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Abstract 

This dissertation presents an investigation of the proficiency in Saami of Swedish Saami schoolchildren. 
Several different aspects of language proficiency were examined with different methods of elicitation. The 
investigation had the form of a longitudinal study and mainl y concerned languag e structur e, i.e. the 
children's grammatical competence. The aim was also to study other aspects of the children's proficiency 
in the language, e.g. their pragmatic competence. Fifteen children at different levels of proficiency were 
selected for study. The level of proficiency was seen in relation to the child's linguistic background. The 
subjects comprised both children with Saami as their first language and children with Swedish as their 
first language. 

The results showed that the children with Saa mi as their fi rst language had no prob lems with the 
phonological processes tested, i .e. consonant gradation, while children with Swedish as their first 
language had varying degrees of difficulty with the same. Among the children with Saami as their fi rst 
language were some with a very good gram matical competence, and some who had not mastered all 
inflectional forms. The children with Swedish as their first language had command of very few inflected 
forms. The results showed a very clear hierarchy among the inv estigated inflected forms. This indicates 
that the inflectional forms are acquired in a particular order. 

The varying proficiency of the children is very typical of a situation of language change. Sin ce 
Saami is a minority language, the use of the languag e is reduced to cer tain domains. This means tha t 
some speakers do not acquire all aspect of linguistic competence. The dissertation shows what parts of the 
grammar are especially sensitive to loss, e.g. the dual and conditional forms. The results support recent 
assessments of the position of the Saami languag e in Sweden, namely tha t a language change from 
Saami to Swedish is taking place. 

Keywords: Saami lang uage, language attrition, first la nguage acquisition, second languag e acquisition, 
minority language, language proficiency, language development 
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för att jag fick möjlighet att ingå i projektet och arbeta med detta under de tre år 
projektet pågick. Jag vill tacka Elina som intresserade mig för forskningsämnet och som 
under projekttiden deltog i många för mig värdefulla diskussioner. Efter det att projektet 
hade avslutats fortsatte jag att bearbeta datamaterialet och redovisar i denna avhandling 
resultatet. 

Det var en mycket stor ära för mig att 1989 få motta Israel Ruongs stipendium. Israel 
Ruong var min lärare i samiska i början av mina akademiska studier. Han var i många 
avseenden en viktig läromästare och visade ofta en förmåga att inte fastna i ett 
schablonmässigt tänkande. En person som jag också tycker har en sådan förmåga är 
Kenneth Hyltenstam, som under större delen av avhandlingsarbetet har varit min 
handledare. Hans kreativitet i kombination med ett mycket stort kunnande inom ämnet 
har gjort att våra diskussioner alltid varit mycket stimulerande för mig. Jag vill därför 
tacka Kenneth för det intresse och engagemang som han har visat för mitt arbete och 
särskilt för hans mycket insiktsfulla synpunkter på avhandlingen eller delar av den. 

En person som också betytt mycket för mig är Olavi Korhonen, som har varit min 
lärare i samiska i olika omgångar i tjugo års tid. Hans intresse för samiskan och hans 
kunskap om språket som han delat med sig har betytt väldigt mycket för mina egna 
studier i samiska. Jag är mycket tacksam för de många värdefulla synpunkter som han har 
gett mig under avhandlingsarbetet. Jag vill också tacka Nils Erik Hansegård som har visat 
ett stort intresse för mitt arbete och gett mig många goda råd. Jag är också tacksam för 
det stöd som jag har fått av mina kollegor vid den samiska institutionen. 

Mitt arbete med denna avhandling hade dock inte varit möjligt om inte 36 samiska 
skolbarn och deras föräldrar välvilligt hade ställt upp i undersökningen. Jag vill därför 
rikta ett mycket varmt tack till dem, som jag dock av förståeliga skäl inte kan nämna vid 
namn. Jag vill också tacka skolbarnens lärare och de berörda skolledarna för deras 
välvilja och hjälpsamhet i s amband med datainsamlingen. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Användningen av det samiska språket i Sverige liknar mycket det mönster som är typiskt 
vid en språkbytessituation. Språket används i allt mindre utsträckning och i allt färre 
samtalssituationer. Det vanliga i en sådan situation är att minoritetsspråket används inom 
familjen och den närmaste vänkretsen och majoritetsspråket i mer formella samtals
situationer. Stödet för minoritetsspråket utanför familjen är vanligtvis också mycket 
begränsat. En viktig faktor i det sammanhanget är skolan. I språkbytessituationer är det 
vanligt att skolan inte stödjer minoritetsspråket. I Sverige finns särskilda sameskolor som 
en del av samebarnen har möjlighet att välja. Frågan är dock om sameskolans under
visning förmår stödja ett språk som är på väg att försvinna. 

I en språkbytessituation är det också vanligt att minoritetsspråkstalare är tvåspråkiga 
och behärskar både minoritetsspråket och majoritetsspråket. Det typiska är att det i 
minoritetsbefolkningen finns talare som befinner sig på olika behärskningsnivåer i sitt 
språk. En del talare behärskar språket väl och andra har begränsade kunskaper. 
Behärskningen är bl a beroende av i vilken grad talarna har haft möjlighet och anledning 
att använda minoritetsspråket. 

Samebarnen befinner sig mitt i en språkbytesprocess. Bland dem finns det somliga som 
behärskar samiska mycket väl och andra som i varierande grad har kunskaper i språket. 
En del barn har inte kunskaper alls i samiska. Det finns barn som har lärt sig samiska 
som sitt förstaspråk och andra som har vuxit upp med två språk, både samiska och 
svenska, men det finns också en (stor) grupp samebarn som i mycket liten utsträckning 
har kommit i kontakt med samiskan. 

I vilken mån de samebarn som talar samiska har möjlighet att utveckla språket är bl a 
beroende av hur ofta och hur mycket språket används i o lika typer av samtalssituationer. 
Om användningen är begränsad till vissa områden, kan resultatet bli att alla aspekter av 
språket inte utvecklas. Detta kan gälla vissa delar av morfologin och syntaxen men också, 
och kanske framför allt, ordförrådet. Skolans roll att utveckla barnens språk blir särskilt 
viktig i en språkbytessituation. 

Skolan har alltså en avgörande betydelse för de samebarn som inte (eller i liten 
utsträckning) använder samiska hemma skall uppnå tvåspråkighet i samiska och svenska. 
I det sammanhanget är det viktigt att skolans undervisning anpassas till barnens språkliga 
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bakgrund. Möjligheten att lära sig samiska ökar om barnen har anledning att använda 
samiska i kommunikativa syften i hemmet och i skolan. Ett faktum är dock att det 
vanligtvis inte finns så många situationer där ett barn "måste" använda samiska. I de 
flesta, kanske i alla, situationer kan man använda majoritetsspråket. För de barn som får 
undervisning i samiska men som inte hör språket talas hemma blir undervisningen mycket 
lik främmandespråksundervisning, dvs att språket inte används utanför klassrummet. I en 
sådan inlärningssituation är det mycket viktigt att barnen får möjlighet att ofta och i så 
många sammanhang som möjligt använda språket. För att språkanvändningen skall kunna 
anpassas till varje barns behärskningsnivå krävs det att läraren har en god insikt i barnens 
språkutveckling. 

Det är mot denna bakgrund viktigt att det finns kunskaper om hur barnen faktiskt 
använder samiskan på olika behärskningsnivåer. Det gör det möjligt för skolan att 
anpassa sin undervisning efter de enskilda barnens språkliga bakgrund. En god kunskap 
om barnens språkbehärskning och språkanvändning är också en viktig förutsättning för 
skolans utvecklingsarbete i fråga om undervisningsmetoder och läromedel. 

Kunskap om samebarnens språk är också en nödvändig komponent vid bedömningen 
av samiska språkets ställning i s amhället. 

1.2 Avhandlingens uppläggning 

I denna avhandling redovisas samiska skolbarns behärskning av samiska. Barnen har valts 
ut med hänsyn till deras språkliga kunskapsnivåer, dvs ett val har gjorts för att barn på 
olika nivåer skulle ingå i undersökningen. 

I kapitel 2 ges en teoretisk utgångspunkt för undersökningen och där redovisas vad som 
avses med språkbehärskning och vad olika språkinlärningstyper innebär. Där ges också 
en översikt av olika teorier om språkinlärning och språkbehärskning. I kapitel 3 beskrivs 
samiska språket och samiskans situation och där ges också en kort översikt av de olika 
samiska varieteterna. I det kapitlet redovisas även tidigare studier av samiska språkets 
situation som i viss mån har anknytning till denna undersökning. En översikt av samiska 
språket i undervisningen under olika tidsepoker lämnas också. I kapitlet 4 redovisas det 
nordsamiska språkets fonologiska, morfologiska och syntaktiska struktur. 

I kapitel 5 finns en redovisning av undersökningens syfte, undersökningsgrupp, samt 
material och materialinsamling. I kapitel 6 redovisas skolbarnens språkliga bakgrund i 
fråga om första- och andraspråk, språkanvändning samt undervisning i och på samiska. 
I kapitlen 7-10 redovisas barnens språkbehärskning och i kapitlet 11 lämnas en 
sammanfattning av resultaten. Slutligen, i kapitlet 12, diskuteras resultaten. 
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2 SPRÅKBEHÄRSKNING OCH SPRÅKINLÄRNING 

2.1 Språkbehärskning 

2.1.1 Begreppet språkbehärskning 

Vad innebär det att "kunna" ett språk? Linell (1982:129) ger en beskrivning av vad 
språket består utav och vad som därmed ingår i språkbehärskningen. Ett språk består av 
ett lexikon och ett antal fonologiska regler, som reglerar ordens uttal, ett antal morfologis
ka regler, som reglerar hur orden böjs och hur nya ord bildas, ett antal syntaktiska regler, 
som reglerar hur orden får sammanställas till fraser, satser och meningar, ett antal 
semantiska regler, som reglerar ord och ordkombinationers betydelse(r), ett antal 
textgrammatiska regler, som reglerar hur meningar kan bygga upp texter och ett antal 
pragmatiska regler, som reglerar hur ord och meningar kan användas för olika kommuni-
kativa syften i olika situationer. 

Hur mycket av detta skall man behärska för att kunna ett språk "helt"? Linelis 
definition är att en individ har "en optimal språkbehärskning i språket S (t ex svenska, 
ryska, swahili), om (och endast om) han/hon på bästa tänkbara sätt kan göra sig fö rstådd 
(resp förstå andra) i alla möjliga situationer med hjälp av språket S, eventuellt understött 
av andra (icke-verbala) kommunikationsmedel (s. 252)." Han utgår i sin diskussion om 
språkvetenskapliga synsätt beträffande språkbehärskning från tre begrepp, nämligen 

språksystemet, dvs det överindividuella systemet av enheter och regler som definierar vad 
som uppfattas som korrekt språkbruk ("normen"), 

språkkunnandet, dvs den maximalt kompetente individens (mestadels omedvetna) kunskap 
om språksystemet, dvs den kunskap som talaren måste ha för att kunna producera, 
uppfatta och förstå alla möjliga meddelanden avfattade på språket i fråga, samt 

språkanvändningen, dvs det språkliga beteendet, språkhandlingarna, den konkreta 
användningen av språket i tal och skrift (för olika syften i olika situationer). 

Linelis utgångspunkt är att språkbehärskningen inte enbart kan avse språksystemet och 
språkkunnandet, utan också innefatta förmågan att kunna använda språket korrekt i olika 
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situationer. Han urskiljer följande komponenter i språkbehärskningen: språkriktighet, 
situationsanpassning, precision, variation och nyskapande, individualitet och automatik. 
En viktig del i Lineils definition av språkbehärskning är en talares förmåga att korrekt 
använda språket för olika kommunikativa syften i olika talsituationer, dvs situa
tionsanpassningen. Den förutsätter att talaren känner till de regler som styr språkan
vändningen i olika situationer och den speciella kod (stil) som skall användas, samt att 
talaren har förmågan och viljan att samspela med samtalspartnern och förmågan att 
använda icke-verbala kommunikationsmedel (s. 252). 

Hansegård (1968) definierar språkbehärskningen delvis på samma sätt och pekar på 
följande aspekter (efter Hansegård, 1990:50): 1) storleken av det förråd av former, 
syntaktiska mönster, ord, fraser etc. som förstås eller står aktivt till förfogande vid tal, 
2) språkriktigheten, dvs. förmågan att rätt förstå och i talakten rätt förverkliga språkets 
element, såsom ljud, intonation, betoning, ordformer, syntaktiska mönster etc., 3) graden 
av automatik, som indelas i a) (språk)flinkhet och b) (språk)spontanitet, 4) förmågan att 
skapa eller nyskapa, 5) behärskningen av språkets tanke-, känslo- och viljefunktion samt 
6) rikedomen eller fattigdomen på individuella betydelseupplevelser. 

I syfte att beskriva språkbehärskning i ett vidare perspektiv, så att den omfattar, 
förutom behärskningen av de grammatiska reglerna, också förmågan att korrekt använda 
språket i olika talsituationer introducerades begreppet kommunikativ kompetens 
(communicative competence) (Hymes, 1972). I en modell av kommunikativ kompetens 
som föreslås av Canale & Swain (1980) och Canale (1983) ingår följande fyra olika 
delkomponenter (efter Hyltenstam & Svonni, 1990): 

grammatisk kompetens (grammatical competence), dvs behärskning av "den språkliga 
koden": fonologisk, grammatisk och semantisk struktur samt ordförrådet, 

sociolingvistisk kompetens (sociolinguistic competence), dvs behärskning av normerna för 
språkanvändning i olika sociala sammanhang, inklusive den varierade användning av 
språket som krävs för olika muntliga och skriftliga varieteter, 

textuell kompetens (discourse competence), dvs behärskning av normerna för hur form-
och betydelseelement sätts samman till större enheter för att skapa en sammanhängande 
talad eller skriven text, samt 

strategisk kompetens (strategic competence), dvs behärskning av de medel som kan 
användas för att komma runt brister i behärskningen av den språkliga koden eller av 
språkanvändningsregler. 
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En annan utgångspunkt har Cummins (1983), som konceptualiserar begreppet 
språkbehärskning efter två kontinua (se figur 2.1), som tar hänsyn dels till graden av 
kontext som är tillgänglig vid kommunikationssituationen, dels till graden av kognitivt 
engagemang vid talhandlingen. 

kognitivt 
icke-krävande 

kontextinbäddad kontextreducerad 

kognitivt 
krävande 

Figur 2.1 Grad av kontext och grad av kognitivt engagemang vid kommunikation. Efter 
Cummins (1983). 

Kontextinbäddad kommunikation avser talsituationer där kommunikationen kan stödjas 
och underlättas på olika sätt, t ex genom frågor, feedback, paralingvistiska signaler, och 
gäller vid samtal om vardagliga ämnen som är bekanta för samtalspartnerna. Vid 
kontextreducerad kommunikation, som ofta är skriftlig, gäller att språket måste användas 
exakt och entydigt för att missförstånd och missuppfattningar skall undvikas. 

I det vertikala kontinuet avser den övre delen kommunikativa aspekter som till stor del 
är automatiserade och som därmed inte kräver hög grad av kognitivt engagemang vid 
talhandlingen. I talsituationer som är kognitivt krävande, dvs i den nedre delen av 
kontinuet, måste den kommunikativa kompetensen utnyttjas maximalt för att språkan
vändaren skall nå sina kommunikativa mål. Modellen är en utveckling av distinktionen 
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BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) och CALP (Cognitive/Academic 
Language Proficiency), som avsåg två principiellt olika nivåer av språkbehärskning (se 
Cummins, 1980). 

I framför allt språksociologiska undersökningar operationaliseras språkbehärskning i 
förmågan att förstå, tala, läsa och skriva ett givet språk. De olika "förmågorna" förutsätter 
dock kompetens på skilda lingvistiska nivåer. Förmågan att tala ett språk förutsätter bl a 
behärskning av den "den språkliga koden" men också av de andra aspekterna av den 
kommunikativa kompetensen. 

2.1.2 Metoder för bedömning och mätning av språkbehärskning 

En individs språkbehärskning är - som ovan redovisats - mycket komplex och en mätning 
av alla dess aspekter låter sig knappast göras i en enskild undersökning. En metod som 
används framför allt i språksociologiska undersökningar är självskattning och gäller ofta 
förmågan att förstå, tala, läsa och skriva ett givet språk (t ex Jaakkola, 1973; Johansson, 
1975c; Helander, 1984). I sådana undersökningar får försökspersonerna skatta den egna 
förmågan i de olika delfärdigheterna (förstå, tala, läsa, skriva) t ex efter en graderad 
skala från "inte alls" till "det mesta" (Johansson, 1975c). I McLaughlin (1985:206ff) dis
kuteras instrumenten för bedömning av dessa förmågor och de problem som är 
förknippade med dem. 

Hos tvåspråkiga individer kan skattningen också avse förhållandet mellan de två 
språken (eller mellan flera språk), dvs om man behärskar det ena språket bättre än det 
andra, eller om man behärskar båda språken lika bra (Jaakkola, 1973). En sådan ut
gångspunkt för bedömning av vilket språk som är mest dominant hos en individ har 
kritiserats med hänvisning till att det ena språkets dominans inte nödvändigtvis behöver 
omfatta alla aspekter på språket, utan den språkliga dominansen kan omfatta olika ling
vistiska aspekter och domäner, dvs typer av talsituationer (McLaughlin, 1985:205). 
Självskattning hos tvåspråkiga individer kan också påverkas av andra faktorer, t ex 
attityden till språken (se t ex Hansegård, 1968:112f), och den omgivande språkliga miljön 
(för en diskussion, se Skutnabb-Kangas, 1981:193f). 

En annan metod är att låta någon annan skatta en individs språkbehärskning med ut
gångspunkt från olika språkliga aspekter. Loman (1974) lät i ett experiment om talspråket 
ett antal försökspersoner bedöma korta språkprov (1-1 1/2 min) från olika talare och 
med utgångspunkt i talarens språkanvändning och röst bestämma hans/hennes sociala 
status. Det visade sig att bedömningen av en talares "förmåga att uttrycka sig" och 
hans/hennes yrke korrelerade väl ( + 0.82). Bedömningen av uttrycksförmågan jämfördes 
senare med andra (värderande) aspekter, som t ex om talaren "låter säker" och "låter 
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glad". Korrelationen mellan uttrycksförmågan och säkerheten i rösten visade sig vara 
mycket hög ( + 0.92), däremot gällde inte samma höga korrelation mellan uttrycksförmå
gan och om rösten lät glad ( + 0.34). Att bedöma en persons uttrycksförmåga är dock -
som Linell (1982:254) påpekar - inte alldeles samma sak som att bedöma hans totala 
språkliga och kommunikativa förmåga. 

I språkbytessituationer har språkbehärskningen i en del studier (Dorian, 1981; Schmidt, 
1985) undersökts ur ett språkstrukturellt perspektiv. Användningen av det språk som 
håller på att försvinna (oftast ett minoritetsspråk) undersöks i fråga om fonologi, 
morfologi, semantik och lexikon. I en språkbytessituation finns det talare som befinner 
sig på olika nivåer i ett behärskningskontinuum från mycket begränsade kunskaper till 
behärskning av en norm som gäller för de (vanligtvis äldre) flytande talarna av (minori
tetsspråket. I sådana språkstrukturella undersökningar samlas språkliga data från olika 
individer med hjälp av eliciteringsinstrument som mäter olika aspekter (i fråga om 
fonologi, morfologi, syntax) av språkbehärskningen. 

I den modell av kommunikativ kompetens som Canale & Swain (1980) och Canale 
(1983) föreslår, omfattar språkbehärskningen förutom grammatisk kompetens också 
sociolingvistisk, textuell och strategisk kompetens. Dessa senare aspekter av den 
kommunikativa kompetensen (i ett andraspråk) har under de senaste åren blivit föremål 
för ett stort antal undersökningar (se t ex Scarcella, Andersen & Krashen, 1990). 
Forskningen har fått en större inriktning mot att studera en mer sammansatt språkbe
härskning i stället för att enbart studera behärskning av enskilda språkliga företeelser 
(McLaughlin, 1985:217f). I stället för att använda instrument som enbart eliciterar 
enskilda specifika strukturer av språket (discrete-point tests) föredras instrument som 
inriktar sig på behärskning av språket i ett meningsfullt sammanhang (för diskussion, se 
Ingram, 1985; Oller, 1979). 

I sammanhang med andraspråksinlärning samlas data in om språkbehärskning med 
metoder som är mer eller mindre explicita beroende på graden av talhandlingens 
spontanitet. Eliciteringsmetoden avgör graden av kontroll som undersökaren har av 
försökspersonens språkanvändning. I Seliger & Shohamy (1989:176ff) redovisas ett antal 
testtekniker som brukar användas inom andraspråksforskningen och vilka aspekter de 
avser att mäta. Undersökarens kontroll av försökspersonens språkanvändning är störst i 
de först nämnda metoderna och minst i de sist nämnda. 

1) Bedömningstest: Försökspersonen ställs inför korrekta och inkorrekta språkliga enheter 
och skall bedöma om de är acceptabla eller inte. Förmågan anses vara en indikation på 
(global) behärskning av språket. 
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2) Flervalstest (multiple choice): Försökspersonen skall bland ett antal alternativ välja 
det korrekta svaret. Metoden brukar användas för att testa inlärares metalingvistiska 
förmåga och för att pröva behärskning av grammatik och lexikon samt förmågan att läsa 
och lyssna. 

3) Sann eller falsk utsaga: Försökspersonen får bedöma om en utsaga är sann eller falsk. 
Testet utgår från en muntlig eller skriftlig stimulus och avser att pröva behärskning i 
grammatik och lexikon, samt förmågan att läsa och lyssna. Testtypen prövar också den 
metalingvistiska förmågan. 

4) Imitation: Försökspersonen skall upprepa en muntlig stimulus. Testet används för att 
pröva uttal och förståelse. 

5) Lucktest (cloze test): I en text utelämnas ett antal ord (bokstäver, satser eller 
meningar) och försökspersonen får fylla i luckorna. Testen används för att pröva läs- och 
skrivförmågan och försökspersonens globala språkbehärskning. 

6) Fullbordande: Försökspersonen skall med egna ord muntligt eller skriftligt fullborda 
en påbörjad text. Testet används för att pröva lässtrategier och också behärskning av 
lexikon och grammatik. 

