpaat. Ilisimatuut
aamma DNA-t amminit saanernillu itsarnitsanit
nassaatik, qimmit allaanerujussuit amaqqullu
DNA-vinut assersuussinnaasarpaat.

Ilisimatusarnermi genetikimik taaneqartartumi
uumassusillit genii misissorneqartarput.
Genit, cellini qanoq isikkoqarnitsinnik timittalu
qanoq inneranik paasissutissaqarfilinni
DNA-ni nassaassaapput. DNA kiisalu
genit kingornussaqarfitsinnik aamma
taaneqartarput, taakkua anaanamit ataatamillu
kingornunneqartarmata. Tamanna inunnut,
qimminut uumasunullu allanut assigiippoq.

Kemiimik misissueqqissaarnerit qarasaasiallu
iluaqutigalugit, qanga qimmit siulliit amaqqunit
allaanerujartulersimanersut qangalu qimmit
assigiinngitsut nunarsuatsinni
pinngorsimanersut ilisimatuut
paasiniarsinnaasarpaat. Taakkua
misissorsinnaavaat, piffissap sivisuup
ingerlanerani qimmit assigiinngitsut imminnut
akulerussimanersut imaluunniit qimmit
amaqqunik akusaanersut.

DNA kinguaariiaanut ingerlateqqinneqartarpoq,
piffissalli sivisuup ingerlanerani annikitsumik
allanngulaartarluni. Taakkua assigiinngissutaat

Uumasut assigiinngitsut imminnut
akulerussimagaangata tamanna DNA-ni

takuneqarsinnaavoq, tamannalu taaneqartarluni
’akuuineq’. Qimmeq typi aalajangersimasoq
imaluunniit qimmeqatigiit genitigut allanit
akuneqarsimanerat takuneqarsinnaanngikkaangat,
tamanna taaneqartarpoq ’genitigut
immikkuullarissoq’.
Ilisimatuut naatsorsuiniarnerminni qimmerpassuit
DNA-vinik misissuisariaqarput. Uumasut toqunikut
amiinit saarnginillu imaluunniit qimmit uumasut
qarnganit vatpindimik tangiarlugit misissugassanik
pisoqarsinnaavoq. Ukiut kingulliit marlussuit
ingerlaneranni kalaallit qimmii qimuttut qimmillu
allat genii annertuumik ilisimatusarfigineqarnikuupput.
Ilisimatusarnermi periutsit sukkasuumik
inerisarneqarput, ilisimatusarnermilu
misissugassat pitsaasut amerlaqisut
pisariaqartinneqarlutik. Taamaammat
qimmit qimuttut genii naapertorlugit taakkua
pinngorsimanerannut ineriartorsimanerannullu
ilisimasat allanngorartuarput, qularnanngitsumillu
siunissami paasissutissanik nutaanik aamma
takkuttoqarumaarluni.

Hvis man vil vide, hvornår de første hunde
opstod i verden, og hvor slædehunden kommer
fra, så kan man ikke nøjes med skriftlige og
arkæologiske kilder. Man er i stedet nødt til at
bruge naturvidenskabelige undersøgelser.
Den videnskab, der hedder genetik, undersøger
levende væseners gener. Generne findes i DNA,
der er de dele af cellen, der indeholder al slags
information om, hvordan man ser ud, og hvordan
kroppen fungerer. DNA og gener kaldes også
arvemateriale, fordi man arver det fra begge sine
forældre. Det gælder både mennesker, hunde og
andre dyr.
DNA gives videre fra generation til generation,
men det ændrer sig også en lille smule over lang
tid. Forskellene kan give viden om slægtskab
mellem forskellige slags dyr og om, hvornår de
forskellige dyr opstod. Ved at undersøge DNA fra
mange forskellige slædehunde kan forskerne
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sammenligne og se forskelle og ligheder i DNA
fra hunde, der lever forskelige steder. Forskerne
kan også sammenligne med DNA, som de får fra
arkæologiske fund af skind og knogler, og med
DNA fra helt andre slags hunde og fra ulve.
Ved hjælp af kemiske analyser og computere kan
forskerne forsøge at regne ud, hvornår de første
hunde udviklede sig fra ulve, og hvornår og hvor
de forskellige hunde i verden opstod. De kan også
undersøge, om forskellige typer af hunde har
blandet sig med hinanden eller med ulve i tidens
løb.
Hvis forskellige grupper har krydset sig med
hinanden kan det ses i DNA’et, og det kaldes
’opblanding’. Hvis en bestemt type eller gruppe af
hunde ikke har genetiske spor af at være blandet
med andre, siger man, at den har været ’genetisk
isoleret’.
For at lave beregningerne skal forskerne have
fat i DNA fra mange hunde. Prøverne kan tages
fra skind eller knogler på døde dyr eller ved at
tage en lille prøve med en vatpind i munden på en
levende hund. De sidste par år er der taget mange

Qimmip qanianit vatpindimik ilisimatuut
misissugassaminnik pissarsipput.
Forskere tager prøver fra hundens mund med en
vatpind.

prøver og lavet meget forskning i gener fra
både den grønlandske slædehund og andre
hundetyper.
Forskningens metoder udvikler sig hurtigt og er
afhængig af, hvor gode og hvor mange prøver
man har. Derfor ændrer den genetiske viden om
slædehundens oprindelse og udvikling sig hele tiden,
og der vil helt sikkert komme ny viden i fremtiden.
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SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ILAQUTARIISSUTSIT
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Fagimut atatillugu atuarneq. Genetiki, ilaqutariissuseq, kinguaariit, kingoqqivik,
ineriartorneq. Pinngortitaq pillugu ilisimatusarneq, periaaseq.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Atuartut atuagassiamik fagimut atatillugu amerlasuunik oqariaasertalinnik suliaqassapput.
Fagimut atatillugu oqariaatsit naleqquttumik nassuiaatitallit katikkaangamikkit, atuagassiaq
suliarisarpaat fagimullu atatillugu atuarnissaq sungiusarlugu. Atuagassiani allani atuartut
namminneq oqaatsitik atorlugit nassuiaatissanik ujartuitillutik, periusissatut aaqqissuussap
taassuma assiga atorsinnaavaat.
Atuartut sulerissappat?
Atuakkami oqaatsimiit/oqaaseqatigiinniit assigannik isumalinnut atassusiillutik
titaasassapput. Periarfissaasinnaasut tamaasa atuartut marlukkaarlutik ikioqatigiillutik
aallaqqaammut atuarsinnaavaat.
Atuaqatigiit oqaluuserisinnaavasi:
Atuagassiap imaa immissinnut oqaluttuareqqissiuk. Qimmip genii misissorlugit suut
paasineqarsinnaappat? Qanoq misissuisoqartarpa? Atuagassiami tupaallannartoqarpa?
Atuagassiami oqaatsit assigiinngitsut inissitsitersigit, soorlu DNA, kinguaariit, ineriartorneq
il.il.

HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆGTSKAB
Faglige begreber:
Faglig læsning. Genetik, slægtskab, generation, oprindelse, udvikling. Naturvidenskab,
metode.
Hvad handler opgaven om?
Eleverne arbejder aktivt med en tekst, der har mange faglige begreber. Når eleverne
kobler faglige begreber med passende forklaringer, bearbejder de teksten og træner faglig
læsning. Eleverne kan bruge samme strategi ved andre tekster og prøve selv at finde
forklaringer med egne ord.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal trække streger mellem et ord/en sætning fra bogens tekst til andre ord og
sætninger, der har samme betydning. Eleverne kan starte med at læse alle mulighederne
igennem og hjælpes ad parvis.
I klassen kan I tale om:
Genfortæl indholdet af teksten for hinanden. Hvilken viden kan få om slædehunden ved
at undersøge dens gener? Hvordan laver man undersøgelserne? Var der noget, der
overraskede i teksten? Lav mindmaps med forskellige ord fra teksten, fx DNA, generation,
udvikling m.fl.
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SULIASSANIK INERNILIINEQ
OPGAVELØSNING

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ILAQUTARIISSUTSIT

HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆGTSKAB

Qimmit qimuttut siulliit suminngaanneerpat?
Qimmit amaqqullu qanoq ilaqutariitsigaat?
Kalaallit qimmiat qimuttoq ilumut
immikkuullarissuua?

naapertorlugit uumasut assigiinngitsut qanoq
ilaqutariissusaat kiisalu qanga uumasut
assigiinngitsut aalajangersimasut pinngorsimaneri
paasiniarneqarsinnaapput.

Hvor kommer de første slædehunde fra?
Hvordan er hunde og ulve i familie med hinanden?
Og er den grønlandske slædehund noget helt
særligt?

Nunarsuatsinni qimmit siulliit qanga
pinngorsimanersut kiisalu qimmit qimuttut
suminngaanneerneri paasiniassagaanni,
allattukkani kiisalu itsarnisarsiuunit paasisat
kisimik atorneqarsinnaanngillat. Pinngortitaq
pillugu ilisimatusarnermi misissuisarnernit
paasisat ilannguttariaqarput.

Qimmit qimuttut assigiinngitsorpassuit DNA-visa
qimmillu allaneersut assigiinngitsut DNA-visa
assigiissusaat assigiinngissusaallu imminnut
ilisimatuut assersuussinnaasarpaat. Ilisimatuut
aamma DNA-t amminit saanernillu itsarnitsanit
nassaatik, qimmit allaanerujussuit amaqqullu
DNA-vinut assersuussinnaasarpaat.

Ilisimatusarnermi genetikimik taaneqartartumi
uumassusillit genii misissorneqartarput.
Genit, cellini qanoq isikkoqarnitsinnik timittalu
qanoq inneranik paasissutissaqarfilinni
DNA-ni nassaassaapput. DNA kiisalu
genit kingornussaqarfitsinnik aamma
taaneqartarput, taakkua anaanamit ataatamillu
kingornunneqartarmata. Tamanna inunnut,
qimminut uumasunullu allanut assigiippoq.

Kemiimik misissueqqissaarnerit qarasaasiallu
iluaqutigalugit, qanga qimmit siulliit amaqqunit
allaanerujartulersimanersut qangalu qimmit
assigiinngitsut nunarsuatsinni
pinngorsimanersut ilisimatuut
paasiniarsinnaasarpaat. Taakkua
misissorsinnaavaat, piffissap sivisuup
ingerlanerani qimmit assigiinngitsut imminnut
akulerussimanersut imaluunniit qimmit
amaqqunik akusaanersut.

DNA kinguaariiaanut ingerlateqqinneqartarpoq,
piffissalli sivisuup ingerlanerani annikitsumik
allanngulaartarluni. Taakkua assigiinngissutaat

Uumasut assigiinngitsut imminnut
akulerussimagaangata tamanna DNA-ni

takuneqarsinnaavoq, tamannalu taaneqartarluni
’akuuineq’. Qimmeq typi aalajangersimasoq
imaluunniit qimmeqatigiit genitigut allanit
akuneqarsimanerat takuneqarsinnaanngikkaangat,
tamanna taaneqartarpoq ’genitigut
immikkuullarissoq’.
Ilisimatuut naatsorsuiniarnerminni qimmerpassuit
DNA-vinik misissuisariaqarput. Uumasut toqunikut
amiinit saarnginillu imaluunniit qimmit uumasut
qarnganit vatpindimik tangiarlugit misissugassanik
pisoqarsinnaavoq. Ukiut kingulliit marlussuit
ingerlaneranni kalaallit qimmii qimuttut qimmillu
allat genii annertuumik ilisimatusarfigineqarnikuupput.
Ilisimatusarnermi periutsit sukkasuumik
inerisarneqarput, ilisimatusarnermilu
misissugassat pitsaasut amerlaqisut
pisariaqartinneqarlutik. Taamaammat
qimmit qimuttut genii naapertorlugit taakkua
pinngorsimanerannut ineriartorsimanerannullu
ilisimasat allanngorartuarput, qularnanngitsumillu
siunissami paasissutissanik nutaanik aamma
takkuttoqarumaarluni.

Hvis man vil vide, hvornår de første hunde
opstod i verden, og hvor slædehunden kommer
fra, så kan man ikke nøjes med skriftlige og
arkæologiske kilder. Man er i stedet nødt til at
bruge naturvidenskabelige undersøgelser.
Den videnskab, der hedder genetik, undersøger
levende væseners gener. Generne findes i DNA,
der er de dele af cellen, der indeholder al slags
information om, hvordan man ser ud, og hvordan
kroppen fungerer. DNA og gener kaldes også
arvemateriale, fordi man arver det fra begge sine
forældre. Det gælder både mennesker, hunde og
andre dyr.
DNA gives videre fra generation til generation,
men det ændrer sig også en lille smule over lang
tid. Forskellene kan give viden om slægtskab
mellem forskellige slags dyr og om, hvornår de
forskellige dyr opstod. Ved at undersøge DNA fra
mange forskellige slædehunde kan forskerne

sammenligne og se forskelle og ligheder i DNA
fra hunde, der lever forskelige steder. Forskerne
kan også sammenligne med DNA, som de får fra
arkæologiske fund af skind og knogler, og med
DNA fra helt andre slags hunde og fra ulve.
Ved hjælp af kemiske analyser og computere kan
forskerne forsøge at regne ud, hvornår de første
hunde udviklede sig fra ulve, og hvornår og hvor
de forskellige hunde i verden opstod. De kan også
undersøge, om forskellige typer af hunde har
blandet sig med hinanden eller med ulve i tidens
løb.
Hvis forskellige grupper har krydset sig med
hinanden kan det ses i DNA’et, og det kaldes
’opblanding’. Hvis en bestemt type eller gruppe af
hunde ikke har genetiske spor af at være blandet
med andre, siger man, at den har været ’genetisk
isoleret’.
For at lave beregningerne skal forskerne have
fat i DNA fra mange hunde. Prøverne kan tages
fra skind eller knogler på døde dyr eller ved at
tage en lille prøve med en vatpind i munden på en
levende hund. De sidste par år er der taget mange
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Atuakkami oqaatsit atorneqartut
Ord fra teksten

Nassuiaat
Forklaring

Kinguaariit
Generation

Inuit imaluunniit uumasut ukoriingajattut.
Mennesker eller dyr, der har nogenlunde samme alder.

Aallaavik
Oprindelse

Sumiiffik imaluunniit angajoqqaat pinngorfiit.
Det sted eller de forældre man kommer fra

Ineriartorneq
Udvikling

Pinngortitaq annikiitsumik allanngorpat
At naturen ændrer sig en lille smule

Qimmip qanianit vatpindimik ilisimatuut
misissugassaminnik pissarsipput.
Forskere tager prøver fra hundens mund med en
vatpind.

prøver og lavet meget forskning i gener fra
både den grønlandske slædehund og andre
hundetyper.
Forskningens metoder udvikler sig hurtigt og er
afhængig af, hvor gode og hvor mange prøver
man har. Derfor ændrer den genetiske viden om
slædehundens oprindelse og udvikling sig hele tiden,
og der vil helt sikkert komme ny viden i fremtiden.
57
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SULIASSANIK INERNILIINEQ
OPGAVELØSNING

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ILAQUTARIISSUTSIT

HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆGTSKAB

Qimmit qimuttut siulliit suminngaanneerpat?
Qimmit amaqqullu qanoq ilaqutariitsigaat?
Kalaallit qimmiat qimuttoq ilumut
immikkuullarissuua?

naapertorlugit uumasut assigiinngitsut qanoq
ilaqutariissusaat kiisalu qanga uumasut
assigiinngitsut aalajangersimasut pinngorsimaneri
paasiniarneqarsinnaapput.

Hvor kommer de første slædehunde fra?
Hvordan er hunde og ulve i familie med hinanden?
Og er den grønlandske slædehund noget helt
særligt?

Nunarsuatsinni qimmit siulliit qanga
pinngorsimanersut kiisalu qimmit qimuttut
suminngaanneerneri paasiniassagaanni,
allattukkani kiisalu itsarnisarsiuunit paasisat
kisimik atorneqarsinnaanngillat. Pinngortitaq
pillugu ilisimatusarnermi misissuisarnernit
paasisat ilannguttariaqarput.

Qimmit qimuttut assigiinngitsorpassuit DNA-visa
qimmillu allaneersut assigiinngitsut DNA-visa
assigiissusaat assigiinngissusaallu imminnut
ilisimatuut assersuussinnaasarpaat. Ilisimatuut
aamma DNA-t amminit saanernillu itsarnitsanit
nassaatik, qimmit allaanerujussuit amaqqullu
DNA-vinut assersuussinnaasarpaat.

Ilisimatusarnermi genetikimik taaneqartartumi
uumassusillit genii misissorneqartarput.
Genit, cellini qanoq isikkoqarnitsinnik timittalu
qanoq inneranik paasissutissaqarfilinni
DNA-ni nassaassaapput. DNA kiisalu
genit kingornussaqarfitsinnik aamma
taaneqartarput, taakkua anaanamit ataatamillu
kingornunneqartarmata. Tamanna inunnut,
qimminut uumasunullu allanut assigiippoq.

Kemiimik misissueqqissaarnerit qarasaasiallu
iluaqutigalugit, qanga qimmit siulliit amaqqunit
allaanerujartulersimanersut qangalu qimmit
assigiinngitsut nunarsuatsinni
pinngorsimanersut ilisimatuut
paasiniarsinnaasarpaat. Taakkua
misissorsinnaavaat, piffissap sivisuup
ingerlanerani qimmit assigiinngitsut imminnut
akulerussimanersut imaluunniit qimmit
amaqqunik akusaanersut.

DNA kinguaariiaanut ingerlateqqinneqartarpoq,
piffissalli sivisuup ingerlanerani annikitsumik
allanngulaartarluni. Taakkua assigiinngissutaat

Uumasut assigiinngitsut imminnut
akulerussimagaangata tamanna DNA-ni

takuneqarsinnaavoq, tamannalu taaneqartarluni
’akuuineq’. Qimmeq typi aalajangersimasoq
imaluunniit qimmeqatigiit genitigut allanit
akuneqarsimanerat takuneqarsinnaanngikkaangat,
tamanna taaneqartarpoq ’genitigut
immikkuullarissoq’.
Ilisimatuut naatsorsuiniarnerminni qimmerpassuit
DNA-vinik misissuisariaqarput. Uumasut toqunikut
amiinit saarnginillu imaluunniit qimmit uumasut
qarnganit vatpindimik tangiarlugit misissugassanik
pisoqarsinnaavoq. Ukiut kingulliit marlussuit
ingerlaneranni kalaallit qimmii qimuttut qimmillu
allat genii annertuumik ilisimatusarfigineqarnikuupput.
Ilisimatusarnermi periutsit sukkasuumik
inerisarneqarput, ilisimatusarnermilu
misissugassat pitsaasut amerlaqisut
pisariaqartinneqarlutik. Taamaammat
qimmit qimuttut genii naapertorlugit taakkua
pinngorsimanerannut ineriartorsimanerannullu
ilisimasat allanngorartuarput, qularnanngitsumillu
siunissami paasissutissanik nutaanik aamma
takkuttoqarumaarluni.

Hvis man vil vide, hvornår de første hunde
opstod i verden, og hvor slædehunden kommer
fra, så kan man ikke nøjes med skriftlige og
arkæologiske kilder. Man er i stedet nødt til at
bruge naturvidenskabelige undersøgelser.
Den videnskab, der hedder genetik, undersøger
levende væseners gener. Generne findes i DNA,
der er de dele af cellen, der indeholder al slags
information om, hvordan man ser ud, og hvordan
kroppen fungerer. DNA og gener kaldes også
arvemateriale, fordi man arver det fra begge sine
forældre. Det gælder både mennesker, hunde og
andre dyr.
DNA gives videre fra generation til generation,
men det ændrer sig også en lille smule over lang
tid. Forskellene kan give viden om slægtskab
mellem forskellige slags dyr og om, hvornår de
forskellige dyr opstod. Ved at undersøge DNA fra
mange forskellige slædehunde kan forskerne

sammenligne og se forskelle og ligheder i DNA
fra hunde, der lever forskelige steder. Forskerne
kan også sammenligne med DNA, som de får fra
arkæologiske fund af skind og knogler, og med
DNA fra helt andre slags hunde og fra ulve.
Ved hjælp af kemiske analyser og computere kan
forskerne forsøge at regne ud, hvornår de første
hunde udviklede sig fra ulve, og hvornår og hvor
de forskellige hunde i verden opstod. De kan også
undersøge, om forskellige typer af hunde har
blandet sig med hinanden eller med ulve i tidens
løb.
Hvis forskellige grupper har krydset sig med
hinanden kan det ses i DNA’et, og det kaldes
’opblanding’. Hvis en bestemt type eller gruppe af
hunde ikke har genetiske spor af at være blandet
med andre, siger man, at den har været ’genetisk
isoleret’.
For at lave beregningerne skal forskerne have
fat i DNA fra mange hunde. Prøverne kan tages
fra skind eller knogler på døde dyr eller ved at
tage en lille prøve med en vatpind i munden på en
levende hund. De sidste par år er der taget mange

Qimmip qanianit vatpindimik ilisimatuut
misissugassaminnik pissarsipput.
Forskere tager prøver fra hundens mund med en
vatpind.

prøver og lavet meget forskning i gener fra
både den grønlandske slædehund og andre
hundetyper.
Forskningens metoder udvikler sig hurtigt og er
afhængig af, hvor gode og hvor mange prøver
man har. Derfor ændrer den genetiske viden om
slædehundens oprindelse og udvikling sig hele tiden,
og der vil helt sikkert komme ny viden i fremtiden.
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Oqaaseqatigiit allaaserisameersut
Sætning fra teksten

Oqaatsit allat atorlugit nassuiaat
Forklaring med andre ord

DNA kinguaariiaanut ingerlateqqinneqartarpoq,
piffissalli sivisuup ingerlanerani annikitsumik
allanngulaartarluni.

Kingornuttakkat angajoqqaat qitornaminnut
ingerlateqqittarpaat, piffissalli sivisuup ingerlanerani
annikitsumik allanngortarlutik.

DNA gives videre fra generation til generation,
men det ændrer sig også en lille smule over
lang tid.

Arvemateriale bliver givet videre fra forældre til
børn, men det ændrer sig en lille smule over lang tid.

Kemiimik misissueqqissaarnerit qarasaasiallu
iluaqutigalugit, qanga qimmit siulliit amaqqunit
allaanerujartulersimanersut qangalu qimmit
assigiinngitsut nunarsuatsinni pinngorsimanersut
ilisimatuut paasiniarsinnaasarpaat.

Ilisimatuut laboratoriani misissueqqissaarsinnaapput
qarasaasiallu atorlugit paasisat katitersinnaallugit.
Misissukkat paasisallu atorlugit qimmit qanoq ittut
siulliit sumi qangalu pinngorsimanersut, ilisimatuut
paasisinnaavaat.