7) Översättning: Försökspersonen skall ordagrant översätta en muntlig eller skriftlig 
andraspråksstimulus till förstaspråket. Metoden avser att pröva bl a förmågan att förstå, 
skrivförmågan, behärskning av grammatik och lexikon. 

8) Återberättande eller rekonstruktion: Försökspersonen skall muntligt eller skriftligt 
rekonstruera en text som hon/han har läst eller fått uppläst. Metoden används i stor 
utsträckning vid undersökningar av läs- och hörprocessen. 

9) Muntlig intervju: En intervju (om skilda ämnen) genomförs med försökspersonen, 
varvid flera aspekter på hans/hennes språkbehärskning prövas, t ex uttal och flyt. 

10) Rollspel: Försökspersonen och undersökaren genomför ett rollspel, där de får givna 
roller eller skall agera utifrån en specifik naturlig samtalssituation. Rollspel används i 
syfte att få försökspersonen att producera naturligt tal (spontant tal). 
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11) Observation: Vid observation samlas data om språkanvändning i naturliga 
samtalssituationer (utan att individerna i fråga är medvetna om att sådan observation 
sker). 

En liknande redovisning lämnas i Larsen-Freeman & Long (1991:26ff), och där anges 
också exempel på konkreta undersökningar där respektive metod har använts. 

En metodologisk distinktion utgör också den mellan longitudinella studier, då data 
(från samma informanter) samlas in vid flera tidpunkter under en viss tid, och 
tvärsnittsstudier, då datainsamlingen koncentreras till en enda tidpunkt. Vid longitudinella 
studier är informanterna förhållandevis få och det språkliga materialet vanligtvis mer 
omfattande än vid tvärsnittsstudier. 

Den metod som väljs för en enskild undersökning är beroende av vilken typ av resultat 
man eftersträvar. Syftet med undersökningen motiverar alltså valet av eliciteringsmetod. 

2.2 Språkinlärning 

2.2.1 Olika typer av språkinlärning 

En distinktion i fråga om språkinlärning görs mellan förstaspråksinlärning och andraspråks-
inlärning. Med förstaspråksinlärning avses den process då ett barn lär sig sitt första språk. 
Termen brukar också användas då ett barn växer upp med två språk och lär sig dessa 
samtidigt, s.k. simultan förstaspråksinlärning. En relevant fråga i det sammanhanget är 
när barnet kommer i kontakt med det andra språket för att man skall tala om simultan 
förstaspråksinlärning. McLaughlin (1984:10) sätter gränsen till tre års ålder. Barn som 
börjar lära sig ett andraspråk efter den åldern lär sig det andra språket som ett 
andraspråk (och inte som ett förstaspråk). Andraspråksinlärning avser alltså inlärning av 
ett andra, eller tredje eller senare språk, efter det att ett första språk redan har blivit 
etablerat. Inlärningen skall ske i målspråksmiljön för att man definitionsmässigt skall 
betrakta det som andraspråksinlärning, i annat fall talar man om inlärning av ett 
främmande språk (se Viberg, 1987:lOf). 

2.2.2 Förstaspråksinlärning 

Ett barn som lär sig sitt första språk går igenom vissa stadier i sin språkutveckling 
(Brown, 1973; Linell, 1982, kap. 5; Lineli & Jennische, 1980; Strömqvist, 1984; 
Söderbergh, 1988). Efter ett förspråkligt stadium under barnets första levnadsår börjar 
barnet använda ettordsyttranden, s.k. holofraser, som motsvarar en hel sats i vuxenspråket 
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(Linell, 1982:77). Barnets första ord är fonetiskt instabila och det är först när barnet har 
tillägnat sig 25-50 ord som det är meningsfullt att börja tala om ljudsystemets utveckling 
(Linell & Jennische, 1980:18f). Därefter (vid 1 1/2 - 2 års ålder) börjar orden att 
kombineras till två-ordsyttranden och då börjar den egentliga språkutvecklingen, eftersom 
barnet nu upptäcker att orden är knutna till begrepp som är oberoende av kontexten 
(Linell, 1982:78). 

Brown (1973:77ff) redovisar barns tidiga språkutveckling med utgångspunkt i den 
genomsnittliga längden på barnens yttranden, MLU (mean length of uttrances). MLU 
baseras på antalet grammatiska morfem per yttrande. Med utgångspunkt i MLU delar 
Brown in barnens språkutveckling i fem stadier (se tabell 2.1). När barnet når stadium V 
är yttrandena så komplexa att MLU inte längre har relevans för barnets språkbehärsk
ning. 

Brown (1973:313ff) redovisar också vid vilket stadium (I-V) och i vilken ordning tre 
barn tillägnar sig 14 grammatiska morfem. Barnen visar sig tillägna sig dessa morfem i 
stort sett i samma ordning. 

Tabell 2.1 Stadier i språkutveckling med utgångspunkt i MLU. Efter Brown (1973). 

Stadium MLU 

I 1.75 
II 2.25 
III 2.75 
IV 3.50 
V 4.00 

Tvåordsyttranden karaktäriseras av ord med stort betydelseinnehåll och att det föreligger 
vissa specifika relationer mellan orden. Brown (1973:207ff) redovisar åtta av de vanligaste 
semantiska relationerna i tvåordsyttranden hämtade hos barn som befann sig i s tadium 
I i fråga om MLU (se tabell 2.2). 

Efter stadiet med tvåordsyttranden utvecklas språket snabbt ifråga om ordförråd och 
komplexitet. Innan barnet har nått skolåldern har det tillägnat sig det mesta av språkets 
ljudsystem, morfologi och syntax (McLaughlin, 1984). En del av de syntaktiska 
strukturerna tillägnas dock senare (Chomsky, 1969). 
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Tabell 2.2 De vanligaste semantiska relationerna i barns tvåordsyttranden. Efter Brown 
(1973). 

(1) agent + handling (agent and action), t ex jag leka1 

(2) handling + patient (action and object), t ex bada renen 
(3) agent + patient (agent and object), t ex Ola mat 
(4) handling + plats (action and locative (or location)), t ex ligga golvet 
(5) entitet + plats (entity and locative (or location)), t ex mamma köket 
(6) ägare + det ägda (possessor and possession), t ex katten öra 
(7) entitet + attribut (entity and attributive), t ex alla bil 
(8) demonstrativ + entitet (demonstrative and entity), t ex där filt. 

En god illustration av när olika aspekter av språket utvecklas hos enspråkiga individer 
redovisar Tingbjörn (1981:34) i en schematisk bild. Tingbjörn visar att utvecklingen av 
talet sker intensivt före femårsåldern och är - liksom utvecklingen av talspråkets 
grammatik - avslutad före skolstarten. Skriftspråksmässiga former utvecklas senare, vid 
7-11 års ålder. Det centrala ordförrådet är inhämtat före skolåldern. Andra delar av 
ordförrådet utvecklas vid olika åldrar: om hemmet, 2-7 år, om lek och kamrater, 3-9 år, 
om skolan, 7-17 år (med två intensiva utvecklingsstadier, 7-9 år och 16-17 år), om yrket, 
19-21 år, om sporten, 7-17 år, om musiken, dels 6 år, dels 12-15 år och om det officiella 
språket, 24 år. 

Språkutvecklingen antas utgå från delarna till helheten. Språket byggs upp av ord, 
former och satser som efterhand blir längre och mer komplexa. Det finns dock 
individuella skillnader vid inlärningen. Peters (1977) visar att inlärning också kan ske på 
det motsatta sättet, dvs att barnen lär eller försöker lära helheten först och därefter 
delarna. Denna senare inlärningsstil kallar hon gestaltstilen (gestalt style) och den förra 
analytiska stilen (analytic style). Liknande distinktioner görs också av andra forskare (t ex 
Nelson, 1973). Preferenser för den ena eller andra inlärningsstilen kan ha sin grund i det 
språkliga inflödet, dvs det språk som föräldrarna använder med barnet (Della Corte, 
Benedict & Klein, 1983), eller i den sociala miljön som barnet växer upp i (Heath, 1983). 
För diskussion, se McLaughlin, 1984:137ff. 

1 De svenska exemplen är häm tade ur Strömqvist (1984). 
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2.2.3 Andraspråksinlärning 

Andraspråksinlärning avser inlärning av ett andraspråk då inläraren redan behärskar sitt 
förstaspråk. Den grad av förstaspråksbehärskning som inläraren har uppnått beror på när 
hon/han kommer i kontakt med det andra språket och börjar lära sig det. Sker detta 
efter skolstarten är det första språket redan till stora delar etablerat. I motsats till 
inlärningen av ett förstaspråk förekommer det stora variationer när det gäller in-
lärningstakt och behärskningsnivå hos andraspråksinlärare. En del inlärare lär sig snabbt 
det andra språket och uppnår en hög behärskningsnivå, medan andra har mycket stora 
svårigheter med det andra språket. Det finns ett flertal faktorer som anses påverka 
andraspråksinlärningen och därmed vara förklaringar till de individuella skillnaderna, t 
ex ålder, språkförmåga (language aptitude), grad av kontakt med andraspråket (input), 
motivation, personlighet, inlärningsstil, strategier. (För en översikt, se Ellis, 1985:104ff; 
Krashen, Long & Scarcella, 1979; Larsen-Freeman & Long, 1991; Long, 1990; McLauglin, 
1984; Skehan, 1989; Viberg, 1987:92ff.) 

En aspekt på de individuella skillnaderna är åldern på andraspråksinlärarna. En vanlig 
uppfattning är att barn har lättare att lära sig ett andraspråk än vuxna. Forsknings
resultaten visar dock att äldre har högre inlärningstakt än barn när det gäller tidiga 
skeden i andraspråksinlärningen, speciellt ifråga om morfologi och syntax (Snow & 
Hoefnagel-Höhle, 1978). I Krashen et al. (1979) görs en genomgång av forsknings
resultaten om åldersskillnader i andraspråksinlärningen och mot bakgrund av denna görs 
följande generaliseringar: (1) Vuxna lär sig snabbare än barn, när det gäller morfologi 
och syntax i tidiga faser av andraspråksinlärningen, (2) äldre barn lär sig snabbare än 
yngre och (3) yngre inlärare når en högre slutlig behärskningsnivå än de som börjar 
inlärningen som vuxna. Long (1990) finner vid sin genomgång av studierna som publi
cerades under 80-talet att nästan alla är kongruenta med dessa generaliseringar. Long 
(1990) drar den slutsatsen, att när det gäller att nå en behärskningsnivå som motsvarar 
en infödd (native-like competence) i fråga om fonologi är det för många inlärare omöjligt 
om de startar inlärningen efter sexårsåldern och för de övriga efter tolvårsåldern. Samma 
svårigheter uppstår i fråga om morfologi och syntax om inlärningen av andraspråket 
startar efter femtonårsåldern. 

Den hypotes som Long (1990) för fram är att det finns sensitiva perioder i en individs 
förstaspråksutveckling, som också gäller vid andraspråksinlärning. En individ är alltså 
särskilt känslig för olika delar av språket vid olika perioder i sin språkutveckling. 
Beträffande fonologin uppträder den perioden före sexårsåldern och för morfologi och 
syntax före femtonårsåldern. För att uppnå en infödds språkbehärskning måste de olika 
aspekterna läras in under de sensitiva perioderna. Hyltenstams resultat i en studie (1992) 
tyder på att inlärningen av morfologi och lexikon även måste påbörjas före sjuårsåldern 

24 



för att man skall uppnå en behärskningsnivå som motsvarar den som en infödd har. 
Hyltenstam pekar också på att det inte enbart är åldern för när en individ påbörjar sin 
andraspråksinlärning som har betydelse för inlärningen utan den faktorn måste ses i 
sammanhang med intensiteten i språkanvändningen. 

2.2.4 Simultan inlärning av två förstaspråk 

Barn som lär sig två språk samtidigt och börjar inlärningen före treårsåldern anses enligt 
McLaughlins kriterium (se 2.2.1) ha två förstaspråk. (En översikt av forskningen om 
simultan inlärning av två språk finns i McLaughlin (1984).) McLaughlins gräns - tre år 
- är arbiträr och stöds inte av alla forskare. De Houwers (1990) definition av simultan 
inlärning av två förstaspråk (Bilingual First Language Acqusition) relateras till situationer 
då (1) ett barn kommer i kontakt med det andra språket senast en vecka efter det första 
språket och (2) att barnet har regelbunden kontakt med båda språken, dvs nästan 
dagligen. 

En fråga som har undersökts vid simultan språkinlärning har varit hur barnet klarar 
av att separera de två språken. I en studie av Volterra & Taeschner (1978), där två barn 
lär sig italienska och tyska simultantant, redovisas en inlärningsmodell i tre steg: (1) Först 
ett gemensamt system för båda språken som också inkluderar lexikon, därefter (2) ett 
stadium med skilda lexikon, men med ett syntaktiskt system (och som är identiskt med 
det språks som har de lättare syntaktiska strukturerna) och slutligen (3) det sista stadiet 
då de båda språken hålls isär. En sådan trestegsmodell vid simultan språkinlärning av två 
språk har stöd av en del forskare (se t ex Grosjean, 1982:180f), men har långt ifrån 
accepterats av alla. Meisel (1989) finner snarare starkt stöd för att barn redan tidigt kan 
separera de två språken. Redan vid två- och treordsstadiet kan barn ha språkspecifik 
ordföljd och ungefär samtidigt börjar de markera kasus samt verbens person- och 
tempusändelser. De Houwers fallstudie (1990) stödjer också hypotesen om att de två 
språken utvecklas oberoende av varandra. 

En annan fråga är om den tvåspråkiges språkutveckling i respektive språk följer den 
för en enspråkig. Både Meisel (1989) och De Houwer (1990) finner stöd för en sådan 
utveckling, även om det svagare språket utvecklas något långsammare. Schlyter (under 
tryckning) pekar på intressanta skillnader mellan de två språken i en studie om sex barn 
(2-4 år) som växer upp med två språk, franska och svenska. I samtliga fall, utom ett, 
använder den ena föräldern svenska och den andra franska. Hos ett av barnen använder 
båda föräldrarna franska. Schlyters preliminära resultat pekar på (1) att det ena språket 
lärs in utan svårigheter, nämligen det starkare språket, och (2) att det är en stor variation 
när det gäller inlärning av det andra språket, dvs det svagare språket; ett av barnen lär 

25 



sig också det andra språket perfekt, medan två av barnen slutar tala det svagare språket 
efter ett initiait stadium av tvåspråkighet (ett- och tvåordsstadium). Slutligen har två av 
barnen en parallell utveckling av de två språken. Hos dessa framträder dock det svagare 
språket tydligt i ett senare skede. Ett av språken (det starkare språket) utvecklas som ett 
förstaspråk och i de flesta fallen utvecklas det svagare språket på det sätt som är typiskt 
för andraspråksinlärning. 

2.2.5 Språkmistande (language attrition) 

En process som skulle kunna betecknas som motsatsen till inlärning är språkmistande 
(language attrition). Språkmistande sker t ex i en språkkontaktsituation då talarna av ett 
givet språk successivt övergår till att tala ett annat. Ofta diskuteras ett sådant språkbyte 
i sammanhang med att talare av ett minoritetsspråk med låg status övergår till att tala 
ett majoritetsspråk med hög status (Fasold 1984:217). I samband med språkmistande 
(eller språkdöd) är den typiska situationen att språket som håller på att försvinna används 
i allt färre domäner och att talarna i varierande grad upphör att lära sig alla aspekter av 
språkets struktur. Enskilda individer befinner sig då på olika nivåer i ett behärsknings-
kontinuum från mycket begränsade kunskaper till fullgod behärskning av språket (Dorian, 
1981; Schmidt, 1985; se också Hansegård, 1990:55ff). 

Dorian (1981) beskriver ett fall av språkdöd (language death) i ett område i östra 
Sutherland i Skottland. En liten befolkningsgrupp som talade en varietet av gaeliska som 
Dorian kallar för "East Sutherland Gaelic" övergår till att tala (en varietet av) engelska. 
Schmidt (1985) beskriver ett pågående språkbyte i Australien och avser talare av språket 
dyirbal som övergått till att tala engelska. (Se Hyltenstam & Svonni, 1991:23ff för en kort 
beskrivning.) 

Både hos Dorian (1981) och Schmidt (1985) redovisas talare som inte helt behärskar 
minoritetsspråket, gaeliska respektive dyirbal, s.k. "semi-talare" (semi-speakers). 
Semitalarnas språk avviker från de äldre flytande talarnas norm i fråga om morfologi och 
vanligtvis också fonologi (Dorian, 1981:107). Avvikelserna från normen uppfattas också 
som "fel" av de äldre talarna. De flesta semitalarna talar stakande och utan flyt, även om 
det finns skillnader även i det avseendet. De semitalare som har minst behärskning i 
språket kan skiljas från de talare som nästan enbart har passiva kunskaper genom att de 
senare har ett visst ordförråd och kan vissa fraser utan att dock kunna använda språket 
produktivt. Semitalarna använder minoritetsspråket produktivt men med större eller 
mindre avvikelser i fråga om morfologiska och syntaktiska strukturer. 

Semitalarnas existens i språkbytessituationer är mycket vanlig. Schmidt (1985:4If) ger 
dock exempel på en språkbytessituation (i Australien) där det enligt henne inte förekom 
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några semitalare. Hon ser ett samband mellan hur snabbt språkbytet sker och 
förekomsten av semitalare. Ett snabbt språkbyte som omfattar en hel befolkningsgrupp 
kan innebära att flytande talare - under social och psykologisk press - inte för över 
språket till nästa generation. 

Bland de faktorer som mycket påtagligt påverkar språkbytesprocessen nämner både 
Dorian (1981) och Schmidt (1985) språkanvändningen i skolan och i hemmet. Varken den 
aktuella varieteten av gaeliska eller dyirbal användes som undervisningsspråk eller 
förekom som ämne i skolan, vilket i sig innebar att minoritetsspråket betraktades som 
mindre värt. Ett vanligt mönster är också, som både Dorian (1981:104f) och Schmidt 
(1985:20) redovisar, att föräldrarna talar majoritetsspråket med barnen i syfte att 
"förbereda" barnen för skolan, medan föräldrarna sinsemellan talar minoritetsspråket. 

Ett förhållande som Schmidt (1985:18f) redovisar är att den äldre generationen ofta 
pekar på brister i språkbehärskningen (i dyirbal) hos den yngre generationen genom att 
korrigera deras språk. Detta får till konsekvens att yngre personer hellre väljer att tala 
engelska än dyirbal med de äldre. Dorian, å andra sidan, pekar på att den äldre 
generationen accepterar språkbruk (i gaeliska) som avviker från "normen". Denna skillnad 
i de två språksamhällena tror Schmidt (1985:226) beror på hastigheten med vilken 
språkbytet sker. Om språkbytet sker snabbt (som i exemplet med dyirbal), talar den 
äldsta generationen i enlighet med en traditionell norm och försöker upprätthålla 
normen. I en långsam språkbytesprocess har också den äldsta generationens språk 
påverkats och de äldre är inte själva säkra på vad som är "korrekt" språkbruk. 

Språkmistande kan också vara ett fenomen på individnivån, då talare av ett 
(minoritets)språk har övergått till att tala ett majoritetsspråk och i den processen tappat 
förmågan att behärska alla aspekter av minoritetsspråket pga minskad användning av 
minoritetsspråket. 

Andersen (1982) föreslår en tentativ modell för forskning om språkmistande (language 
attrition) som innefattar studier av a) begränsad språkanvändning, b) begränsad 
behärskning av den språkliga koden, c) användning av strategier för att (med bristande 
språkbehärskning) klara av kommunikationssituationer och d) icke-lingvistiska fenomen 
vid bristande språkbehärskning. Modellen bygger på ett antal hypoteser som främst 
grundar sig på forskningen inom följande områden: studier om pidgin- och kreolspråk, 
andraspråksinlärning, språkkontakt i tvåspråkiga samhällen samt språkdöd (langauge 
death) (Andersen, 1982:86). En utveckling av Andersens modell redovisas av Preston 
(1982), som föreslår tre områden som påverkas av språkmistande: (1) (språkliga) element 
för språkmistande, (2) processer vid språkmistande och (3) resultatet av språkmistande. 

De element som Preston pekar ut som sannolika för språkmistande är bl a följande: 
element som talare inte längre kommer i kontakt med eller använder, markerade 
element, lågfrekventa element, unika element (i LI som inte förekommer i L2), element 
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som har låg funktion, element som har variationsrika regler och element som inlärs 
senast. Resultatet vid språkmistande blir enligt Preston bl a färre enheter, färre varianter, 
färre distinktioner och brist på grammatikalitet. 

Språkmistande kan betraktas som en utveckling som består av olika processer som i 
flera avseenden kan jämföras med språkinlärning (jfr Sharwood Smith, 1989). 

2.2.6 Språkkontaktfenomen vid andraspråksinlärning 

En fråga som har intresserat forskarna är hur förstaspråket påverkar andraspråket. 
Forskningen har under olika perioder haft olika inriktningar beroende på hypoteserna 
om denna påverkan. Hypotesen om att en inlärare har lättare för att lära sig de aspekter 
av det andra språket, som överensstämmer med det första och svårare med dem som 
skiljer (t ex Weinreich, 1953), gav upphov till kontrastiva analyser av det språk som skulle 
läras in, dvs målspråket (target language, TL) och inlärarens modersmål (Lado, 1957). 
Det blev emellertid efterhand uppenbart att de fel som inlärare gjorde inte alltid kunde 
förklaras av de strukturella differenserna, vilket medförde att en annan forskningsin
riktning utvecklades, nämligen felanalys (se t ex Richards, 1971). Felanalys som 
förklaringsmodell visade sig också ha svagheter. För att få en hel bild av en inlärares 
interimspråk kunde man inte enbart inrikta sig på felen utan också på det som är korrekt 
(i förhållande till normen) i en inlärares språk (Schachter, 1974). Termen interimspråk, 
eng. interlanguage, är en beteckning för den version av målspråket som en inlärare 
förfogar över vid en given tidpunkt i utvecklingen (Selinker, 1972). En inlärares 
interimspråk utvecklas vid inlärningen efter ett kontinuum i riktning mot målspråkets 
norm. Inlärningen avstannar (vanligtvis) innan inläraren uppnått den inföddes 
behärskningsnivå, vilket brukar betecknas med termen fossilisering (Selinker, 1972; se 
också Hyltenstam, 1981). Termen interimspråk används inte enbart i samband med andra
språksinlärning utan har utvidgats till att omfatta språksystem vid språkdöd (språk
mistande) (Py, 1986). 