Ved hjælp af kemiske analyser og computere kan
forskerne forsøge at regne ud, hvornår de første
hunde udviklede sig fra ulve, og hvornår og hvor
de forskellige hunde i verden opstod.

Forskerne kan lave undersøgelser i laboratorier og
bruge computere til at regne på resultaterne. Med
nogle undersøgelser og resultater kan forskerne
finde ud af, hvor og hvornår man finder de tidligste
hunde af bestemte slags.

Qimmeq typi aalajangersimasoq imaluunniit
qimmeqatigiit genitigut allanit akuneqarsimanerat
takuneqarsinnaanngikkaangat, tamanna
taaneqartarpoq ’genitigut immikkuullarissoq’.

Qimmit assigiinngitsut genii misissorlugit
takuneqarsinnaapput taakkua siuaavi
immikkoorluinnarsimanersut, qimminik
allaneersunik piaqqioqaratik.

Hvis en bestemt type eller gruppe af hunde ikke
har genetiske spor af at være blandet med andre,
siger man, at den har været ’genetisk isoleret’.

Man kan se på generne på forskellige slags hunde,
om deres forfædre har levet isoleret uden at få unger
med hunde fra andre områder.

Ilisimatusarnermi periutsit sukkasuumik
inerisarneqarput, ilisimatusarnermilu
misissugassat pitsaasut amerlaqisut
pisariaqartinneqarlutik. Taamaammat
qimmit qimuttut genii naapertorlugit taakkua
pinngorsimanerannut ineriartorsimanerannullu
ilisimasat allanngorartuarput,
qularnanngitsumillu siunissami paasissutissanik
nutaanik aamma takkuttoqarumaarluni.

Qimmeq qimuttoq pillugu ilisimatuut nutaanik
paasisaqartuarput, maskiinat atortullu
pitsanngoriartortuarmata. Kalaallit Nunaat
tamakkerlugu qimminit qimuttunit misissugassat
amerliartortillugit, ilisimatuut paasisaat aamma
amerliartussapput.

Forskningens metoder udvikler sig hurtigt og
er afhængig af, hvor gode og hvor mange prøver
man har. Derfor ændrer den genetiske viden om
slædehundens oprindelse og udvikling sig hele
tiden, og der vil helt sikkert komme ny viden i
fremtiden.

Forskerne finder ud af nye ting om slædehunden,
fordi de maskiner og det udstyr de har bliver bedre.
Når der bliver samlet flere og flere prøver fra
slædehunde i hele Grønland, kan forskerne få ny
viden om slædehunden.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ILAQUTARIISSUTSIT

HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆGTSKAB

Qimmit qimuttut siulliit suminngaanneerpat?
Qimmit amaqqullu qanoq ilaqutariitsigaat?
Kalaallit qimmiat qimuttoq ilumut
immikkuullarissuua?

naapertorlugit uumasut assigiinngitsut qanoq
ilaqutariissusaat kiisalu qanga uumasut
assigiinngitsut aalajangersimasut pinngorsimaneri
paasiniarneqarsinnaapput.

Hvor kommer de første slædehunde fra?
Hvordan er hunde og ulve i familie med hinanden?
Og er den grønlandske slædehund noget helt
særligt?

Nunarsuatsinni qimmit siulliit qanga
pinngorsimanersut kiisalu qimmit qimuttut
suminngaanneerneri paasiniassagaanni,
allattukkani kiisalu itsarnisarsiuunit paasisat
kisimik atorneqarsinnaanngillat. Pinngortitaq
pillugu ilisimatusarnermi misissuisarnernit
paasisat ilannguttariaqarput.

Qimmit qimuttut assigiinngitsorpassuit DNA-visa
qimmillu allaneersut assigiinngitsut DNA-visa
assigiissusaat assigiinngissusaallu imminnut
ilisimatuut assersuussinnaasarpaat. Ilisimatuut
aamma DNA-t amminit saanernillu itsarnitsanit
nassaatik, qimmit allaanerujussuit amaqqullu
DNA-vinut assersuussinnaasarpaat.

Ilisimatusarnermi genetikimik taaneqartartumi
uumassusillit genii misissorneqartarput.
Genit, cellini qanoq isikkoqarnitsinnik timittalu
qanoq inneranik paasissutissaqarfilinni
DNA-ni nassaassaapput. DNA kiisalu
genit kingornussaqarfitsinnik aamma
taaneqartarput, taakkua anaanamit ataatamillu
kingornunneqartarmata. Tamanna inunnut,
qimminut uumasunullu allanut assigiippoq.

Kemiimik misissueqqissaarnerit qarasaasiallu
iluaqutigalugit, qanga qimmit siulliit amaqqunit
allaanerujartulersimanersut qangalu qimmit
assigiinngitsut nunarsuatsinni
pinngorsimanersut ilisimatuut
paasiniarsinnaasarpaat. Taakkua
misissorsinnaavaat, piffissap sivisuup
ingerlanerani qimmit assigiinngitsut imminnut
akulerussimanersut imaluunniit qimmit
amaqqunik akusaanersut.

DNA kinguaariiaanut ingerlateqqinneqartarpoq,
piffissalli sivisuup ingerlanerani annikitsumik
allanngulaartarluni. Taakkua assigiinngissutaat

Uumasut assigiinngitsut imminnut
akulerussimagaangata tamanna DNA-ni

takuneqarsinnaavoq, tamannalu taaneqartarluni
’akuuineq’. Qimmeq typi aalajangersimasoq
imaluunniit qimmeqatigiit genitigut allanit
akuneqarsimanerat takuneqarsinnaanngikkaangat,
tamanna taaneqartarpoq ’genitigut
immikkuullarissoq’.
Ilisimatuut naatsorsuiniarnerminni qimmerpassuit
DNA-vinik misissuisariaqarput. Uumasut toqunikut
amiinit saarnginillu imaluunniit qimmit uumasut
qarnganit vatpindimik tangiarlugit misissugassanik
pisoqarsinnaavoq. Ukiut kingulliit marlussuit
ingerlaneranni kalaallit qimmii qimuttut qimmillu
allat genii annertuumik ilisimatusarfigineqarnikuupput.
Ilisimatusarnermi periutsit sukkasuumik
inerisarneqarput, ilisimatusarnermilu
misissugassat pitsaasut amerlaqisut
pisariaqartinneqarlutik. Taamaammat
qimmit qimuttut genii naapertorlugit taakkua
pinngorsimanerannut ineriartorsimanerannullu
ilisimasat allanngorartuarput, qularnanngitsumillu
siunissami paasissutissanik nutaanik aamma
takkuttoqarumaarluni.

Hvis man vil vide, hvornår de første hunde
opstod i verden, og hvor slædehunden kommer
fra, så kan man ikke nøjes med skriftlige og
arkæologiske kilder. Man er i stedet nødt til at
bruge naturvidenskabelige undersøgelser.
Den videnskab, der hedder genetik, undersøger
levende væseners gener. Generne findes i DNA,
der er de dele af cellen, der indeholder al slags
information om, hvordan man ser ud, og hvordan
kroppen fungerer. DNA og gener kaldes også
arvemateriale, fordi man arver det fra begge sine
forældre. Det gælder både mennesker, hunde og
andre dyr.
DNA gives videre fra generation til generation,
men det ændrer sig også en lille smule over lang
tid. Forskellene kan give viden om slægtskab
mellem forskellige slags dyr og om, hvornår de
forskellige dyr opstod. Ved at undersøge DNA fra
mange forskellige slædehunde kan forskerne

sammenligne og se forskelle og ligheder i DNA
fra hunde, der lever forskelige steder. Forskerne
kan også sammenligne med DNA, som de får fra
arkæologiske fund af skind og knogler, og med
DNA fra helt andre slags hunde og fra ulve.
Ved hjælp af kemiske analyser og computere kan
forskerne forsøge at regne ud, hvornår de første
hunde udviklede sig fra ulve, og hvornår og hvor
de forskellige hunde i verden opstod. De kan også
undersøge, om forskellige typer af hunde har
blandet sig med hinanden eller med ulve i tidens
løb.

Qimmip qanianit vatpindimik ilisimatuut
misissugassaminnik pissarsipput.
Forskere tager prøver fra hundens mund med en
vatpind.

Hvis forskellige grupper har krydset sig med
hinanden kan det ses i DNA’et, og det kaldes
’opblanding’. Hvis en bestemt type eller gruppe af
hunde ikke har genetiske spor af at være blandet
med andre, siger man, at den har været ’genetisk
isoleret’.

prøver og lavet meget forskning i gener fra
både den grønlandske slædehund og andre
hundetyper.

For at lave beregningerne skal forskerne have
fat i DNA fra mange hunde. Prøverne kan tages
fra skind eller knogler på døde dyr eller ved at
tage en lille prøve med en vatpind i munden på en
levende hund. De sidste par år er der taget mange

Forskningens metoder udvikler sig hurtigt og er
afhængig af, hvor gode og hvor mange prøver
man har. Derfor ændrer den genetiske viden om
slædehundens oprindelse og udvikling sig hele tiden,
og der vil helt sikkert komme ny viden i fremtiden.
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SUMINNGAANNIIT ILISIMAVARPUT?
– ILAQUTARIISSUSEQ
HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆGTSKAB
Qimmeq qimuttoq pillugu
paasisaqarniarluni qimmip geniisa
misissorneqarsinnaaneri, atuakkami
allaaserineqarpoq.

I bogen står der en tekst, der handler
om, hvordan man kan få viden om,
slædehunden ved at undersøge dens
gener.

Oqaaseq geni biologitut allarpassuarnillu
immikkut ilinniagallit atugaraat, genillu
pillugit ilisimatusarneq taaneqartarluni
genetik. Oqaaseq geni immikkut
ilinniagallit oqaaseraat, oqaatsit
allat atorlugit assersuusersorlunilu
nassuiarneqarsinnaasoq.

Ordet gen er et fag-ord, som man bruger
i faget biologi, i mange forskellige andre
fag og i den videnskab, som kaldes
genetik. Ordet gen er et fag-ord som
vi kan forklare med andre ord og med
eksempler.

Maanna immikkut ilinniagallit oqaasianut
nassuiaat ujassavat.

Suliaqaqatigiit oqaasii
Ord i teksten
Titaruk / Træk streg

Aallaavik
Oprindelse

Kinguaariit
Generation

Ineriartorneq
Udvikling

Nu skal du skal finde den forklaring,
der passer til fag-ordet.

Nassuiaat
Forklaring
Pinngortitaq annikitsumik
allanngorpat.
At naturen ændrer sig
en lille smule.
Inuit imaluunniit uumasut
ukioqatigiingajattut.
Mennesker eller dyr, der har
nogenlunde samme alder.
Sumiiffik imaluunniit
angajoqqaat pinngorfiit.
Det sted eller de forældre
man kommer fra.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– ILAQUTARIISSUTSIT

HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆGTSKAB

Qimmit qimuttut siulliit suminngaanneerpat?
Qimmit amaqqullu qanoq ilaqutariitsigaat?
Kalaallit qimmiat qimuttoq ilumut
immikkuullarissuua?

naapertorlugit uumasut assigiinngitsut qanoq
ilaqutariissusaat kiisalu qanga uumasut
assigiinngitsut aalajangersimasut pinngorsimaneri
paasiniarneqarsinnaapput.

Hvor kommer de første slædehunde fra?
Hvordan er hunde og ulve i familie med hinanden?
Og er den grønlandske slædehund noget helt
særligt?

Nunarsuatsinni qimmit siulliit qanga
pinngorsimanersut kiisalu qimmit qimuttut
suminngaanneerneri paasiniassagaanni,
allattukkani kiisalu itsarnisarsiuunit paasisat
kisimik atorneqarsinnaanngillat. Pinngortitaq
pillugu ilisimatusarnermi misissuisarnernit
paasisat ilannguttariaqarput.

Qimmit qimuttut assigiinngitsorpassuit DNA-visa
qimmillu allaneersut assigiinngitsut DNA-visa
assigiissusaat assigiinngissusaallu imminnut
ilisimatuut assersuussinnaasarpaat. Ilisimatuut
aamma DNA-t amminit saanernillu itsarnitsanit
nassaatik, qimmit allaanerujussuit amaqqullu
DNA-vinut assersuussinnaasarpaat.

Ilisimatusarnermi genetikimik taaneqartartumi
uumassusillit genii misissorneqartarput.
Genit, cellini qanoq isikkoqarnitsinnik timittalu
qanoq inneranik paasissutissaqarfilinni
DNA-ni nassaassaapput. DNA kiisalu
genit kingornussaqarfitsinnik aamma
taaneqartarput, taakkua anaanamit ataatamillu
kingornunneqartarmata. Tamanna inunnut,
qimminut uumasunullu allanut assigiippoq.

Kemiimik misissueqqissaarnerit qarasaasiallu
iluaqutigalugit, qanga qimmit siulliit amaqqunit
allaanerujartulersimanersut qangalu qimmit
assigiinngitsut nunarsuatsinni
pinngorsimanersut ilisimatuut
paasiniarsinnaasarpaat. Taakkua
misissorsinnaavaat, piffissap sivisuup
ingerlanerani qimmit assigiinngitsut imminnut
akulerussimanersut imaluunniit qimmit
amaqqunik akusaanersut.

DNA kinguaariiaanut ingerlateqqinneqartarpoq,
piffissalli sivisuup ingerlanerani annikitsumik
allanngulaartarluni. Taakkua assigiinngissutaat

Uumasut assigiinngitsut imminnut
akulerussimagaangata tamanna DNA-ni

takuneqarsinnaavoq, tamannalu taaneqartarluni
’akuuineq’. Qimmeq typi aalajangersimasoq
imaluunniit qimmeqatigiit genitigut allanit
akuneqarsimanerat takuneqarsinnaanngikkaangat,
tamanna taaneqartarpoq ’genitigut
immikkuullarissoq’.
Ilisimatuut naatsorsuiniarnerminni qimmerpassuit
DNA-vinik misissuisariaqarput. Uumasut toqunikut
amiinit saarnginillu imaluunniit qimmit uumasut
qarnganit vatpindimik tangiarlugit misissugassanik
pisoqarsinnaavoq. Ukiut kingulliit marlussuit
ingerlaneranni kalaallit qimmii qimuttut qimmillu
allat genii annertuumik ilisimatusarfigineqarnikuupput.
Ilisimatusarnermi periutsit sukkasuumik
inerisarneqarput, ilisimatusarnermilu
misissugassat pitsaasut amerlaqisut
pisariaqartinneqarlutik. Taamaammat
qimmit qimuttut genii naapertorlugit taakkua
pinngorsimanerannut ineriartorsimanerannullu
ilisimasat allanngorartuarput, qularnanngitsumillu
siunissami paasissutissanik nutaanik aamma
takkuttoqarumaarluni.

Hvis man vil vide, hvornår de første hunde
opstod i verden, og hvor slædehunden kommer
fra, så kan man ikke nøjes med skriftlige og
arkæologiske kilder. Man er i stedet nødt til at
bruge naturvidenskabelige undersøgelser.
Den videnskab, der hedder genetik, undersøger
levende væseners gener. Generne findes i DNA,
der er de dele af cellen, der indeholder al slags
information om, hvordan man ser ud, og hvordan
kroppen fungerer. DNA og gener kaldes også
arvemateriale, fordi man arver det fra begge sine
forældre. Det gælder både mennesker, hunde og
andre dyr.
DNA gives videre fra generation til generation,
men det ændrer sig også en lille smule over lang
tid. Forskellene kan give viden om slægtskab
mellem forskellige slags dyr og om, hvornår de
forskellige dyr opstod. Ved at undersøge DNA fra
mange forskellige slædehunde kan forskerne

sammenligne og se forskelle og ligheder i DNA
fra hunde, der lever forskelige steder. Forskerne
kan også sammenligne med DNA, som de får fra
arkæologiske fund af skind og knogler, og med
DNA fra helt andre slags hunde og fra ulve.
Ved hjælp af kemiske analyser og computere kan
forskerne forsøge at regne ud, hvornår de første
hunde udviklede sig fra ulve, og hvornår og hvor
de forskellige hunde i verden opstod. De kan også
undersøge, om forskellige typer af hunde har
blandet sig med hinanden eller med ulve i tidens
løb.
Hvis forskellige grupper har krydset sig med
hinanden kan det ses i DNA’et, og det kaldes
’opblanding’. Hvis en bestemt type eller gruppe af
hunde ikke har genetiske spor af at være blandet
med andre, siger man, at den har været ’genetisk
isoleret’.
For at lave beregningerne skal forskerne have
fat i DNA fra mange hunde. Prøverne kan tages
fra skind eller knogler på døde dyr eller ved at
tage en lille prøve med en vatpind i munden på en
levende hund. De sidste par år er der taget mange

Qimmip qanianit vatpindimik ilisimatuut
misissugassaminnik pissarsipput.
Forskere tager prøver fra hundens mund med en
vatpind.

prøver og lavet meget forskning i gener fra
både den grønlandske slædehund og andre
hundetyper.
Forskningens metoder udvikler sig hurtigt og er
afhængig af, hvor gode og hvor mange prøver
man har. Derfor ændrer den genetiske viden om
slædehundens oprindelse og udvikling sig hele tiden,
og der vil helt sikkert komme ny viden i fremtiden.
57
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Titaruk / Træk streg

Atuagassiami oqaaseqatigiit
Sætning fra teksten

Nassuiaat
Forklaring

Kinguaariinniit kinguaariinnut DNA
ingerlateqqinneqartarpoq, piffissalli sivisuup
ingerlanerani annikitumik allanngortarluni.

Ilisimatuut laboratoriani misissueqqissaarsinnaapput qarasaasiallu atorlugit paasisat
katitersinnaallugit. Misissukkat paasisallu
atorlugit qimmit qanoq ittut siulliit sumi
qangalu pinngorsimanersut, ilisimatuut
paasisinnaavaat.

DNA gives videre fra generation til
generation, men det ændrer sig også en lille
smule over lang tid.
Kemimik misissueqqissaarnerit
qarasaasiallu iluaqutigalugit ilisimatuut
naatsorsorsinnaavaat qanga qimmit
amaqqunit allanngoriartulersimanersut,
qangalu nunarsuatsinni qimmit siulliit
pinngorsimanersut
Ved hjælp af kemiske analyser og computere
kan forskerne forsøge at regne ud, hvornår de
første hunde udviklede sig fra ulve, og hvornår
og hvor de forskellige hunde i verden opstod.
Qimmit typit imaluunniit qimmeqatigiit
aalajangersimasut genetic atorlugu
akuneqarsimanerat takuneqarsinnaanngikkaangat, tamakkua taaneqartarput
’genitigut immikkoortut’
Hvis en bestemt type eller gruppe af hunde
ikke har genetiske spor af at være blandet
med andre, siger man, at den har været
’genetisk isoleret’.
Ilisimatuussutsikkut misissueriaatsit
sukkasuumik ineriartorput, misissugassallu
qanoq pitsaatigineri amerlatiginerilu
apeqqutaasarlutik. Taamaammat
qimmip qimuttup pinngorsimaneranut
ilisimasat ineriartortuarput, siunissamilu
qularnanngitsumik nutaamik
paasisaqartoqarumaarluni.
Forskningens metoder udvikler sig hurtigt
og er afhængig af, hvor gode og hvor mange
prøver man har. Derfor ændrer den genetiske
viden om slædehundens oprindelse og
udvikling sig hele tiden, og der vil helt
sikkert komme ny viden i fremtiden.

Forskerne kan lave undersøgelser i
laboratorier og bruge computere til at regne
på resultaterne. Med nogle undersøgelser
og resultater kan forskerne finde ud af, hvor
og hvornår man finder de tidligste hunde af
bestemte slags.
Kingornuttakkat angajoqqaat qitornaminnut
ingerlateqqittarpaat, piffissalli sivisuup
ingerlanerani annikitsumik allanngortarlutik.
Arvemateriale bliver givet videre fra forældre
til børn, men det ændrer sig en lille smule
over lang tid.
Qimmeq qimuttoq pillugu ilisimatuut
nutaanik paasisaqartuarput, maskiinat
atortullu pitsanngoriartortuarmata Kalaallit
Nunaat tamakkerlugu qimminit qimuttunit
misissugassat amerliartortillugit,
ilisimatuut paasisaat aamma
amerliartussapput.
Forskerne finder ud af nye ting om
slædehunden, fordi de maskiner og det
udstyr de har bliver bedre. Når der bliver
samlet flere og flere prøver fra slædehunde
i hele Grønland, kan forskerne få ny viden
om slædehunden.
Qimmit assigiinngitsut genii misissorlugit
takuneqarsinnaapput taakkua siuaavi
immikkoorluinnarsimanersut, qimminik
allaneersunik piaqqioqaratik.
Man kan se på generne på forskellige slags
hunde, om deres forfædre har levet isoleret
uden at få unger med hunde fra andre
områder.
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– PEQQINNEQ
Issittumi pissutsit sakkortuut qimmit
qimuttut qanoq ilillutik sapinngissinnaavaat?
Qamutit uniarniarneranni sakkortuumik
assoroorsinnaassappata, qimminut nerukkaatissat
suut pitsaanerpaappat? Qimmit qimuttut sunik
nappaateqalersinnaappat qanorlu tamakkua
pinaveersaarneqarsinnaappat?

qimmillu qimuttut sananeqaataasa avataasalu
Qimmilli qimuttut nappaataasa
nukissamik atuineri, timaasa kissassusaasa
(anatomiivisa) nappaataasalu nakorsanit
paasisaqarfiginissaat taamaallaat ilisimatuut
anersaartornerisalu sanilliuttarnerisigut.
misissorneqartarnikuunerinit ilisimasat,
soqutigisarinngilaat. Qimmit qimuttut immikkut
ullutsinni Kalaallit Nunaanni qimmeqariaatsimut
piginnaasaqarneri minnerunngitsumillu Issittumi
Silap pissusaata allanngoriartornera
aallaaviupput.
pissutsinut naleqqussarnikuuneri soorlu qimmitut
mingutsitsinerlu qimminut qimuttunut
sakkortuumik qimuttuusinnaanerat, ilisimatuut
unammilligassanik nutaanik kinguneqarput.
Qimmit qimuttut amerlassusaat
aamma paasisaqarfigerusuppaat. Tamakkua
Toqunartut avatangiisinik mingutsitsissutaasut,
taamaaginnartinniarlugu kiisalu piniartoqarneq
paasisaqarfigerusullugit, qimmit uumasut
qimmit puisinik, arfernik aalisakkanillu
Qimmit qimuttut peqqinissaat piginnaanerilu
piujuartinniarlugu, qimmit nappaataat ulorianartut
nukissamik atuisarnerat, sananeqaataat, aavisa
nerinermikkut pisaasa, qimmit peqqissusaat
paasisaqarfigerusukkaanni, qimmit
soorlu qimmit immikkut nappaataata kiisalu
ingerlaarnerat, nerisaasa ingerlaarnerat kiisalu
sunnersinnaavaat. Silap pissusaata
pillugit ilisimasaqarluartariaqarpoq
perlerulertarnerisa misissugarinissaat,
silap kissassusaata allanngorarnera naapertorlugu
allanngoriartorneri aamma assersuutigalugu
ilisimatuussutsikkullu misissuinerni periaatsit
nersutit nakorsaasa assut soqutisarinikuuaat.
timaasa kissarnerisa naleqqussartarnerat
uumasuaqqanik miluuffigisaminnut
atorlugit misissuisoqartariaqarpoq. Uumasut
Ukiut hunnorujut sinnerlugit qimmeqarfinni
paasisaqarfigineqartariaqarput.
ilanngartuisunik (parasitinik) nutaanik
Hvordaninatsisilersuinikkut
kan slædehunde klare
de ekstreme
både deQimmit
levendeuumasut
og døde hunde
for at diagnosticere
eller ændre det miljø og de temperaturer,
som
peqqinnissaat nappaataallu pillugit ilisimatusarneq
akiuussutissanillu
sananeqaataat,
assersuutigalugu
pilersitsisinnaapput
imaluunniit avatangiisit
forhold ikapuuisarnikkut,
Arktis? Hvilken føde
er bedst
for at
sygdommene.
Man kan
også bruge historiske
hundene er tilpasset til. For at få denkissassutsillu
slags viden qimmit naleqqussarfiginikuusaat
taaneqartarpoq nersutit pillugit ilisimatusarneq.
nappaatit
tamakkua
angissusaat,
oqimaassusaat,
kigutaat
hunde kan
klare det hårde arbejde
med at
kilder tilnukiilu
at forstå,
hvordan sygdomme
tidligere har
er man også nødt til at undersøge hundene
og tage
nalunaarsorlugillu
pinaveersaartinneqarnikuupput.
misissorlugit
aammali aavisa,
allanngortissinnaallugit.
Taamaattunik
trække slæden?
Hvilke sygdomme
kan nappaataat
ramme
spredt sig
fra område
område.misissornerisigut,
prøver til undersøgelser i laboratoriet.
Kalaallit Nunaanni ukiuni
Qimmit uumasut
toqungasullu
anaasa
kiisalutil
DNA-visa
ilisimasaqalerniassagaanni, qimmit
slædehunden,
og hvordan forhindrer
man
dem?
aalajangersorniarlugit,
nersutit
nakorsaat
misissorneqartariaqarput laboratorianilu
hunnorujukkaani amerlaqisuni qimuttunik
ilisimasat tamakkua pineqarsinnaapput.
Der er ikke dyrlæger særlig mange steder
ForskereIlisimatuut
er dog ikke
kun interesserede
vide
qimmeqartoqarnikuunerani, qimmit qanoq
misissuisarput. Nappaatit sumiiffinniit
ilaasa
aamma qimmiti at
qimuttut
misissugassanik tigusiffigineqartarlutik.
gerne vil vide
noget
om slædehundens
noget om
slædehundenes
sygdomme.
De vil også
i Grønland, og der er stadig mange ting ved
paarineqarnissaat, sunik nerukkarneqarnissaatHvis man
sumiiffinnut
allanut
nappaatit
siornatigut
sananeqaataasa
qanoq
atorneqarnerat
sundhedqanoq
og egenskaber,
er det nødvendigt
at have
gerne forstå
slædehundens
særlige egenskaber,
som Nunaanni sumiiffinni ikittuinnarni
qanorlu iliuuseqarfigisarnissaat pillugit
tuniluuttarsimaneri
paasiniarlugit,
(fysiologiiat)
misissornikuuaat.
Misissuinerit slædehundenes sundhed og sygdomme,
Kalaallit
godt kendskab
til hundene ogpaasisat
undersøge
dem med
og især tamakkua
hvordan hunden
er ingerlanneqartarput
tilpasset livet i Arktisqimmitikke er undersøgt. For at få mere viden
og sikre nakorsaqarpoq, qimmillu qimuttut
oqaluttuarisaanikkut
aamma
nersutinut
annertuumik ilisimasaqartoqalerlunilu
ilaatigut
metoder. Forskning i dyrs sundhed
og klarer
det hårde arbejde
som slædehund.
i Grønland
ileqqoqartoqalernikuuvoq. Ilisimasat tamakkuavidenskabelige
aallaavigineqarsinnaapput.
ingerlaneranni
uuttortaanikkut
kiisaluFor
qimmit en sund og bæredygtig hundebestandpeqqissusaannut
nappaataannullu tunngasut
at forståqamutinik
det har man
brug for viden
om de levende
er det nødvendigt og vigtigt at have etamerlaqisut
godt
kiisalu pinngortitaq pillugu ilisimatuussutsikkutog sygdomme kaldes for veterinærvidenskab.
uniarneranni
uninnganerannilu
suli misissorneqarnikuunatik.
hunde, deres energiforbrug, anatomi, blodomløb,
samarbejde mellem slædehundeejere, lokale
Igennem de mange hundrede år, hvor man har haft fordøjelse og temperaturregulering. Den viden
sundhedsmyndigheder og forskere.
slædehunde i Grønland, er der oparbejdet viden og
kan man dels få ved at undersøge de levende
traditioner for, hvordan man kan pleje, fordre og
hundes anatomi, fx deres størrelse, vægt, tænder
behandle hundene. Den måde man holder hunde
og muskelmasse, dels ved hjælp af blodprøver,
på i Grønland i dag bygger både på den form for
afføringsprøver og DNA tests. Der er også forskere,
viden og på naturvidenskabelige og medicinske
der har undersøgt slædehundens fysiologi. Det har
undersøgelser af slædehundene, deres anatomi og
de blandt andet gjort ved at måle på hunde, mens
deres sygdomme.
de bevæger sig for at sammenligne hundenes
energiforbrug, temperaturer og vejrtrækning,
For at bevare hundebestanden og fangererhvervet
mens de trækker slæden og de hviler.
har dyrlæger bl.a. været meget interesserede i at
undersøge smitsomme og farlige hundesygdomme
Klimaforandringer og forurening har givet nye
som fx hundesyge og rabies. I mere end 100 år har
udfordringer for slædehundene. Miljøgifte
man forsøgt at registrere og forhindre den slags
som hundene får gennem fodring med sæler,
sygdomme ved at lovgive om hundedistrikter og
hvaler og fisk kan påvirke hundenes sundhed.
ved at indføre vaccination. Dyrlæger undersøger
Klimaforandringer kan også fx give nye parasitter

HVOR VED VI DET FRA? – SUNDHED
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Kalaallit Nunaanni qimmit peqqissuunissaat
pillugu ilisimasassarsiortilluni
peqqissuunissaallu qulakkeerniarlugu,
qimmillit, sumiiffinni oqartussat kiisalu
ilisimatuut suleqatigiilluarnissaat pisariaqarpoq
pingaaruteqarlunilu.

2018-imi Ilulissani Kalaallit Nunaanni
pissartanngorniuttoqartillugu, nersutit
59
nakorsaat qimminik qimuttunik misissuisut.
Dyrlæger undersøger slædehunde
ved grønlandsmesterskabet
i Ilulissat i 2018.

60

61

TAMANNA SUMINNGAANNIIT ILSIMAVARPUT?
– PEQQINNISSAQ
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Fagimut atatillugu atuarneq. Peqqinnissaq nappaatillu. Nersutit nappaataannik ilisimatusarneq.
Anatomi aamma fysiologi. Pinngortitaq pillugu ilisimatusarneq nakorsaqarfitsigullu misissuinerit.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Atuagassanik fagimut tunngasunik oqariaatsinik amerlasuunik imalinnik atuartut suliaqassapput.
Fagimut atatillugu oqariaatsit naleqquttunik nassuiaatitallit atuartut katiteraangamikkit,
atuagartik suliaralugulu fagimut tunngasunik atuarnissartik sungiusartarpaat. Atuartut
atuakkaminni allani taamatut periaaseqarlutik atuartut atuakkatik namminneq oqaatsiminnik
nassuiaatissarsiorsinnaavaat.
Atuartut sulerissappat?
Atuakkami oqaatsit/oqaaseqatigiit assigiimmik isumallit titaallutik atassusertassavaat.
Periarfissat tamaasa atuartut aallaqqaammut atuarsinnaavaat marlukkaarlutillu ikioqatigiillutik.
Atuaqatigiit makkua oqaloqatigiissutigisinnaavasi:
Atuakkap imaa immisinnut oqaluttuareqqillugu. Nersutit nakorsaat ilisimatuullu qanoq
ilillutik qimmit qimuttut misissorsinnaavaat? Misissuinerit periaatsillu assigiinngitsut
suut taagorsinnaavisigit? Mingutsitsineq qanoq ililluni qimmit qimuttut peqqinnissaannut
sunniuteqarsinnaava? Silap pissusaata allanngoriartornera qanoq ililluni qimmit timaanni
miluuffigisaminnik ilanngartuisunik nappaatinillu nutaanik pilersitsisinnaava? Qimmit nappaataat
qanoq ililluni pinaveersaartinneqarsinnaappat? Atuakkami tupaallannartoqarpa? Oqaatsit
assigiinngitsut atuakkassinniittut immikkoortitersigit, soorlu nersutit nakorsaat, qimmit
nappaataat, anatomiiat, fysiologiiat il.il.

HVOR VED VI DET FRA? – SUNDHED
Faglige begreber:
Faglig læsning. Sundhed og sygdomme. Veterinærvidenskab. Anatomi og fysiologi.
Naturvidenskabelige og medicinske undersøgelser.
Hvad handler opgaven om?
Eleverne arbejder aktivt med en tekst, der har mange faglige begreber. Når eleverne kobler faglige begreber med passende forklaringer, bearbejder de teksten og træner faglig læsning. Eleverne kan
bruge samme strategi ved andre tekster og prøve selv at finde forklaringer med egne ord.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal trække streger mellem et ord/en sætning fra bogens tekst til andre ord og
sætninger, der har samme betydning. Eleverne kan starte med at læse alle mulighederne igennem
og hjælpes ad parvis.
I klassen kan I tale om:
Genfortæl indholdet af teksten for hinanden. Hvordan kan dyrlæger og forskere undersøge
slædehundene? Hvilke forskellige slags undersøgelser og metoder kan I nævne? Hvordan
kan forurening få betydning for slædehundenes sundhed? Hvordan kan klimaforandringer
give nye parasitter og andre sygdomme? Hvordan kan man undgå hundesygdomme? Var der
noget, der overraskede i teksten? Lav mindmaps med forskellige ord fra teksten, fx dyrlæger,
hundesygdomme, anatomi, fysiologi m.fl.
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SULIASSANIK INERNILIINEQ
OPGAVELØSNING

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– PEQQINNEQ
Issittumi pissutsit sakkortuut qimmit
qimuttut qanoq ilillutik sapinngissinnaavaat?
Qamutit uniarniarneranni sakkortuumik
assoroorsinnaassappata, qimminut nerukkaatissat
suut pitsaanerpaappat? Qimmit qimuttut sunik
nappaateqalersinnaappat qanorlu tamakkua
pinaveersaarneqarsinnaappat?

qimmillu qimuttut sananeqaataasa avataasalu
Qimmilli qimuttut nappaataasa
nukissamik atuineri, timaasa kissassusaasa
(anatomiivisa) nappaataasalu nakorsanit
paasisaqarfiginissaat taamaallaat ilisimatuut
anersaartornerisalu sanilliuttarnerisigut.
misissorneqartarnikuunerinit ilisimasat,
soqutigisarinngilaat. Qimmit qimuttut immikkut
ullutsinni Kalaallit Nunaanni qimmeqariaatsimut
piginnaasaqarneri minnerunngitsumillu Issittumi
Silap pissusaata allanngoriartornera
aallaaviupput.
pissutsinut naleqqussarnikuuneri soorlu qimmitut
mingutsitsinerlu qimminut qimuttunut
sakkortuumik qimuttuusinnaanerat, ilisimatuut
unammilligassanik nutaanik kinguneqarput.
Qimmit qimuttut amerlassusaat
aamma paasisaqarfigerusuppaat. Tamakkua
Toqunartut avatangiisinik mingutsitsissutaasut,
taamaaginnartinniarlugu kiisalu piniartoqarneq
paasisaqarfigerusullugit, qimmit uumasut
qimmit puisinik, arfernik aalisakkanillu
Qimmit qimuttut peqqinissaat piginnaanerilu
piujuartinniarlugu, qimmit nappaataat ulorianartut
nukissamik atuisarnerat, sananeqaataat, aavisa
nerinermikkut pisaasa, qimmit peqqissusaat
paasisaqarfigerusukkaanni, qimmit
soorlu qimmit immikkut nappaataata kiisalu
ingerlaarnerat, nerisaasa ingerlaarnerat kiisalu
sunnersinnaavaat. Silap pissusaata
pillugit ilisimasaqarluartariaqarpoq
perlerulertarnerisa misissugarinissaat,
silap kissassusaata allanngorarnera naapertorlugu
allanngoriartorneri aamma assersuutigalugu
ilisimatuussutsikkullu misissuinerni periaatsit
nersutit nakorsaasa assut soqutisarinikuuaat.
timaasa kissarnerisa naleqqussartarnerat
uumasuaqqanik miluuffigisaminnut
atorlugit misissuisoqartariaqarpoq. Uumasut
Ukiut hunnorujut sinnerlugit qimmeqarfinni
paasisaqarfigineqartariaqarput.
ilanngartuisunik (parasitinik) nutaanik
Hvordaninatsisilersuinikkut
kan slædehunde klare
de ekstreme
både deQimmit
levendeuumasut
og døde hunde
for at diagnosticere
eller ændre det miljø og de temperaturer,
som
peqqinnissaat nappaataallu pillugit ilisimatusarneq
akiuussutissanillu
sananeqaataat,
assersuutigalugu
pilersitsisinnaapput
imaluunniit avatangiisit
forhold ikapuuisarnikkut,
Arktis? Hvilken føde
er bedst
for at
sygdommene.
Man kan
også bruge historiske
hundene er tilpasset til. For at få denkissassutsillu
slags viden qimmit naleqqussarfiginikuusaat
taaneqartarpoq nersutit pillugit ilisimatusarneq.
nappaatit
tamakkua
angissusaat,
oqimaassusaat,
kigutaat
hunde kan
klare det hårde arbejde
med at
kilder tilnukiilu
at forstå,
hvordan sygdomme
tidligere har
er man også nødt til at undersøge hundene
og tage
nalunaarsorlugillu
pinaveersaartinneqarnikuupput.
misissorlugit
aammali aavisa,
allanngortissinnaallugit.
Taamaattunik
trække slæden?
Hvilke sygdomme
kan nappaataat
ramme
spredt sig
fra område
område.misissornerisigut,
prøver til undersøgelser i laboratoriet.
Kalaallit Nunaanni ukiuni
Qimmit uumasut
toqungasullu
anaasa
kiisalutil
DNA-visa
ilisimasaqalerniassagaanni, qimmit
slædehunden,
og hvordan forhindrer
man
dem?
aalajangersorniarlugit,
nersutit
nakorsaat
misissorneqartariaqarput laboratorianilu
hunnorujukkaani amerlaqisuni qimuttunik
ilisimasat tamakkua pineqarsinnaapput.
Der er ikke dyrlæger særlig mange steder
ForskereIlisimatuut
er dog ikke
kun interesserede
vide
qimmeqartoqarnikuunerani, qimmit qanoq
misissuisarput. Nappaatit sumiiffinniit
ilaasa
aamma qimmiti at
qimuttut
misissugassanik tigusiffigineqartarlutik.
gerne vil vide
noget
om slædehundens
noget om
slædehundenes
sygdomme.
De vil også
i Grønland, og der er stadig mange ting ved
paarineqarnissaat, sunik nerukkarneqarnissaatHvis man
sumiiffinnut
allanut
nappaatit
siornatigut
sananeqaataasa
qanoq
atorneqarnerat
sundhedqanoq
og egenskaber,
er det nødvendigt
at have
gerne forstå
slædehundens
særlige egenskaber,
som Nunaanni sumiiffinni ikittuinnarni
qanorlu iliuuseqarfigisarnissaat pillugit
tuniluuttarsimaneri
paasiniarlugit,
(fysiologiiat)
misissornikuuaat.
Misissuinerit slædehundenes sundhed og sygdomme,
Kalaallit
godt kendskab
til hundene ogpaasisat
undersøge
dem med
og især tamakkua
hvordan hunden
er ingerlanneqartarput
tilpasset livet i Arktisqimmitikke er undersøgt. For at få mere viden
og sikre nakorsaqarpoq, qimmillu qimuttut
oqaluttuarisaanikkut
aamma
nersutinut
annertuumik ilisimasaqartoqalerlunilu
ilaatigut
metoder. Forskning i dyrs sundhed
og klarer
det hårde arbejde
som slædehund.
i Grønland
ileqqoqartoqalernikuuvoq. Ilisimasat tamakkuavidenskabelige
aallaavigineqarsinnaapput.
ingerlaneranni
uuttortaanikkut
kiisaluFor
qimmit en sund og bæredygtig hundebestandpeqqissusaannut
nappaataannullu tunngasut
at forståqamutinik
det har man
brug for viden
om de levende
er det nødvendigt og vigtigt at have etamerlaqisut
godt
kiisalu pinngortitaq pillugu ilisimatuussutsikkutog sygdomme kaldes for veterinærvidenskab.
uniarneranni
uninnganerannilu
suli misissorneqarnikuunatik.
hunde, deres energiforbrug, anatomi, blodomløb,
samarbejde mellem slædehundeejere, lokale
Igennem de mange hundrede år, hvor man har haft fordøjelse og temperaturregulering. Den viden
sundhedsmyndigheder og forskere.
slædehunde i Grønland, er der oparbejdet viden og
kan man dels få ved at undersøge de levende
traditioner for, hvordan man kan pleje, fordre og
hundes anatomi, fx deres størrelse, vægt, tænder
behandle hundene. Den måde man holder hunde
og muskelmasse, dels ved hjælp af blodprøver,
på i Grønland i dag bygger både på den form for
afføringsprøver og DNA tests. Der er også forskere,
viden og på naturvidenskabelige og medicinske
der har undersøgt slædehundens fysiologi. Det har
undersøgelser af slædehundene, deres anatomi og
de blandt andet gjort ved at måle på hunde, mens
deres sygdomme.
de bevæger sig for at sammenligne hundenes
energiforbrug, temperaturer og vejrtrækning,
For at bevare hundebestanden og fangererhvervet
mens de trækker slæden og de hviler.
har dyrlæger bl.a. været meget interesserede i at
undersøge smitsomme og farlige hundesygdomme
Klimaforandringer og forurening har givet nye
som fx hundesyge og rabies. I mere end 100 år har
udfordringer for slædehundene. Miljøgifte
man forsøgt at registrere og forhindre den slags
som hundene får gennem fodring med sæler,
sygdomme ved at lovgive om hundedistrikter og
hvaler og fisk kan påvirke hundenes sundhed.
ved at indføre vaccination. Dyrlæger undersøger
Klimaforandringer kan også fx give nye parasitter
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Kalaallit Nunaanni qimmit peqqissuunissaat
pillugu ilisimasassarsiortilluni
peqqissuunissaallu qulakkeerniarlugu,
qimmillit, sumiiffinni oqartussat kiisalu
ilisimatuut suleqatigiilluarnissaat pisariaqarpoq
pingaaruteqarlunilu.

2018-imi Ilulissani Kalaallit Nunaanni
pissartanngorniuttoqartillugu, nersutit
59
nakorsaat qimminik qimuttunik misissuisut.
Dyrlæger undersøger slædehunde
ved grønlandsmesterskabet
i Ilulissat i 2018.

60

Atuakkami oqaatsit atorneqartut
Ord fra teksten

Nassuiaat
Forklaring

Nersutit nappaataat pillugit ilisimatusarneq
Veterinær videnskab

Nersutit peqqinnissaat nappaataallu pillugit
ilisimatusarneq.

61

Videnskab om dyrs sundhed og sygdomme.
Anatomi
Anatomi

Nersutit inuillu ilusaat, qanoq sananeqarneri kiisalu
timaanni avataat ataasiakkaat pillugit ilisimasat.
Assersuutigalugu angissusaat, oqimaassusaat,
kigutaat kiisalu nukii.
Viden om form, opbygning og enkelte dele af kroppen hos
dyr og mennesker. Fx størrelse, vægt, tænder og muskler.

Fysiologi
Fysiologi

Nersutit inuillu avataasa qanoq atorneqarneri pillugit
ilisimasat. Assersuutigalugu nersutit timertik aalatillugu
uninngatillugulu nukissamik atuinerat, timaasa kissarnerat
kiisalu anersaartornerat.
Viden om hvordan kroppen hos dyr og mennesker virker.
Fx energiforbrug, temperatur og vejrtrækning hos dyr, når
de bevæger sig eller hviler sig.