Barn som samtidigt lär sig två språk kan använda element från båda språken i ett och 
samma yttrande. I det sammanhanget talar man om språkblandning. Schlyter (1987) 
relaterar termen språkblandning (language mixing) till situationer då ett barn använder 
ord och meningar från det "felaktiga" språket i klart enspråkiga situationer (se också 
Arnberg, 1988:42). Sannolikheten för språkblandning är störst i s ituationer då det ena 
språket är dominant och då vuxna i barnens omgivning ofta i sitt tal växlar språk (Meisel, 
1989). Användningen av element på olika nivåer (fonologiska, grammatiska och lexikala) 
från två (eller flera) språk hos enskilda (tvåspråkiga) talare i ett och samma yttrande eller 
i samma samtal beskrivs med begreppen (tillfälliga) lån (borrowing), kodväxling 
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(code-switching) och interferens (interference) (se t ex Hoffmann, 1991:94ff; Hyltenstam 
& Stroud, 1991:54ff). 

Termerna används dock inte enhetligt, utan de har delvis olika innebörd. Tillfälliga lån 
brukar beteckna (enstaka) ord som en tvåspråkig talare lånar från ett annat språket än 
det hon/han för ögonblicket talar och i skiftande grad anpassar till detta språks struktur. 
Vid kodväxling sker ingen anpassning av språket, utan man växlar mellan de två 
språksystemen. Kodväxling förutsätter en viss (hög) grad av tvåspråkighet och sker inte 
på måfå, utan det finns restriktioner för hur och när växlingen mellan språken kan ske 
(Pfaff, 1980; Poplack, 1979). 

Interferens används om överföring (transfer) av sådana språkliga element från det ena 
språket till det andra, där språken skiljer sig åt, varvid resultatet blir felaktigt uttal, 
felaktiga böjningsformer eller felaktigt ordval. Detta innebär dock inte, vilket framgår 
ovan, att alla fel en inlärare gör beror på interferens och inte heller att fel som uppstår 
beror på att det är skillnader mellan Ll och L2. Termen transfer avser överföring av 
inlärda språkliga aspekter från det ena språket till det andra (utan att inläraren är 
medveten om det). Interferens innebär således negativ transfer. Vid inlärningen av ett 
andraspråk som strukturellt sett är lika förstaspråket kommer inlärningen i ett inledande 
skede att underlättas av likheterna (Ringbom, 1986). (För en översikt av forskningen, se 
t ex Kellerman & Sharwood Smith, 1986.). 

Både i sammanhang med första- och andraspråksinlärning anses vissa element av 
språket vara markerade och andra omarkerade. Med markering (markedness) avser man 
oftast sådana strukturer som i n ågon mening avviker från en generell struktur eller som 
är infrekventa i världens alla språk eller är mycket komplexa (jfr Hyltenstam, 1987). 

2.3 Teorier om språkinlärning 

Det finns ett stort antal teorier om språkinlärning, inte minst andraspråksinlärning. 
Teorierna bygger på förklaringar som omfattar skiftande grad av å ena sidan infödd 
språkförmåga och å andra sidan yttre förstärkning, dvs skillnader mellan arv och miljö. 
(För översikt och diskussion, se Ellis, 1985; Larsen-Freeman & Long, 1991, kap. 7; Linell, 
1982, kap. 5; McLaughlin, 1987.) 

De forskare som understryker betydelsen av en infödd biologiskt betingad förmåga att 
lära sig språk (t ex Chomsky, 1959, 1965) hävdar att ett barn inte så snabbt (som det gör) 
skulle kunna lära sig sitt förstaspråk utan att ha tillgång till en medfödd språkförmåga. 
Detta skulle bero på att det inflöde (input) av stimulus (dvs språk) som barnet får höra 
inte är tillräckligt för att hon/han skall kunna fastställa regler för hur språket skall 
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användas. Dessutom är inflödet behäftat med felsägningar, ogrammatiska fraser, 
fragment, etc. Felix (1984) pekar på det förhållandet att en del språkliga strukturer 
förekommer så sällan att barnet omöjligtvis kan ha hört dessa i tillräcklig omfattning, att 
barnet inte får negativ återkoppling (feedback), (dvs att omgivningen inte reagerar på 
felaktiga former, så att barnet kan förkasta dem) samt att de grammatiska reglerna är så 
abstrakta att de inte kan framgå av det språk som barnet hör. Chomsky (1965) förde fram 
teorin att människan föds med en speciell förmåga, LAD (Language Acquisition Device), 
som aktiveras vid språkligt inflöde och som gör det möjligt för barnet att tillägna sig sitt 
förstaspråk. Barnet har därvid tillgång till en universell grammatik, (Universal Grammar, 
UG), som består dels av regler eller principer som gäller för alla språk (språkliga 
universalier), dels av regler som i och för sig är tillgängliga för alla språk men som ett 
givet språk enbart utnyttjar delar utav. Inflödet ställer upp restriktioner för det enskilda 
språkets grammatik. De grammatiska reglerna består av en kärna (core grammar), som 
består av språkets omarkerade enheter vilka överensstämmer med UG, och av mer eller 
mindre perifiera regler (peripheral grammar). Ett barn anses ha lättare för att lära sig 
språkets kärngrammatik (White, 1981). 

Senare forskning har dock pekat på att det språkliga inflödet inte alls är så bristfälligt 
som Chomsky m fl hade antagit (se t ex McLaughlin, 1984:32f; Viberg, 1987:75ff). I 
stället anpassar vuxna sitt språk till barnen i tidiga skeden av barnets språkutveckling 
(Snow & Ferguson, 1977). Anpassningen karaktäriseras av förenklingar i fråga om lexikon 
och syntax, begränsning av morfem som används, långsammare tal och tydligare 
intonation (och benämns på engelska baby talk, caretaker talk, motherese). Schachter 
(1984) har också pekat på att förhandlandet fungerar som en negativ återkoppling. Med 
termen avses en interaktion som har till syfte att två (eller fler) personer ömsesidigt skall 
göra sig förstådda (se Viberg, 1987:77f). 

En annan aspekt, som Larsen-Freeman & Long (1991:236) framhåller, är att 
språkutvecklingen inte sker så snabbt som Chomsky m fl utgick ifrån (att den i s tort sett 
var fullbordad vid fem års åldern), utan en stor del av syntaxens mer komplexa delar lärs 
först långt senare. 

En uppmärksammad teori för andraspråksinlärning är Krashens monitorteori (se 
Krashen, 1981; för diskussion, se t ex McLaughlin, 1987). Modellen bygger på fem 
hypoteser: (1) Vuxna har två oberoende system för att utveckla sin andraspråksbehär-
skning. Det ena gäller vid omedveten inlärning (acquisition) av målspråket i naturliga 
kommunikationssituationer och det andra gäller vid explicit inlärning (learning) av 
målspråkets regler. (2) Kunskaperna som tillägnats vid den explicita inlärningen (dvs. 
learning) är endast tillgängliga för inläraren som en monitor, för att - vid långsamt tal -
kunna korrigera yttranden (output), men de som tillägnats via omedveten inlärning (dvs. 
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acquisition) är alltid tillgängliga och tillämpas i naturligt samtal. (3) Inlärningen (dvs. 
acquisition) av språkets grammatiska regler sker i en bestämd ordning oberoende av 
explicit inlärning (dvs. learning). (4) Det är enbart det språkliga inflödet (input) på 
målspråket som dels är begripligt för barnet, dels ligger en aning ovanför barnets nivå 
som kan läras in (via acquisition). Om barnet befinner sig på nivå i sker progressionen 
till nivå i + 1 efter "den naturliga inlärningsgången". (5) Inlärningen (dvs acquisition) av 
begripligt inflöde {intake) kan påverkas av ett affektivt filter. Om det är i läge 'högt', 
förhindras inflödet att nå LAD och därmed minskar (eller förhindras) inlärningen. 

McLaughlin (1987) kritiserar Krashens monitormodell och pekar bl a på att 
distinktionen acquisition - learning inte har en klar definition. Det är också omöjligt att 
avgöra vilkendera process som är i funktion i varje enskilt fall. Distinktionen kan inte 
heller vederläggas empiriskt, vilket också gäller för inputhypotesen (eftersom nyckelter
men "begripligt inflöde" (comprehensible input) inte kan definieras) och för hypotesen 
om det affektiva filtret. Kritiken gällde också hypotesen om "den naturliga inlärnings
gången" (natural order hypothesis), som utgår ifrån en bristfällig teori om en inlärnings
ordning av språkliga företeelser. I Larsen-Freeman & Long (1991:245ff) diskuteras också 
svagheterna med Krashens teori. 

En annan utgångspunkt för andraspråksinlärning utgör Schumanns ackultureringsteori 
(Schumann, 1978), som betraktar andraspråksinlärningen som en aspekt av ackulturation. 
Graden av ackulturation, dvs den sociala och psykologiska distansen mellan inlärarens 
och målspråkstalarnas kultur, avgör graden av språkbehärskning i det andra språket. 

Schumann (1978) anger ett antal faktorer som påverkar den sociala distansen, som är 
ett fenomen på gruppnivån: (1) social dominans, dvs i vilken mån målspråkstalare 
(TL-talare) och inlärare av ett andraspråk (L2-inlärare) anser sig vara socialt lika, (2) 
integrationsmönster, dvs i v ilken grad L2-inlärare vill integreras i TL-talarnas kultur, (3) 
sociala nätverk, dvs i vilken grad L2-inlärare har egna sociala nätverk utanför TL-talarnas, 
(4) sammanhållning, dvs i vilken grad L2-inlärarnas grupp håller samman, (5) storlek, dvs 
hur stor L2-inlärarnas grupp är, vilket har betydelse för graden av kontakt mellan 
gruppmedlemmarna contra mellan TL-talare och L2-inlärare, (6) kulturlikhet, dvs i vilken 
grad TL-talarnas och L2-inlärarnas kultur är kongruent, (7) attityd, dvs i vilken mån båda 
grupperna har positiva attityder till varandra och (8) vistelsetid, dvs hur länge L2-inläraren 
har för avsikt att stanna i TL-miljön. 

De psykologiska faktorerna är till sin natur affektiva och är fenomen på individnivån. 
Variablerna är följande: (1) språkchock, dvs L2-inläraren känner osäkerhet och förvirring 
när hon/han använder L2, (2) kulturchock, som uppstår hos L2-inlärare om kulturskill
naderna är stora mellan L2-inlärnas och TL-talarnas kultur, (3) motivation och (4) 
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psykologisk penneabilitet (ego permeability), som har att göra med graden av förmåga att 
förändra sina attityder. 

Första stadierna i andraspråksinlärning och tillblivelsen av ett pidginspråk består båda 
av samma förenklingsprocesser (Schumann, 1978). Behärskningen täcker språkets 
kommunikativa funktion, men inte språkets integrativa och expressiva funktion (se Smith, 
1972). Om den sociala och psykologiska distansen är stor kommer inlärarens interimspråk 
att fossiliseras. 

Schumann relaterar alltså andraspråksinlärningen dels till inflödet, dels till an
vändningen av andraspråket. Andersen (1983) utgår ifrån samma modell, men har 
dessutom en kognitiv dimension i inlärningsprocessen. Inläraren anpassar i det första 
skedet inflödet till sitt eget språksystem, s.k. nativisation (nativization), och i det senare 
skedet anpassar hon/han sitt eget system till inflödet genom att utnyttja vissa strategier, 
s.k. denativisation (denativization). Nativisation gäller i de första stadierna av första- och 
andraspråksinlärningen och vid pidginisering medan denativisation gäller vid senare 
skeden av första- och andraspråksinlärningen och vid depidginisering, dvs den vidare 
utvecklingen av ett pidginspråk. 

Den kritik som Ellis (1985:254f) för fram är bl a att båda dessa modeller inte klargör 
vilken roll interaktionen spelar och vilken betydelse inlärarens egna processer har vid 
inlärningen, dvs hur inflödet blir begripligt intag (intake) och hur det sedan i sin tur 
integreras i interimspråket. McLaughlin (1987) anger den möjligheten att attityderna och 
språkinlärning kan ha sin förklaring åt det motsatta hållet, nämligen att bättre 
behärskning av målspråket ger till följd en positivare attityd till målspråkstalarna. 
Modellen kan enligt Brown (1980) inte vetenskapligt beläggas, eftersom det inte finns 
pålitliga instrument som kan mäta den sociala och psykologiska distansen. 

En flerdimensionell modell för språkinlärning har utvecklats inom ett forskningsprojekt 
i Tyskland (ZISA, Zweitsprachenwerb Italienescher und Spanischer Arbeiter) (se 
Clahsen, Meisel & Pienemann, 1983). Inom ramen för det projektet som gällde in
lärningen av tyska som andraspråk kunde forskarna finna en språkutveckling (i fråga om 
ordföljd) som bestod av fem olika stadier, vilka kunde ordnas efter en implikationsskala 
(se Larsen-Freeman & Long, 1991:270f; Viberg, 1987:70). Enligt Larsen-Freeman & Long 
(1991) är den intressanta aspekten med de olika stadierna att forskarna har förklaringar 
till dem. De utgör underliggande stadier i interimspråket och i varje stadium utnyttjar 
inläraren vissa kognitivt möjliga variationer av speciella strategier för sin språkan
vändning. För varje stadium använder inläraren mer psykolingvistiskt komplexa 
strukturer. 

En annan dimension i modellen förklarar variationer i språkanvändning hos olika 
inlärare (se Larsen-Freeman & Long, 1991:281; Viberg, 1981:72). Dessa variationer för
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ändrar inte ordningen i vilken en inlärare tillägnar sig de olika stadierna ( x ,  x  + i, x  +  
2, etc). Variationerna har att göra med olika typer av inlärare. Å ena sidan av kontinuet 
finns inlärare som försöker följa normen och en annan som bryter normen och i stället 
är inriktad på kommunikation. I interimspråket hos båda grupperna finns förenklingar, 
dels sådana strukturer som är mer begränsade (t ex utelämningar av kommunikativt 
redundanta ord), dels sådana som är mer komplicerade (t ex felaktiga ändelser). I 
projektet kunde forskarna också se variationer hos inlärare när det gällde socialp
sykologiska faktorer. Den grupp inlärare som var segregationsorienterade, dvs som hade 
liten kontakt med målspråkstalare, hade fler "begränsade" förenklingar, än de som var 
integrationsorienterade, dvs som hade mer kontakt med målspråkstalare på sin fritid, som 
i s in tur hade fler "komplicerade" förenklingar. 
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3 SAMISKAN OCH SAMISKANS SITUATION 

3.1 Samiska språket 

3.1.1 Antal talare och språkets geografiska utbredning 

Samiska talas av samer i Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Det totala antalet samer 
uppskattas till 60 000, varav 40 000 i Norge, 15 000 i Sverige, 4 000 i Finland och 
1 500-2 000 i Ryssland (Ruong, 1982:9). Någon statistik existerar inte. Antalet samer i 
Sverige baseras på befolkningsstudier (Johansson, 1975a, 1975b). Johansson uppskattar 
det totala antalet till cirka 17 000 (1975b:245ff). Antalet samer i Finland anges nu till 
cirka 6 000. 

Det finns olika uppskattningar om antalet samer som talar samiska eller har det som 
förstaspråk. 11 ex Korhonen (1988a:41) anges 19 000 samer ha samiska som förstaspråk, 
varav 10 000 i Norge, 5 000 i Sverige, 3 000 i Finland och 1 000 i Ryssland. Magga (1983) 
anger att det finns totalt 30-35 000 samisktalande. Skillnaderna mellan de olika 
bedömningarna har att göra med definitionen av vad man har avsett med "samisktalande". 
Ett annat förhållande som bidrar till de varierande siffrorna om antalet samisktalande 
är att det inte finns några säkra beräkningar att utgå ifrån. 

Det samiska språkområdet sträcker sig från Kolahalvöns östkust via nordligaste 
Finland, Norges inland och kustland och Sveriges inland ner till Jämtlands län (se karta 
s. 36). 

3.1.2 Samiskans historiska bakgrund 

Samiskan är ett finsk-ugriskt språk och är närmast besläktad med de östersjöfinska 
språken, dvs finska, estniska, m fl. Enligt en vida accepterad teori går samiskan och de 
östersjöfinska språken tillbaka på ett gemensamt urspråk, tidig urfinska, som talades av 
befolkningsgrupper kring Finska viken. Ur detta språk utvecklades ursamiskan och den 
sena urfinskan ca 1000 f. Kr. eller något tidigare (Korhonen, 1988b:264f). Ursamiskan 
anses ha bestått som en enhetlig språkform fram till ca 800 f. Kr., varefter uppdelningen 
i de nuvarande huvuddialekterna uppstod (Korhonen, 1988b:266f). 
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3.1.3 Samiska varieteter 

Inom ett stort geografiskt område talas (eller har talats) ett antal samiska dialekter eller 
varieteter som i vissa avseenden skiljer sig från varandra. Collinder (1962:20) delar in 
samiskan i tre huvuddialekter: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. En annan 
indelning har Korhonen (1981), som betraktar central- och sydsamiska som västsamiska 
och räknar alltså bara med två huvuddialekter, öst- och västsamiska. Huvuddialekterna 
delar Korhonen (1988a:41f) i nio olika varieteter med början från söder (se karta 3.1): 

(1) sydsamiska (saS), som indelas i (a) jämtsamiska, som talas i delar av Jämtland och 
Härjedalen i Sverige och i Syd- och Nord-Tröndelag i Norge och (b) åselesamiska, som 
talas i norra Jämtland (Frostviken) och i Västerbotten (upp till Umeälven) i Sverige och 
från Snåsa till Vefsn i Norge, 

(2) umesamiska (saU), som talas i Malå, Sorsele, Arvidsjaur samt norra Tärna, 

(3) pitesamiska (eller arjeplogssamiska (saArj)), som talas i Arjeplog och (förr även) 
mellan Fauske och Rana i Norge, 

(4) lulesamiska (saL), som talas i Jokkmokk och Gällivare i S verige och kring Tysfjord 
i Norge, 

(5) nordsamiska (saN), som indelas i a) tornesamiska (saTo), som talas i Jukkasjärvi-
Karesuando-området i Sverige och i Ofoten, Efjord och västra Troms fylke i Norge, b) 
finnmarkssamiska, som består av en västlig grupp, dit man räknar östra Troms fylke och 
västra Finnmarken med Kautokeino i Norge samt Enontekiö, västra Enare och norra 
Sodankylä i Finland, och en östlig grupp, dit man räknar Karasjok och Polmak i Norge 
samt Utsjoki och huvuddelen av Enare i Finland, och c) kustsamiska, som talas i 
kustområdet från Kvenangen i Troms fylke i väster till Varangerområdet i östra delen av 
Finnmarkens fylke, 

(6) enaresamiska (saE), som talas i området kring Enare träsk, samt i angränsande delar 
av Ryssland, 

(7) skoltsamiska (saSk), som talas nordost och öster om Enare träsk, samt 

(8) kildinsamiska (saKld) och (9) tersamiska (saT), som talas på Kolahalvön. 
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Karta 3.1 Det samiska språkområdet. 
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I enlighet med Collinders indelning är 1-2 sydsamiska varieteter, 3-5 centralsamiska och 
6-9 östsamiska varieteter. Skillnaderna mellan varieteter som ligger nära varandra är 
emellertid inte stora (Korhonen, 1988a). I själva verket kan man tala om ett samiskt 
språkkontinuum där språket successivt förändras, vilket innebär att skillnaderna inte är 
stora mellan närliggande varieteter, medan geografiskt avlägsna varieteter kan ha 
betydande skillnader både i fråga om lexikon och fonologi/morfologi (se t ex Korhonen, 
1981). En distinkt gräns utgör emellertid den mellan nordsamiskan och enaresamiskan 
(Korhonen, 1988a:42). 

3.1.4 Samiska skriftspråk 

Det flesta böcker som skrevs på samiska före 1900-talet var avsedda för kyrkligt bruk och 
gällde oftast översättningar av bibeln eller andra kyrkoböcker (se t ex Forsgren, 1987). 
I Sverige gavs det ut 115 kyrkliga böcker under perioden 1619-1850, varav under perioden 
1619-1726 16 böcker, 1727-1810 35 böcker och under perioden 1811-1850 64 böcker 
(Forsgren, 1987). Språket i dessa var till övervägande del "det sydlapska bokspråket", som 
byggde på de nordligaste sydsamiska dialekterna, dvs umesamiskan. Några få böcker var 
skrivna på "det nordlapska bokspråket", som byggde på lulesamiskan (se t ex Hansegård, 
1988:75f). Under senare hälften av 1700-talet började viss utgivning av ordböcker och 
grammatikor att ske. På det sydlapska bokspråket utgavs Pehr Fjellströms ordbok och 
grammatik (1738) samt ordbok av Lindahl & Öhrling (1780). På nordsamiska utkom Knut 
Leems grammatik (1748), en liten ordbok (1756) och en stor ordbok (1768 och 1781). 
Nils V. Stockfleth gav ut en grammatik (1840) och en ordbok (1852) på nordsamiska och 
J.A. Friis publicerade på nordsamiska en stor samisk ordbok (1887). (För en kort 
översikt, se NOU 1985:14.) 

Ett nordsamiskt "standardspråk" som bygger på de finnmarkssamiska varieteterna 
kodifierades av Nielsen (1926-29; 1932-62). Med Nielsens skrivsätt som utgångspunkt 
utvecklades en - för Norge och Sverige - gemensam nordsamisk ortografi (som i huvudsak 
bygger på kautokeinodialekten) av Knut Bergsland och Israel Ruong i b örjan av 50-talet 
(se t ex Bergsland, 1961). Ortografin enligt Bergsland/Ruong användes därefter i Norge 
och Sverige medan man i Finland brukade en delvis avvikande ortografi (utvecklad av 
Erkki Itkonen). En gemensam nordsamisk ortografi (som bygger både på Bergsland/-
Ruong och Itkonen) utvecklades av den samiska språknämnden under 1970-talet och togs 
i bruk 1979. 