Nakorsaqarfinni misissuinerit
Medicinske undersøgelser

Misissugassanik tigusineq kiisalu soorlu aaviinikkut
misissuinerit.
Når man tager prøver og laver undersøgelser som
fx blodprøver.
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SULIASSANIK INERNILIINEQ
OPGAVELØSNING

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– PEQQINNEQ
Issittumi pissutsit sakkortuut qimmit
qimuttut qanoq ilillutik sapinngissinnaavaat?
Qamutit uniarniarneranni sakkortuumik
assoroorsinnaassappata, qimminut nerukkaatissat
suut pitsaanerpaappat? Qimmit qimuttut sunik
nappaateqalersinnaappat qanorlu tamakkua
pinaveersaarneqarsinnaappat?

qimmillu qimuttut sananeqaataasa avataasalu
Qimmilli qimuttut nappaataasa
nukissamik atuineri, timaasa kissassusaasa
(anatomiivisa) nappaataasalu nakorsanit
paasisaqarfiginissaat taamaallaat ilisimatuut
anersaartornerisalu sanilliuttarnerisigut.
misissorneqartarnikuunerinit ilisimasat,
soqutigisarinngilaat. Qimmit qimuttut immikkut
ullutsinni Kalaallit Nunaanni qimmeqariaatsimut
piginnaasaqarneri minnerunngitsumillu Issittumi
Silap pissusaata allanngoriartornera
aallaaviupput.
pissutsinut naleqqussarnikuuneri soorlu qimmitut
mingutsitsinerlu qimminut qimuttunut
sakkortuumik qimuttuusinnaanerat, ilisimatuut
unammilligassanik nutaanik kinguneqarput.
Qimmit qimuttut amerlassusaat
aamma paasisaqarfigerusuppaat. Tamakkua
Toqunartut avatangiisinik mingutsitsissutaasut,
taamaaginnartinniarlugu kiisalu piniartoqarneq
paasisaqarfigerusullugit, qimmit uumasut
qimmit puisinik, arfernik aalisakkanillu
Qimmit qimuttut peqqinissaat piginnaanerilu
piujuartinniarlugu, qimmit nappaataat ulorianartut
nukissamik atuisarnerat, sananeqaataat, aavisa
nerinermikkut pisaasa, qimmit peqqissusaat
paasisaqarfigerusukkaanni, qimmit
soorlu qimmit immikkut nappaataata kiisalu
ingerlaarnerat, nerisaasa ingerlaarnerat kiisalu
sunnersinnaavaat. Silap pissusaata
pillugit ilisimasaqarluartariaqarpoq
perlerulertarnerisa misissugarinissaat,
silap kissassusaata allanngorarnera naapertorlugu
allanngoriartorneri aamma assersuutigalugu
ilisimatuussutsikkullu misissuinerni periaatsit
nersutit nakorsaasa assut soqutisarinikuuaat.
timaasa kissarnerisa naleqqussartarnerat
uumasuaqqanik miluuffigisaminnut
atorlugit misissuisoqartariaqarpoq. Uumasut
Ukiut hunnorujut sinnerlugit qimmeqarfinni
paasisaqarfigineqartariaqarput.
ilanngartuisunik (parasitinik) nutaanik
Hvordaninatsisilersuinikkut
kan slædehunde klare
de ekstreme
både deQimmit
levendeuumasut
og døde hunde
for at diagnosticere
eller ændre det miljø og de temperaturer,
som
peqqinnissaat nappaataallu pillugit ilisimatusarneq
akiuussutissanillu
sananeqaataat,
assersuutigalugu
pilersitsisinnaapput
imaluunniit avatangiisit
forhold ikapuuisarnikkut,
Arktis? Hvilken føde
er bedst
for at
sygdommene.
Man kan
også bruge historiske
hundene er tilpasset til. For at få denkissassutsillu
slags viden qimmit naleqqussarfiginikuusaat
taaneqartarpoq nersutit pillugit ilisimatusarneq.
nappaatit
tamakkua
angissusaat,
oqimaassusaat,
kigutaat
hunde kan
klare det hårde arbejde
med at
kilder tilnukiilu
at forstå,
hvordan sygdomme
tidligere har
er man også nødt til at undersøge hundene
og tage
nalunaarsorlugillu
pinaveersaartinneqarnikuupput.
misissorlugit
aammali aavisa,
allanngortissinnaallugit.
Taamaattunik
trække slæden?
Hvilke sygdomme
kan nappaataat
ramme
spredt sig
fra område
område.misissornerisigut,
prøver til undersøgelser i laboratoriet.
Kalaallit Nunaanni ukiuni
Qimmit uumasut
toqungasullu
anaasa
kiisalutil
DNA-visa
ilisimasaqalerniassagaanni, qimmit
slædehunden,
og hvordan forhindrer
man
dem?
aalajangersorniarlugit,
nersutit
nakorsaat
misissorneqartariaqarput laboratorianilu
hunnorujukkaani amerlaqisuni qimuttunik
ilisimasat tamakkua pineqarsinnaapput.
Der er ikke dyrlæger særlig mange steder
ForskereIlisimatuut
er dog ikke
kun interesserede
vide
qimmeqartoqarnikuunerani, qimmit qanoq
misissuisarput. Nappaatit sumiiffinniit
ilaasa
aamma qimmiti at
qimuttut
misissugassanik tigusiffigineqartarlutik.
gerne vil vide
noget
om slædehundens
noget om
slædehundenes
sygdomme.
De vil også
i Grønland, og der er stadig mange ting ved
paarineqarnissaat, sunik nerukkarneqarnissaatHvis man
sumiiffinnut
allanut
nappaatit
siornatigut
sananeqaataasa
qanoq
atorneqarnerat
sundhedqanoq
og egenskaber,
er det nødvendigt
at have
gerne forstå
slædehundens
særlige egenskaber,
som Nunaanni sumiiffinni ikittuinnarni
qanorlu iliuuseqarfigisarnissaat pillugit
tuniluuttarsimaneri
paasiniarlugit,
(fysiologiiat)
misissornikuuaat.
Misissuinerit slædehundenes sundhed og sygdomme,
Kalaallit
godt kendskab
til hundene ogpaasisat
undersøge
dem med
og især tamakkua
hvordan hunden
er ingerlanneqartarput
tilpasset livet i Arktisqimmitikke er undersøgt. For at få mere viden
og sikre nakorsaqarpoq, qimmillu qimuttut
oqaluttuarisaanikkut
aamma
nersutinut
annertuumik ilisimasaqartoqalerlunilu
ilaatigut
metoder. Forskning i dyrs sundhed
og klarer
det hårde arbejde
som slædehund.
i Grønland
ileqqoqartoqalernikuuvoq. Ilisimasat tamakkuavidenskabelige
aallaavigineqarsinnaapput.
ingerlaneranni
uuttortaanikkut
kiisaluFor
qimmit en sund og bæredygtig hundebestandpeqqissusaannut
nappaataannullu tunngasut
at forståqamutinik
det har man
brug for viden
om de levende
er det nødvendigt og vigtigt at have etamerlaqisut
godt
kiisalu pinngortitaq pillugu ilisimatuussutsikkutog sygdomme kaldes for veterinærvidenskab.
uniarneranni
uninnganerannilu
suli misissorneqarnikuunatik.
hunde, deres energiforbrug, anatomi, blodomløb,
samarbejde mellem slædehundeejere, lokale
Igennem de mange hundrede år, hvor man har haft fordøjelse og temperaturregulering. Den viden
sundhedsmyndigheder og forskere.
slædehunde i Grønland, er der oparbejdet viden og
kan man dels få ved at undersøge de levende
traditioner for, hvordan man kan pleje, fordre og
hundes anatomi, fx deres størrelse, vægt, tænder
behandle hundene. Den måde man holder hunde
og muskelmasse, dels ved hjælp af blodprøver,
på i Grønland i dag bygger både på den form for
afføringsprøver og DNA tests. Der er også forskere,
viden og på naturvidenskabelige og medicinske
der har undersøgt slædehundens fysiologi. Det har
undersøgelser af slædehundene, deres anatomi og
de blandt andet gjort ved at måle på hunde, mens
deres sygdomme.
de bevæger sig for at sammenligne hundenes
energiforbrug, temperaturer og vejrtrækning,
For at bevare hundebestanden og fangererhvervet
mens de trækker slæden og de hviler.
har dyrlæger bl.a. været meget interesserede i at
undersøge smitsomme og farlige hundesygdomme
Klimaforandringer og forurening har givet nye
som fx hundesyge og rabies. I mere end 100 år har
udfordringer for slædehundene. Miljøgifte
man forsøgt at registrere og forhindre den slags
som hundene får gennem fodring med sæler,
sygdomme ved at lovgive om hundedistrikter og
hvaler og fisk kan påvirke hundenes sundhed.
ved at indføre vaccination. Dyrlæger undersøger
Klimaforandringer kan også fx give nye parasitter
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Kalaallit Nunaanni qimmit peqqissuunissaat
pillugu ilisimasassarsiortilluni
peqqissuunissaallu qulakkeerniarlugu,
qimmillit, sumiiffinni oqartussat kiisalu
ilisimatuut suleqatigiilluarnissaat pisariaqarpoq
pingaaruteqarlunilu.

2018-imi Ilulissani Kalaallit Nunaanni
pissartanngorniuttoqartillugu, nersutit
59
nakorsaat qimminik qimuttunik misissuisut.
Dyrlæger undersøger slædehunde
ved grønlandsmesterskabet
i Ilulissat i 2018.
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Oqaaseqatigiit allaaserisameersut
Sætning fra teksten

Oqaatsit allat atorlugit nassuiaat
Forklaring med andre ord

Kalaallit Nunaanni ukiuni
hunnorujukkaani amerlaqisuni qimuttunik
qimmeqartoqarnikuunerani, qimmit qanoq
paarineqarnissaat, sunik nerukkarneqarnissaat
qanorlu iliuuseqarfigisarnissaat pillugit annertuumik
ilisimasaqartoqalerlunilu ileqqoqartoqalernikuuvoq.

Piffissap ingerlanerani qimmit qimuttut
qanoq paarineqartussaanerat pillugu
ilisimasat ingerlateqqinneqartarnikuupput.
Qimuttunik qimmeqariaatsit
aalajangersimasut ileqquliunneqarlutik
ingerlateqqinneqartarnikuupput.

Igennem de mange hundrede år, hvor man har haft
slædehunde i Grønland, er der oparbejdet viden og
traditioner for, hvordan man kan pleje, fordre og
behandle hundene.

Viden om hvordan man kan passe slædehunde
er givet videre gennem tiden. Bestemte måder
at holde slædehunde på er givet videre som
traditioner.

Qimmit uumasut nukissamik atuisarnerat,
sananeqaataat, aavisa ingerlaarnerat, nerisaasa
ingerlaarnerat kiisalu silap kissassusaata
allanngorarnera naapertorlugu timaasa kissarnerisa
naleqqussartarnerat paasisaqarfigineqartariaqarput

Qimmit qimuttut pillugit ilisimasaqarusukkaanni,
qimmit timaasa qanoq sananeqaateqarnerat
misissorneqarsinnaavoq. Aavi, anaat timaasalu
kissassusaat aamma misissorneqarsinnaapput.

Man har brug for viden om de levende hunde, deres
energiforbrug, anatomi, blodomløb, fordøjelse og
temperaturregulering.
Toqunartut avatangiisinik mingutsitsissutaasut,
qimmit puisinik, arfernik aalisakkanillu
nerinermikkut pisaasa, qimmit peqqissusaat
sunnersinnaavaat.
Miljøgifte, som hundene får gennem fodring med
sæler, hvaler og fisk, kan påvirke hundenes sundhed.

Når man gerne vil have viden om slædehunde,
kan man undersøge, hvordan hundene er bygget.
Man kan også tage blodprøver, lorteprøver og tage
temperatur.
Qimmit qimuttut toqunartunik avatangiisinut mingutsisissutaasunik akulinnik nerisaqaraangamik
napparsimalersinnaapput. Assersuutigalugu puisinik, arfernik aalisakkanilluunniit saffiugassanik
oqimaatsunik soorlu kviksølvimik aqerlumilluunniit akulinnik nerisaqartillutik.
Når slædehunde spiser mad med miljøgifte, kan de
blive syge. Fx når hunde spiser sæl, hval eller fisk
med tungmetaller som kviksølv eller bly.

Silap pissusaata allanngoriartorneri aamma assersuutigalugu uumasuaqqanik miluuffigisaminnut ilanngartuisunik (parasitinik) nutaanik pilersitsisinnaapput imaluunniit avatangiisit kissassutsillu qimmit
naleqqussarfiginikuusaat allanngortissinnaallugit.

Issittumi avatangiisit kissassutsillu
allanngoraangata, qimmit nutaanik
nappaateqalernerannik imaluunniit timaanni
miluuffigisaminnik ilanngartuisunik nutaanik
pilersitsisinnaallutik.

Klimaforandringer kan også give nye parasitter eller
ændre det miljø og de temperaturer, som hundene er
tilpasset.

Når miljø og temperaturer i Arktis ændrer sig, kan
hundene få nye sygdomme og parasitter.

Qimmiutillit, sumiiffinni peqqinnissaqarfinni
oqartussat ilisimatuullu suleqatigiilluarnerat.

Qimmit qimuttut peqqinnissaannut tunngasut
ilisimasaqarfiginerulerniarlugit qimmiutillit, ilisimatuut nersutillu nakorsaat ikioqatigiissinnaapput
ilisimasaminnillu avitseqatigiillutik.

Et godt samarbejde mellem slædehundeejere,
lokale sundhedsmyndigheder og forskere.

Slædehundeejere, forskere og dyrlæger kan
hjælpes ad med at blive klogere på slædehundenes
sundhed ved at dele deres viden.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– PEQQINNEQ
Issittumi pissutsit sakkortuut qimmit
qimuttut qanoq ilillutik sapinngissinnaavaat?
Qamutit uniarniarneranni sakkortuumik
assoroorsinnaassappata, qimminut nerukkaatissat
suut pitsaanerpaappat? Qimmit qimuttut sunik
nappaateqalersinnaappat qanorlu tamakkua
pinaveersaarneqarsinnaappat?

qimmillu qimuttut sananeqaataasa avataasalu
Qimmilli qimuttut nappaataasa
nukissamik atuineri, timaasa kissassusaasa
(anatomiivisa) nappaataasalu nakorsanit
paasisaqarfiginissaat taamaallaat ilisimatuut
anersaartornerisalu sanilliuttarnerisigut.
misissorneqartarnikuunerinit ilisimasat,
soqutigisarinngilaat. Qimmit qimuttut immikkut
ullutsinni Kalaallit Nunaanni qimmeqariaatsimut
piginnaasaqarneri minnerunngitsumillu Issittumi
Silap pissusaata allanngoriartornera
aallaaviupput.
pissutsinut naleqqussarnikuuneri soorlu qimmitut
mingutsitsinerlu qimminut qimuttunut
sakkortuumik qimuttuusinnaanerat, ilisimatuut
unammilligassanik nutaanik kinguneqarput.
Qimmit qimuttut amerlassusaat
aamma paasisaqarfigerusuppaat. Tamakkua
Toqunartut avatangiisinik mingutsitsissutaasut,
taamaaginnartinniarlugu kiisalu piniartoqarneq
paasisaqarfigerusullugit, qimmit uumasut
qimmit puisinik, arfernik aalisakkanillu
Qimmit qimuttut peqqinissaat piginnaanerilu
piujuartinniarlugu, qimmit nappaataat ulorianartut
nukissamik atuisarnerat, sananeqaataat, aavisa
nerinermikkut pisaasa, qimmit peqqissusaat
paasisaqarfigerusukkaanni, qimmit
soorlu qimmit immikkut nappaataata kiisalu
ingerlaarnerat, nerisaasa ingerlaarnerat kiisalu
sunnersinnaavaat. Silap pissusaata
pillugit ilisimasaqarluartariaqarpoq
perlerulertarnerisa misissugarinissaat,
silap kissassusaata allanngorarnera naapertorlugu
allanngoriartorneri aamma assersuutigalugu
ilisimatuussutsikkullu misissuinerni periaatsit
nersutit nakorsaasa assut soqutisarinikuuaat.
timaasa kissarnerisa naleqqussartarnerat
uumasuaqqanik miluuffigisaminnut
atorlugit misissuisoqartariaqarpoq. Uumasut
Ukiut hunnorujut sinnerlugit qimmeqarfinni
paasisaqarfigineqartariaqarput.
ilanngartuisunik (parasitinik) nutaanik
Hvordaninatsisilersuinikkut
kan slædehunde klare
de ekstreme
både deQimmit
levendeuumasut
og døde hunde
for at diagnosticere
eller ændre det miljø og de temperaturer,
som
peqqinnissaat nappaataallu pillugit ilisimatusarneq
akiuussutissanillu
sananeqaataat,
assersuutigalugu
pilersitsisinnaapput
imaluunniit avatangiisit
forhold ikapuuisarnikkut,
Arktis? Hvilken føde
er bedst
for at
sygdommene.
Man kan
også bruge historiske
hundene er tilpasset til. For at få denkissassutsillu
slags viden qimmit naleqqussarfiginikuusaat
taaneqartarpoq nersutit pillugit ilisimatusarneq.
nappaatit
tamakkua
angissusaat,
oqimaassusaat,
kigutaat
hunde kan
klare det hårde arbejde
med at
kilder tilnukiilu
at forstå,
hvordan sygdomme
tidligere har
er man også nødt til at undersøge hundene
og tage
nalunaarsorlugillu
pinaveersaartinneqarnikuupput.
misissorlugit
aammali aavisa,
allanngortissinnaallugit.
Taamaattunik
trække slæden?
Hvilke sygdomme
kan nappaataat
ramme
spredt sig
fra område
område.misissornerisigut,
prøver til undersøgelser i laboratoriet.
Kalaallit Nunaanni ukiuni
Qimmit uumasut
toqungasullu
anaasa
kiisalutil
DNA-visa
ilisimasaqalerniassagaanni, qimmit
slædehunden,
og hvordan forhindrer
man
dem?
aalajangersorniarlugit,
nersutit
nakorsaat
misissorneqartariaqarput laboratorianilu
hunnorujukkaani amerlaqisuni qimuttunik
ilisimasat tamakkua pineqarsinnaapput.
Der er ikke dyrlæger særlig mange steder
ForskereIlisimatuut
er dog ikke
kun interesserede
vide
qimmeqartoqarnikuunerani, qimmit qanoq
misissuisarput. Nappaatit sumiiffinniit
ilaasa
aamma qimmiti at
qimuttut
misissugassanik tigusiffigineqartarlutik.
gerne vil vide
noget
om slædehundens
noget om
slædehundenes
sygdomme.
De vil også
i Grønland, og der er stadig mange ting ved
paarineqarnissaat, sunik nerukkarneqarnissaatHvis man
sumiiffinnut
allanut
nappaatit
siornatigut
sananeqaataasa
qanoq
atorneqarnerat
sundhedqanoq
og egenskaber,
er det nødvendigt
at have
gerne forstå
slædehundens
særlige egenskaber,
som Nunaanni sumiiffinni ikittuinnarni
qanorlu iliuuseqarfigisarnissaat pillugit
tuniluuttarsimaneri
paasiniarlugit,
(fysiologiiat)
misissornikuuaat.
Misissuinerit slædehundenes sundhed og sygdomme,
Kalaallit
godt kendskab
til hundene ogpaasisat
undersøge
dem med
og især tamakkua
hvordan hunden
er ingerlanneqartarput
tilpasset livet i Arktisqimmitikke er undersøgt. For at få mere viden
og sikre nakorsaqarpoq, qimmillu qimuttut
oqaluttuarisaanikkut
aamma
nersutinut
annertuumik ilisimasaqartoqalerlunilu
ilaatigut
metoder. Forskning i dyrs sundhed
og klarer
det hårde arbejde
som slædehund.
i Grønland
ileqqoqartoqalernikuuvoq. Ilisimasat tamakkuavidenskabelige
aallaavigineqarsinnaapput.
ingerlaneranni
uuttortaanikkut
kiisaluFor
qimmit en sund og bæredygtig hundebestandpeqqissusaannut
nappaataannullu tunngasut
at forståqamutinik
det har man
brug for viden
om de levende
er det nødvendigt og vigtigt at have etamerlaqisut
godt
kiisalu pinngortitaq pillugu ilisimatuussutsikkutog sygdomme kaldes for veterinærvidenskab.
uniarneranni
uninnganerannilu
suli misissorneqarnikuunatik.
hunde, deres energiforbrug, anatomi, blodomløb,
samarbejde mellem slædehundeejere, lokale
Igennem de mange hundrede år, hvor man har haft fordøjelse og temperaturregulering. Den viden
sundhedsmyndigheder og forskere.
slædehunde i Grønland, er der oparbejdet viden og
kan man dels få ved at undersøge de levende
traditioner for, hvordan man kan pleje, fordre og
hundes anatomi, fx deres størrelse, vægt, tænder
behandle hundene. Den måde man holder hunde
og muskelmasse, dels ved hjælp af blodprøver,
på i Grønland i dag bygger både på den form for
afføringsprøver og DNA tests. Der er også forskere,
viden og på naturvidenskabelige og medicinske
der har undersøgt slædehundens fysiologi. Det har
undersøgelser af slædehundene, deres anatomi og
de blandt andet gjort ved at måle på hunde, mens
deres sygdomme.
de bevæger sig for at sammenligne hundenes
energiforbrug, temperaturer og vejrtrækning,
For at bevare hundebestanden og fangererhvervet
mens de trækker slæden og de hviler.
har dyrlæger bl.a. været meget interesserede i at
undersøge smitsomme og farlige hundesygdomme
Klimaforandringer og forurening har givet nye
som fx hundesyge og rabies. I mere end 100 år har
udfordringer for slædehundene. Miljøgifte
man forsøgt at registrere og forhindre den slags
som hundene får gennem fodring med sæler,
sygdomme ved at lovgive om hundedistrikter og
hvaler og fisk kan påvirke hundenes sundhed.
ved at indføre vaccination. Dyrlæger undersøger
Klimaforandringer kan også fx give nye parasitter
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Kalaallit Nunaanni qimmit peqqissuunissaat
pillugu ilisimasassarsiortilluni
peqqissuunissaallu qulakkeerniarlugu,
qimmillit, sumiiffinni oqartussat kiisalu
ilisimatuut suleqatigiilluarnissaat pisariaqarpoq
pingaaruteqarlunilu.

2018-imi Ilulissani Kalaallit Nunaanni
pissartanngorniuttoqartillugu, nersutit
59
nakorsaat qimminik qimuttunik misissuisut.
Dyrlæger undersøger slædehunde
ved grønlandsmesterskabet
i Ilulissat i 2018.
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SUMINNGAANNIIT
TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– PEQQINNEQ
HVOR VED VI DET FRA?
– SUNDHED
Qimmit qimuttut peqqinnissaat
qanoq ilisimatuussutsikkut
misissueriaatsit atorlugit qimmit
peqqinnissaat nappaataallu pillugit
qanoq paasisaqartoqarsinnaallunilu
ilisimatusartoqarsinnaanera pillugit,
atuakkami allassimasoqarpoq.

I bogen står der en tekst, der handler
om, hvordan man kan få viden om
slædehundenes sundhed ved at undersøge
hunde med videnskabelige metoder og
forske i deres sundhed og sygdomme.
Nu skal du skal finde den forklaring,
der passer til ordene fra teksten.