En sydsamisk ortografi gemensam för Norge och Sverige finns sedan 1978 och en 
ortografi för lulesamiskan är i bruk sedan 1983. Speciella ortografier finns också för 
enare- och skoltsamiskan (NOU 1985:14). 
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3.2 Samiska som minoritetsspråk 

Samiska talas av förhållandevis få personer inom ett stort geografiskt område. I det 
omgivande samhället används oftast ett majoritetsspråk (svenska, norska, finska eller 
ryska). De samisktalande har beroende på skolgång, yrke, bosättningsort mm, i varierande 
grad kontakt med talare av majoritetsspråket. Dessa kontakter sker nästan utan undantag 
på majoritetsspråket. Också samhället i övrigt domineras av majoritetsspråket, t ex genom 
massmedia, samhällsservice, kommunal och statlig verksamhet och administration. 
Minoritetsspråket, dvs samiska, används inom familjen och den närmaste vänkretsen. Det 
typiska är att minoritetsspråket används i informella samtalssituationer och majoritets
språket i mer formella. En sådan stabil differentiering av språkanvändningen benämns 
diglossi (se t ex Hyltenstam & Stroud, 1991:47ff). 

I den språksituation som samerna befinner sig i är det vanligt att talare av minoritets
språket, dvs samerna, är (mer eller mindre) tvåspråkiga och behärskar dels samiska, dels 
majoritetsspråket (svenska, norska, finska eller ryska). 

En sådan situation med två språk i kontakt, ett minoritetspråk och ett dominerande 
majoritetsspråk, kan teoretiskt få till följd att (1) de tvåspråkiga talarna fortsätter att 
använda två språk, eller (2) att de tvåspråkiga talarna blir enspråkiga genom att sluta tala 
det ena språket, vanligtvis minoritetsspråket (se t ex Grosjean, 1982:36ff). 

I det första fallet kommer minoritetsspråket att leva vidare och då är det relevant att 
tala om språkbevarande och i det andra fallet är det sannolikt att resultatet blir språkbyte, 
dvs att talarna av minoritetsspråket övergår till att tala majoritetsspråket. 

Haugen (1953:370f) beskriver språkbytet som en process där talarna av minoritets
språket övergår från enspråkighet i minoritetsspråket via tvåspråkighet till enspråkighet 
i majoritetsspråket med formeln A > Ab > AB > aB > B. Den första fasen i processen, 
(A), avser enspråkighet i minoritetsspråket, den andra fasen, (Ab), avser full behärskning 
av minoritetsspråket och viss behärskning av majoritetsspråket, den tredje fasen, (AB), 
avser full behärskning av båda språken, den fjärde fasen, (aB), avser viss behärskning av 
minoritetsspråket och full behärskning av majoritetsspråket och den sista fasen, (B), 
enspråkighet i majoritetsspråket. Inom minoritetsgruppen kan olika talare befinna sig på 
olika stadier. Det typiska i en språkbytessituation är att en generation är tvåspråkig och 
den följande enspråkig (Fasold, 1984:216f). 

De olika faserna kan också relateras till språkens funktion inom olika domäner, dvs 
typer av samtalssituationer. I den första fasen (A) används minoritetsspråket i alla 
domäner, i fas två till fyra, (Ab, AB, aB), används minoritesspråket i a llt färre domäner 
och i s ista fasen, (B), används majoritetsspråket i a lla domäner (Haugen, 1972). 

De få undersökningar som har genomförts i Sverige om samernas språkliga för
hållanden (Johansson, 1975c; Helander, 1984) pekar i riktning mot minskad behärskning 
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av samiska och ökad användning av svenska också i typiska samiska domäner (se nedan 
3.3). 

Språkbevarande eller språkbyte kan ha sin grund i ett stort antal faktorer (se t ex 
Grosjean, 1982:107ff, Fasold, 1984:216ff). Tandefelt (1988) redovisar en modell för analys 
av språkbyte som tar hänsyn till olika sociokulturella och lingvistiska faktorer på sam
hällsnivå, t ex språklagstiftning, institutioner, på gruppnivå, t ex majoritetens syn på 
minoriteten, minoritetens storlek och bosättningsmönster och på individnivå, t ex 
minoritetsmedlemmarnas färdigheter i de två språken och språkanvändningen. Dessa 
faktorer betraktas också i ett tidsperspektiv. 

I en liknande modell redovisar Hyltenstam & Stroud (1991) utförligt olika faktorer (på 
samhälls-, grupp- och individnivån) som påverkar språkbevarande/språkbyte och 
applicerar den på språksituationen för samerna i Sverige. Hyltenstam & Stroud diskuterar 
i vilken utsträckning de olika faktorerna påverkar samernas möjlighet till språkbevarande 
och gör en bedömning om denna påverkan är negativ (-) eller positiv ( + ) (se tabell 3.1). 

Av faktorerna på samhällsnivån, dvs de faktorer som reglerar samernas ställning i 
samhället, är det enbart faktorn majoritetssamhällets ideologi som får entydigt plustecken 
och detta motiveras av majoritetssamhällets pluralistiska ideologi. Övriga faktorer, 
språklagstiftning, implementering, ekonomiska förhållanden, sociokulturella normer och 
utbildning får alla minustecken. 

På gruppnivån bedöms alla faktorer som gäller demografiska förhållanden, t ex 
befolkningsstorlek, kärnområde, migration och äktenskapsmönster, inverka negativt på 
språkbevarandet. Också de faktorer som avser språkförhållanden får till övervägande del 
minustecken. Samernas höga grad av intern organisation, som möjliggör inflytande på en 
rad olika frågor, bedöms påverka språkbevarandet positivt. Den aktivitet som pågår inom 
det kulturella området, dvs inom teater, litteratur etc. har också en positiv inverkan på 
språkbevarandet. 

På individnivån, som gäller varje individs konkreta språkanvändning, bedöms 
faktorerna språkval och socialisation ha en negativ inverkan på språkbevarandet. 
Samernas möjlighet att välja samiska som samtalsspråk i olika kommunikationssituationer 
utanför familjedomänen bedöms i stort sett vara mycket begränsade. Detta motiverar 
minustecknet. Språkvalet i sammanhang med barnuppfostran har en avgörande betydelse 
för språkbevarandet. Bedömningen som görs är att föräldrarna har mycket svårt att 
överföra samiskan till sina barn. En förutsättning för språkbevarandet är att minoritets
språket förs över till nästa generation, eller som Hyltenstam & Stroud (1991) skriver: "En 
socialisation som inte innefattar en förmedling av minoritetsspråket till nästa generation 
är själva kärnan i s pråkbytesprocessen" (s.147). 
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Analysen i Hyltenstam & Stroud (1991) tyder på att samerna (i Sverige) befinner sig i en 
långt framskriden språkbytesprocess och att det sammantaget är många påverkande 
faktorer i denna process. 

Tabell 3.1 Bedömning av språkbevarande/språkbyte bland svenska samer. Från Hyltenstam 
& Stroud (1991). 

Språkbevarande 

FAKTORER PÅ SAMHÄLLSNIVÅ 
Politiskt-legala förhållanden +/-

Majoritetssamhällets ideologi + 

Språklagstiftning -

Implementering -

Ekonomiska förhållanden -

Industrialisering-urbanisering -

Majoritetsnäringar -

Kommunikationer -

Arbetsmarknad -

Sociokulturella normer -

Utbildning -

FAKTORER PÅ GRUPPNIVÅ 
Demografi -

Storlek -

Kärnområde -

Migration -

Åldersfördelning -

Könsfördelning -

Äktenskapsmönster -

Språkförhållanden +/-

Officiellt språk -

Officiellt språk i an nat iand -

Talas i m er än ett land +/-

Dialekt- eller språksplittring -

Standardisering och modernisering +/-

Förhållandet mellan tal och skrift + 

Tvåspråkighet -

Språk behärskning -

Språksyn -

Heterogenitet/homogenitet -

Näringar +/-

Typ av etnicitet +/-

Intem organisation + 

Institutioner +/-

Utbildning -

Kyrka -

Språkplanering och språkvård +/-

Forskning och kultur + 

Medier +/-

Kulturyttringar + 

FAKTORER PÅ INDIVIDNIVÅN 
Språkval -

Socialisation -
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3.3 Tidigare studier 

3.3.1 Språkbehärskning i samiska 

Det finns olika bedömningar av kunskaperna i samiska hos den samiska befolkningen. De 
kan avse t ex antalet samisktalande (se t ex Magga, 1983). Empiriska undersökningar om 
samernas språkkunskaper är mycket få. En av dem är Johansson (1975c), som 
genomförde en intervjuundersökning om bl a språkkunskaperna hos den renskötande och 
den icke-renskötande befolkningen i Sverige. 

Enligt Johanssons befolkningsstudier (1975a; 1975b) uppgick den renskötande samiska 
befolkningen i Sverige till 2 749 personer och den icke-renskötande samiska befolkningen 
till 12 930 personer. Av den renskötande befolkningen valdes ungefär var 17:de person 
och av den icke-renskötande befolkningen var 34:de person födda 1900-1955 till intervju
undersökningen (Johansson 1975c:282). 

Den del som gällde språkkunskaperna omfattade färdigheterna att förstå, tala, läsa och 
skriva samiska hos båda grupperna. Johansson (1975c:324f) redovisar att den renskötande 
befolkningen genomgående har bättre kunskaper i samiska än den icke-renskötande. 
Ungefär 80% av den renskötande gruppen förstår det mesta som sägs på samiska. 
Motsvarande siffra för den icke-renskötande gruppen är 64%. Nästan var fjärde person 
(23,3%) i den icke-renskötande gruppen förstår överhuvudtaget inte samiska. 

Cirka 65% av den renskötande gruppen och cirka 40% av den icke-renskötande 
gruppen kan samtala på samiska. Drygt 40% av den icke-renskötande gruppen kan inte 
alls tala samiska. I den renskötande gruppen gäller detta för drygt 20%. 

Cirka 30% av den renskötande gruppen och cirka 17% av den icke-renskötande 
gruppen läser det mesta på samiska. Nästan hälften (46,6%) av den renskötande gruppen 
och nästan 70% av den icke-renskötande gruppen läser överhuvudtaget inte samiska alls. 

Skrivkunskaper är mycket bristfälliga i båda grupperna. Cirka 80% av den renskötande 
gruppen och nästan 90% av den icke-renskötande gruppen kan inte skriva samiska alls. 

Johansson (1975c:326) redovisar också barnens kunskaper i samiska. Drygt hälften 
(51,9%) av den renskötande gruppen uppger att deras barn inte kan samiska. I den 
icke-renskötande gruppen uppger cirka 90% att deras barn inte kan samiska. 

Man kan försöka omsätta Johanssons resultat i intervjuundersökningen (1975c) i siffror 
för hela den renskötande och den icke-renskötande samiska befolkningen i Sverige 
(1975a; 1975b). Till att börja med kan man dela in befolkningen i barn (åldersgruppen 
0-14 år) och vuxna (15 år-) (tabell 3.2). Denna indelning kan bl a motiveras av att inter
vjuundersökningarna genomfördes med personer som var födda 1955 eller tidigare. Av 

41 



tabellen framgår att 575 barn och 2 174 vuxna finns i den renskötande befolkningen och 
3 450 barn och 9 480 vuxna i den icke-renskötande befolkningen. 

Med utgångspunkt i den procentuella fördelningen i Johanssons intervjuundersökning 
(1975c) om språkkunskaper i samiska kan man beräkna att drygt 7 700 vuxna personer 
förstår det mesta som sägs på samiska. Ytterligare cirka 1 000 personer kan följa med i 
samtal. 

Med samma beräkningsgrund kommer man fram till att drygt 5 000 personer kan 
samtala på samiska och ytterligare cirka 1 300 kan göra sig förstådda (jfr Korhonen, 
1984). 

Tabell 3.2 Den samiska befolkningen i Sverige. Fördelning i barn och vuxna. Efter 
Johansson (1975a:13; 1975b:243). 

Barn Vuxna 
(0-14 år) (15år-) 

Renskötande 575 2 174 
Icke-renskötande 3 4501 9 480 

Summa: 4 025 11 654 

I tillägg till den vuxna befolkningen som har kunskaper i samiska kan man uppskatta 
antalet barn (i åldern 0-14 år) som har kunskaper i samiska med utgångspunkt i 
Johanssons undersökning (1975c). Endast drygt 600 barn (cirka 15%) i åldern 0-14 år i 
Sverige kan samiska. Siffran bygger på uppgifter som intervjupersonerna i Johanssons 
undersökning uppgav beträffande sina barns kunskaper i samiska. 

Johansson (1975c:352) redovisar den renskötande gruppens procentuella fördelning i 
olika samiska varieteter. I tabell 3.3 framgår denna fördelning tillsammans med 
motsvarande siffror för den icke-renskötande befolkningen (vilka inte finns angivna, men 
kan utläsas av figur 26 i Johansson (1975c:350)). Det framgår av tabellen att drygt 40% 
av den renskötande befolkningen tillhör den nordsamiska gruppen, knappt 30% den 
pite/lulesamiska gruppen och cirka 25% den sydsamiska gruppen. 
I den icke-renskötande gruppen är motsvarande siffror cirka 18% (nordsamiska), cirka 
32% (pite/lulesamiska) och 25% (sydsamiska). Det är intressant att notera att så stor 

1 Siffran 3450 är e n uppskattning av figur 1 på sidan 243 i Johan sson (1975b). 
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andel som 25% av den icke-renskötande gruppen inte identifierar sig med någon samisk 
språkvarietet, vilket skall jämföras med cirka 5% i den renskötande gruppen. I den 
icke-renskötande gruppen angav 69% av intervjupersonerna med nordsamisk språktill
hörighet (N = 16) att inget av deras barn kunde samiska. Motsvarande siffra för den pite/-
lulesamiska gruppen (N = 25) var 96% och för den sydsamiska gruppen (N = 22) 100% 
(Johansson, 1975c:351). 

Mot bakgrund av resultaten i Johanssons undersökning (1975c) kan man konstatera att 
den yngsta generationen hade sämre kunskaper i samiska än den äldre generationen vid 
tiden för undersökningen (dvs i början av 70-talet). Man kan också konstatera att den 
yngsta generationen i huvudsak har kunskaper i nordsamiska. Resultaten tyder på att ett 
språkbyte från samiska till svenska är långt gånget hos de sydsamiska och lulesamiska 
talarna och att det pågår hos de nordsamiska talarna. 

Tabell 3.3 Angiven språktillhörighet hos den renskötande och den icke-renskötande (vuxna) 
befolkningen i Sverige. Procentuell fördelning. Efter Johansson (1975c). 

Andel (%) 

Renskötande (N = 73) 
Nordsamiska 41,1 
Pite/Lulesamiska 28,8 
Sydsamiska 24,6 
Sv/Fi/No 5,5 

Icke-renskötande (N = 120) 
Nordsamiska 18,3 
Pite/Lulesamiska 31,7 
Sydsamiska 25,0 
Övriga 25,0 

Efter undersökningen har användningen av samiskan ökat i undervisningen, massmedia 
och i litteratur. Överhuvudtaget har samiskan fått en annan ställning i samhället under 
de senaste decennierna. Detta bör sammantaget ha påverkat samiskans situation (i 
Sverige) i positiv riktning, men å andra sidan är det just den generationen som (enligt 
Johansson, 1975c) hade bristande kunskaper i samiska som nu är (småbarns)föräldrar. 
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3.3.2 Språkanvändning 

I en undersökning av Helander (1984) om språkvalet hos samerna i Övre Soppero 
framgår i vilken utsträckning samiska (samt svenska och finska) används i olika domäner. 
Undersökningen bygger på intervjuer och observationer (Helander, 1984:10). Befolk
ningen i Övre Soppero uppgick till cirka 250 personer varav cirka hälften ansåg sig vara 
samer (se Helander, 1984:12). Orten ligger inom det tornesamiska området. Helanders 
informanter (55 st) var alla trespråkiga (samiska/svenska/finska) och i åldern 20-70 år. 
Informanterna delades in i tre åldersgrupper: (1) 20-37 år, N = 22, (2) 38-55 år, N = 19 
samt (3) 56-70 år, N = 14. 

De flesta informanterna (92,7%) hade lärt sig samiska som förstaspråk. I den yngsta 
åldersgruppen (20-37 år) sade sig 13,6% ha två språk, samiska och svenska, som 
förstaspråk. Vid skolstarten var ännu 34,5% enspråkiga (samiska). Mer än hälften 
(50,9%) var tvåspråkiga i samiska och finska och 3,6% (samtliga dessa var i den yngsta 
åldersgruppen) tvåspråkiga i samiska och svenska. Trespråkiga (samiska/ svenska/finska) 
var 10,9% (samtliga dessa var i den yngsta åldersgruppen) vid skolstart. 

Andelen informanter med läs- och skrivkunskaper i samiska framgår av tabell 3.4. 
Tabellen bygger på tabell 8 i Helander (1984:37). Av tabellen framgår att läskunskaperna 
är bäst i den yngsta åldersgruppen och sämst i den äldsta. Skrivkunskaper har bara den 
yngsta åldersgruppen. 

Tabell 3.4 Läs- och skrivkunskaper i samiska hos den trespråkiga befolkningen i Övre 
Soppero. Procentuell fördelning. Efter Helander (1984). 

Läser Skriver 
Informanter samiska samiska 

20-37 år ( N = 22) 81,8 31,8 
38-55 år (N= 19) 63,2 
56-70 år (N = 14) 35,7 

Helanders undersökning omfattar språkvalet i olika domäner samt i vilken omfattning fler 
än ett språk används i olika domäner (språklig osäkerhet). Resultaten relateras till vissa 
bakgrundsvariabler, t ex ålder och yrke. I tabell 3.5 framgår språkvalet i fyra olika 
domäner: familjen, social participation, dvs i samband med olika (förenings)möten, 
tillfälliga bekantskaper och offentliga ärenden, t ex i kontakt med olika myndigheter. 
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I tabellen anges den procentuella andel som informanterna använder ett visst språk i 
olika domäner. Om t ex alla informanter använder samiska i alla samtalssituationer och 
finska i hälften av dem blir värdet för samiska 100% och för finska 50%. Av tabellen 
framgår att samiska används oftast inom domänen familj, därefter inom domänen social 
participation och tillfälliga bekantskaper. Minst samiska används inom domänen offentliga 
ärenden. I dessa samtalssituationer föreligger inte ett reellt val då samtalspartnern oftast 
är enspråkig (svensk). Den yngsta åldersgruppen (20-37 år) använder svenska oftare inom 
samtliga domäner än mellangruppen (38-55 år), som i sin tur använder svenska oftare än 
den äldsta gruppen (56-70 år). Av tabellen framgår också att den språkliga osäkerheten 
är hög, dvs att språkvalet skiftar mest, inom domänen tillfälliga bekantskaper. Hos den 
yngsta åldersgruppen är den språkliga osäkerheten också tämligen hög inom domänen 
social participation. 

Tabell 3.5 Språkval inom vissa domäner hos den trespråkiga befolkningen i Övre Soppero. 
Procentuell fördelning. Efter Helander (1984). 

Familj Soc. par- Tillf. Off. 
Informanter ticipation bekantsk. ärenden 

20-37 år ( N = 22) sa 95 
sve 28 
fi 6 

38-55 år ( N = 19) sa 93 
sve 12 
fi 9 

56-70 år ( N = 14) sa 100 
sve 3 
fi 5 

74 55 9 
33 89 100 
3 19 

98 60 11 
12 81 98 

17 4 

100 83 0 
6 59 98 

38 11 

Resultaten i Helander (1984) pekar på att samtliga tre språk (samiska, svenska och 
finska) används inom samtliga domäner. Inom domänen familjen används dock oftast 
samiska och inom domänen offentliga ärenden oftast svenska. Det är uppenbart att det 
inte föreligger en tydlig funktionsfördelning mellan språken, dvs diglossi. En sådan 
funktionsdelning av språken anses gynna språkbevarandet (se t ex Hyltenstam & Stroud, 
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1991:105). Resultaten tyder också på att den yngre generationen använder svenska oftare 
än den äldre generationen. 

I en undersökning om skolbarns språkanvändning (samiska och finska) redovisar 
Guttorm (1987) bl a skolbarnens språkkunskaper i samiska och finska samt i vilken 
utsträckning barnen använder de två språken i olika domäner. Informanterna i undersök
ningen var 35 samiska skolbarn i årskurserna 1-6 i Utsjoki (kyrkby) i Finland (Guttorm, 
1987:27). Huvudinformanter var de 21 barn som gick i samiska klasser. Övriga (14 
samebarn) gick i finska klasser. Kriterierna för urvalet till den senare gruppen var (1) att 
åtminstone den ena av barnets föräldrar var samisktalande och (2) att barnet skulle delta 
i undervisningen i samiska eller/och att barnet av läraren bedömdes ha goda kunskaper 
i samiska. Vid undersökningstillfället (läsåret 1986/87) fanns det sammanlagt 86 skolbarn, 
varav 54 samebarn, i årskurserna 1-6 i Utsjoki. I Utsjoki kommun bor cirka 1 550 
personer varav cirka 70% är samer. Av samerna är cirka 75-80% samisktalande 
(Guttorm, 1987:26) 

I tabell 3.6 (som baseras på tabell 2 och 3 i Guttorm, 1987:40f) framgår skolbarnens 
( = huvudinformanternas) självskattning av förhållandet mellan samiska och finska när det 
gäller färdigheterna att förstå, tala, läsa och skriva. Av tabellen framgår att barnen anser 
det vara lättare att tala, läsa och skriva finska än samiska. Hälften av barnen (52%) anser 
det vara lika lätt att förstå samiska som finska, medan 33% anser det vara lättare att 
förstå finska. 

Tabell 3.6 Skolbarnens själv skattning av förhållandet mellan kunskaperna i samiska och 
finska. Procentuell fördelning. Efter Guttorm (1987). 

samiska lika finska vet ej 
sa/fi 

Anser det vara lätta re 
att förstå (N = 21) 14 
att tala (N = 21) 19 
att läsa (N = 15) 33 
att skriva (N = 15) 20 

52 33 
24 57 

53 13 
73 7 

Guttorm lät skolbarnens lärare bedöma barnens färdigheter att förstå, tala, läsa och 
skriva respektive språk genom att för varje barn ange behärskningen i en sexgradig skala 
(1987:42ff). Det genomsnittliga poängvärdet för alla skolbarn ( = huvudinformanterna) 
tyder på en mycket god behärskning av båda språken (Guttorm, 1987:44). Samtliga 
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färdigheter har erhållit poängvärden (väsentligt) över 2,00 (max 3,00). Lärarna bedömde 
att barnen hade bättre kunskaper i finska när det gällde att tala och aningen bättre när 
det gällde att läsa och lite bättre kunskaper i samiska när det gällde att förstå och skriva. 