Atuakkami oqaatsinut nassuiaatit
naleqquttut maanna ujartussavatit
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– PEQQINNEQ
Issittumi pissutsit sakkortuut qimmit
qimuttut qanoq ilillutik sapinngissinnaavaat?
Qamutit uniarniarneranni sakkortuumik
assoroorsinnaassappata, qimminut nerukkaatissat
suut pitsaanerpaappat? Qimmit qimuttut sunik
nappaateqalersinnaappat qanorlu tamakkua
pinaveersaarneqarsinnaappat?

qimmillu qimuttut sananeqaataasa avataasalu
Qimmilli qimuttut nappaataasa
nukissamik atuineri, timaasa kissassusaasa
(anatomiivisa) nappaataasalu nakorsanit
paasisaqarfiginissaat taamaallaat ilisimatuut
anersaartornerisalu sanilliuttarnerisigut.
misissorneqartarnikuunerinit ilisimasat,
soqutigisarinngilaat. Qimmit qimuttut immikkut
ullutsinni Kalaallit Nunaanni qimmeqariaatsimut
piginnaasaqarneri minnerunngitsumillu Issittumi
Silap pissusaata allanngoriartornera
aallaaviupput.
pissutsinut naleqqussarnikuuneri soorlu qimmitut
mingutsitsinerlu qimminut qimuttunut
sakkortuumik qimuttuusinnaanerat, ilisimatuut
unammilligassanik nutaanik kinguneqarput.
Qimmit qimuttut amerlassusaat
aamma paasisaqarfigerusuppaat. Tamakkua
Toqunartut avatangiisinik mingutsitsissutaasut,
taamaaginnartinniarlugu kiisalu piniartoqarneq
paasisaqarfigerusullugit, qimmit uumasut
qimmit puisinik, arfernik aalisakkanillu
Qimmit qimuttut peqqinissaat piginnaanerilu
piujuartinniarlugu, qimmit nappaataat ulorianartut
nukissamik atuisarnerat, sananeqaataat, aavisa
nerinermikkut pisaasa, qimmit peqqissusaat
paasisaqarfigerusukkaanni, qimmit
soorlu qimmit immikkut nappaataata kiisalu
ingerlaarnerat, nerisaasa ingerlaarnerat kiisalu
sunnersinnaavaat. Silap pissusaata
pillugit ilisimasaqarluartariaqarpoq
perlerulertarnerisa misissugarinissaat,
silap kissassusaata allanngorarnera naapertorlugu
allanngoriartorneri aamma assersuutigalugu
ilisimatuussutsikkullu misissuinerni periaatsit
nersutit nakorsaasa assut soqutisarinikuuaat.
timaasa kissarnerisa naleqqussartarnerat
uumasuaqqanik miluuffigisaminnut
atorlugit misissuisoqartariaqarpoq. Uumasut
Ukiut hunnorujut sinnerlugit qimmeqarfinni
paasisaqarfigineqartariaqarput.
ilanngartuisunik (parasitinik) nutaanik
Hvordaninatsisilersuinikkut
kan slædehunde klare
de ekstreme
både deQimmit
levendeuumasut
og døde hunde
for at diagnosticere
eller ændre det miljø og de temperaturer,
som
peqqinnissaat nappaataallu pillugit ilisimatusarneq
akiuussutissanillu
sananeqaataat,
assersuutigalugu
pilersitsisinnaapput
imaluunniit avatangiisit
forhold ikapuuisarnikkut,
Arktis? Hvilken føde
er bedst
for at
sygdommene.
Man kan
også bruge historiske
hundene er tilpasset til. For at få denkissassutsillu
slags viden qimmit naleqqussarfiginikuusaat
taaneqartarpoq nersutit pillugit ilisimatusarneq.
nappaatit
tamakkua
angissusaat,
oqimaassusaat,
kigutaat
hunde kan
klare det hårde arbejde
med at
kilder tilnukiilu
at forstå,
hvordan sygdomme
tidligere har
er man også nødt til at undersøge hundene
og tage
nalunaarsorlugillu
pinaveersaartinneqarnikuupput.
misissorlugit
aammali aavisa,
allanngortissinnaallugit.
Taamaattunik
trække slæden?
Hvilke sygdomme
kan nappaataat
ramme
spredt sig
fra område
område.misissornerisigut,
prøver til undersøgelser i laboratoriet.
Kalaallit Nunaanni ukiuni
Qimmit uumasut
toqungasullu
anaasa
kiisalutil
DNA-visa
ilisimasaqalerniassagaanni, qimmit
slædehunden,
og hvordan forhindrer
man
dem?
aalajangersorniarlugit,
nersutit
nakorsaat
misissorneqartariaqarput laboratorianilu
hunnorujukkaani amerlaqisuni qimuttunik
ilisimasat tamakkua pineqarsinnaapput.
Der er ikke dyrlæger særlig mange steder
ForskereIlisimatuut
er dog ikke
kun interesserede
vide
qimmeqartoqarnikuunerani, qimmit qanoq
misissuisarput. Nappaatit sumiiffinniit
ilaasa
aamma qimmiti at
qimuttut
misissugassanik tigusiffigineqartarlutik.
gerne vil vide
noget
om slædehundens
noget om
slædehundenes
sygdomme.
De vil også
i Grønland, og der er stadig mange ting ved
paarineqarnissaat, sunik nerukkarneqarnissaatHvis man
sumiiffinnut
allanut
nappaatit
siornatigut
sananeqaataasa
qanoq
atorneqarnerat
sundhedqanoq
og egenskaber,
er det nødvendigt
at have
gerne forstå
slædehundens
særlige egenskaber,
som Nunaanni sumiiffinni ikittuinnarni
qanorlu iliuuseqarfigisarnissaat pillugit
tuniluuttarsimaneri
paasiniarlugit,
(fysiologiiat)
misissornikuuaat.
Misissuinerit slædehundenes sundhed og sygdomme,
Kalaallit
godt kendskab
til hundene ogpaasisat
undersøge
dem med
og især tamakkua
hvordan hunden
er ingerlanneqartarput
tilpasset livet i Arktisqimmitikke er undersøgt. For at få mere viden
og sikre nakorsaqarpoq, qimmillu qimuttut
oqaluttuarisaanikkut
aamma
nersutinut
annertuumik ilisimasaqartoqalerlunilu
ilaatigut
metoder. Forskning i dyrs sundhed
og klarer
det hårde arbejde
som slædehund.
i Grønland
ileqqoqartoqalernikuuvoq. Ilisimasat tamakkuavidenskabelige
aallaavigineqarsinnaapput.
ingerlaneranni
uuttortaanikkut
kiisaluFor
qimmit en sund og bæredygtig hundebestandpeqqissusaannut
nappaataannullu tunngasut
at forståqamutinik
det har man
brug for viden
om de levende
er det nødvendigt og vigtigt at have etamerlaqisut
godt
kiisalu pinngortitaq pillugu ilisimatuussutsikkutog sygdomme kaldes for veterinærvidenskab.
uniarneranni
uninnganerannilu
suli misissorneqarnikuunatik.
hunde, deres energiforbrug, anatomi, blodomløb,
samarbejde mellem slædehundeejere, lokale
Igennem de mange hundrede år, hvor man har haft fordøjelse og temperaturregulering. Den viden
sundhedsmyndigheder og forskere.
slædehunde i Grønland, er der oparbejdet viden og
kan man dels få ved at undersøge de levende
traditioner for, hvordan man kan pleje, fordre og
hundes anatomi, fx deres størrelse, vægt, tænder
behandle hundene. Den måde man holder hunde
og muskelmasse, dels ved hjælp af blodprøver,
på i Grønland i dag bygger både på den form for
afføringsprøver og DNA tests. Der er også forskere,
viden og på naturvidenskabelige og medicinske
der har undersøgt slædehundens fysiologi. Det har
undersøgelser af slædehundene, deres anatomi og
de blandt andet gjort ved at måle på hunde, mens
deres sygdomme.
de bevæger sig for at sammenligne hundenes
energiforbrug, temperaturer og vejrtrækning,
For at bevare hundebestanden og fangererhvervet
mens de trækker slæden og de hviler.
har dyrlæger bl.a. været meget interesserede i at
undersøge smitsomme og farlige hundesygdomme
Klimaforandringer og forurening har givet nye
som fx hundesyge og rabies. I mere end 100 år har
udfordringer for slædehundene. Miljøgifte
man forsøgt at registrere og forhindre den slags
som hundene får gennem fodring med sæler,
sygdomme ved at lovgive om hundedistrikter og
hvaler og fisk kan påvirke hundenes sundhed.
ved at indføre vaccination. Dyrlæger undersøger
Klimaforandringer kan også fx give nye parasitter
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Kalaallit Nunaanni qimmit peqqissuunissaat
pillugu ilisimasassarsiortilluni
peqqissuunissaallu qulakkeerniarlugu,
qimmillit, sumiiffinni oqartussat kiisalu
ilisimatuut suleqatigiilluarnissaat pisariaqarpoq
pingaaruteqarlunilu.

2018-imi Ilulissani Kalaallit Nunaanni
pissartanngorniuttoqartillugu, nersutit
59
nakorsaat qimminik qimuttunik misissuisut.
Dyrlæger undersøger slædehunde
ved grønlandsmesterskabet
i Ilulissat i 2018.
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Suliaqaqatigiit oqaasii
Ord i teksten
Titaruk / Træk streg

Nersutit nappaataat
pillugit ilisimatusarneq
Veterinærvidenskab

Anatomi
Anatomi

Fysiologi
Fysiologi

Nakorsaqarfinni
misissuinerit
Medicinske
undersøgelser

Titaruk / Træk streg
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Nassuiaat
Forklaring

Nersutit inuillu avataasa qanoq
atorneqarneri pillugit ilisimasat.
Assersuutigalugu nersutit timertik
aalatillugu uninngatillugulu
nukissamik atuinerat,
timaasa kissarnerat kiisalu
anersaartornerat.
Viden om hvordan kroppen hos
dyr og mennesker virker. Fx
energiforbrug, temperatur og
vejrtrækning hos dyr når de
bevæger sig eller hviler sig.

Misissugassanik tigusineq kiisalu
soorlu aaviinikkut misissuinerit.
Når man tager prøver og laver
undersøgelser som fx blodprøver.

Nersutit peqqinnissaat
nappaataallu pillugit
ilisimatusarneq.
Videnskab om dyrs sundhed
og sygdomme

Nersutit inuillu ilusaat, qanoq
sananeqarneri kiisalu timaanni
avataat ataasiakkaat pillugit
ilisimasat. Assersuutigalugu
angissusaat, oqimaassusaat,
kigutaat kiisalu nukii.
Viden om form, opbygning og
enkelte dele af kroppen hos dyr
og mennesker. Fx størrelse,
vægt, tænder og muskler.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– PEQQINNEQ
Issittumi pissutsit sakkortuut qimmit
qimuttut qanoq ilillutik sapinngissinnaavaat?
Qamutit uniarniarneranni sakkortuumik
assoroorsinnaassappata, qimminut nerukkaatissat
suut pitsaanerpaappat? Qimmit qimuttut sunik
nappaateqalersinnaappat qanorlu tamakkua
pinaveersaarneqarsinnaappat?

qimmillu qimuttut sananeqaataasa avataasalu
Qimmilli qimuttut nappaataasa
nukissamik atuineri, timaasa kissassusaasa
(anatomiivisa) nappaataasalu nakorsanit
paasisaqarfiginissaat taamaallaat ilisimatuut
anersaartornerisalu sanilliuttarnerisigut.
misissorneqartarnikuunerinit ilisimasat,
soqutigisarinngilaat. Qimmit qimuttut immikkut
ullutsinni Kalaallit Nunaanni qimmeqariaatsimut
piginnaasaqarneri minnerunngitsumillu Issittumi
Silap pissusaata allanngoriartornera
aallaaviupput.
pissutsinut naleqqussarnikuuneri soorlu qimmitut
mingutsitsinerlu qimminut qimuttunut
sakkortuumik qimuttuusinnaanerat, ilisimatuut
unammilligassanik nutaanik kinguneqarput.
Qimmit qimuttut amerlassusaat
aamma paasisaqarfigerusuppaat. Tamakkua
Toqunartut avatangiisinik mingutsitsissutaasut,
taamaaginnartinniarlugu kiisalu piniartoqarneq
paasisaqarfigerusullugit, qimmit uumasut
qimmit puisinik, arfernik aalisakkanillu
Qimmit qimuttut peqqinissaat piginnaanerilu
piujuartinniarlugu, qimmit nappaataat ulorianartut
nukissamik atuisarnerat, sananeqaataat, aavisa
nerinermikkut pisaasa, qimmit peqqissusaat
paasisaqarfigerusukkaanni, qimmit
soorlu qimmit immikkut nappaataata kiisalu
ingerlaarnerat, nerisaasa ingerlaarnerat kiisalu
sunnersinnaavaat. Silap pissusaata
pillugit ilisimasaqarluartariaqarpoq
perlerulertarnerisa misissugarinissaat,
silap kissassusaata allanngorarnera naapertorlugu
allanngoriartorneri aamma assersuutigalugu
ilisimatuussutsikkullu misissuinerni periaatsit
nersutit nakorsaasa assut soqutisarinikuuaat.
timaasa kissarnerisa naleqqussartarnerat
uumasuaqqanik miluuffigisaminnut
atorlugit misissuisoqartariaqarpoq. Uumasut
Ukiut hunnorujut sinnerlugit qimmeqarfinni
paasisaqarfigineqartariaqarput.
ilanngartuisunik (parasitinik) nutaanik
Hvordaninatsisilersuinikkut
kan slædehunde klare
de ekstreme
både deQimmit
levendeuumasut
og døde hunde
for at diagnosticere
eller ændre det miljø og de temperaturer,
som
peqqinnissaat nappaataallu pillugit ilisimatusarneq
akiuussutissanillu
sananeqaataat,
assersuutigalugu
pilersitsisinnaapput
imaluunniit avatangiisit
forhold ikapuuisarnikkut,
Arktis? Hvilken føde
er bedst
for at
sygdommene.
Man kan
også bruge historiske
hundene er tilpasset til. For at få denkissassutsillu
slags viden qimmit naleqqussarfiginikuusaat
taaneqartarpoq nersutit pillugit ilisimatusarneq.
nappaatit
tamakkua
angissusaat,
oqimaassusaat,
kigutaat
hunde kan
klare det hårde arbejde
med at
kilder tilnukiilu
at forstå,
hvordan sygdomme
tidligere har
er man også nødt til at undersøge hundene
og tage
nalunaarsorlugillu
pinaveersaartinneqarnikuupput.
misissorlugit
aammali aavisa,
allanngortissinnaallugit.
Taamaattunik
trække slæden?
Hvilke sygdomme
kan nappaataat
ramme
spredt sig
fra område
område.misissornerisigut,
prøver til undersøgelser i laboratoriet.
Kalaallit Nunaanni ukiuni
Qimmit uumasut
toqungasullu
anaasa
kiisalutil
DNA-visa
ilisimasaqalerniassagaanni, qimmit
slædehunden,
og hvordan forhindrer
man
dem?
aalajangersorniarlugit,
nersutit
nakorsaat
misissorneqartariaqarput laboratorianilu
hunnorujukkaani amerlaqisuni qimuttunik
ilisimasat tamakkua pineqarsinnaapput.
Der er ikke dyrlæger særlig mange steder
ForskereIlisimatuut
er dog ikke
kun interesserede
vide
qimmeqartoqarnikuunerani, qimmit qanoq
misissuisarput. Nappaatit sumiiffinniit
ilaasa
aamma qimmiti at
qimuttut
misissugassanik tigusiffigineqartarlutik.
gerne vil vide
noget
om slædehundens
noget om
slædehundenes
sygdomme.
De vil også
i Grønland, og der er stadig mange ting ved
paarineqarnissaat, sunik nerukkarneqarnissaatHvis man
sumiiffinnut
allanut
nappaatit
siornatigut
sananeqaataasa
qanoq
atorneqarnerat
sundhedqanoq
og egenskaber,
er det nødvendigt
at have
gerne forstå
slædehundens
særlige egenskaber,
som Nunaanni sumiiffinni ikittuinnarni
qanorlu iliuuseqarfigisarnissaat pillugit
tuniluuttarsimaneri
paasiniarlugit,
(fysiologiiat)
misissornikuuaat.
Misissuinerit slædehundenes sundhed og sygdomme,
Kalaallit
godt kendskab
til hundene ogpaasisat
undersøge
dem med
og især tamakkua
hvordan hunden
er ingerlanneqartarput
tilpasset livet i Arktisqimmitikke er undersøgt. For at få mere viden
og sikre nakorsaqarpoq, qimmillu qimuttut
oqaluttuarisaanikkut
aamma
nersutinut
annertuumik ilisimasaqartoqalerlunilu
ilaatigut
metoder. Forskning i dyrs sundhed
og klarer
det hårde arbejde
som slædehund.
i Grønland
ileqqoqartoqalernikuuvoq. Ilisimasat tamakkuavidenskabelige
aallaavigineqarsinnaapput.
ingerlaneranni
uuttortaanikkut
kiisaluFor
qimmit en sund og bæredygtig hundebestandpeqqissusaannut
nappaataannullu tunngasut
at forståqamutinik
det har man
brug for viden
om de levende
er det nødvendigt og vigtigt at have etamerlaqisut
godt
kiisalu pinngortitaq pillugu ilisimatuussutsikkutog sygdomme kaldes for veterinærvidenskab.
uniarneranni
uninnganerannilu
suli misissorneqarnikuunatik.
hunde, deres energiforbrug, anatomi, blodomløb,
samarbejde mellem slædehundeejere, lokale
Igennem de mange hundrede år, hvor man har haft fordøjelse og temperaturregulering. Den viden
sundhedsmyndigheder og forskere.
slædehunde i Grønland, er der oparbejdet viden og
kan man dels få ved at undersøge de levende
traditioner for, hvordan man kan pleje, fordre og
hundes anatomi, fx deres størrelse, vægt, tænder
behandle hundene. Den måde man holder hunde
og muskelmasse, dels ved hjælp af blodprøver,
på i Grønland i dag bygger både på den form for
afføringsprøver og DNA tests. Der er også forskere,
viden og på naturvidenskabelige og medicinske
der har undersøgt slædehundens fysiologi. Det har
undersøgelser af slædehundene, deres anatomi og
de blandt andet gjort ved at måle på hunde, mens
deres sygdomme.
de bevæger sig for at sammenligne hundenes
energiforbrug, temperaturer og vejrtrækning,
For at bevare hundebestanden og fangererhvervet
mens de trækker slæden og de hviler.
har dyrlæger bl.a. været meget interesserede i at
undersøge smitsomme og farlige hundesygdomme
Klimaforandringer og forurening har givet nye
som fx hundesyge og rabies. I mere end 100 år har
udfordringer for slædehundene. Miljøgifte
man forsøgt at registrere og forhindre den slags
som hundene får gennem fodring med sæler,
sygdomme ved at lovgive om hundedistrikter og
hvaler og fisk kan påvirke hundenes sundhed.
ved at indføre vaccination. Dyrlæger undersøger
Klimaforandringer kan også fx give nye parasitter
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Kalaallit Nunaanni qimmit peqqissuunissaat
pillugu ilisimasassarsiortilluni
peqqissuunissaallu qulakkeerniarlugu,
qimmillit, sumiiffinni oqartussat kiisalu
ilisimatuut suleqatigiilluarnissaat pisariaqarpoq
pingaaruteqarlunilu.

2018-imi Ilulissani Kalaallit Nunaanni
pissartanngorniuttoqartillugu, nersutit
59
nakorsaat qimminik qimuttunik misissuisut.
Dyrlæger undersøger slædehunde
ved grønlandsmesterskabet
i Ilulissat i 2018.
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Titaruk / Træk streg

Atuagassiami oqaaseqatigiit
Sætning fra teksten

Nassuiaat
Forklaring

Kalaallit Nunaanni ukiuni hunnorujukkaani
amerlaqisuni qimuttunik qimmeqartoqarnikuunerani, qimmit qanoq paarineqarnissaat,
sunik nerukkarneqarnissaat qanorlu iliuuseqarfigisarnissaat pillugit annertuumik ilisimasaqartoqalerlunilu ileqqoqartoqalernikuuvoq.

Qimmit qimuttut toqunartunik avatangiisinut
mingutsitsissutaasunik akulinnik nerisaqaraangamik napparsimalersinnaapput. Assersuutigalugu puisinik, arfernik aalisakkanilluunniit saffiugassanik oqimaatsunik soorlu
kviksølvimik aqerlumilluunniit akulinnik
nerisaqartillutik.

Igennem de mange hundrede år, hvor man har
haft slædehunde i Grønland, er der oparbejdet
viden og traditioner for, hvordan man kan pleje,
fodre og behandle hundene.
Qimmit uumasut nukissamik atuisarnerat,
sananeqaataat, aavisa ingerlaarnerat, nerisaasa ingerlaarnerat kiisalu silap kissassusaata allanngorarnera naapertorlugu
timaasa kissarnerisa naleqqussartarnerat
paasisaqarfigineqartariaqarput.
Man har brug for viden om de levende hunde,
deres energiforbrug, anatomi, blodomløb,
fordøjelse og temperaturregulering.
Toqunartut avatangiisinik mingutsitsissutaasut, qimmit puisinik, arfernik aalisakkanillu
nerinermikkut pisaasa, qimmit peqqissusaat
sunnersinnaavaat.
Miljøgifte, som hundene får gennem fodring
med sæler, hvaler og fisk, kan påvirke
hundenes sundhed.
Silap pissusaata allanngoriartorneri aamma
assersuutigalugu uumasuaqqanik miluuffigisaminnut ilanngartuisunik (parasitinik)
nutaanik pilersitsisinnaapput imaluunniit avatangiisit kissassutsillu qimmit naleqqussarfiginikuusaat allanngortissinnaallugit.
Klimaforandringer kan også give nye parasitter
eller ændre det miljø og de temperaturer, som
hundene er tilpasset
Qimmiutillit, sumiiffinni peqqinnissaqarfinni
oqartussat ilisimatuullu suleqatigiilluarnerat.
Et godt samarbejde mellem slædehundeejere,
lokale sundhedsmyndigheder og forskere.
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Når slædehunde spiser mad med miljøgifte, kan
de blive syge. Fx når hunde spiser sæl, hval eller
fisk med tungmetaller som kviksølv eller bly.
Issittumi avatangiisit kissassutsillu allanngoraangata, qimmit nutaanik nappaateqalerneranniks imaluunniit timaanni miluuffigisaminnik
ilanngartuisunik nutaanik pilersitsisinnaallutik.
Når miljø og temperaturer i Arktis ændrer sig,
kan hundene få nye sygdomme og parasitter.
Piffissap ingerlanerani qimmit qimuttut
qanoq paarineqartussaanerat pillugu ilisimasat
ingerlateqqinneqartarnikuupput. Qimuttunik
qimmeqariaatsit aalajangersimasut ileqquliunneqarlutik ingerlateqqinneqartarnikuupput.
Viden om hvordan man kan passe slædehunde
er givet videre gennem tiden. Bestemte måder
at holde slædehunde på er givet videre som
traditioner.
Qimmit qimuttut peqqinnissaannut tunngasut
ilisimasaqarfiginerulerniarlugit qimmiutillit,
ilisimatuut nersutillu nakorsaat ikioqatigiissinnaapput ilisimasaminnillu avitseqatigiillutik.
Slædehundeejere, forskere og dyrlæger kan
hjælpes ad med at blive klogere på slædehundenes sundhed ved at dele deres viden.
Qimmit qimuttut pillugit ilisimasaqarusukkaanni, qimmit timaasa qanoq sananeqaateqarnerat
misissorneqarsinnaavoq. Aavi, anaat timaasalu
kissassusaat aamma misissorneqarsinnaapput.
Når man gerne vil have viden om slædehunde,
kan man undersøge, hvordan hundene er bygget.
Man kan også tage blodprøver, lorteprøver
og tage temperatur.
3/3
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ILINNIARTITSISUMUT ILITSERSUUT
LÆRERVEJLEDNING

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– NALITSINNI QIMMEQ QIMUTTOQ
Ullumikkut Kalaallit Nunaanni qassinik
qimuttunik qimmeqarpa? Sunut atorneqartarpat?
Qimminut pissutsit qanoq ippat? Qimuttunik
qimmeqarnermik kulturi allanngoriartorpa?
Kalaallit qimuttunik qimmeqarnermik
kulturiat qanoq ittuunersoq qanorlu
ullumikkut ittunngorsimanera
paaserusukkaanni, assigiinngitsorpassuarnik
periaaseqartoqarsinnaavoq.Qimmit
qimuttut piffissaq sivisunngitsukkaarlugu
kisinneqartarmata, amerlassusaasa
ineriartornerat naatsorsueqqissaarnikkut
kisitsisitigut takuneqarsinnaavoq. Kalaallit
Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfiup ukiuni
qulikkaani kingullerni kisitsisaataani, qimmit
amerlassusaat qanoq ineriartornikuunersut
internetsikkut toqqaannartumik
takuneqarsinnaavoq. Naatsorsueqqisaarneq
atorlugu ukiuni assigiinngitsuni kisitsisit
sanillersuutissagaanni, kisitsisit qanoq
pissarsiarineqarnikuunersut misissornissaat
pingaaruteqarpoq. Soorlu kisitsisini qimmit
inersimasut piaqqallu ilanngunneqarsimappat?