Vid undersökningen av språkkunskaperna hos de samiska skolbarnen i de finska 
klasserna användes en annan metod än hos huvudinformanterna. Dessa fick skatta sina 
färdigheter att förstå och tala samiska i e nlighet med tabell 3.7. Av tabellen framgår att 
cirka 36% av skolbarnen anser sig förstå samiska ganska bra och cirka 22% av barnen 
anser sig tala samiska ganska bra. I övrigt anser sig skolbarnen ha mycket bristfälliga 
kunskaper i samiska. 

Tabell 3.7 Skolbarnens självskattning av färdigheterna att förstå och tala samiska. 
Procentuell fördelning. Efter Guttorm (1987). 

ganska lite mycket 
bra lite 

Anser sig 

förstå samiska (N = 14) 35,7 28,6 35,7 
tala samiska (N = 14) 21,4 14,3 64,3 

En intressant aspekt av språkvalet är språkanvändningen inom familjedomänen. Guttorm 
( 1987:3lf) redovisar att hos 75% av skolbarnen ( = huvudinformanterna) var båda för
äldrarna samisktalande, hos 20% av barnen var modern samisktalande och hos 5% fadern 
samisktalande. Samtalsspråket mellan föräldrarna var samiska hos 68% av barnen och 
hos övriga finska. I den andra gruppen ( = sidoinformanterna) var båda föräldrarna 
samisktalande hos 36% av barnen. Hos övriga barn var enbart fadern samisktalande. 
Samtalsspråket mellan föräldrarna var samiska hos 16% av barnen och hos övriga finska. 

I tabell 3.8 visas språkanvändningen mellan informanterna och olika familjemedlemmar 
inom familjedomänen (efter Guttorm, 1987). Av tabellen framgår att samiska är det 
språk som används i huvudsak hemma hos mer än hälften av huvudinformanterna och 
att finska är det klart dominerande språket hos sidoinformanterna. 
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Tabell 3.8 Språkanvändning inom familjedomänen. Procentuell fördelning. Efter Guttorm 
(1987). 

i huvudsak lika ofta i huvudsak 
samiska sa/fi finska 

Huvudinformanterna (N = 20) 
med mor 
med far 
med syskon 
med morföräldrar 
med farföräldrar (N = 19) 

Sidoinformanterna (N = 14) 
med mor 
med far 
med syskon 
med morföräldrar 
med farföräldrar 

60 10 30 
65 20 15 
50 - 50 
60 10 30 
63 16 21 

100 
7 - 93 

100 
100 

7 21 72 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de barn i Guttorms undersökning (1987) som 
går i de samiska klasserna förefaller ha goda kunskaper både i samiska och finska, medan 
de samiska skolbarn som går i de finska klasserna sammantaget har sämre kunskaper i 
samiska. Av de 54 samebarn i årskurs 1-6 som finns i Utsjoki (kyrkby) tyder resultaten 
på att cirka hälften kan tala samiska (21 huvudinformanter och 5 sidoinformanter). Detta 
skall jämföras med siffran 75-80% samisktalande i Utsjoki (se ovan). 

Både resultatet i Helander (1984) och Guttorm (1987) tyder på minskad användning 
av samiska (minoritetsspråket) och ökad användning av svenska/finska (majoritets
språket) hos den samiska gruppen som helhet. 

3.3.3. Språkbyte 

Ett exempel på språkbyte från samiska till finska redovisas av Aikio (1988). Aikio 
studerade språkvalet hos informanter i fem byar med renskötande befolkning i 
Vuotso-regionen (sam. Vuohccu). Informanterna är ättlingar till de renskötare som 
flyttade från Norge till Finska Lappland, när gränsen mellan Norge och Ryssland stängdes 
på 1850-talet. 
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Aikio intervjuade informanterna om deras språkval under olika decennier under perioden 
1910-1980. Informanterna fick ange om de under ett visst decennium talade (a) enbart 
samiska, (b) i huvudsak samiska men också lite finska, (c) i huvudsak finska eller (d) 
enbart finska. 

Aikios resultat pekar på att språkbytesprocessen först är långsam men accelerar fr o m 
den generation som föds på 1940-talet. Samiskan användes i stor utsträckning under 
1910-, 1920- och 1930-talet. Fr o m 1940-talet förändras språkvalet markant genom att 
den yngsta generationen nästan enbart använder finska, dvs att föräldrarna upphör att 
tala samiska med sina barn. Fr o m 1950 och framåt sker socialiseringen inte alls på 
samiska och språkbytet från samiska till finska är ett faktum. Aikio pekar bl a på skolans 
roll när det gäller språkbytet. Redan på 30-talet och särskilt efter kriget bidrog skolan 
starkt till att finska blev det dominerande språket. 

3.4 Samiska i undervisningen 

3.4.1 Historisk bakgrund1 

Speciella skolor (och skolformer) för samerna har funnits sedan 1600-talet och under
visningen var fram till 1900-talet i princip ett led i kristnandet av samerna (Ruong, 1975; 
SOU 1960:41; se också Upman, 1978:63). År 1632 inrättades den s.k. Skytteanska skolan 
i Lycksele, som utbildade samiska ungdomar till präster. Skolan var den enda under
visningsinstitutionen i lappmarken i ungefär ett hundra år. Under första hälften av 
1700-talet inrättades på huvudorterna i lappmarken också internatskolor, s.k. lappskolor2, 
där ett fåtal samiska ungdomar lärde sig läsa och där det dominerande ämnet var kristen
dom. Syftet med dessa skolor var att eleverna efter skolgången skulle sprida kristen
domen bland övriga samer. Efter några årtionden inrättades speciella befattningar som 
kateketer, dvs ambulerande lärare som färdades omkring bland samerna och bedrev viss 
undervisning. 

I början av 1800-talet fanns lappskolor i Karesuando, Jukkasjärvi, Gällivare, Jokkmokk, 
Arjeplog, Lycksele och Föllinge, men i enlighet med en förordning 1818 skulle dessa 
lappskolor upphöra helt och hållet och ersättas av kateketundervisning. Skälet var att 
undervisningen i lappskolorna ansågs vara ineffektiv särskilt beroende på språksvårig
heterna; elevernas samiska dialekt överensstämde inte med den språkform som användes 

1 Detta avsnitt bygger i huvudsak på SOU 1960:41. 

2 I dett a avsnitt används förleden lapp- vid beskrivning av tidigare tidsskeden beroende på att termen i 
de sammanhangen är eta blerade. 
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i skolböckerna, dvs. det sydlapska bokspråket. Innan beslutet hade genomförts i sin helhet 
ändrades inriktningen genom ett reglemente 1846, varvid kateketundervisningen i princip 
avskaffades och undervisningen (igen) förlades till de fasta skolorna. Undervisnings
språket i lappskolorna var beroende av det språk som var det dominerande i de olika för
samlingarna. I lappskolorna i Jokkmokk, Gällivare och Arjeplog blev undervisnings
språket samiska, i Jukkasjärvi och Karesuando finska och i övriga församlingar svenska. 

I och med ändringen av reglementet 1877 skulle undervisningen ske på svenska om 
barnen förstod detta språk. Återigen infördes kateketundervisningen för de barn som inte 
kunde få sin skolgång ordnad i de fasta skolorna. I Karesuando och Jukkasjärvi infördes 
1895 en ny skolform: vinterkurser som pågick under tio veckor. 

I ett nytt reglemente 1896 gjordes ett försök att samordna undervisningen i lappsko
lorna med folkskolorna i fråga om lärotider (5 år) och läroämnen. Samebarnen skulle få 
sin undervisning i lappfolkskolor, kateketskolor eller i allmänna folkskolor. All 
undervisning skulle ske på svenska, men kunde ske på samiska eller finska under de tre 
första av de fem åren. 

3.4.2 Första hälften av 1900-talet 

I början av 1900-talet förekom därmed flera former av undervisning för samernas barn: 
lappfolkskolor, kateketskolor, vinterkurser, allmänna folkskolor och också missionsskolor, 
dvs folkskolor med internat som hade upprättats av Svenska Missions-Sällskapet. Efter 
en utredning om dåvarande lappskoleväsendets organisation beslutade riksdagen om en 
markant förändring av sameundervisningen. I enlighet med den nya organisationen 
ordnades undervisningen i form av kateketskola och lappfolkskola. De tre första åren 
följde barnen kateketundervisning, då lärare under cirka 7 månader per år följde med 
under flyttningar och i omgångar gav undervisning åt barnen. På det sättet fick barnen 
undervisning i varierande omfattning. De följande tre åren gick barnen i de fasta 
skolorna, dvs. lappfolkskolorna. Undervisningstiden i dessa minskades till tre månader 
per år och följde i princip mönstret för vinterkurserna. Den nya organisationen var ett 
obligatorium för de nomadiserande samernas barn, medan övriga samers barn skulle gå 
i de svenska skolorna. I de fasta skolorna skulle - förutom en anpassad undervisning i 
allmänna ämnen - även införas viss undervisning om de bestämmelser som gällde för 
renskötseln och om möjligt undervisning i sameslöjd. Man tog dock inte ställning till 
frågan om samiskans ställning i u ndervisningen, men i motiven angavs att samiskan inte 
skulle avskaffas i de områden där språket användes i undervisningen. I verkligheten kom 
all läs- och skrivundervisning att ske på svenska också i Jukkasjärvi och Karesuando (jfr 
Henrysson & Flodin, 1992:50f). 
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Fr o m 1913 upprättades ett stort antal (35-40) kateketskolor (dvs kåtaskolor) från 
Karesuando i norr till Idre i söder och verksamheten i dessa bedrevs till mitten av 
1930-talet och längst i norr till början av 1950-talet. Men redan i mitten av 1920-talet 
kom undervisningen på många ställen att förläggas till de fasta skolorna (de s.k. 
byskolorna). I början inackorderades barnen hos den fastboende bondebefolkningen, men 
efter några år inrättades särskilda skolhushåll i anslutning till skolorna. I norr byggdes 
särskilda hushållskåtor, där barnen sköttes av samiska föreståndare. (Under 1940-talet 
ersattes hushållskåtorna av moderna internat.) 

De motiv som låg bakom den förändrade skolpolitiken under 1900-talets två första 
decennier har beskrivits i SOU 1960:41 (se också Ruong, 1982:134f; Upman, 1978). Syftet 
var dels att anordna undervisning för alla flyttsamers barn, dels att anordna den på 
sådant sätt att den inte awänjde barnen från nomadlivet. Den nya nomadskoleorgani
sationen - vars undervisning hade jämförelsevis lägre målsättning än motsvarande svenska 
skolor - möttes av stark kritik från samerna (speciellt i de södra delarna av sameområdet) 
bl a vid samernas första landsmöte 1918 men också senare, vilket bidrog till att 
sameundervisningen under de följande decennierna ökade i omfattning och kvalitet. 
Riksdagen uttalade 1939 att undervisningen för nomadsamernas barn skulle vara likvärdig 
den som den fasta befolkningens barn erhöll. I mitten av 1940-talet utökades under
visningen vid nomadskolorna med en fortsättningskurs (med inriktning mot renskötseln) 
så att undervisningstiden sammantaget överensstämde med den som gällde för den 
sexåriga folkskolan. 

I enlighet med 1925 års stadga utökades undervisningen om samisk kultur i skolan 
genom att ämnet nomadkunskap infördes på schemat. I 1925 års stadga, liksom i stadgan 
1938, anges att undervisningsspråket skall vara svenska om förhållandena inte krävde 
annat. I praktiken var undervisningsspråket svenska även om förhållandena många gånger 
krävde annat, nämligen då många inte alls behärskade svenska vid skolstart. 

Undervisning i ämnet samiska förekom inte under första hälften av 1900-talet, även om 
vissa försök gjordes att införa ämnet på schemat (SOU 1960:41; Collinder, 1957:195f), 
däremot användes samiskan som ett "hjälpspråk" i undervisningen av de lärare som 
behärskade språket (SOU 1960:41). 

3.4.3 Tiden efter 1950 

I början av 1950-talet började man införa ett sjunde skolår i nomadskolan och detta var 
genomfört i sin helhet mot slutet av 50-talet. (I folkskolan började man införa ett sjunde 
skolår redan i mitten av 30-talet.) 
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Riksdagen beslutade 1962 om en omorganisation av sameundervisningen. Nomadskolan 
(årskurs 1-6) blev en frivillig skolform och blev öppen för alla samers barn. Den allmänna 
skolplikten utökades till nio år (också för samebarnen) och skulle i fråga om innehåll 
jämställas med den reguljära skolan. Ett samiskt högstadium (årskurs 7-9) placerades i 
Gällivare (1964) och samordnades till en del med kommunens högstadium. Både vid 
nomadskolan och samehögstadiet skulle läroplanen för grundskolan tillämpas men med 
inslag av samiska ämnen. (Namnet nomadskola har senare bytts ut mot den mer adekvata 
benämningen sameskola.) 

I den utredning som föregick riksdagsbeslutet, 1957 års nomadskolutredning, diskutera
des ingående motiven för en särskild skolform för samebarn (se utredningens betänkande, 
SOU 1960:41, kap. 5; se också Hyltenstam & Svonni, 1990:15f). 

Ämnet samiska infördes på schemat i nomadskolan på 50-talet (dock inte i Jämtland 
och Västerbotten). Efter riksdagens beslut 1962 blev samiska ett obligatoriskt ämne i 
nomadskolan (sameskolan) och fick omfatta högst 2 veckotimmar per årskurs (Läroplan 
för grundskolan, Lgr 69 II, Supplement Sameskolor). Enligt nomadskolestadgan (SFS 
1967:216) skulle läroplan för grundskolan tillämpas vid nomadskolan "med iakttagande 
av att undervisningen meddelas på svenska och lapska språken". I den nuvarande 
bestämmelsen i sameskolförordningen anges att man vid sameskolan tillämpar 1980 års 
läroplan för grundskolan "varvid dock a) undervisningen i de ämnen som skolverket 
bestämmer skall beröra även frågor av betydelse för samernas kultur och levnadsförhål
landen, b) undervisningen meddelas på svenska och samiska, c) ämnet samiska 
förekommer i samtliga årskurser". 

Sameskolor (årskurs 1-6) finns nu (läsåret 92/93) i K aresuando, Lannavaara, Kiruna, 
Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby. Samehögstadiet i G ällivare är nedlagt sedan läsåret 
83/84 och ersatts av s.k. integrerad undervisning, som innebär att sameeeleverna följer 
undervisningen i en kommunal grundskola men att vissa ämnen för dem har en samisk 
inriktning och att samiska läses som hemspråk. Sådan integrerad undervisning 
förekommer nu i f lera kommuner. 

Efter riksdagens beslut (1975) om hemspråksundervisning förekommer ämnet samiska 
som hemspråk i grundskolan och gymnasieskolan. Den omfattar vanligtvis 1-2 veckotim
mar. 
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4 NORDSAMISKANS STRUKTUR 

4.1 Den fonologiska strukturen 

I avhandlingen används en förenklad fonematisk transkription. Fonem som är markerade 
med apostrof (') är muljerade. Affrikatorna /z c z 6/ liksom dentalspiranterna /d t/ 
anges med de grafem som används i nordsamisk ortografi. Långa ljud (både konsonanter 
och vokaler) anges med kolon (:), t ex /man:ni:/ 'gående, en som går\ 

4.1.1 Konsonanter 

I det nordsamiska standardspråket (saN) finns de konsonantfonem som redovisas i tabell 
4.1 klassificerade efter artikulationssätt och artikulationsställning. 

Tabell 4.1 Konsonantfonem i saN. 

bi- labio- dental palatal velar laryngal 
labial dental 
t ti t ti t ti t ti t ti t ti 

klusiler: b p d t d' t' 
affrikator: Z c z c 
Spiranter: v f d t ) J 
sibilanter: s s 
lateraler: l L V 
nasaler: m M n N n' 

tremulanter: r R (retroflex) 

t= tonande, tl= tonlösa 
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De tonlösa konsonanterna /J L M N R/ förekommer i ett fåtal ord och betecknas i 
skrift med h före konsonanten i fråga, t ex liehmu 'milt väder'. 

4.1.2 Vokaler 

I nordsamiska (saN) finns sex vokalfonem /i e u o a â/. De fyra förstnämnda 
fonemen kan vara både korta och långa enkelvokaler, medan /a/ alltid är kort och /a/ 
alltid (mer eller mindre) lång. I saN finns fyra diftonger /ie ea uo oa/. 

4.1.3 Fonotax 

Samiska ord består vanligtvis av två eller fler stavelser. Den grundläggande strukturen för 
tvåstaviga ord är följande: (K)(K)(K) (V)V (K)(K)K V (K)(K). 

Parentesen anger att en konsonant (K) eller vokal (V) inte är obligatorisk i den 
positionen. I första stavelsen kan samtliga vokaler och diftonger nämnda under 4.1.2 
förekomma. I andra stavelsen förekommer enbart enkelvokaler, nämligen de korta /a 
e o/ och de långa /a: i: u:/. 

I början av ord förekommer någon av konsonanterna /ptkcòvfhjssl 
r m n n'/. En del konsonantkombinationer förekommer också, varvid den första 
konsonanten ofta är /s/ eller /s/. I slutet av ord kan någon av konsonanterna /j 1 n 
r s s t/ förekomma. Några konsonantkombinationer är möjliga: /rs jn jt/. 

Mellan första och andra stavelsen förekommer en s.k. stamkonsonant (egentligen en 
konsonant eller en kombination av konsonanter) som består av följande konsonanttyper: 
X, XX, xz, xzw, där x är en konsonant, z en annan och w ytterligare en annan. En 
stamkonsonant kan förekomma i tre kvantitetsgrader: (1) som en kort konsonant /x/, t ex 
/manan/ 'jag går', (2) som en kort geminata /xx/, t ex /mannat/ 'vi går' eller som en 
lång geminata /x:x/, t ex /man:ni:/ 'gående, en som går' (pres. part. av mannat 'gå'). Den 
första konsonanten i en konsonantkombination /xz/ (eller /xzw/) kan förekomma i två 
kvantitetsgrader, antingen som kort /xz/, t ex /oastå:n/ 'jag köper' eller som lång /x:z/, 
t ex /oas:ti:t/ 'vi köper'. 

De flesta konsonanter förekommer som korta stamkonsonanter, utom /b d d' t' g 
z z 1'/. Samtliga konsonanter kan förekomma som geminator, utom/j J h M N/. Ett 
stort antal konsonantkombinationer av typen xz och xzw förekommer som stamkon
sonanter (se t ex Svonni, 1992). 
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4.1.4 Stadieväxling 

I saN (liksom i a lla samiska varieteter utom sydsamiska) förekommer stadieväxling, som 
innebär att ett ords stamkonsonant förändras i kvantitativt eller/och kvalitativt hänseende 
då ordet böjs. Stamkonsonanten kan förekomma i tre olika stadier: (I) svagstadium, då 
den är en kort konsonant, (II) starkstadium, då den består av en kort geminata eller en 
kort konsonantgrupp samt (III) extra starkstadium, då den består av en lång geminata 
eller en lång konsonantgrupp. Växlingen sker oftast mellan grad I och II eller mellan grad 
II och III. I det senare fallet är grad II svagstadium i förhållande till grad III. I några fall 
sker växlingen mellan grad I och III. De kvalitativa växlingarna är av två slag (se nedan). 
I saN förekommer både kvantitativa och kvalitativa stadieväxlingar. Växlingarna är av 
följande fyra huvudtyper: 

I) Kvantitativa växlingar av typen 

a) x:x - XX /kol:li:/ - /kolli:/ 'guld' (nsg - gasg) 
b) XX - X /kuolli:/ - /kuoli:/ 'fisk' (nsg - gasg) 
c) x:x - X /sul:lo/ - /suolu:/ 'ö' (gasg - nsg) 

Dessa växlingar berör följande konsonanter: /f v d t s s 1 1' m n n' q r/. 

II) Kvantitativa växlingar av typen 

a) x:z(w) - xz(w) /pier:ku:/ - /pierku:/ 'kött' (nsg -gasg) 

Ett stort antal stamkonsonanter växlar efter detta mönster (se t ex Svonni, 1992). Den 
första konsonanten i dessa kombinationer kan inte vara en klusil eller affrikata. 
Undantaget är kombinationerna /tm tk/, där klusilen tidigare har varit en frikativa /t/. 
Om den sista konsonanten i en konsonantkombination är en nasal förekommer en 
homorgan klusil före nasalen i starkstadium, t ex /£al:pmi:/. Svagstadium är /£almi:/. Om 
den första konsonanten är /r/, kvarstår den homorgana klusilen i svagstadium: 
/fier:pmi:/ 'nät', som har svagstadieform /fierpmi:/. 

b) h:x - hx /pah:pa/ - /pahpa/ 'präst' (nsg - gasg) 

Dessa växlingar avser tonlösa klusiler eller affikator som föregås av /h/. 
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III) Kvalitativa växlingar av typen 

a) XX - XX /vuogga/ - /vuokka/ 'fiskkrok' (nsg - gasg) 

Växlingarna berör geminatorna /bb dd d'd' gg zz/, som växlar med /pp tt t't' kk 66/. 

b) xz - Xz /piebmu:/ - /piepmu:/ 'mat' (nsg -gasg) 

Växlingarna gäller stamkonsonanter som består av en klusil och en homorgan nasal, där 
klusilen växlar mellan en tonande och en tonlös variant. 

IV) Både kvantitativa och kvalitativa växlingar av typen 

a) hx - X /johka/ - /joka/ 'bäck' (nsg -gasg) 
b) h:x - X /poh:co/ - /poacu:/ 'ren' (gasg - nsg) 

Växlingarna gäller /h/ eller /h:/ och en tonlös klusil eller affrikata. I svagstadium 
kvarstår klusilen eller affrikatan. Undantaget är /ht/ som i s vagstadium får /d/. 

c) xz - z /eatnu:/ - /eanu:/ 'älv' 

Växlingarna gäller stamkonsonanter som består av en tonlös klusil och en homorgan 
nasal. I svagstadium kvarstår nasalen. 

d) XX - z /vuot't'a/ - /vuoja/ 'smör' 

Växlingen gäller geminatan /t't'/ som i s vagstadium får /j/. 

e) x:z - wz /vuok:ta/ - /vuovta/ 'hår' 

Växlingarna gäller stamkonsonanter, som består av /k/ (som i svagstadium övergår till 
/v/) och någon av konsonanterna /s s t c £/. 

4.1.5 Regelmässiga vokalförändringar 

Diftongerna i första stavelsen övergår på följande sätt till enkelvokaler om den andra 
stavelsen i någon ordform har /e/, /o/ eller /ij/: ie > i, ea > e, uo > u, oa > o, t ex 
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miessi 'renkalv' misiin 'med kalven' (kom sg). Vokalerna som har bildats på detta sätt 
har långt uttal då ordets stamkonsonant står i grad I och II och kort då ordet står i grad 
III. Diftongerna förändras dock inte i imperativ 2p sg, t ex boade deike! 'kom hit!' eller 
i verbets negeringsform, t ex son ii boade 'hon/han kommer inte'. 

4.1.6 Prosodi 

I ett icke-sammansatt ord är den första stavelsen tryckstark och den andra trycksvag. I 
flerstaviga ord har första stavelsen huvudtryck. Principen är att varannan stavelse är 
tryckstark och varannan trycksvag. Avvikelser från principen kan finnas i nya lånord, där 
det långivande språkets betoning följt med, t ex adreassa 'adress', där andra stavelsen har 
huvudtryck. Sista stavelsen är vanligtvis trycksvag. 

Jernsletten (1984) pekar på hur intonationen på satsnivån kan påverka tryckstyrkan 
inom ordet, så att huvudtrycket hamnar på tredje stavelsen i stället för första, t ex 
Mannabeahtti gol 'Går ni tvåT En samisk sats, som inte har emfas, uttalas med en 
(något) fallande intonationskurva (se Jernsletten, 1984). 

4.2 Den morfologiska strukturen 

4.2.1 Ordstammar 

Den grundläggande strukturen för samiska ord är tvåstaviga stammar. Tre- eller 
flerstaviga ord har oftast bildats genom böjning eller avledning. I princip kan samiska ord 
delas in i nomen- och verbstammar. Nomen, dvs substantiv, adjektiv, pronomen och 
räkneord, har kasusböjning. Verben böjs i modus, tempus och person. Nomen och verb 
indelas i tre olika stamtyper beroende på antal stavelser i ordets stam: (I) jämnstaviga, 
(II) uddastaviga och (III) sammandragna stammar. 

4.2.2 Nominalböjning 

Nomen böjs i kasus och numerus. I saN finns sju kasus, nominativ, genitiv, ackusativ, 
lokativ, illativ, komitativ och essiv. De tre förstnämnda har i huvudsak syntaktiska 
funktioner: nominativ som subjekt och predikativ, genitiv som attribut och ackusativ som 
objekt. Lokativ och illativ är lokalkasus; lokativ anger befintlighet eller rörelse från en 
plats, illativ anger rörelse till en plats. Med komitativ anges relationen 'med' eller 
'tillsammans med' någon eller något och med essiv anges bl a relationen 'såsom' något. 
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Ett åttonde kasus, abessiv, som anger relationen 'utan' något eller någon, med ändeisen 
-haga, brukar inte medtas i kasusparadigmet (se t ex Magga, 1980). I saN finns förutom 
singularis och pluralis också dualis (tvåtalsböjning). Dualisböjning förekommer dock 
enbart hos personliga pronomen och possessivsuffixen. 

Kasusändelserna är följande: 

Kasus sg Pl 

nom - -t 
gen/ack - -id 
lok -s -in 
ill -i -ide, -: 
kom -in -iguin 
ess -n 

Allomorferna för ill pl, -ide och -idda, har att göra med stadieväxlingen. Ändeisen -ide 
fogas till jämnstaviga och sammandragna stammar (varvid ändeisen kommer att stå 
mellan andra och tredje stavelsen) och -idda till uddastaviga stammar (varvid ändeisen 
återfinns mellan tredje och fjärde stavelsen och omfattas därmed av stadieväxlingen). 
Kom pl består av gen pl samt ändeisen -guin, som ursprungligen har varit en postposition 
*kuojmen ( guoibmi 'kamrat') (Korhonen, 1988b:280). 

Jämnstaviga stammar har jämnt antal stavelser i ordstammen, som framträder i gen sg, 
t ex mânâ (gen sg av mânnâ 'barn'), muitalusa (gen sg av muitalus 'berättelse'). 
Jämnstaviga stammar har vanligtvis stadieväxling, varvid nom sg, ill sg och ess sg har 
starkstadium och övriga svagstadium. Uddastaviga stammar har udda antal stavelser i gen 
sg, men har i nom sg en tvåstavig form, t ex beana 'hund' (nom sg): beatnaga (gen sg). 
En del uddastaviga stammar har stadieväxling, varvid nom sg och ess sg har svagstadium 
och övriga starkstadium. Sammandragna stammar är tvåstaviga men har tidigare varit 
trestaviga och har svagstadium (I eller II) i nom sg och ess sg och i övrigt (extra) starksta
dium (III), t ex suolu 'ö' (nom sg): sullo /sul:lo/ (gen sg). 

Förutom kasusböjning har adjektiven i de flesta fall speciella attributivformer. De 
bildas på flera olika sätt (se t ex Svonni, 1992). Det vanligaste sättet är med ändeisen -5, 
t ex cuorbi 'oskicklig': cuorbbes, bastil 'vass': bastilis. 

Adjektiven kompareras med ändelser. Ändelserna i komparativ är olika beroende på 
om ordet slutar på en vokal eller konsonant. Jämnstaviga och sammandragna stammar 
får därför ändeisen -1, t ex nuorra 'ung': nuorat 'yngre' och uddastaviga -bbu, t ex bastil 
'vass': bastileabbu 'vassare'. 
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Ändelserna i komparativ och Superlativ är följande för jämnstaviga (I), uddastaviga (II) 
och sammandragna (III) stammar: 

Stam komparativ Superlativ 

I/III -t -mus 
II -bbu -mus 

Attributivformerna i komparativ och Superlativ är samma som predikativformerna. 

Uddastaviga komparativformer får attributivändelsen -t, t ex bastileabbu 'vassare': bastilet. 
Personliga pronomen har förutom former i singularis och pluralis också dualisformer 

i alla kasus (se t ex Svonni, 1992). Böjningsformerna i nom framgår av följande upp
ställning: 

sg du pl 

lp mon moai mii 
2p don doai dii 
3p son soai sii 

Demonstrativa pronomen, t ex dât 'det här', är enstaviga och har delvis andra ändelser 
i sg än övriga nomen. Gen sg och ack sg har ändeisen -n, ill sg har ändeisen -sa och kom 
sg ändeisen -inna. Enstaviga är också det relativa och interrogativa pronomenet mii 
'vilken, vad för en' och gii 'vem, vilken' och de böjs som demonstrativa pronomen. 
I samiskan finns särskilda possessivsuffix för att ange ägandet. Dessa fogas till ordets 
kasusändelser, utom i kom pl, där kasusändelsen -guin kommer allra sist. 
Ändelserna är följande: 

sg du pl 

lp -n -me -met 
2p -t -de, -tte -det, -ttet 
3p -s -ska, -skka -set 

Allomorferna beror på stadieväxlingen och har att göra med vilken stavelse ändeisen 
bildar, t ex mânâdet 'ert barn', mânnâseattet 'till ert barn'. Om kasusändelsen slutar på 
en konsonant uppträder inskottsvokal. I lok sg har lokativändelsen -st bevarats, t ex 
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mânâstan 'av mitt barn' (jfr mânâs 'hos barnet') och i i ll sg och ill pl har ill ändeisen -5, 
t ex mânnâseatte 'till ert barn' (jfr mânnâi 'till barnet'). 

4.2.3 Verbböjning 

De finita verbformerna i saN böjs efter kategorierna modus (indikativ, konditionalis, 
potentialis, imperativ), tempus (presens, preteritimi, perfekt, pluskvamperfekt), numerus 
(sg, du, pl) och person (lp, 2p, 3p). Sammansatta tempusformer är perfekt och 
pluskvamperfekt som bildas med hjälpverbet {leat) i finit form och huvudverbet i infinit 
form (perfekt particip), t ex lean borran '(jag) har ätit'. Negering i samiska sker med ett 
negeringsverb (i-) som böjs i person och numerus, men har även imperativformer (alli-). 
Det kombineras med hjälpverb eller/och huvudverb, t ex in bora '(jag) äter inte', in leat 
borran '(jag) har inte ätit'. 

Verbstammarna delas också in i tre stamtyper: (I) jämnstaviga, (II) uddastaviga och 
(III) sammandragna stammar. Jämnstaviga stammar har jämnt antal stavelser i infinitiv, 
t ex borrat 'äta'. Andra stavelsens vokal är antingen -a-, -i- eller -u-. Uddastaviga stammar 
har tre stavelser i infinitiv, t ex muitalit 'berätta'. Sammandragna stammar har två (eller 
fyra) stavelser i infinitiv, t ex gullât 'börja höra', och har antingen vokalen -â-, -e- eller 
-o- i andra stavelsen. Passiva stammar med ändeisen -juvvot, t ex borrojuvvot 'äts', är 
fyrstaviga. 

Ändelserna i indikativ presens av de olika stammarna framgår av nedanstående tablå. 
(Ändelserna för uddastaviga stammar anges med vokal.) 

Presens 
I II III 

lp sg -n 
2p sg -t 
3p sg 

-at 
-a 

-an -n 
-t 

lp du 
2p du -beahtti 
3p du -ba 

-etne 
-eahppi 
-eaba 

-je(tne) 
-beahtti 
-ba 

ip pi -t 
2p du -behtet 
3p pl -t 

-it 
-ehpet 
-it 

-t 
-behtet 
-jit 
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Jämnstaviga stammar har svagstadium i lp sg och 2p sg, t ex boran '(jag) äter' och i övrigt 
starkstadium, t ex borrâ '(hon/han) äter'. De sammandragna stammarna har samma 
ändelser som jämnstaviga stammar, utom i lp du och 3p pl, där j-inskott är bevarat och 
böjs då som uddastaviga stammar, t ex gullâjetne '(vi två) börjar höra'. 

I de flesta formerna finns en preteritummarkör /]/. Ändelserna framgår av nedan
stående uppställning. 

Preteritum 
I II III 

lp sg -n -in -jin 
2p sg -t -it -jit 
3p sg -i -ii 

lp du -ime -eimme -ime 
2p du -ide -eidde -ide 
3p du -iga -eigga -iga 

ip pi -imet -eimmet -imet 
2p du -idet -eiddet -idet 
3p pl - -e(dje) -je(dje) 

Jämnstaviga stammar har starkstadium i lp sg, 2p sg och 3p pl och i övriga svagstadium. 
Sammandragna stammar har j-inskott bevarat i lp sg, 2p sg samt 3p pl och böjs då som 
uddastaviga stammar. 

Konditionalis används t ex i hypotetiska satser och har modusmärket -s- vid 
jämnstaviga och sammandragna stammar och har samma ändelser som uddastaviga 
stammar i preteritum, t ex borasin (lp sg), boraseimmet (lp pl) (av borrat 'äta'). 
Uddastaviga stammar har modusmärket -vc- och har i princip samma ändelser som 
jämnstaviga stammar i preteritum, t ex muitalivccen (lp sg), muitalivcciimet (lp pl) (av 
muitalit 'berätta'). 

I potentialis (som anger en förmodan) har jämnstaviga och sammandragna stammar 
modusmärket -z- och uddastaviga stammar -zz- med stadieväxling -cc-. Jämnstaviga och 
sammandragna stammar har samma ändelser som uddastaviga stammar i presens, t ex 
bodezan (lp sg), bodezeahppi (2p du) (av boahtit 'komma'). Uddastaviga stammar har 
efter potentialisstammen -eazza- samma ändelser som jämnstaviga verbstammar har i 
presens, t ex borraleaccan (lp sg), borraleazzabeahtti (2p du) (av borralit 'äta hastigt'). 
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I imperativ har framförallt du och pl flera former (se t ex Magga, 1980). Imperativ har 
redan i ursamisk tid haft flera allomorfer (Korhonen, 1988b:281). 

Jämnstaviga stammar har ett komplicerat imperativparadigm. Ett jämnstavigt verb, t ex 
borrat 'äta', får former enligt nedan. Uddastaviga och sammandragna stammar får samma 
ändelser i imperativ (se nedan). Sammandragna stammar har i imperativ bevarat 
/-inskott, utom i 2p sg. 

lp sg 
2p sg 
3p sg 

Imperativ 
I 

borron 
bora 
borros 

II/III 

-ehkon 

-ehkos, -us 

lp du 
2p du 
3p du 

borru /r:r/ 
borri /r:r/ 
borroska 

-eadnu 
-eahkki 
-ehkoska 

ip pi 
2p du 
3p pl 

borrot 
borret 
borroset 

-ehkot, -etnot 
-ehket 
-ehkoset 

4.2.4 Avledningar 

Av samiska nomen och verb kan nya nomen, verb och adverb bildas genom avledning. 
I Nielsen (1926-29) redovisas ett stort antal nomenstammar (se p. 188-260) och verbstam
mar (se p. 261-327) som bildats genom avledningar. Avledda ord kan i sin tur ge upphov 
till nya avledningar. Passiva verbformer bildas genom avledning, t ex borahallat 'bli biten' 
(se p. 311), borrojuvvot 'äts' (se p. 322). Stammen som avledningsändelsen är fogad till 
är borra-, bora- och bär betydelsen 'bita, äta'. 

Många avledningsändelser är mycket vanliga och produktiva, exempelvis diminutivän-
delsen -s (p. 224), t ex mânâs 'det lilla barnet', inkoativändelsen -goahtit (p. 282), t ex 
borragoahtit 'börja att äta'. Många sammandragna verbstammar är avledningar, t exgullât 
'börja att höra' (gullat 'höra') (p. 266), njulket 'hoppa en gång' (njuikut 'hoppa') (p. 287). 
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4.3 Den syntaktiska strukturen 

4.3.1 Ordföljd 

Den grundläggande ordföljden i samiskan är SVO, dvs att subjektet i en neutral utsaga 
kommer före predikatsverbet och att verbet kommer före objektet. Ordföljden i sig anger 
dock inte vilken satsdel som är subjekt och vilken som är objekt, eftersom objektet 
markeras med kasus, t ex 

Bârdni (nom) oidnâ nieidda (ack). 'Pojken ser flickan'. 

Nieidda (ack) oaidnâ bârdni (nom). 'Det är flickan som pojken ser.' 

I samiskan kommer genitiv- och adjektivbestämningar före sitt huvudord, som 
genitivattribut respektive adjektivattribut, t ex mânâ sihkkel 'barnets cykel', càppa dâlki 
'vackert väder'. 

I samiskan anges relationer vanligtvis med kasus och med postpositionsfraser, t ex 
goadis (lokativ) 'i kåtan', goadi duohken 'bakom kåtan' (eg. 'kåtans bakom'). Ett fåtal 
prepositionsfraser kan förekomma, t ex cada ealu 'genom renhjorden'. I post- och 
prepositionsfraser står huvudordet i g enitiv. 

4.3.2 Nominalfras 

Nominalfrasen består av ett huvudord med bestämningar. Bestämningarna föregår 
vanligtvis huvudordet, t ex som genitivattribut (olbmâ gahpir 'mannens mössa'), adjekti
vattribut (seakka soahki 'en smal björk'), räkneord (guokte beatnaga 'två hundar') och 
pronomen (mu girji 'min bok'). Samiskan saknar bestämd och obestämd artikel och har 
ingen genusdistinktion. 

I samiskan kan flera genitivattribut föregå huvudordet (utan att frasen känns onaturlig), 
t ex âhci ustiba oappâ bârtni beana eg. 'fars väns systers pojkes hund'. Adjektivattributet 
består av adjektivets attributiva form, som oftast inte kan böjas. Grundtalen har som 
attribut en partiell kongruens, t ex guokte beatnaga 'två hundar', guovtti beatnagii 'till de 
två hundarna'. Huvudordet står i singularis. Några indefinita pronomen böjs som 
grundtalen i attributiv ställning. Demonstrativa pronomen har också en partiell böjning 
i attributiv ställning (se Svonni, 1992). 
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4.3.3 Verbal 

Verbalet består av ett huvudverb och det (eller de) hjälpverb som hör ihop med huvud
verbet. Varje verbal består av ett och (nästan) alltid bara ett finit verb. Övriga verb i 
verbalet har infinit form. De infinita verbformer som förekommer i verbalet är infinitiv, 
perfekt particip, handlingsnomen och verbets negeringsform (indikativ, konditionalis, 
potentialis och imperativ). Negering i samiskan sker med ett negeringsverb (/-) i finit form 
och övriga verb i verbalet i infinit form, t ex son ii leat borran biepmu 'hon/han har inte 
ätit mat' (se Svonni, 1992). 

4.3.4 Frågesatser 

Frågesatser konstrueras i princip på två olika sätt: (1) Frågorna inleds med ett 
interrogativt pronomen, t ex gii doppe oidno? 'vem syns därborta?', eller adverb, t exgosa 
son manai? 'vart gick hon?'. (2) Frågepartikeln -go fogas till det ord som frågan gäller, 
t ex mielkki-go don jugatl 'är det mjölk du dricker', jugat-go don mielkki? 'dricker du 
mjölk'. Som framgår av det sistnämnda exemplet är det omvänd orföljd om frågepartikeln 
fogas till verbet. 

4.3.5 Samordning och underordning 

Samordning av satser sker med konjunktioner, t txÂhcci dahkâ dola ja eadni vuossâgàfe. 
'Far gör eld och mor kokar kaffe'; Vuolggât go ruoktot vai bâzât go deike? 'Åker du hem 
eller stannar du här?'. Samordning av nekande satser sker med partikeln (-)ge som fogas 
till nekningsverbet, t ex Mon in leamas doppe in-ge âiggo vuolgit dohko. 'Jag har inte varit 
där och jag tänker inte fara dit.' 

Underordning av satser kan ske med en konjunktion, t ex Son didii, ahte olbmot lâvejit 
dakko mannat. 'Han visste att folk brukar färdas där'. Underordnade satser kan också 
inledas med ett pronomen, t ex in diede gii boahtâ 'jag vet inte vem som kommer', eller 
med ett adverb (eller konjunktion), t ex moai vulge go don boadât 'vi far när du kommer'. 
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5 UNDERSÖKNINGEN 

5.1 Bakgrund 

Denna undersökning om barns språkbehärskning påbörjades som ett forskningsprojekt 
vid dåvarande Avdelningen för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för lingvistik 
(numera Centrum för tvåspråkighetsforskning), Stockholms universitet och Nordiskt 
samiskt institut, Guovdageaidnu (Kautokeino). Huvudsyftet med projektet (som hade 
titeln Förstaspråket hos samiska skolbarn) var att undersöka de olika grader av 
språkbehärskning som kan förekomma hos samiska skolbarn. Syftet var också att se vilka 
faktorer i fråga om språklig bakgrund och språkanvändning som påverkar enskilda 
individers språkbehärskning. I en inledande fas studerades språkliga data från 36 skolbarn 
i årskurserna 4-6 i syfte att välja ut en mindre undersökningsgrupp för en mer omfattande 
analys. Resultatet av denna inledande fas redovisas i Hyltenstam & Svonni (1990). 

I denna avhandling redovisas material från de 15 barn som valdes ut till under
sökningens mer detaljerade analys. 

Syftet med denna undersökning är att studera språkbehärskning i samiska hos samiska 
skolbarn. Språkbehärskningen undersöks ur flera olika aspekter och med olika 
eliciteringsmetoder, Undersökningen är i huvudsak inriktad på språkstrukturella aspekter, 
dvs grammatisk kompetens, samt barnens behärskning av lexikon. Denna typ av 
undersökning har bl a använts i språkbytessituationer (jfr Dorian, 1981; Schmidt, 1985). 
Syftet är också att studera andra aspekter på språkbehärskningen, som tillsammans med 
den grammatiska och lexikala, utgör skolbarnens kommunikativa kompetens (se 2.1.1). 
Språkbehärskningen relateras till barnens språkliga bakgrund, bl a förstaspråk, språkan
vändning inom familjen och vänkretsen samt den undervisning i och på samiska de 
erhållit. 

5.2 Syfte 
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5.3 Urval av undersökningsgrupp 

Vid urvalet av skolbarn till undersökningen gällde följande kriterier: (1) att barnen skulle 
tala en nordsamisk varietet, (2) att barn med olika behärskning i samiska skulle ingå i 
gruppen, (3) att barnen skulle väljas ur årskurserna 4-6 både från sameskolan och grund
skolan (Hyltenstam & Svonni, 1990:36f). Syftet med att välja barn från både sameskolan 
och grundskolan var inte främst att jämföra skillnaderna mellan skolformerna, utan att 
få exempel på ett så brett spektrum som möjligt av olika behärskningsnivåer. Skolbarnen 
skulle också vara i den ålder då enspråkiga barn normalt har utvecklat huvuddelen av 
vuxenspråket, dvs lägst i tioårsåldern (Chomsky, 1969). Av praktiska skäl begränsades 
undersökningen till att omfatta skolbarn vid sameskolorna i Karesuando, Kiruna, 
Gällivare och Jokkmokk och vid grundskolorna i Kuttainen, Övre Soppero och (centrala) 
Kiruna. Skolbarn i grundskolan valdes bland dem som kommunen anmält till Statistiska 
centralbyråns hemsspråksstatistik, dvs de elever som deltog i hemspråksundervisning i 
samiska och/eller som hade samiska som hemspråk. Det praktiska förfarandet i fråga om 
kontakter med barnens föräldrar och lärare beskrivs i Hyltenstam & Svonni (1990:36) 

Med hänsyn till urvalskriterierna uppgick undersökningspopulationen till 61 barn, varav 
21 inom sameskolan och 40 inom grundskolan. Enligt projektplanen skulle muntligt 
samiskt material samlas från 60 barn, som befinner sig på olika behärskningsnivåer, och 
bland dessa skulle 12 barn, dvs vart femte barn, väljas ut för en grundligare undersökning. 
Med tanke på att undersökningspopulationen inte uppgick till mer än 61 skolbarn 
minskades antalet barn i den första - mindre omfattande - delen av undersökningen till 
36 barn, varav 12, dvs vart tredje barn, skulle väljas till den mer omfattande analysen. Till 
undersökningen valdes samtliga barn i sameskolan (utom 1 barn som avstod) och 16 barn 
från grundskolan. Att fördelningen mellan skolformerna inte var jämn berodde på att 
dessa inte skulle jämföras. En sådan jämn fördelning hade därmed inte betydelse för 
undervisningen. 