Sumiiffinni assigiinngitsuni qimminik kisitseriaatsit
assigiinngissuseqarpat?
Kalaallit Nunaanni qimmit qimuttut ullumikkut
qanoq atorneqarnersut ataatsimut isiginissaa
aamma ajornakusoorsinnaavoq. Taamaammat
tusagassiuutit, aviisini allaaserisat, oqallinnerit,
ilisimatuut misissuinerminni inerniliineri
kiisalu piniarnermik takornariaqarnermillu
inuussutissarsiutit kisitsisaataannik
naatsorsueqqissaarnerit misissuinerit
aallaavigisariaqarput. Pissutsit ataatsimut
paasiniassagaanni, sumiiffinni assigiinngitsuni
ilisimasat imminnut sanillersuullugillu
katiterneqartariaqarput.
Ilisimatuut pisortallu aamma
apersuinikkut misissuinerit atortarpaat.
Tamakkua skemaasinnaapput inunnut
immersoqquneqarsimasut imaluunniit
inuit apeqqarissaarneqarnerisigut
immersorneqarsimasut. Apersuinikkut
misissuinerit internetseqalerneratigut
allatigullu teknologiip nutaanngorneratigut,

inuppassuit internetsikku toqqaannartumik
apersorneqarsinnaalermata,
apersuinissaq akissutissarsinissarlu assut
ajornannginnerulernikuupput.
Kalaallit Nunaanni qimuttunik qimmeqarnermik
kulturip nalitsinni allanngoriartornera
qanorlu pingaaruteqartiginera aamma
apeqqarissaarnikkut paasiniarneqarsinnaapput.
Qimmit qanoq atorneqarnerat, kulturit
pillugit ilisimatuut namminneq sumiiffinni
najuullutik misigisaqarfigalugillu
alapernaassinnaavaat. Inuppassuarnik
apersuinermikkut kiisalu ilisimatuut
ulluinnarni namminneq najuunnermikkut,
kulturip qanoq allanngoriartornera aamma
paasisaqarfigisinnaavaat. Ilisimatuut
assersuutigalugu qimussertartut najugaqatigalugit
apeqqarissaartarnikuuaat, taamaalillutillu
qimmit ullumikkut qanoq atornerqarneri
qimmeqarnikkullu pissutsit paasisaqarfigisarlugit.
Piniartut aamma qimussimik
aqqutigisartakkamik piniarniarnermillu

silap pissusaata allanngoriartornerata
kinguneranik qanoq allanngornikuunerannut
tunngasut pillugit, piniartut namminneq
aamma pingaarutilinnik katersaqarlutillu
paasisaminnik ingerlatitseqqittarnikuupput.
Ilisimatuut paasiniaanerannut inuiaqatigiit
namminneq pissutsit pillugit katersinermikkut
nalunaarsuinermikkullu ikiuukkaangata, tamanna
taaneqartarpoq Citizen Science.

Assersuutigalugu
qimussertartut
tikeraarnerisigut
apeqqarissaarfiginerisigullu, qimuttunik
qimmeqarnermik
kulturi ilisimatuut
paasisaqarfigisinnaavaat.
Aajuna Manumina Lund
Jensen Ilulissani qimmit
sungiusarnerannut
qaaqquneqarsimasoq.
Forskere kan få viden om
slædehundekultur ved for

HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆDEHUNDEN I DAG

Nalitsinni inuiaqatigiit kulturiallu pillugit
eksempel at besøge og
interviewe slædekuske.
ilisimatusarneq, immikkuullarissumik
Her er Manumina Lund
ilisimatusarnerunngilaq, ilaatigulli
Jensen inviteret med til
træning af hunde
oqaluttuarisaanermi, etnologiimi kisialu
i Ilulissat.
naatsorsueqqisaarnermi periaatsit
assigiinngitsorpassuit atorneqartarlutik.
Inuit atassuteqarfiginiarnerannut kiisalu
Hvor mange slædehunde er der i Grønland i dag?
paasissutissanik qanorlu pissutsit
Hvad bruger man dem til? Hvilket forhold har
isumaqarfiginerannik katersuiniarnermi,
man til hundene? Og er slædehundekulturen
piffissap ingerlanerani teknologii nutaaq
i forandring?
nutaanik allaanerusunillu paasisaqarnermik
kinguneqarsinnaavoq.
Hvis man vil forstå den grønlandske slædehundekultur, og hvordan den har forandret sig til dét,
den er i dag, kan man bruge mange forskellige
metoder.
Udviklingen i antallet af slædehunde kan man
se i statistikker, der er baseret på, at man har
talt hundene med jævne mellemrum. Grønlands
Statistik har tal fra de sidste årtier online, og der
kan man se, hvordan hundetallet har udviklet sig.
Når man skal bruge statistik og sammenligne
antallet fra forskellige år, er det vigtigt at
undersøge, hvordan tallene er blevet til. Omfatter
tallene fx både de voksne hunde og hvalpene? Er
der forskel på, hvordan man har talt hundene i de
forskellige områder?
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Det kan også være svært at få overblik over, hvad
slædehundene bliver brugt til i Grønland i dag. Her
er man nødt til at finde kilder fra medier, artikler,
debatter, forskningsresultater og se på statistikker
for erhverv som fangst og turisme. Man er nødt
til at sammenligne og sammensætte den viden,
man får fra forskellige områder, for at få et
helhedsbillede.
Mange forskere og myndigheder bruger også
spørgeundersøgelser. Det kan enten være
skemaer, som man beder folk om at udfylde,
eller som man udfylder ved at interviewe folk.
Internettet og anden moderne teknologi har gjort
det meget nemmere at udsende og få svar på
spørgeundersøgelser, som kan laves online og
deles med mange mennesker.
Man kan også få viden om både slædehundekulturens forandringer og betydning i nutidens
Grønland gennem interview. Kulturforskere på
feltarbejde kan opleve og observere, hvordan

man bruger hunde. Og ved at tale med mange
mennesker og være en del af deres hverdag
kan forskerne få viden om, hvordan kulturen
forandrer sig. Fx har forskere levet sammen med
slædekuske og interviewet dem, og derved lært
mere om, hvordan man bruger hundene i dag, og
hvilket forhold man har til dem.
Fangere har også selv indsamlet og formidlet
vigtig viden om, hvordan deres slæderuter og
fangst har forandret
sig med klimaforandringer.
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Når befolkningen bidrager til forskning ved selv at
indsamle eller registrerer data kaldes det Citizen
Science.
Forskning i nutidens samfund og kultur er ikke én
bestemt videnskab, men bruger mange forskellige
metoder fra blandt andet historie, etnologi og
statistik. Og ny teknologi til at kommunikere med
folk og indsamle fakta og holdninger kan give ny og
anderledes viden med tiden.
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SUMINNGAANNIIT ILISIMAVARPUT?
– NALITSINNI QIMMEQ QIMUTTOQ
Fagimut atatillugu oqariaatsit:
Fagimut atatillugu atuarneq. Qimminik qimuttoqarnermi kulturi. Ineriartorneq
allanngornerlu. Silap pissusaata allanngorneri. Naatsorsueqqissaarineq, apersuinikkut
misissuineq apeqqarissaarnerlu.
Suliassaq sumut tunngasuua?
Atuartut atuagassiamik fagimut atatillugu amerlasuunik oqariaasertalinnik suliaqassapput.
Fagimut atatillugu oqariaatsit naleqquttumik nassuiaatitallit katikkaangamikkit, atuagassiaq
suliarisarpaat fagimullu atatillugu atuarnissaq sungiusarlugu. Atuagassiani allani atuartut
namminneq oqaatsitik atorlugit nassuiaatissanik ujartuitillutik, periusissatut aaqqissuussap
taassuma assiga atorsinnaavaat.
Atuartut sulerissappat?
Atuakkami oqaatsimiit/oqaaseqatigiinniit assigannik isumalinnut atassusiillutik
titaasassapput. Periarfissaasinnaasut tamaasa atuartut marlukkaarlutik ikioqatigiillutik
aallaqqaammut atuarsinnaavaat.
Atuaqatigiit oqaluuserisinnaavasi:
Atuagassiap imaa immissinnut oqaluttuareqqissiuk. Qimminik qimuttoqarnermik kulturi
missuiffiginiarlugu, periaatsit assigiinngitsut suut taagorsinnaavisigit? Atuagassiami
tupaallannartoqarpa? Atuagassiami oqaatsit assigiinngitsut inissitsitersigit, soorlu
qimmit amerlassusaat, apeqqarissaarnerit, apersuinikkut misissuineq kiisalu nammineq
ornigulluni sulineq il.il. Qimminik qimuttoqarnermik kulturi pillugu aamma nammineq
misissuisinnaavusi, paasissutissanillu katersuiniarnissinni nammineq periutsimik
toqqaallusi.

HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆDEHUNDEN I DAG
Faglige begreber:
Faglig læsning. Slædehundekultur. Udvikling og forandring. Klimaforandringer. Statistik,
spørgeundersøgelse og interview.
Hvad handler opgaven om?
Eleverne arbejder aktivt med en tekst, der har mange faglige begreber. Når eleverne
kobler faglige begreber med passende forklaringer, bearbejder de teksten og træner faglig
læsning. Eleverne kan bruge samme strategi ved andre tekster og prøve selv at finde
forklaringer med egne ord.
Hvad skal eleverne?
Eleverne skal trække streger mellem et ord/en sætning fra bogens tekst til andre ord og
sætninger, der har samme betydning. Eleverne kan starte med at læse alle mulighederne
igennem og hjælpes ad parvis.
I klassen kan I tale om:
Genfortæl indholdet af teksten for hinanden. Hvilke forskellige metoder til at undersøge
slædehundekultur kan I nævne? Hvordan har hundetallet udviklet sig, og hvordan ved vi det?
Var der noget, der overraskede i teksten? Lav mindmaps med forskellige ord fra teksten, fx
hundetal, interview, spørgeundersøgelse og feltarbejde m.fl. I kan også lave
jeres egen undersøgelse om slædehundekultur og vælge en metode til at indsamle viden.
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SULIASSANIK INERNILIINEQ
OPGAVELØSNING

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– NALITSINNI QIMMEQ QIMUTTOQ
Ullumikkut Kalaallit Nunaanni qassinik
qimuttunik qimmeqarpa? Sunut atorneqartarpat?
Qimminut pissutsit qanoq ippat? Qimuttunik
qimmeqarnermik kulturi allanngoriartorpa?
Kalaallit qimuttunik qimmeqarnermik
kulturiat qanoq ittuunersoq qanorlu
ullumikkut ittunngorsimanera
paaserusukkaanni, assigiinngitsorpassuarnik
periaaseqartoqarsinnaavoq.Qimmit
qimuttut piffissaq sivisunngitsukkaarlugu
kisinneqartarmata, amerlassusaasa
ineriartornerat naatsorsueqqissaarnikkut
kisitsisitigut takuneqarsinnaavoq. Kalaallit
Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfiup ukiuni
qulikkaani kingullerni kisitsisaataani, qimmit
amerlassusaat qanoq ineriartornikuunersut
internetsikkut toqqaannartumik
takuneqarsinnaavoq. Naatsorsueqqisaarneq
atorlugu ukiuni assigiinngitsuni kisitsisit
sanillersuutissagaanni, kisitsisit qanoq
pissarsiarineqarnikuunersut misissornissaat
pingaaruteqarpoq. Soorlu kisitsisini qimmit
inersimasut piaqqallu ilanngunneqarsimappat?

Sumiiffinni assigiinngitsuni qimminik kisitseriaatsit
assigiinngissuseqarpat?
Kalaallit Nunaanni qimmit qimuttut ullumikkut
qanoq atorneqarnersut ataatsimut isiginissaa
aamma ajornakusoorsinnaavoq. Taamaammat
tusagassiuutit, aviisini allaaserisat, oqallinnerit,
ilisimatuut misissuinerminni inerniliineri
kiisalu piniarnermik takornariaqarnermillu
inuussutissarsiutit kisitsisaataannik
naatsorsueqqissaarnerit misissuinerit
aallaavigisariaqarput. Pissutsit ataatsimut
paasiniassagaanni, sumiiffinni assigiinngitsuni
ilisimasat imminnut sanillersuullugillu
katiterneqartariaqarput.
Ilisimatuut pisortallu aamma
apersuinikkut misissuinerit atortarpaat.
Tamakkua skemaasinnaapput inunnut
immersoqquneqarsimasut imaluunniit
inuit apeqqarissaarneqarnerisigut
immersorneqarsimasut. Apersuinikkut
misissuinerit internetseqalerneratigut
allatigullu teknologiip nutaanngorneratigut,

inuppassuit internetsikku toqqaannartumik
apersorneqarsinnaalermata,
apersuinissaq akissutissarsinissarlu assut
ajornannginnerulernikuupput.
Kalaallit Nunaanni qimuttunik qimmeqarnermik
kulturip nalitsinni allanngoriartornera
qanorlu pingaaruteqartiginera aamma
apeqqarissaarnikkut paasiniarneqarsinnaapput.
Qimmit qanoq atorneqarnerat, kulturit
pillugit ilisimatuut namminneq sumiiffinni
najuullutik misigisaqarfigalugillu
alapernaassinnaavaat. Inuppassuarnik
apersuinermikkut kiisalu ilisimatuut
ulluinnarni namminneq najuunnermikkut,
kulturip qanoq allanngoriartornera aamma
paasisaqarfigisinnaavaat. Ilisimatuut
assersuutigalugu qimussertartut najugaqatigalugit
apeqqarissaartarnikuuaat, taamaalillutillu
qimmit ullumikkut qanoq atornerqarneri
qimmeqarnikkullu pissutsit paasisaqarfigisarlugit.
Piniartut aamma qimussimik
aqqutigisartakkamik piniarniarnermillu

silap pissusaata allanngoriartornerata
kinguneranik qanoq allanngornikuunerannut
tunngasut pillugit, piniartut namminneq
aamma pingaarutilinnik katersaqarlutillu
paasisaminnik ingerlatitseqqittarnikuupput.
Ilisimatuut paasiniaanerannut inuiaqatigiit
namminneq pissutsit pillugit katersinermikkut
nalunaarsuinermikkullu ikiuukkaangata, tamanna
taaneqartarpoq Citizen Science.

Assersuutigalugu
qimussertartut
tikeraarnerisigut
apeqqarissaarfiginerisigullu, qimuttunik
qimmeqarnermik
kulturi ilisimatuut
paasisaqarfigisinnaavaat.
Aajuna Manumina Lund
Jensen Ilulissani qimmit
sungiusarnerannut
qaaqquneqarsimasoq.
Forskere kan få viden om
slædehundekultur ved for

HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆDEHUNDEN I DAG

Nalitsinni inuiaqatigiit kulturiallu pillugit
eksempel at besøge og
interviewe slædekuske.
ilisimatusarneq, immikkuullarissumik
Her er Manumina Lund
ilisimatusarnerunngilaq, ilaatigulli
Jensen inviteret med til
træning af hunde
oqaluttuarisaanermi, etnologiimi kisialu
i Ilulissat.
naatsorsueqqisaarnermi periaatsit
assigiinngitsorpassuit atorneqartarlutik.
Inuit atassuteqarfiginiarnerannut kiisalu
Hvor mange slædehunde er der i Grønland i dag?
paasissutissanik qanorlu pissutsit
Hvad bruger man dem til? Hvilket forhold har
isumaqarfiginerannik katersuiniarnermi,
man til hundene? Og er slædehundekulturen
piffissap ingerlanerani teknologii nutaaq
i forandring?
nutaanik allaanerusunillu paasisaqarnermik
kinguneqarsinnaavoq.
Hvis man vil forstå den grønlandske slædehundekultur, og hvordan den har forandret sig til dét,
den er i dag, kan man bruge mange forskellige
metoder.
Udviklingen i antallet af slædehunde kan man
se i statistikker, der er baseret på, at man har
talt hundene med jævne mellemrum. Grønlands
Statistik har tal fra de sidste årtier online, og der
kan man se, hvordan hundetallet har udviklet sig.
Når man skal bruge statistik og sammenligne
antallet fra forskellige år, er det vigtigt at
undersøge, hvordan tallene er blevet til. Omfatter
tallene fx både de voksne hunde og hvalpene? Er
der forskel på, hvordan man har talt hundene i de
forskellige områder?

62

Det kan også være svært at få overblik over, hvad
slædehundene bliver brugt til i Grønland i dag. Her
er man nødt til at finde kilder fra medier, artikler,
debatter, forskningsresultater og se på statistikker
for erhverv som fangst og turisme. Man er nødt
til at sammenligne og sammensætte den viden,
man får fra forskellige områder, for at få et
helhedsbillede.
Mange forskere og myndigheder bruger også
spørgeundersøgelser. Det kan enten være
skemaer, som man beder folk om at udfylde,
eller som man udfylder ved at interviewe folk.
Internettet og anden moderne teknologi har gjort
det meget nemmere at udsende og få svar på
spørgeundersøgelser, som kan laves online og
deles med mange mennesker.
Man kan også få viden om både slædehundekulturens forandringer og betydning i nutidens
Grønland gennem interview. Kulturforskere på
feltarbejde kan opleve og observere, hvordan

man bruger hunde. Og ved at tale med mange
mennesker og være en del af deres hverdag
kan forskerne få viden om, hvordan kulturen
forandrer sig. Fx har forskere levet sammen med
slædekuske og interviewet dem, og derved lært
mere om, hvordan man bruger hundene i dag, og
hvilket forhold man har til dem.
Fangere har også selv indsamlet og formidlet
vigtig viden om, hvordan deres slæderuter og
fangst har forandret
sig med klimaforandringer.
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Når befolkningen bidrager til forskning ved selv at
indsamle eller registrerer data kaldes det Citizen
Science.
Forskning i nutidens samfund og kultur er ikke én
bestemt videnskab, men bruger mange forskellige
metoder fra blandt andet historie, etnologi og
statistik. Og ny teknologi til at kommunikere med
folk og indsamle fakta og holdninger kan give ny og
anderledes viden med tiden.
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Atuakkami oqaatsit atorneqartut
Ord fra teksten

Nassuiaat
Forklaring

Qimminik qimuttoqarnermik kulturi
Slædehundekultur

Sumiiffinni assigiinngitsuni qimmeqariaatsit. Qimmit sunik
nerukkarneqartarneri, qanoq pituttorneqartarneri qanoq
ittunillu qimmit qalipaateqarneri assigiinngissinnaasarput.
Den måde man holder hunde på forskellige steder. Der kan
være forskelle i, hvad man fodrer hundene med, hvordan
man spænder dem for, og hvilke farver hundene har.

Naatsorsueqqissaarineq
Slædehundekultur

Kisitsisinik katersineq. Kisitsisit ukiorpassuarni
toqqorsimaneqartarput, kisitsisit ukioq manna pisat
ukiunik qulinik imaluunniit ukiunik hunnorujunik
pisoqaassusilinnut sanillersuunneqarsinnaanngorlugit.
Indsamling af tal. Tallene bliver opbevaret i mange år,
så man kan sammenligne tal fra i år med tal der 10 eller
100 år gamle.

Apersuinikkut misissuineq
Spørgeundersøgelse

Arlaat pillugu inuit amerlasuut ilisimasaat taakkua
tamaasa assigiimmik aperisarlugit ilisimatuut
paasiniarsinnaavaat. Apeqqutit skemaniittut aqerluusamik
imaluunniit PC atorlugu immersorneqarsinnaapput.
Forskere kan finde ud af hvad mange folk ved om et emne
ved at stille dem alle sammen de samme spørgsmål.
Spørgsmålene er i et skema som kan udfyldes med blyant
eller på PC.

Apeqqarissaarneq
Interview

Arlaat aalajangersimasoq pillugu ilisimasat, inuk ataaseq
ilisimatuut oqaloqatigigaangassuk. Oqaatigineqartut
ilisimatuup videomut immiussinnaavai, angerlamut
apuukkuni tusaaqqissinnaaniassagamigit.
Når en forsker taler med en enkel person om hvad han
eller hun ved om et bestemt emne. Forskeren kan optage
det der bliver sagt på video, så man kan se og høre det igen,
når man kommer hjem.
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SULIASSANIK INERNILIINEQ
OPGAVELØSNING

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– NALITSINNI QIMMEQ QIMUTTOQ
Ullumikkut Kalaallit Nunaanni qassinik
qimuttunik qimmeqarpa? Sunut atorneqartarpat?
Qimminut pissutsit qanoq ippat? Qimuttunik
qimmeqarnermik kulturi allanngoriartorpa?
Kalaallit qimuttunik qimmeqarnermik
kulturiat qanoq ittuunersoq qanorlu
ullumikkut ittunngorsimanera
paaserusukkaanni, assigiinngitsorpassuarnik
periaaseqartoqarsinnaavoq.Qimmit
qimuttut piffissaq sivisunngitsukkaarlugu
kisinneqartarmata, amerlassusaasa
ineriartornerat naatsorsueqqissaarnikkut
kisitsisitigut takuneqarsinnaavoq. Kalaallit
Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfiup ukiuni
qulikkaani kingullerni kisitsisaataani, qimmit
amerlassusaat qanoq ineriartornikuunersut
internetsikkut toqqaannartumik
takuneqarsinnaavoq. Naatsorsueqqisaarneq
atorlugu ukiuni assigiinngitsuni kisitsisit
sanillersuutissagaanni, kisitsisit qanoq
pissarsiarineqarnikuunersut misissornissaat
pingaaruteqarpoq. Soorlu kisitsisini qimmit
inersimasut piaqqallu ilanngunneqarsimappat?