För att bedöma skolbarnens språkbehärskning användes tre olika typer av grund
material: 1) data om barnens språkliga bakgrund och språksituation, 2) språkliga data 
från barnen (intervju, återberättande) och 3) barnens självskattning av den egna 
språkförmågan. Dessutom användes en fjärde typ, nämligen fyra samisktalande lärares 
bedömning av barnens språk. 

Data från intervjun och återberättandet analyserades med avseende på antalet använda 
grammatiska morfem. Barnens självskattning avsåg färdigheterna att förstå, tala, läsa och 
skriva samiska. 

Lärarna bedömde korta språkprov (ca 1 min. långa) från skolbarnen med hjälp av en 
bedömningsmall som innehöll sex olika faktorer. De fyra faktorerna som avsåg barnens 
språk gällde (1) vokabulären, dvs om barnen använde ett varierat ordförråd eller inte, (2) 
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komplexiteten, dvs om barnen använde ett mycket utvecklat språk eller ett enkelt, (3) 
korrektheten, dvs om barnen talade ett språk utan grammatiska fel eller med många 
grammatiska fel och (4) flytet, dvs om barnen talade flytande eller hade stora svårigheter 
att tala flytande. De olika faktorerna bedömdes efter en sexgradig skala. Vid analysen 
omvandlades lärarnas markering till poäng, där högsta ( = bästa) poängvärdet var 6 och 
lägsta 1 och för varje skolbarn beräknades sedan ett medelvärde för de olika faktorerna. 

Lärarnas bedömning av barnens språkbehärskning bedömdes vara tillräckligt tillförlitlig, 
bl a beroende på lärarnas samstämmighet vid bedömningen samt att resultatet 
överensstämde med resultat från Lomans experiment med röstrelaterade aspekter 
(Hyltenstam & Svonni, 1990:55f; se också 2.1.2). Ett annat faktum var att resultatet av 
språkstrukturanalysen också överensstämde med lärarnas bedömning. Med lärarnas 
bedömning som grund kunde sedan skolbarnen rangordnas med avseende på språkbehär
skning (se tabell 5.1). Skolbarnen redovisas här och i fortsättningen med fingerade 
initialer. Det är klart från dessa resultat att det i undersökningsgruppen de facto finns 
skolbarn med olika behärskning i samiska. 

Till grund för urvalet av skolbarn till den nu redovisade mer detaljerade under
sökningen ligger lärarnas rangordning (enligt tabell 5.1). I stället för att välja vart tredje 
barn bestämdes att vartannat barn, dvs 18 barn, skulle väljas ut bl a med tanke på att 
insamlingsarbetet skulle pågå under flera år och att något barn skulle kunna falla bort 
ur undersökningsgruppen. 

Barnen delades efter lärarnas rangordning in i nio grupper med fyra skolbarn i varje 
grupp och från varje grupp skulle i princip två barn väljas ut, om möjligt en från 
sameskolan och en från grundskolan, eftersom det vid denna tidpunkt stod klart att det 
kunde vara intressant att göra en viss jämförelse av skolformerna. I grupp 7 (rangordnade 
25-28) valdes 3 barn, eftersom skillnaderna i poäng mellan barnen var stora och i grupp 
9 (rangordnade 33-36) valdes 1 barn eftersom poängskillnaderna var små. Till 
undersökningen valdes därigenom 18 barn, 9 barn från vardera sameskolan och 
grundskolan. Dessa 18 barn tillfrågades om medverkan. Ett barn i grupp 3 och ett i grupp 
5 avböjde att delta. 
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Tabell 5.1 Skolbarnens språkbehärskning enligt lärarbedömning (N=36). Rangordning (RO), 
skolbarn (S b) och poängvärden. Efter Hyltenstam & Svonni (1990). 

RO Sb Poäng RO Sb Poäng 

01 CO 5.75 19 GQ 4.25 
02 II 5.75 20 BM 4.19 
03 NG 5.75 21 EA 4.06 
04 DQ 5.63 22 GE 4.00 
05 ME 5.63 23 FC 3.88 
06 AK 5.48 24 PM 3.81 
07 JK 5.48 25 AC 3.63 
08 LC 5.38 26 KA 3.25 
09 CG 5.31 27 PA 2.94 
10 DI 5.25 28 HS 2.00 
11 EM 5.25 29 OS 1.69 
12 FO 4.94 30 QC 1.64 
13 HG 4.88 31 NQ 1.50 
14 MO 4.69 32 LM 1.44 
15 KK 4.63 33 BE 1.44 
16 DS 4.50 34 RE 1.25 
17 RK 4.44 35 PG 1.19 
18 QI 4.44 36 OI 1.00 

Med tanke på att undersökningsgruppen ändå skulle bli större än i den ursprungliga 
planen valdes inga fler skolbarn. Efter det andra materialinsamlingstillfället avböjde 
ytterligare ett skolbarn (PA) att delta i undersökningen. Av de 15 barn som därmed ingår 
i undersökningsgruppen gick 8 i sameskola och 7 i grundskola. Av barnen gick sex i 
årskurs 4, åtta i årskurs 5 och ett barn i årskurs 6. Antalet flickor var 11 och pojkar 4. 
Vid urvalet har inte hänsyn tagits till skolbarnens kön. I tabell 5.2 redovisas under
sökningsgruppen med fingerade initialer efter lärarnas rangordning. 
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Tabell 5.2 Skolbarn (med fingerade initialer) i undersökningen (N=15). Rangordning (RO), 
skolbarn (Sb), skolform och årskurs (Sf/åk), sam = sameskola, gr = grundskola, samt poäng 
vid lärarbedömning. 

RO Sb Sf/åk Poäng RO Sb Sf/åk Poäng 

01 CO sam/5 5.75 09 GE gr/4 4.00 
02 NG gr/4 5.75 10 PM sam/5 3.75 
03 DQ gr/5 5.63 11 KA gr/4 3.50 
04 AK sam/5 5.44* 12 HS gr/6 2.00 
05 DI sam/5 5.25 13 NQ sam/4 1.50 
06 MO sam/4 4.69 14 LM gr/5 1.48 
07 KK gr/5 4.63 15 PG sam/4 1.31 
08 RK sam/5 4.44 

* korri gering (jfr ta bell 5.1) 

5.4 Material och materialinsamling 

Denna undersökning är upplagd som en longitudinell studie och materialet är insamlat 
vid tre tillfällen. Tidpunkt 1 var hösten 1987, tidpunkt 2 våren 1989 och tidpunkt 3 våren 
1990. Ett syfte med denna uppläggning var att skolbarnens behärskning av vissa språkliga 
enheter skulle kunna studeras i ett utvecklingsperspektiv. En kompletterande insamling 
om barnens språkliga bakgrund genomfördes med hjälp av en föräldraenkät huvud
sakligen under våren 1991. En viss komplettering skedde senare. 

I undersökningen har använts olika typer av instrument för elicitering av språkliga data 
från skolbarnen både vad gäller globala och specifika aspekter av språkbehärskningen. 
Utgångspunkten har varit att dels få barnen att använda samiskan i så naturliga samtalssi
tuationer som möjligt, dels pröva barnens förmåga att producera vissa strukturella 
enheter av språket. En annan viktig aspekt har varit att studera barnens behärskning av 
samiska ord. I fråga om barnens språkanvändning och språkmiljö har intresset fokuserats 
till språkanvändning inom familjen och vänkretsen samt till undervisningen i och på 
samiska. 

I det följande redovisas de olika typer av material som har använts i undersökningen 
samt formerna för materialinsamlingen. 
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5.4.1 Korrekthetsbedömning 

Ett material som användes i undersökningen gällde korrekthetsbedömning. Med 
korrekthetsbedömningar prövas bl a försökspersoners globala språkförmåga (jfr Seliger 
& Shohamy, 1989:177). Skolbarnen fick en lista med 20 meningar, varav 10 var korrekta 
och 10 felaktiga. Meningarna var ordnade slumpmässigt (Bilaga 1). Barnen informerades 
om att vissa meningar innehöll något fel och att de på listan skulle markera dessa och 
samtidigt stryka under det ord som de ansåg var felaktigt. Varje mening lästes därefter 
upp för dem. 

Nedanstående meningar (angivna med listans numrering och med svensk översättning) 
var felaktiga. Efter varje mening anges inom parentes den korrekta formen. I meningarna 
förekommer olika typer av fel i fråga om nomen- och verbböjning. Dessa redovisas i 
anslutning till varje mening. 

2 Sis ledje guokte beana. 'De hade två hundar.' (Skall vara: beatnaga). Efter räkneordet 
i nominativ skall huvudordet stå i g en sg (se 4.3.2). 
3. Sära ja Lâsse borret guoli. 'Sara och Lasse äter fisk.' (Skall vara: borraba). Verbet skall 
stå i 3p dualis, eftersom subjektet utgörs av två personer. 
5. Godiid meaddel golgâ jogat. 'Förbi kåtorna rinner en bäck.' (Skall vara: johka). 
Eftersom predikatsverbet står i 3p sg skall subjektet vara singularis. Alternativet är att 
ändra på predikatsverbet till 3p pl: golget jogat. 
8. Lâsse viezzâ boaldinmuorat. 'Lasse hämtar bränsle.' (Skall vara: boaldinmuoraid). 
Objektet skall här stå i ack pl (alternativt ack sg boaldinmuora). 
10. Âhkku, eadni ja Sârâ coaggâ lâttagiid. 'Mormor, mor och Sara plockar hjortron.' (Skall 
vara: cogget). Subjektet här är tre personer och predikatsverbet skall därmed stå i 3p pl. 
11. Lâsse maid liiko mielkki. 'Lasse tycker också om mjölk.' (Skall vara: mielkâï). Efter 
bl a liikot 'tycka om' skall adverbialet stå i i llativ (se t ex Nielsen, 1926-29:327f). 
14. Ijat ledje seavdnjat. 'Nätterna var mörka.' (Skall vara: seavdnjadat). Adjektivet har i 
predikativ ställning kongruensböjning i f råga om numerus (sg, pl). 
15. Ahcci njuovvâ borranboazu. 'Far slaktar en matren.' (Skall vara: borranbohcco.) 
Objektet skall här stå i ack sg (alternativt ack pl borranbohccuid). 
17. Imaslas joavku bohtet sisa. 'Ett märkligt följe kommer in.' (Skall vara: boahtä). 
Subjektet är i formell mening i singular och predikatsverbet står därmed i singular. I 
semantisk betydelse rör det sig om flera personer och predikatsverbet kan stå i 3p pl (se 
t ex Nielsen, 1926-29:302). Satsen 17 skulle därmed kunna vara korrekt. 
20. Mârjâ ii câllâ reivve. 'Maria skriver inte ett brev.' (Skall vara: càie). Negering sker med 
nekningsverbet i finit form och huvudverbet i infinit form. Alternativt skulle huvudverbet 
kunna stå i perfekt particip, câllân, och satsen skulle då stå i preteritum (se också 4.3.3). 
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5.4.2 Global textkomplettering (lucktest) 

En annan metod som har använts för att bl a pröva en försökspersons globala språkbe
härskning är olika typer av textkomplettering (jfr Oller, 1979:39f; Seliger & Shohamy, 
1989:178). I denna undersökning fick skolbarnen en text, en välkänd fabel om räven och 
korpen, där vart sjunde ord saknades och hade ersatts med en lucka (Bilaga 2). Texten 
lästes upp för barnet samtidigt som hon/han kunde följa med i texten. Därefter fick de 
i uppdrag att fylla i luckan med ett lämpligt ord. Det påpekades att endast ett ord fick 
ifyllas samt att inga skiljetecken (som punkt, komma, etc) fick läggas till. Därefter fick 
skolbarnen läsa upp varje mening som innehöll en lucka. Övriga meningar lästes av 
undersökaren. Enbart de ord som barnen muntligt fyllde i luckorna transkriberades. 
Genom att barnen fick läsa upp orden undveks sådana fel som kunde bero på brister i 
skrivkunskaper hos barnen. 

De ord som saknades i texten kunde tillhöra vilken formkategori som helst, eftersom 
urvalet skedde helt slumpmässigt. Nedan anges de ord som togs bort ur texten samt i 
vilken form de återfanns i texten: 

(1) aide 'på', postposition 
(2) ja 'och', konjunktion 
(3) cohkkâi 'sätta sig', prêt 3p sg 
(4) ohcame 'leta', verb, handlingsnomen, essiv 
(5) gal 'nog', partikel 
(6) vahât 'skada', subst, nom sg 
(7) garjâ 'korp', nom sg 
(8) mon 'jag', nom sg 
(9) geavai 'hända, ske', prêt 3p sg 
(10) smiehttan 'tänka (ut)', perf part 
(11) ja 'och', konjunktion 
(12) jietna 'röst', nom sg 
(13) de 'så', konjunktion 
(14) son 'hon/han', nom sg 
(15) gâvastallat 'gäspa' här: 'gapa', infinitiv 

5.4.3 Elicitering av specifika former 

Vid datainsamling av språkligt material förekommer också metoder där undersökaren i 
varierande grad kan kontrollera försökspersonernas språkanvändning. I utgångsläget kan 
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man eftersträva att försökspersonernas språkanvändning ska kunna studeras i naturliga 
samtalssituationer i meningsfulla sammanhang. Det material som eliciteras under sådana 
situationer kan ändå visa sig vara bristfälligt, eftersom de aspekter som man avser att 
studera inte råkar förekomma i försökspersonernas tal. I denna undersökning har använts 
ett batteri av eliciteringsmaterial i syfte att studera skolbarnens behärskning av vissa 
specifika grammatiska strukturer. Det har visat sig vara nödvändigt att undersökningar 
i språkbyteskontexter innefattar hela paradigm, i stället för att enbart vissa former i 
paradigmet medtas (Dorian, 1981:118). Skälet är att det på förhand inte kan avgöras vilka 
former som en försöksperson behärskar och vilka hon/han inte behärskar. 

5.4.3.1 Nominativ pluralis 

Samiska substantiv (och övriga nomen) förekommer i tre olika stamtyper, dvs jämn-
staviga, uddastaviga samt sammandragna stammar (se 4.2.2). En viktig aspekt i böjningen 
av samiska ord är stadieväxlingen (se 4.1.4). I syfte att pröva barnens behärskning av böj
ningsformen nominativ pluralis fick skolbarnen muntligt fullborda en lista med olika sub
stantiv (Bilaga 3). Listan innehöll vanliga vardagliga ord som barnen förmodades ha 
kommit i kontakt med tidigare. Först kontrollerades dock att betydelsen av varje ord var 
klar. Därefter fick skolbarnen i uppgift att använda varje givet ord i kontexten: Ledje olu 

'Där fanns många '. Detta mönster, som skolbarnen skulle upprepa för varje ord, 
innehöll två pluralmarkörer, dels verbet ledje (prêt 3p pl), dels pronomenet olu 'många'. 
På detta sätt undveks att ordet (och formen) användes lösryckt och helt utan samman
hang. Barnens yttranden spelades in på band och transkriberades. 

Genom att formen som eliciterades var nominativ pluralis kunde två aspekter studeras, 
dels om barnen behärskade reglerna för hur böjningsstammen av uddastaviga och 
sammandragna stammar bildas, dels stadieväxlingen. Jämnstaviga stammar har vanligtvis 
i nom pl svagstadium i förhållande till nom sg. Hos uddastaviga och sammandragna 
stammar framträder i nom pl böjningsstammen (+ pluraländelsen /ht/), som kan 
innehålla stadieväxling, vokal- och/eller konsonantväxling. 

Listan innehöll i slumpmässig ordning 10 ord med jämnstavig stam, 10 ord med 
uddastavig stam samt 5 ord med sammandragen stam. Urvalet av ord skedde också efter 
ordens stamkonsonant, dvs stadieväxlingstyp (se 4.1.4). De jämnstaviga substantiven 
innehöll följande typer av stamkonsonanter: 

Typ la [x:x - xx] duollji 'renhud' 
Typ Ib [xx - x] guolli 'fisk' 
Typ Ila [x:z(w) - xzw] bealgi 'tumme', åibmi 'skärnål', fierbmi 'nät' 
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Typ Illa [xx - XX] âddjâ 'farfar, morfar', oabbâ 'syster' 
Typ Illb [xz - Xz] eadni 'mor' 
Typ IVa [hX - x] beahci 'tall' 
Typ I Ve [x:z - vz] luokta 'vik' 

De uddastaviga substantiven valdes med hänsyn till morfologisk struktur enligt följande: 

1. Substantiv som har stadieväxling och i nom sg svagstadium och utljudande vokal: 
beana beatnag- 'hund'. 

2. Substantiv utan stadieväxling och 
a) utan konsonantväxling mellan andra och tredje stavelsen: gahpir 'mössa' 
b) med konsonantväxling mellan andra och tredje stavelsen: cizâs:z 'småfågel', eamifd 
'husmor', gâvpot:h 'stad', râtkin:m 'skiljning', sabet:h 'skida', ustifb 'vän' 

3. Substantiv med stadieväxling och i nom sg utljudande konsonant och 
a) utan vokalväxling: veazir veahcir- 'hammare' 
b) med vokalväxling: gielis giellâs- 'lögn' 

De sammandragna substantiven valdes också med hänsyn till sin struktur: 

1. Substantiv som i nom sg slutar på vokalen -u: boazu bohcco- 'ren', suolu sullo- 'ö'. 

2. Substantiv som i nom sg slutar på en konsonant, -i /j/> -s, -s: o lmmâi olbmâ- 'man; 
vän', olmmos olbmo- 'människa', vielppis vielpâ- 'valp'. 

5.4.3.2 Kasusformer i singularis 

I samiskan förekommer sju olika kasus, nominativ, genitiv, ackusativ, lokativ, illativ, 
komitativ och essiv. Hos jämnstaviga och sammandragna stammar saknar nom sg ändelse, 
liksom gen sg och ack sg. Skillnaden hos jämnstaviga stammar mellan å ena sidan nom 
sg och å andra sidan gen sg och ack sg upprätthålls med hjälp av stadieväxlingen (se 
4.1.4). Några enstaka jämnstaviga substantiv saknar dock stadieväxling. Övriga 
kasusformer har olika ändelser (se 4.2.2). I samband med ordens böjning förekommer 
vissa regelmässiga vokalförändringar (se 4.1.5). 
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I denna undersökning har skolbarnens kasusanvändning studerats med hjälp av en lista 
med 20 meningar, där olika (jämnstaviga) substantiv skulle böjas i olika kasusformer 
(Bilaga 4). I listan anges först substantivet och därefter en mening som skall fullbordas 
med substantivet i korrekt kasusform, t ex gârdi: Eallu lea 'rengärde: Renhjorden 
är ' Den korrekta formen som förväntas är gârddis 'i rengärdet'. Varje kasusform 
förekommer i två meningar, utom illativ, som förekommer i åtta meningar. Skälet till 
detta är att vissa vokalförändringar förekommer i illativformen. Frågan man kan ställa 
är hur pass obligatoriska de olika förväntade formerna är. För att få en viss prövning av 
detta har listan utprövats med två vuxna samiska talare. Båda fyllde i förväntad 
kasusform utan tvekan. 

Skolbarnen fick listan med de tjugo meningarna och fick i uppdrag att först läsa 
substantivet och därefter meningen samtidigt som substantivet skulle - om nödvändigt -
böjas i korrekt form. Detta spelades in på band och transkriberades. 

5.4.3.3 Kasusformer i pluralis 

Skolbarnens behärskning av kasusformer i pluralis prövades på samma sätt som 
singularisformerna (se 5.4.3.2) med hjälp av en lista med 10 meningar (Bilaga 5). Varje 
kasus, utom nom pl, förekom i två olika meningar. Dessa meningar utprövades också med 
två vuxna talare, som utan problem använde förväntad kasusform. På samma sätt som 
med singularisformerna läste skolbarnen först upp substantivet och därefter meningen. 
Detta spelades in på band och transkriberades. 

5.4.3.4 Diminutivformer 

I samiskan bildas diminutivformer av substantiv genom tillägg av avledningsändelsen -s. 
Ofta föregås ett sådant ord av adjektivet unna (uhca) 'liten/litet'. Vanligtvis förutsätter 
en nominalfras med adjektivattributet unna/uhca ett huvudord med diminutivändelse. 
Diminutivändelsen fogas till formen genitiv singularis, t ex mânnà 'barn' (nom sg) mânâ 
(gen sg) + s mânâs 'det lilla barnet', och bildar alltså ett nytt substantiv som har en 
uddastavig stam och får böjningsformen mânâz- (se t ex Svonni, 1992). Ett ord som 
ursprungligen har en sammandragen stam, t ex suolu 'ö', blir med en diminutivändelse 
ett uddastavigt ord, sullos 'den lilla ön', med böjningsformen sulloz-. Ett uddastavigt ord 
blir på detta sätt genom tillägg av en diminutivändelse en stavelse längre, dvs jämnstavigt, 
t ex beana 'hund' beatnagas 'den lilla hunden', och omfattas av stadieväxlingen, t ex beat-
nagacca (gen och ack sg). 
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Ett spontant intryck som man får av barns tal är att diminutivändelsen inte är obligatorisk 
i kontext med adjektivattributet unna 'liten/litet'. Det har också visat sig att de böjnings
former som barnen använder avviker från vuxennormen. 

Skolbarnen fick en lista med 20 ord som innehöll substantiv av olika stamtyper, i 
huvudsak samma ord som i 5.4.3.1 (Bilaga 6). Skolbarnen fick i uppdrag att läsa upp varje 
ord och därefter använda det angivna ordet i kontexten Doppe leai unna 'Där fanns 
små '. Syftet var också här att elicitera formerna i kontext, för att undvika uttal av 
lösryckta ord. 

Därefter fick skolbarnen en ny lista med samma substantiv (Bilaga 7). Denna gång 
skulle varje substantiv användas i kontexten Mon oainnân unna 'Jag ser en liten/ett 
litet '. Härigenom kunde formen ackusativ singularis eliciteras, vilket förutsatte att 
barnen behärskade också substantivens böjningsform. 
Skolbarnens yttranden spelades in på band och transkriberades. 