Sumiiffinni assigiinngitsuni qimminik kisitseriaatsit
assigiinngissuseqarpat?
Kalaallit Nunaanni qimmit qimuttut ullumikkut
qanoq atorneqarnersut ataatsimut isiginissaa
aamma ajornakusoorsinnaavoq. Taamaammat
tusagassiuutit, aviisini allaaserisat, oqallinnerit,
ilisimatuut misissuinerminni inerniliineri
kiisalu piniarnermik takornariaqarnermillu
inuussutissarsiutit kisitsisaataannik
naatsorsueqqissaarnerit misissuinerit
aallaavigisariaqarput. Pissutsit ataatsimut
paasiniassagaanni, sumiiffinni assigiinngitsuni
ilisimasat imminnut sanillersuullugillu
katiterneqartariaqarput.
Ilisimatuut pisortallu aamma
apersuinikkut misissuinerit atortarpaat.
Tamakkua skemaasinnaapput inunnut
immersoqquneqarsimasut imaluunniit
inuit apeqqarissaarneqarnerisigut
immersorneqarsimasut. Apersuinikkut
misissuinerit internetseqalerneratigut
allatigullu teknologiip nutaanngorneratigut,

inuppassuit internetsikku toqqaannartumik
apersorneqarsinnaalermata,
apersuinissaq akissutissarsinissarlu assut
ajornannginnerulernikuupput.
Kalaallit Nunaanni qimuttunik qimmeqarnermik
kulturip nalitsinni allanngoriartornera
qanorlu pingaaruteqartiginera aamma
apeqqarissaarnikkut paasiniarneqarsinnaapput.
Qimmit qanoq atorneqarnerat, kulturit
pillugit ilisimatuut namminneq sumiiffinni
najuullutik misigisaqarfigalugillu
alapernaassinnaavaat. Inuppassuarnik
apersuinermikkut kiisalu ilisimatuut
ulluinnarni namminneq najuunnermikkut,
kulturip qanoq allanngoriartornera aamma
paasisaqarfigisinnaavaat. Ilisimatuut
assersuutigalugu qimussertartut najugaqatigalugit
apeqqarissaartarnikuuaat, taamaalillutillu
qimmit ullumikkut qanoq atornerqarneri
qimmeqarnikkullu pissutsit paasisaqarfigisarlugit.
Piniartut aamma qimussimik
aqqutigisartakkamik piniarniarnermillu

silap pissusaata allanngoriartornerata
kinguneranik qanoq allanngornikuunerannut
tunngasut pillugit, piniartut namminneq
aamma pingaarutilinnik katersaqarlutillu
paasisaminnik ingerlatitseqqittarnikuupput.
Ilisimatuut paasiniaanerannut inuiaqatigiit
namminneq pissutsit pillugit katersinermikkut
nalunaarsuinermikkullu ikiuukkaangata, tamanna
taaneqartarpoq Citizen Science.

Assersuutigalugu
qimussertartut
tikeraarnerisigut
apeqqarissaarfiginerisigullu, qimuttunik
qimmeqarnermik
kulturi ilisimatuut
paasisaqarfigisinnaavaat.
Aajuna Manumina Lund
Jensen Ilulissani qimmit
sungiusarnerannut
qaaqquneqarsimasoq.
Forskere kan få viden om
slædehundekultur ved for

HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆDEHUNDEN I DAG

Nalitsinni inuiaqatigiit kulturiallu pillugit
eksempel at besøge og
interviewe slædekuske.
ilisimatusarneq, immikkuullarissumik
Her er Manumina Lund
ilisimatusarnerunngilaq, ilaatigulli
Jensen inviteret med til
træning af hunde
oqaluttuarisaanermi, etnologiimi kisialu
i Ilulissat.
naatsorsueqqisaarnermi periaatsit
assigiinngitsorpassuit atorneqartarlutik.
Inuit atassuteqarfiginiarnerannut kiisalu
Hvor mange slædehunde er der i Grønland i dag?
paasissutissanik qanorlu pissutsit
Hvad bruger man dem til? Hvilket forhold har
isumaqarfiginerannik katersuiniarnermi,
man til hundene? Og er slædehundekulturen
piffissap ingerlanerani teknologii nutaaq
i forandring?
nutaanik allaanerusunillu paasisaqarnermik
kinguneqarsinnaavoq.
Hvis man vil forstå den grønlandske slædehundekultur, og hvordan den har forandret sig til dét,
den er i dag, kan man bruge mange forskellige
metoder.
Udviklingen i antallet af slædehunde kan man
se i statistikker, der er baseret på, at man har
talt hundene med jævne mellemrum. Grønlands
Statistik har tal fra de sidste årtier online, og der
kan man se, hvordan hundetallet har udviklet sig.
Når man skal bruge statistik og sammenligne
antallet fra forskellige år, er det vigtigt at
undersøge, hvordan tallene er blevet til. Omfatter
tallene fx både de voksne hunde og hvalpene? Er
der forskel på, hvordan man har talt hundene i de
forskellige områder?
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Det kan også være svært at få overblik over, hvad
slædehundene bliver brugt til i Grønland i dag. Her
er man nødt til at finde kilder fra medier, artikler,
debatter, forskningsresultater og se på statistikker
for erhverv som fangst og turisme. Man er nødt
til at sammenligne og sammensætte den viden,
man får fra forskellige områder, for at få et
helhedsbillede.
Mange forskere og myndigheder bruger også
spørgeundersøgelser. Det kan enten være
skemaer, som man beder folk om at udfylde,
eller som man udfylder ved at interviewe folk.
Internettet og anden moderne teknologi har gjort
det meget nemmere at udsende og få svar på
spørgeundersøgelser, som kan laves online og
deles med mange mennesker.
Man kan også få viden om både slædehundekulturens forandringer og betydning i nutidens
Grønland gennem interview. Kulturforskere på
feltarbejde kan opleve og observere, hvordan

man bruger hunde. Og ved at tale med mange
mennesker og være en del af deres hverdag
kan forskerne få viden om, hvordan kulturen
forandrer sig. Fx har forskere levet sammen med
slædekuske og interviewet dem, og derved lært
mere om, hvordan man bruger hundene i dag, og
hvilket forhold man har til dem.
Fangere har også selv indsamlet og formidlet
vigtig viden om, hvordan deres slæderuter og
fangst har forandret
sig med klimaforandringer.
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Når befolkningen bidrager til forskning ved selv at
indsamle eller registrerer data kaldes det Citizen
Science.
Forskning i nutidens samfund og kultur er ikke én
bestemt videnskab, men bruger mange forskellige
metoder fra blandt andet historie, etnologi og
statistik. Og ny teknologi til at kommunikere med
folk og indsamle fakta og holdninger kan give ny og
anderledes viden med tiden.
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Oqaaseqatigiit allaaserisameersut
Sætning fra teksten

Oqaatsit allat atorlugit nassuiaat
Forklaring med andre ord

Kisitsisit qanoq ililluni pineqarsimaneri
misissorneqarsinnaavoq. Sumiiffinni
assigiinngitsuni qimminik kisitseriaaseq
assigiinngissimava?

Qimminik kisitsigaanni, tamani assigiimmik
kisitseriaaseqarnissaq eqqaamasariaqarpoq.
Assersuutigalugu qimmit piniutigineqarsimasut
ilanngunnissaat eqqaamasariaqarpoq.

Man skal undersøge hvordan tallene er blevet til.
Er der forskel på, hvordan man har talt hundene i
de forskellige områder?

Når man tæller hunde, skal man huske at gøre det på
samme måde alle steder. Man må fx ikke glemme at
tælle de hunde, som er med på fangst.

Pissutsit ataatsimut paasiniassagaanni,
sumiiffinni assigiinngitsuni ilisimasat imminnut
sanillersuullugillu katiterneqartariaqarput.

Kalaallit Nunaanni tamani qimmit tamaasa
ilisimasaqarfigerusukkaanni, inuk aalajangersimasoq
ataaseq kisiat apersorneqarsinnaanngilaq.
Pissutsit tamaasa apeqqutaatillugit naggataatigut
paasisaqassagaanni, paasissutissat sumiiffinnit
amerlasuneersut imminnut katitertariaqarput.

Man er nødt til at sammenligne og sammensætte
den viden, man får fra forskellige områder, for at
få et helhedsbillede.

Hvis man vil vide noget om alle hunde i hele
Grønland, er der ikke en bestemt person man kan
spørge. Man bliver nødt til at sætte oplysninger
sammen fra mange steder, så man til sidst har
et overblik.
Kulturit pillugit ilisimatuut namminneq
sumiiffinnut ornigullutik qanoq qimmit
atorneqarneri misigisaqarfigalugillu
alaatsinaassinnaavaat.
Kulturforskere på feltarbejde kan opleve og
observere, hvordan man bruger hunde.

Piniartut nammineq aamma paasissutissanik
katersillutillu paasititsiniaasarnikuupput.
Fangere har også selv indsamlet og formidlet
vigtig viden.

Inuit qimmiminnik qanoq atuisarnersut paasiniarlugu,
ilisimatuut ulluni arlalinni inuit najugaqarfigisarpaat.
Qimussertartut qimmiminnut pissuseqarsinnaapput
oqaasiinnarnik nassuiaruminaatsunik, ilisimatuunut
namminneq takutissorlugit paasiuminarnerusunik.
Nogle forskere flytter ind hos folk i flere dage for at
se hvordan de bruger deres hunde. Hundekuske kan
gøre ting med deres hunde som er nemme at vise
forskeren, men svære at forklare med ord.
Qimussertartut piniartullu qimmitik pillugit
oqaluttuarlutillu allaaserisaqaraangata, ilisimasaat
allanut iluaqutaasinnaasarput.
Når hundekuske og fangere fortæller om deres
hunde og skriver ting ned, kan andre få glæde af
deres viden.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– NALITSINNI QIMMEQ QIMUTTOQ
Ullumikkut Kalaallit Nunaanni qassinik
qimuttunik qimmeqarpa? Sunut atorneqartarpat?
Qimminut pissutsit qanoq ippat? Qimuttunik
qimmeqarnermik kulturi allanngoriartorpa?
Kalaallit qimuttunik qimmeqarnermik
kulturiat qanoq ittuunersoq qanorlu
ullumikkut ittunngorsimanera
paaserusukkaanni, assigiinngitsorpassuarnik
periaaseqartoqarsinnaavoq.Qimmit
qimuttut piffissaq sivisunngitsukkaarlugu
kisinneqartarmata, amerlassusaasa
ineriartornerat naatsorsueqqissaarnikkut
kisitsisitigut takuneqarsinnaavoq. Kalaallit
Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfiup ukiuni
qulikkaani kingullerni kisitsisaataani, qimmit
amerlassusaat qanoq ineriartornikuunersut
internetsikkut toqqaannartumik
takuneqarsinnaavoq. Naatsorsueqqisaarneq
atorlugu ukiuni assigiinngitsuni kisitsisit
sanillersuutissagaanni, kisitsisit qanoq
pissarsiarineqarnikuunersut misissornissaat
pingaaruteqarpoq. Soorlu kisitsisini qimmit
inersimasut piaqqallu ilanngunneqarsimappat?

Sumiiffinni assigiinngitsuni qimminik kisitseriaatsit
assigiinngissuseqarpat?
Kalaallit Nunaanni qimmit qimuttut ullumikkut
qanoq atorneqarnersut ataatsimut isiginissaa
aamma ajornakusoorsinnaavoq. Taamaammat
tusagassiuutit, aviisini allaaserisat, oqallinnerit,
ilisimatuut misissuinerminni inerniliineri
kiisalu piniarnermik takornariaqarnermillu
inuussutissarsiutit kisitsisaataannik
naatsorsueqqissaarnerit misissuinerit
aallaavigisariaqarput. Pissutsit ataatsimut
paasiniassagaanni, sumiiffinni assigiinngitsuni
ilisimasat imminnut sanillersuullugillu
katiterneqartariaqarput.
Ilisimatuut pisortallu aamma
apersuinikkut misissuinerit atortarpaat.
Tamakkua skemaasinnaapput inunnut
immersoqquneqarsimasut imaluunniit
inuit apeqqarissaarneqarnerisigut
immersorneqarsimasut. Apersuinikkut
misissuinerit internetseqalerneratigut
allatigullu teknologiip nutaanngorneratigut,

inuppassuit internetsikku toqqaannartumik
apersorneqarsinnaalermata,
apersuinissaq akissutissarsinissarlu assut
ajornannginnerulernikuupput.
Kalaallit Nunaanni qimuttunik qimmeqarnermik
kulturip nalitsinni allanngoriartornera
qanorlu pingaaruteqartiginera aamma
apeqqarissaarnikkut paasiniarneqarsinnaapput.
Qimmit qanoq atorneqarnerat, kulturit
pillugit ilisimatuut namminneq sumiiffinni
najuullutik misigisaqarfigalugillu
alapernaassinnaavaat. Inuppassuarnik
apersuinermikkut kiisalu ilisimatuut
ulluinnarni namminneq najuunnermikkut,
kulturip qanoq allanngoriartornera aamma
paasisaqarfigisinnaavaat. Ilisimatuut
assersuutigalugu qimussertartut najugaqatigalugit
apeqqarissaartarnikuuaat, taamaalillutillu
qimmit ullumikkut qanoq atornerqarneri
qimmeqarnikkullu pissutsit paasisaqarfigisarlugit.
Piniartut aamma qimussimik
aqqutigisartakkamik piniarniarnermillu

silap pissusaata allanngoriartornerata
kinguneranik qanoq allanngornikuunerannut
tunngasut pillugit, piniartut namminneq
aamma pingaarutilinnik katersaqarlutillu
paasisaminnik ingerlatitseqqittarnikuupput.
Ilisimatuut paasiniaanerannut inuiaqatigiit
namminneq pissutsit pillugit katersinermikkut
nalunaarsuinermikkullu ikiuukkaangata, tamanna
taaneqartarpoq Citizen Science.

Assersuutigalugu
qimussertartut
tikeraarnerisigut
apeqqarissaarfiginerisigullu, qimuttunik
qimmeqarnermik
kulturi ilisimatuut
paasisaqarfigisinnaavaat.
Aajuna Manumina Lund
Jensen Ilulissani qimmit
sungiusarnerannut
qaaqquneqarsimasoq.
Forskere kan få viden om
slædehundekultur ved for

HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆDEHUNDEN I DAG

Nalitsinni inuiaqatigiit kulturiallu pillugit
eksempel at besøge og
interviewe slædekuske.
ilisimatusarneq, immikkuullarissumik
Her er Manumina Lund
ilisimatusarnerunngilaq, ilaatigulli
Jensen inviteret med til
træning af hunde
oqaluttuarisaanermi, etnologiimi kisialu
i Ilulissat.
naatsorsueqqisaarnermi periaatsit
assigiinngitsorpassuit atorneqartarlutik.
Inuit atassuteqarfiginiarnerannut kiisalu
Hvor mange slædehunde er der i Grønland i dag?
paasissutissanik qanorlu pissutsit
Hvad bruger man dem til? Hvilket forhold har
isumaqarfiginerannik katersuiniarnermi,
man til hundene? Og er slædehundekulturen
piffissap ingerlanerani teknologii nutaaq
i forandring?
nutaanik allaanerusunillu paasisaqarnermik
kinguneqarsinnaavoq.
Hvis man vil forstå den grønlandske slædehundekultur, og hvordan den har forandret sig til dét,
den er i dag, kan man bruge mange forskellige
metoder.
Udviklingen i antallet af slædehunde kan man
se i statistikker, der er baseret på, at man har
talt hundene med jævne mellemrum. Grønlands
Statistik har tal fra de sidste årtier online, og der
kan man se, hvordan hundetallet har udviklet sig.
Når man skal bruge statistik og sammenligne
antallet fra forskellige år, er det vigtigt at
undersøge, hvordan tallene er blevet til. Omfatter
tallene fx både de voksne hunde og hvalpene? Er
der forskel på, hvordan man har talt hundene i de
forskellige områder?
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Det kan også være svært at få overblik over, hvad
slædehundene bliver brugt til i Grønland i dag. Her
er man nødt til at finde kilder fra medier, artikler,
debatter, forskningsresultater og se på statistikker
for erhverv som fangst og turisme. Man er nødt
til at sammenligne og sammensætte den viden,
man får fra forskellige områder, for at få et
helhedsbillede.
Mange forskere og myndigheder bruger også
spørgeundersøgelser. Det kan enten være
skemaer, som man beder folk om at udfylde,
eller som man udfylder ved at interviewe folk.
Internettet og anden moderne teknologi har gjort
det meget nemmere at udsende og få svar på
spørgeundersøgelser, som kan laves online og
deles med mange mennesker.
Man kan også få viden om både slædehundekulturens forandringer og betydning i nutidens
Grønland gennem interview. Kulturforskere på
feltarbejde kan opleve og observere, hvordan

man bruger hunde. Og ved at tale med mange
mennesker og være en del af deres hverdag
kan forskerne få viden om, hvordan kulturen
forandrer sig. Fx har forskere levet sammen med
slædekuske og interviewet dem, og derved lært
mere om, hvordan man bruger hundene i dag, og
hvilket forhold man har til dem.
Fangere har også selv indsamlet og formidlet
vigtig viden om, hvordan deres slæderuter og
fangst har forandret
sig med klimaforandringer.
63
Når befolkningen bidrager til forskning ved selv at
indsamle eller registrerer data kaldes det Citizen
Science.
Forskning i nutidens samfund og kultur er ikke én
bestemt videnskab, men bruger mange forskellige
metoder fra blandt andet historie, etnologi og
statistik. Og ny teknologi til at kommunikere med
folk og indsamle fakta og holdninger kan give ny og
anderledes viden med tiden.
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TAMAKKUA
SUMINNGAANNIIT ILISIMAVAGUT?
– QIMMEQ QIMUTTOQ NALITSINNI
HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆDEHUNDEN I DAG
Kalaallit Nunaanni nalitsinni qimmimut
qimuttumut atatillugu kulturi qanoq
paasiniaaffigineqarsinnaanersoq
pillugu atuakkami allassimasoqarpoq.
Tamani assigiinngitsorpassuarnik
periaaseqartoqarpoq.

I bogen står der en tekst, der handler om,
hvordan man kan få viden om nutidens
slædehundekultur i Grønland. Man bruger
mange forskellige metoder.
Nu skal du skal finde den forklaring, der
passer til ordene fra teksten.

Atuakkami oqaatsinut atorneqartunut
nassuiaat naleqquttoq maannakkut
nassaariniassavat.
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ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– NALITSINNI QIMMEQ QIMUTTOQ
Ullumikkut Kalaallit Nunaanni qassinik
qimuttunik qimmeqarpa? Sunut atorneqartarpat?
Qimminut pissutsit qanoq ippat? Qimuttunik
qimmeqarnermik kulturi allanngoriartorpa?
Kalaallit qimuttunik qimmeqarnermik
kulturiat qanoq ittuunersoq qanorlu
ullumikkut ittunngorsimanera
paaserusukkaanni, assigiinngitsorpassuarnik
periaaseqartoqarsinnaavoq.Qimmit
qimuttut piffissaq sivisunngitsukkaarlugu
kisinneqartarmata, amerlassusaasa
ineriartornerat naatsorsueqqissaarnikkut
kisitsisitigut takuneqarsinnaavoq. Kalaallit
Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfiup ukiuni
qulikkaani kingullerni kisitsisaataani, qimmit
amerlassusaat qanoq ineriartornikuunersut
internetsikkut toqqaannartumik
takuneqarsinnaavoq. Naatsorsueqqisaarneq
atorlugu ukiuni assigiinngitsuni kisitsisit
sanillersuutissagaanni, kisitsisit qanoq
pissarsiarineqarnikuunersut misissornissaat
pingaaruteqarpoq. Soorlu kisitsisini qimmit
inersimasut piaqqallu ilanngunneqarsimappat?

Sumiiffinni assigiinngitsuni qimminik kisitseriaatsit
assigiinngissuseqarpat?
Kalaallit Nunaanni qimmit qimuttut ullumikkut
qanoq atorneqarnersut ataatsimut isiginissaa
aamma ajornakusoorsinnaavoq. Taamaammat
tusagassiuutit, aviisini allaaserisat, oqallinnerit,
ilisimatuut misissuinerminni inerniliineri
kiisalu piniarnermik takornariaqarnermillu
inuussutissarsiutit kisitsisaataannik
naatsorsueqqissaarnerit misissuinerit
aallaavigisariaqarput. Pissutsit ataatsimut
paasiniassagaanni, sumiiffinni assigiinngitsuni
ilisimasat imminnut sanillersuullugillu
katiterneqartariaqarput.
Ilisimatuut pisortallu aamma
apersuinikkut misissuinerit atortarpaat.
Tamakkua skemaasinnaapput inunnut
immersoqquneqarsimasut imaluunniit
inuit apeqqarissaarneqarnerisigut
immersorneqarsimasut. Apersuinikkut
misissuinerit internetseqalerneratigut
allatigullu teknologiip nutaanngorneratigut,

inuppassuit internetsikku toqqaannartumik
apersorneqarsinnaalermata,
apersuinissaq akissutissarsinissarlu assut
ajornannginnerulernikuupput.
Kalaallit Nunaanni qimuttunik qimmeqarnermik
kulturip nalitsinni allanngoriartornera
qanorlu pingaaruteqartiginera aamma
apeqqarissaarnikkut paasiniarneqarsinnaapput.
Qimmit qanoq atorneqarnerat, kulturit
pillugit ilisimatuut namminneq sumiiffinni
najuullutik misigisaqarfigalugillu
alapernaassinnaavaat. Inuppassuarnik
apersuinermikkut kiisalu ilisimatuut
ulluinnarni namminneq najuunnermikkut,
kulturip qanoq allanngoriartornera aamma
paasisaqarfigisinnaavaat. Ilisimatuut
assersuutigalugu qimussertartut najugaqatigalugit
apeqqarissaartarnikuuaat, taamaalillutillu
qimmit ullumikkut qanoq atornerqarneri
qimmeqarnikkullu pissutsit paasisaqarfigisarlugit.
Piniartut aamma qimussimik
aqqutigisartakkamik piniarniarnermillu

silap pissusaata allanngoriartornerata
kinguneranik qanoq allanngornikuunerannut
tunngasut pillugit, piniartut namminneq
aamma pingaarutilinnik katersaqarlutillu
paasisaminnik ingerlatitseqqittarnikuupput.
Ilisimatuut paasiniaanerannut inuiaqatigiit
namminneq pissutsit pillugit katersinermikkut
nalunaarsuinermikkullu ikiuukkaangata, tamanna
taaneqartarpoq Citizen Science.

Assersuutigalugu
qimussertartut
tikeraarnerisigut
apeqqarissaarfiginerisigullu, qimuttunik
qimmeqarnermik
kulturi ilisimatuut
paasisaqarfigisinnaavaat.
Aajuna Manumina Lund
Jensen Ilulissani qimmit
sungiusarnerannut
qaaqquneqarsimasoq.
Forskere kan få viden om
slædehundekultur ved for

HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆDEHUNDEN I DAG

Nalitsinni inuiaqatigiit kulturiallu pillugit
eksempel at besøge og
interviewe slædekuske.
ilisimatusarneq, immikkuullarissumik
Her er Manumina Lund
ilisimatusarnerunngilaq, ilaatigulli
Jensen inviteret med til
træning af hunde
oqaluttuarisaanermi, etnologiimi kisialu
i Ilulissat.
naatsorsueqqisaarnermi periaatsit
assigiinngitsorpassuit atorneqartarlutik.
Inuit atassuteqarfiginiarnerannut kiisalu
Hvor mange slædehunde er der i Grønland i dag?
paasissutissanik qanorlu pissutsit
Hvad bruger man dem til? Hvilket forhold har
isumaqarfiginerannik katersuiniarnermi,
man til hundene? Og er slædehundekulturen
piffissap ingerlanerani teknologii nutaaq
i forandring?
nutaanik allaanerusunillu paasisaqarnermik
kinguneqarsinnaavoq.
Hvis man vil forstå den grønlandske slædehundekultur, og hvordan den har forandret sig til dét,
den er i dag, kan man bruge mange forskellige
metoder.
Udviklingen i antallet af slædehunde kan man
se i statistikker, der er baseret på, at man har
talt hundene med jævne mellemrum. Grønlands
Statistik har tal fra de sidste årtier online, og der
kan man se, hvordan hundetallet har udviklet sig.
Når man skal bruge statistik og sammenligne
antallet fra forskellige år, er det vigtigt at
undersøge, hvordan tallene er blevet til. Omfatter
tallene fx både de voksne hunde og hvalpene? Er
der forskel på, hvordan man har talt hundene i de
forskellige områder?
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Det kan også være svært at få overblik over, hvad
slædehundene bliver brugt til i Grønland i dag. Her
er man nødt til at finde kilder fra medier, artikler,
debatter, forskningsresultater og se på statistikker
for erhverv som fangst og turisme. Man er nødt
til at sammenligne og sammensætte den viden,
man får fra forskellige områder, for at få et
helhedsbillede.
Mange forskere og myndigheder bruger også
spørgeundersøgelser. Det kan enten være
skemaer, som man beder folk om at udfylde,
eller som man udfylder ved at interviewe folk.
Internettet og anden moderne teknologi har gjort
det meget nemmere at udsende og få svar på
spørgeundersøgelser, som kan laves online og
deles med mange mennesker.
Man kan også få viden om både slædehundekulturens forandringer og betydning i nutidens
Grønland gennem interview. Kulturforskere på
feltarbejde kan opleve og observere, hvordan

man bruger hunde. Og ved at tale med mange
mennesker og være en del af deres hverdag
kan forskerne få viden om, hvordan kulturen
forandrer sig. Fx har forskere levet sammen med
slædekuske og interviewet dem, og derved lært
mere om, hvordan man bruger hundene i dag, og
hvilket forhold man har til dem.
Fangere har også selv indsamlet og formidlet
vigtig viden om, hvordan deres slæderuter og
fangst har forandret
sig med klimaforandringer.
63
Når befolkningen bidrager til forskning ved selv at
indsamle eller registrerer data kaldes det Citizen
Science.
Forskning i nutidens samfund og kultur er ikke én
bestemt videnskab, men bruger mange forskellige
metoder fra blandt andet historie, etnologi og
statistik. Og ny teknologi til at kommunikere med
folk og indsamle fakta og holdninger kan give ny og
anderledes viden med tiden.
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Suliaqaqatigiit oqaasii
Ord i teksten
Titaruk / Træk streg

Qimuttumik
qimmeqarnermik
kulturi
Slædehundekultur

Titaruk
Træk streg
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Nassuiaat
Forklaring
Kisitsisinik katersineq. Kisitsisit ukiorpassuarni toqqorsimaneqartarput, kisitsisit
ukioq manna pisat ukiunik qulinik imaluunniit ukiunik hunnorujunik pisoqaassusilinnut sanillersuunneqarsinnaanngorlugit.
Indsamling af tal. Tallene bliver opbevaret
i mange år, så man kan sammenligne tal fra
i år med tal der 10 eller 100 år gamle.
Sumiiffinni assigiinngitsuni qanoq
qimmeqariaaseqarneq. Qimmit
sunik nerukkarneqartarnerat, qanoq
pituttorneqartarnerat qimmillu
qanoq ittunillu qalipaateqarnerat
assigiinngissuseqarsinnaapput.

Naatsorsueqqissaarineq
Statistik

Den måde man holder hunde på forskellige
steder. Der kan være forskelle i, hvad man
fodrer hundene med, hvordan man spænder
dem for, og hvilke farver hundene har.
Arlaat aalajangersimasoq pillugu ilisimasat, inuk ataaseq ilisimatuut oqaloqatigigaangassuk. Oqaatigineqartut ilisimatuup
videomut immiussinnaavai, angerlamut
apuukkuni tusaaqqissinnaaniassagamigit.

Apersuinikkut
misissuineq
Spørgeundersøgelse

Apeqqarissaarneq
Interview

Når en forsker taler med en enkelt person
om, hvad han eller hun ved om et bestemt
emne. Forskeren kan optage det, der bliver
sagt på video, så man kan se og høre det
igen, når man kommer hjem.
Arlaat pillugu inuit amerlasuut ilisimasaat
taakkua tamaasa assigiimmik aperisarlugit
ilisimatuut paasiniarsinnaavaat. Apeqqutit
skemaniittut aqerluusamik imaluunniit PC
atorlugu immersorneqarsinnaapput.
Forskere kan finde ud af, hvad mange
folk ved om et emne ved at stille dem
alle sammen de samme spørgsmål.
Spørgsmålene er i et skema som kan
udfyldes med blyant eller på PC.

2/3

98

ATUARTUT SULIASSAAT
ELEVOPGAVE

SUMINNGAANNIIT TAMANNA ILISIMAVARPUT?
– NALITSINNI QIMMEQ QIMUTTOQ
Ullumikkut Kalaallit Nunaanni qassinik
qimuttunik qimmeqarpa? Sunut atorneqartarpat?
Qimminut pissutsit qanoq ippat? Qimuttunik
qimmeqarnermik kulturi allanngoriartorpa?
Kalaallit qimuttunik qimmeqarnermik
kulturiat qanoq ittuunersoq qanorlu
ullumikkut ittunngorsimanera
paaserusukkaanni, assigiinngitsorpassuarnik
periaaseqartoqarsinnaavoq.Qimmit
qimuttut piffissaq sivisunngitsukkaarlugu
kisinneqartarmata, amerlassusaasa
ineriartornerat naatsorsueqqissaarnikkut
kisitsisitigut takuneqarsinnaavoq. Kalaallit
Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfiup ukiuni
qulikkaani kingullerni kisitsisaataani, qimmit
amerlassusaat qanoq ineriartornikuunersut
internetsikkut toqqaannartumik
takuneqarsinnaavoq. Naatsorsueqqisaarneq
atorlugu ukiuni assigiinngitsuni kisitsisit
sanillersuutissagaanni, kisitsisit qanoq
pissarsiarineqarnikuunersut misissornissaat
pingaaruteqarpoq. Soorlu kisitsisini qimmit
inersimasut piaqqallu ilanngunneqarsimappat?

Sumiiffinni assigiinngitsuni qimminik kisitseriaatsit
assigiinngissuseqarpat?
Kalaallit Nunaanni qimmit qimuttut ullumikkut
qanoq atorneqarnersut ataatsimut isiginissaa
aamma ajornakusoorsinnaavoq. Taamaammat
tusagassiuutit, aviisini allaaserisat, oqallinnerit,
ilisimatuut misissuinerminni inerniliineri
kiisalu piniarnermik takornariaqarnermillu
inuussutissarsiutit kisitsisaataannik
naatsorsueqqissaarnerit misissuinerit
aallaavigisariaqarput. Pissutsit ataatsimut
paasiniassagaanni, sumiiffinni assigiinngitsuni
ilisimasat imminnut sanillersuullugillu
katiterneqartariaqarput.
Ilisimatuut pisortallu aamma
apersuinikkut misissuinerit atortarpaat.
Tamakkua skemaasinnaapput inunnut
immersoqquneqarsimasut imaluunniit
inuit apeqqarissaarneqarnerisigut
immersorneqarsimasut. Apersuinikkut
misissuinerit internetseqalerneratigut
allatigullu teknologiip nutaanngorneratigut,

inuppassuit internetsikku toqqaannartumik
apersorneqarsinnaalermata,
apersuinissaq akissutissarsinissarlu assut
ajornannginnerulernikuupput.
Kalaallit Nunaanni qimuttunik qimmeqarnermik
kulturip nalitsinni allanngoriartornera
qanorlu pingaaruteqartiginera aamma
apeqqarissaarnikkut paasiniarneqarsinnaapput.
Qimmit qanoq atorneqarnerat, kulturit
pillugit ilisimatuut namminneq sumiiffinni
najuullutik misigisaqarfigalugillu
alapernaassinnaavaat. Inuppassuarnik
apersuinermikkut kiisalu ilisimatuut
ulluinnarni namminneq najuunnermikkut,
kulturip qanoq allanngoriartornera aamma
paasisaqarfigisinnaavaat. Ilisimatuut
assersuutigalugu qimussertartut najugaqatigalugit
apeqqarissaartarnikuuaat, taamaalillutillu
qimmit ullumikkut qanoq atornerqarneri
qimmeqarnikkullu pissutsit paasisaqarfigisarlugit.
Piniartut aamma qimussimik
aqqutigisartakkamik piniarniarnermillu

silap pissusaata allanngoriartornerata
kinguneranik qanoq allanngornikuunerannut
tunngasut pillugit, piniartut namminneq
aamma pingaarutilinnik katersaqarlutillu
paasisaminnik ingerlatitseqqittarnikuupput.
Ilisimatuut paasiniaanerannut inuiaqatigiit
namminneq pissutsit pillugit katersinermikkut
nalunaarsuinermikkullu ikiuukkaangata, tamanna
taaneqartarpoq Citizen Science.

Assersuutigalugu
qimussertartut
tikeraarnerisigut
apeqqarissaarfiginerisigullu, qimuttunik
qimmeqarnermik
kulturi ilisimatuut
paasisaqarfigisinnaavaat.
Aajuna Manumina Lund
Jensen Ilulissani qimmit
sungiusarnerannut
qaaqquneqarsimasoq.
Forskere kan få viden om
slædehundekultur ved for

HVOR VED VI DET FRA?
– SLÆDEHUNDEN I DAG

Nalitsinni inuiaqatigiit kulturiallu pillugit
eksempel at besøge og
interviewe slædekuske.
ilisimatusarneq, immikkuullarissumik
Her er Manumina Lund
ilisimatusarnerunngilaq, ilaatigulli
Jensen inviteret med til
træning af hunde
oqaluttuarisaanermi, etnologiimi kisialu
i Ilulissat.
naatsorsueqqisaarnermi periaatsit
assigiinngitsorpassuit atorneqartarlutik.
Inuit atassuteqarfiginiarnerannut kiisalu
Hvor mange slædehunde er der i Grønland i dag?
paasissutissanik qanorlu pissutsit
Hvad bruger man dem til? Hvilket forhold har
isumaqarfiginerannik katersuiniarnermi,
man til hundene? Og er slædehundekulturen
piffissap ingerlanerani teknologii nutaaq
i forandring?
nutaanik allaanerusunillu paasisaqarnermik
kinguneqarsinnaavoq.
Hvis man vil forstå den grønlandske slædehundekultur, og hvordan den har forandret sig til dét,
den er i dag, kan man bruge mange forskellige
metoder.
Udviklingen i antallet af slædehunde kan man
se i statistikker, der er baseret på, at man har
talt hundene med jævne mellemrum. Grønlands
Statistik har tal fra de sidste årtier online, og der
kan man se, hvordan hundetallet har udviklet sig.
Når man skal bruge statistik og sammenligne
antallet fra forskellige år, er det vigtigt at
undersøge, hvordan tallene er blevet til. Omfatter
tallene fx både de voksne hunde og hvalpene? Er
der forskel på, hvordan man har talt hundene i de
forskellige områder?
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Det kan også være svært at få overblik over, hvad
slædehundene bliver brugt til i Grønland i dag. Her
er man nødt til at finde kilder fra medier, artikler,
debatter, forskningsresultater og se på statistikker
for erhverv som fangst og turisme. Man er nødt
til at sammenligne og sammensætte den viden,
man får fra forskellige områder, for at få et
helhedsbillede.
Mange forskere og myndigheder bruger også
spørgeundersøgelser. Det kan enten være
skemaer, som man beder folk om at udfylde,
eller som man udfylder ved at interviewe folk.
Internettet og anden moderne teknologi har gjort
det meget nemmere at udsende og få svar på
spørgeundersøgelser, som kan laves online og
deles med mange mennesker.
Man kan også få viden om både slædehundekulturens forandringer og betydning i nutidens
Grønland gennem interview. Kulturforskere på
feltarbejde kan opleve og observere, hvordan

man bruger hunde. Og ved at tale med mange
mennesker og være en del af deres hverdag
kan forskerne få viden om, hvordan kulturen
forandrer sig. Fx har forskere levet sammen med
slædekuske og interviewet dem, og derved lært
mere om, hvordan man bruger hundene i dag, og
hvilket forhold man har til dem.
Fangere har også selv indsamlet og formidlet
vigtig viden om, hvordan deres slæderuter og
fangst har forandret
sig med klimaforandringer.
63
Når befolkningen bidrager til forskning ved selv at
indsamle eller registrerer data kaldes det Citizen
Science.
Forskning i nutidens samfund og kultur er ikke én
bestemt videnskab, men bruger mange forskellige
metoder fra blandt andet historie, etnologi og
statistik. Og ny teknologi til at kommunikere med
folk og indsamle fakta og holdninger kan give ny og
anderledes viden med tiden.
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Atuagassiami oqaaseqatigiit
Sætning fra teksten
Titaruk / Træk streg

Kisitsisit qanoq ililluni
pineqarsimaneri
misissorneqarsinnaavoq.
Sumiiffinni assigiinngitsuni
qimminik kisitseriaaseq
assigiinngissimava?

Titaruk
Træk streg
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Nassuiaat
Forklaring
Inuit qimmiminnik qanoq atuisarnersut
paasiniarlugu, ilisimatuut ulluni arlalinni
inuit najugaqarfigisarpaat. Qimussertartut
qimmiminnut pissuseqarsinnaapput
oqaasiinnarnik nassuiaruminaatsunik,
ilisimatuunut namminneq takutissorlugit
paasiuminarnerusunik.

Man skal undersøge, hvordan
tallene er blevet til. Er der forskel
på, hvordan man har talt hundene
i de forskellige områder?

Nogle forskere flytter ind hos folk i flere dage
for at se, hvordan de bruger deres hunde.
Hundekuske kan gøre ting med deres hunde,
som er nemme at vise forskeren, men svære
at forklare med ord.

Pissutsit ataatsimut
paasiniassagaanni, sumiiffinni
assigiinngitsuni ilisimasat
imminnut sanillersuullugillu
katiterneqartariaqarput.

Kalaallit Nunaanni tamani qimmit
tamaasa ilisimasaqarfigerusukkaanni,
inuk aalajangersimasoq ataaseq kisiat
apersorneqarsinnaanngilaq. Pissutsit
tamaasa apeqqutaatillugit naggataatigut
paasisaqassagaanni, paasissutissat
sumiiffinnit amerlasuneersut imminnut
katitertariaqarput.

Man er nødt til at sammenligne
og sammensætte den viden, man
får fra forskellige områder, for
at få et helhedsbillede.

Kulturit pillugit ilisimatuut
namminneq sumiiffinnut
ornigullutik qanoq
qimmit atorneqarneri
misigisaqarfigalugillu
alaatsinaassinnaavaat.
Kulturforskere på feltarbejde
kan opleve og observere,
hvordan man bruger hunde.

Piniartut nammineq aamma
paasissutissanik katersillutillu
paasititsiniaasarnikuupput.
Fangere har også selv indsamlet
og formidlet vigtig viden.

Hvis man vil vide noget om alle hunde i hele
Grønland, er der ikke en bestemt person,
man kan spørge. Man bliver nødt til at sætte
oplysninger sammen fra mange steder, så
man til sidst har et overblik.
Qimussertartut piniartullu qimmitik pillugit
oqaluttuarlutillu allaaserisaqaraangata,
ilisimasaat allanut iluaqutaasinnaasarput.
Når hundekuske og fangere fortæller om
deres hunde og skriver ting ned, kan andre
få glæde af deres viden.
Qimminik kisitsigaanni, tamani assigiimmik
kisitseriaaseqarnissaq eqqaamasariaqarpoq.
Assersuutigalugu qimmit piniutigineqarsimasut
ilanngunnissaat eqqaamasariaqarpoq.
Når man tæller hunde, skal man huske at
gøre det på samme måde alle steder. Man må
fx ikke glemme at tælle de hunde, som
er med på fangst.
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Atuakkami Qimmeq-mi siunertaavoq, qimmeq qimuttoq kulturilu taassuma tunngaviligaa
pillugu Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu ilinniagaqarsinnaanissaannut
periarfissiinissaq. Atuagaq immikkut fagimut atatillugu meeqqanut atuakkatut
nalinginnartut atuarneqarsinnaavoq, atuarfimmilu ilinniutissiatut iluaqutissat
ilanngunneqartut iluaqutigalugit atuarfimmi ilinniutigineqarsinnaalluni.
Qimmeq saqqummersinneqarpoq ilisimatuussutsikkut kiisalu paasissutissiissutigalugu
suliariniagaq Qimmeq – kalaallit qimmiat qimuttoq 2017-imi aallartinneqartoq
aallaavigalugu. Ilisimatusarfimmi Københavnillu Universitetiani ilisimatuut
suleqatigiinnerisigut kiisalu Kalaallit Nunaanni Danmarkimilu suleqatigisarpassuit
peqataanerisigut atuagaq suliarineqarpoq. Suliamut atatillugu kalaallit qimmiata qimuttup
genii, sumit pinngornikuunera kiisalu peqqissusaa, qimmerlu qimuttoq tunngavigalugu
kulturip oqaluttuarisaanera kiisalu kulturikkut kingornussatut nalitsinni suli atorneqartutut
pissutsit, ilisimatuut assigiinngitsunik sammisallit misissornikuuaat. Suliamut atatillugu
aamma saqqummersitassiortoqarpoq arlalinnillu piviusulersaarutinik filmiliortoqarlunilu
assiliiortortoqarluni, suliamut atatillugu ilisimatusarnikkut atuakkamut tapeeqataasunik.
Filmit piviusulersaarutit tallimat taakkua uani isiginnaarneqarsinnaapput
https://qimmeq.ku.dk/
Atuagaq atuarfimmilu atugassiartai uani aaneqarsinnaapput http://ibog.ila.gl
Qimmeq – kalaallit qimmiat qimuttoq – den grønlandske slædehund ukunannga
taperneqarpoq; Velux Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond kiisalu Beckett-fonden,
taakkualu saniatigut meeqqanut immikkut fagimut atatillugu saqqummersinneranut Den
grønlandske fond tapiisuulluni.

Ukua qutsavigaagut:
Den grønlandske Uddannelsesstyrelse / Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik, Navarana
Lennert, Ono Fleischer, Agnes Johnsen, Morten Meldgaard, Pipaluk Lykke, Carsten Egevang,
Anders Drud Jordan, Frederik Wolff, Martin Appelt, Mikkel Sinding, Rikke Langebæk,
Johanne Bech, Angunnguaq Karlsen, Susanne Engel, Arktisk Institutimi biblioteki,
Ilinniaatsinut ilisimatusarfik, Ilinniarfissuaq, Max Audibert, Thorbjørn Ydegaard, Dorthe
Mølgård kalaallillu Ilinniartitsisut amerlaqisut, ilisimasaminnik oqaaseqaateqarnermikkullu
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ilisimasaminnik tapeeqataasut.
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Formålet med bogen Qimmeq – Kalaallit qimmiat qimuttoq - Den grønlandske slædehund er
at gøre viden om den grønlandske slædehund og slædehundekultur tilgængelig for børn
og unge i Grønland. Bogen kan både læses som almindelig børnefagbog og bruges som
grundlag for undervisning i skolen ved hjælp af det tilhørende skolemateriale.
Qimmeq er udgivet som en del af forsknings- og formidlingsprojektet Qimmeq – Kalaallit
qimmiat qimuttoq - den grønlandske slædehund, der blev påbegyndt i 2017. Projektet er et
samarbejde mellem forskere på Ilisimatusarfik og Københavns Universitet med inddragelse
af mange andre samarbejdspartnere i både Grønland og Danmark. I projektet har en
række forskere undersøgt den grønlandske slædehunds genetik, oprindelse og sundhed
og hundeslædekulturen som både historisk og levende kulturarv. Projektet omfatter også
en udstilling og en række dokumentarfilm og fotooptagelser, der sammen med projektets
forskning har bidraget til denne bog.
De fem dokumentarfilm kan ses på https://qimmeq.ku.dk/
Både bogen og skolematerialet er tilgængeligt på http://ibog.ila.gl
Projektet Qimmeq – Kalaallit qimmiat qimuttoq - den grønlandske slædehund er støttet af Velux
Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Beckett-fonden, og tilblivelsen
af børnefagbogen er desuden støttet af Den grønlandske fond.
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tilblivelse og til alle andre i Grønland og Danmark, der har bidraget med hjælp og viden.
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Udgiver: Statens Naturhistoriske Museum og Ilisimatusarfik, 2021
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Kalaallit qimmiat qimuttoq immikkuullarissuuvoq.
Taanna issittumiissinnaallunilu suleruloorsinnaavoq kiisalu
nunarsuatsinni qimmit akorngini taamattut qanganisaanerpaat ilagalugit.
Ukiut hunnorujukkaat arlallit ingerlaneranni qimmit qamutillu
Kalaallit Nunaanni kulturimut oqaluttuarisaanermullu pingaarutilimmik
atanikuupput – sulilu taamatut pingaaruteqarlutik.
Una ilinniartitsisumut ilitsisuut, ilinniartitsisup atuartullu atuakkap
atuarnerani suliarisinnaasaannut siunnersuutinik imaqarpoq.

Bogen Qimmeq kalaallit qimmiat qimuttoq – Den grønlandske slædehund
handler om den grønlandske slædehund og hundeslædekultur. Bogen
beskriver, hvordan den grønlandske slædehund er noget helt særligt. Den
kan klare kulde og hårdt arbejde og er en af de ældste hundetyper i verden.
Hundene og hundeslæden har været en vigtig del af Grønlands kultur
og historie og spiller stadig en vigtig rolle.
Denne lærervejledning indeholder en række forslag til opgaver, som
lærere kan bruge sammen med eleverne, når de læser bogen.
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