5.4.3.5 Finita verbformer i indikativ presens 

I samiskan böjs det finita verbet efter person. Det innebär att ett verb har nio olika 
böjningsformer i (indikativ) presens. Verb som hör till olika stammar, dvs jämnstaviga, 
uddastaviga och sammandragna stammar, har delvis olika böjningsändelser (se 4.2.3). För 
att pröva skolbarnens behärskning av presensformer valdes ett vanligt jämnstavigt verb 
cuoigat 'åka skidor', som också har en diftong i första stavelsen. I samband med böjning 
av sådana verb inträder vissa regelmässiga vokalförändringar (se 4.1.5). En annan aspekt 
är att jämnstaviga verb har svagstadium i lp sg och 2p sg och i ö vrigt starkstadium. För 
att undvika att skolbarnen enbart skall producera lösryckta former har en kort text 
utarbetats, där de olika böjningsformerna av cuoigat förekommer (Bilaga 8). I texten finns 
en lucka i stället för verbet. Före luckan finns en tydlig markör, oftast ett pronomen, som 
anger vilken personform det är som efterfrågas. 

Skolbarnen fick först hela texten uppläst och därefter förklarades eventuella oklarheter. 
De informerades om att verbet cuoigat i någon form skulle fyllas i luckorna. Därefter 
läste skolbarnen de meningar som innehöll luckor. Övriga lästes av undersökaren. Barnen 
informerades om att de kunde korrigera sitt uttal av det efterfrågade ordet omedelbart, 
innan nästa mening lästes. Allt spelades in på band och barnens uttal av de efterfrågade 
verben transkriberades. 
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5.4.3.6 Finita verbformer i indikativ preteritum 

I preteritum förekommer liksom i presens 9 olika böjningsformer av verbet. Jämnstaviga 
verb har starkstadium i lp sg, 2p sg samt 3p pl och i övrigt i svagstadium. För att pröva 
skolbarnens behärskning av preteritumformerna utarbetades en text, där olika former av 
verbet viehkat 'springa' skulle förekomma i texten (Bilaga 9). I stället för verbet fanns i 
texten luckor. Också i preteritum har valts ett verb med diftong i första stavelsen för att 
kunna studera behärskning av vokalförändringar vid böjningen. 

Texten börjar med adverbet ikte 'igår', för att tydligt markera tidsaspekten. I denna text 
finns också markörer (oftast pronomen) av vilka det tydligt framgår den personform 
verbet skall förekomma i. 

Hela texten lästes för skolbarnen och barnen hade möjlighet att ställa frågor om ord 
eller annat som var oklart. Barnen informerades om att ordet viehkat i någon form skulle 
återfinnas i luckorna. Barnen läste alla meningar med luckor och undersökaren de övriga. 
Barnen fick möjlighet att omedelbart korrigera sig, innan nästa mening lästes. Allt 
spelades in på band och barnens uttal av de efterfrågade verben transkriberades. 

5.4.3.7 Finita verbformer i konditionalis 

Konditionalis förekommer t ex i hypotetiska meningar. I denna undersökning har 
skolbarnens behärskning av konditionalisformer eliciterats med hjälp av en text, som 
innehöll luckor i stället för sökta konditionalisformer (Bilaga 10). I texten finns personliga 
pronomen som markörer för verbens personformer. De verb som skulle fyllas i luckorna 
var vuolgit 'fara iväg', doalvut 'föra iväg' samt vuodjit 'köra'. Samtliga är jämnstaviga och 
har diftong i första stavelsen. 

Skolbarnen informerades om uppgiften, nämligen att de skulle fylla i luckorna med ett 
givet verb i den form som krävdes för att meningen skulle bli korrekt. Barnen läste 
därefter meningarna med luckor och övriga lästes av undersökaren. Detta spelades in på 
band och barnens uttal av de eftersökta verbformerna transkriberades. 

5.4.3.8 Finita verbformer i imperativ 

Imperativ är ett modus som används t ex i befallningar, framför allt i andra person. I 
första person (i dualis och pluralis) är det oftast frågan om en anmodan att andra 
(tillsammans ned en själv) skall göra någonting eller delta i någonting. I tredje person är 
det inte frågan om befallning eller anmodan snarare en önskan eller tillåtelse att 
någonting får ske. I syfte att pröva skolbarnens behärskning av imperativformer 
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utformades en text där olika former av givna verb skulle ifyllas (Bilaga 11). I imperativ 
förekommer vanligtvis inte pronomen i anslutning till verbet, även om detta i och för sig 
förekommer i vissa kontexter, framför allt när det gäller anmodan eller önskan. Den text 
som användes i undersökningen var utformad på sådant sätt att den eftersökta formen 
i så hög grad som möjligt skulle förekomma i en tydlig kontext, framför allt när det gällde 
personform. 

De verb som skulle böjas i imperativ var följande jämnstaviga verb: boahtit 'komma', 
vuolgit 'fara i väg', mannat 'gå, fara' och vuodjit 'köra'. 

Eliciteringen av imperativformerna följde samma modell som med de övriga verb
formerna. Skolbarnen fick information om proceduren, att de först skulle få höra texten 
uppläst och att de hade möjlighet att ställa frågor om ords betydelse. Därefter skulle de 
läsa upp meningarna med luckor och fylla i ett givet verb i korrekt form. Övriga 
meningar lästes av undersökaren. Materialet spelades in och barnens verbformer trans-
kriberades. 

5.4.3.9 Negeringsformer 

Negering i samiskan sker med ett negeringsverb i finit form och med huvudverbet i infinit 
form (se 4.3.3). I denna undersökning har skolbarnens behärskning av några negerings
former prövats med hjälp av en lista med 10 meningar (Bilaga 12). De former som 
eliciterades var negeringsformer av följande tempusformer: 

près lp sg, près 3p sg 
prêt lp sg, prêt 3p sg 
perf lp sg 
pluskvamperf lp sg, 3p sg 
kond perf lp sg 
imp 2p sg, imp 2p pl 

I fråga om negeringsformer har avsikten inte varit att pröva behärskningen av hela 
paradigmet, utan enbart om skolbarnen behärskar hur negering i samiskan sker. Av detta 
skäl har negeringen enbart prövats vid ett tillfälle. Ett annat motiv har varit att pröva om 
(vissa skolbarns) negerade satser i a nnat sammanhang, t ex vid intervjun, är ett resultat 
av produktiv språkanvändning eller om det är frågan om användning av helfraser. 

I listan fanns 10 jakande satser och skolbarnen fick i uppdrag att använda samma verb 
(juhkat 'dricka' eller borrat 'äta') men i negeringsform i en följande sats, där det fanns en 
lucka för verbet (eller verbalet), t ex Mon jugan mielkkl Mon câzi. 'Jag dricker 
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mjölk. Jag vatten.' Denna materialinsamling spelades också in på band och barnens 
användning av negeringsformen transkriberades. 

5.4.3.10 Kasusformer med s.k. wug-test 

Skolbarnens behärskning av kasusformer i singularis prövades också med hjälp av ett s.k. 
wug-test (Berko, 1958). Med ett sådant test kan man kontrollera om en försöksperson 
klarar av att böja nonsensord i en viss kontext. 

Barnen fick i tur och ordning se 4 bilder som föreställde olika djur. Under varje bild 
gavs namnet på djuret (se nedan). Alla djur hade nonsensord som namn, men orden var 
konstruerade efter samisk morfologi: juolli (jfr guolli 'fisk'), deahci (jfr beahci 'tall'), jahpir 
(jfr gahpir 'mössa'), deana (jfr beana 'hund'). 

juolli deahci 

jahpir 

Barnen fick därefter böja varje ord i f öljande kontexter. Inom parentes anges förväntad 
kasusform. 
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1. Mon oainnân (ack) 'Jag ser en ' 
2. Mon attân câzi (ill) 'Jag ger vatten åt ' 
3. Mon vuolggân ruoktot. (kom) 'Jag far hem med . 
4. Spâbba lea duohkin. (gen) 'Bollen är bakom 

Barnens yttranden spelades in på band och transkriberades. 

5.4.4 Satskonstruktion 

I samiskan är ordföljden friare än t ex i svenskan, men detta innebär inte att ordföljden 
är helt fri. I själva verket finns det en hel del restriktioner för hur samiska satser får 
byggas upp och vilka variationer som kan förekomma (se 4.3). I syfte att pröva 
skolbarnens förmåga att bilda korrekta samiska satser användes en metod, där barnen 
fick konstruera 10 olika satser av ett antal givna ord i slumpmässig ordning (Bilaga 13). 
Skolbarnen fick i uppdrag att bilda korrekta satser av 10 olika ordräckor, som var och 
en bestod av 4-7 ord. De informerades om att samtliga ord skulle användas och att inga 
andra ord fick läggas till. Barnen fick läsa upp orden i v arje ordräcka innan de började 
med uppgiften. Syftet var att kontrollera att barnen uppfattade de olika ordformerna 
korrekt. Därefter fick barnen skriva ned den sats som de hade konstruerat och därefter 
läsa upp dem.. 

Satserna som var dolda bakom ordräckorna var valda på sådant sätt att olika typer av 
satser skulle förekomma, t ex normalsatser och existenssatser. Av ordräckorna kunde 
förstås konstrueras även satser med en annan ordföljd än just den som fanns i den 
ursprungliga texten. Dessa variationsmöjligheter påverkar dock vanligtvis inte den 
grundläggande betydelsen av satsen (jfr 4.3). 

5.4.5 Ordidentifikation 

Skolbarnens behärskning av samiska ord har undersökts med hjälp av en ordlista som 
omfattade 200 ord. Orden togs ur (en datafil som innehöll) en samisk-svensk skolordlista 
(Svonni, 1984), ur vilken vart fyrtionde ord valdes ut. Alla ord som hörde till någon av 
ordklasserna verb, substantiv eller adjektiv togs med i li stan, därefter - med början fram
ifrån - byttes varje annat ord som hörde till någon annan ordklass ut mot det som följde 
eller, om det inte hörde till någon av de sökta ordklasserna, det närmast föregående etc. 
till dess att ordlistan innehöll 200 ord (Bilaga 14). I den ordlistan förelåg ingen skillnad 

79 



i den alfabetiska ordningen mellan bokstäverna a och a, vilket är fallet i senare ordlistor 
(t ex Svonni, 1990). 

Alla avledningsformer av verb med ändelserna -lit, -stit och -dit uteslöts och i stället 
valdes grundformen av ordet i fråga, t ex dahkat 'göra'. Av orden var 99 verb, 70 
substantiv och 31 adjektiv. 

Orden lästes upp i tur och ordning för skolbarnen och de ombads att på ett av följande 
fyra sätt ange ordets betydelse: 

1) att på samiska ange en synonym 
2) att på samiska förklara betydelsen av ordet 
3) att sätta in ordet i ett sammanhang, så att betydelsen skulle framgå 
4) att ge en svensk översättning 

I de fall ett svar inte gavs nästan omedelbart, ställdes en kort fråga där ordet användes 
i en syntaktisk kontext. För olika verb ställdes frågan: Maid dahkâ go ? 'Vad gör 
man när man ?' Formen skulle då ges i en böjd form, près 3p sg. För olika substantiv 
ställdes frågan: Mii lea ? 'Vad är (en/ett) ?' När det var fråga om adjektiv 
ställdes frågan: Makkâr lea go lea ? 'Hurudant är något om det är ?' 

5.4.6 Återberättande (rekonstruktion) 

Återberättande (eller rekonstruktion) är en metod som gör det möjligt att elicitera ett 
tämligen fritt producerat material hos försökspersoner. En svårighet i sammanhanget är 
dock att skapa en situation där återberättandet är naturligt och meningsfullt för för
sökspersonen (Oller, 1979:50f). I denna undersökning har skolbarnen återberättat en 
sägen och en video. 

5.4.6.1 Sägen 

För återberättandet valdes en sägen om hur storlommen fick sina ben (Bilaga 15). 
Barnen instruerades om proceduren, att de först skulle få höra en samisk sägen och 
därefter skulle de återberätta den och spelas in på band. De anmodades att återberätta 
den utförligt, eftersom andra barn skulle få lyssna på deras (inspelade) version av 
berättelsen. Problemet med förfarandet är att barnet kan uppleva situationen som 
onaturlig och därför inte anstränger sig att för att återge berättelsen fullständigt. En 
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annan metod övervägdes, som innebär att ett annat skolbarn som inte hört berättelsen 
skulle få lyssna på återberättelsen. Ett problem med den varianten kan vara att 
situationen för återberättandet då kommer att variera, eftersom de skolbarn som lyssnar 
kan ha olika språkbehärskning och den återkoppling som berättaren får blir mycket olika. 
Det är också troligt att berättaren skulle anpassa sitt språk efter lyssnaren. Det intryck 
som erhölls vid inspelningarna var att skolbarnen verkligen försökte återge berättelsen 
mycket utförligt. Återberättelserna spelades alltså in på band och transkriberades. 

5.4.6.2 Video 

Skolbarnen fick också muntligt rekonstruera en 4,5 minuter lång videosekvens (utan tal) 
om en planka som bl a har visats på TV. 

Skolbarnen fick samma förutsättningar vid återberättandet av videon som med den 
sägen som de hade fått höra, nämligen att de skulle återberätta videon på band och att 
det var viktigt att de gjorde detta så fullständigt som möjligt eftersom andra barn skulle 
få höra deras rekonstruktion. Barnens återberättelse spelades in på band och transkri
berades. 

5.4.7 Muntlig intervju 

En muntlig intervju genomfördes med skolbarnen efter ett frågeschema med ett antal 
frågor (Bilaga 16). Frågorna var utformade på sådant sätt att de skulle innehålla både 
konkreta och abstrakta företeelser. Därigenom skulle frågorna ställa olika krav på 
språkbehärskning hos skolbarnen. Samtal om vardagliga ämnen som är bekanta för 
skolbarnen förutsätter inte samma grad av språkbehärskning som vid kontextreducerad 
kommunikation som också är mer kognitivt krävande (jfr 2.1.1). Ett annat syfte var att 
frågorna teoretiskt förutsatte svar som innehöll vissa grammatiska former och mönster. 
Det är givetvis möjligt att undvika dessa genom att utnyttja sin strategiska kompetens (se 
2.1.1). I sammanhang med språkinlärning, särskilt andraspråksinlärning, kan en inlärare 
ofta använda olika strategier t ex för att lösa ett kommunikationsproblem som uppstår 
i ett samtal. Inläraren kan t ex undvika ord eller former som hon/han ännu inte 
behärskar eller använda ord och uttryck från sitt förstaspråk och anpassa formerna i 
större eller mindre grad till andraspråket eller helt enkelt byta språk (för diskussion, se 
Lindberg, 1985). 
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Före intervjun instruerades skolbarnen att inte svara enbart med enstaka ord, utan 
försöka svara så utförligt som möjligt. Intervjuerna spelades in på band och trans-
kriberades. 

5.4.8 Självskattning 

Självskattning som metod för bedömning av en försökspersons språkbehärskning har visat 
sig vara tillförlitlig i en del undersökningar men inte i alla (se 2.1.2). I denna under
sökning fick skolbarnen skatta sina färdigheter i a tt förstå, tala, läsa och skriva samiska. 
De fick ange sin förmåga i respektive färdighet på en femgradig skala utan siffermar-
keringar. På den ena sidan av skalan var angivet "utan några som helst svårigheter" och 
på den andra "med mycket stora svårigheter" (Bilaga 17). 

5.4.9 Frågeformulär och enkät 

5.4.9.1 Skolbarn 

För att samla data om skolbarnens språkliga bakgrund genomfördes en muntlig intervju 
med hjälp av ett frågeformulär (Bilaga 18). Den var utformad så att vissa förhållanden 
skulle bli belysta, bl a vilket språk barnen använde inom familjen och vänkretsen samt 
omfattningen av undervisningen i och på samiska. I frågeformuläret fanns också frågor 
som gällde läsning av samiska böcker och tidningar och annan konsumtion av media. 

5.4.9.2 Föräldrar 

En skriftlig enkät skickades till skolbarnens föräldrar i syfte att komplettera uppgifterna 
om barnens språkmiljö, särskilt under barnens tidiga uppväxttid (Bilaga 19). Syftet var att 
skaffa information om vilka som talade samiska med barnen under olika tidsperioder, dvs 
inflödet av samiska. En annan intressant uppgift var också när barnet först kom i kontakt 
med sitt andraspråk. 

5.4.10 Lärarbedömning 

Vid det första insamlingstillfället genomfördes bl a en intervju med skolbarnen med hjälp 
av ett samtalsschema och barnen fick också återberätta en samisk sägen (se Hyltenstam 

82 



& Svonni, 1990). De spelades in på band och av inspelningarna redigerades ett ca 1 
minut långt språkprov från varje skolbarn. Fyra lärare som undervisar i samiska ombads 
göra en bedömning av skolbarnens språk med hjälp av en bedömningsmall (Bilaga 20). 
Mallen innehöll sex olika faktorer som lärarna skulle bedöma. Fyra av faktorerna avsåg 
skolbarnens språkanvändning, en avsåg rösten och den sista gällde lärarnas förtrogenhet 
med dialekten. De två sistnämnda faktorerna gällde egentligen inte skolbarnens språkbe
härskning, utan genom att ta med röstfaktorn kunde en bedömning göras av de språkliga 
faktorerna. Loman (1974) redovisar nämligen att vissa aspekter av röstbehandlingen, dvs 
om rösten låter säker, korrelerar väl med "förmågan att uttrycka sig". Bedömningen av 
förtrogenheten med dialekten har självfallet inte heller med skolbarnens språkbehär
skning att göra. Skälet är att det är enklare att göra en bedömning av språkbehärskningen 
hos personer som talar en varietet som är bekant för bedömaren. 

Bedömningsmallen hade en skala med sex olika positioner (utan att vara numrerade), 
där positionen längst till vänster hade en "negativ" innebörd och positionen längst till 
höger en "positiv" enligt följande: 

vokabulär: litet ovarierat ordförråd < — > stort varierat ordförråd 
komplexitet: enkelt språk < — > mycket utvecklat språk 
korrekthet: många grammatiska fel < — > inga grammatiska fel 
flyt: stora svårigheter att tala flytande < — > inga svårigheter att tala flytande 
röst: osäker <---> säker, dyster < —> glad, otrevlig < — > trevlig 
dialekt: inte särskilt bekant med dialekten < — > mycket bekant med dialekten 

Lärarna ombads att lyssna igenom bandet och samtidigt göra en bedömning av 
skolbarnens språkbehärskning med utgångspunkt i de olika parametrarna och markera 
sin bedömning i mallen. De skulle därefter lyssna igenom bandet en gång till och 
eventuellt korrigera sin bedömning. 

5.4.11 Sammanfattning 

Material till denna undersökning samlades vid tre olika tillfällen, tidpunkt 1 var hösten 
1987, tidpunkt 2 var våren 1989 och tidpunkt 3 var våren 1990. Dessutom genomfördes 
en komplettering om barnens språkliga bakgrund genom en föräldraenkät vid en fjärde 
tidpunkt, nämligen våren 1991. 

I tabell 5.1 ges en översikt av de olika material som har använts i undersökningen samt 
tidpunkterna för materialinsamlingen. 
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Undersökningen var upplagd på sådant sätt att fullständiga paradigm och ordförråd 
skulle prövas vid två tidpunkter, tp 2 och tp 3. Syftet var att kunna studera förändringar 
mellan dessa tidpunkter. En annan jämförelse, som omfattade muntlig intervju och 
återberättande, skedde mellan tidpunkt 1 och 3. Eftersom dessa metoder inte är lika 
specifika vad gäller analys var det önskvärt att det var ett större tidsavstånd mellan dessa. 
Efter tidpunkt 2 bestämdes att skolbarnens behärskning av diminutivformer skulle prövas 
vid tidpunkt 3. 

Tabell 5.3 Översikt av material och materialinsamling. 

Metod Tp 1 Tp 2 Tp 3 Tp 4 

Korrekthetsbedömning 
T extkomplettering 
Fullbordande 

Nom pl och stadieväxling 
Kasusböjning i sing ularis 
Kasusböjning i pl uralis 
Diminutivformer 

Fin. verbformer i ind. près 
Fin. verbformer i ind. prêt 
Fin. verbformer i kond. 
Fin. verbformer i imp. 
Negeringsformer 

Kasusformer (wug-test) 
Satskonstruktion 
Ordidentifikation 
Återberättande 

Sägen 
Video 

Muntlig intervju 
Självskattning 

Enkät 
Skolbarn 
Föräldrar 

Lärarbedömning 
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5.5 Några språkliga utgångspunkter 

5.5.1 Inledning 

Skolbarnen i denna undersökning talar olika varieteter av tornesamiskan, som i sin tur 
är en nordsamisk varietet (se 3.1.3). Tornesamiska (saTo) talas på svensk sida från 
Karesuando i norr till Gällivare i söder (se karta sid 0). Dessutom finns det samer som 
tvångsförflyttades från Karesuandoområdet till samebyar längre söderut, bl a till 
Jokkmokksområdet, omkring 1920 (Marainen, 1984). Dessa samer och deras efter
kommande talar tornesamiska. De skolbarn från Jokkmokk som deltar i undersökningen 
tillhör den gruppen och talar således en tornesamisk varietet. Inom det tornesamiska 
området finns det olika varieteter som i viss mån skiljer sig från varandra i fråga om 
fonologi, morfologi och lexikon (Collinder, 1949; Hansegård, 1988:204ff). Gränserna 
mellan dessa varieteter är inte skarpa utan språkområdet kan hellre betraktas som ett 
kontinuum. Karesuandosamiskan (saKar) och jukkasjärvisamiskan (saJu) är tornesamis-
kans två huvudområden. 

I undersökningen har barnens språkanvändning inte enbart relaterats till det 
nordsamiska skriftspråket (eller standardspråket), förkortat saN, utan också - och främst 
- till föräldrarnas språk, dvs den varietet som talas i området, tornesamiskan (saTo). I det 
följande redovisas vissa (karaktäristiska) fonologiska och morfologiska variationer inom 
undersökningsområdet. Vid redovisningen av dessa används dels "normaliserade" 
varianter av saTo, t ex vevdat 'fastna', dels - för att variationerna skall framgå -
uttalsvarianter med grov transkription, t ex /ov:tuol/ 'före'. 

5.5.2 Fonologiska variationer 

I saN finns fyra vokalfonem /i e u oj som kan vara både korta och långa. Fonemet /a/ 
är alltid kort och /â/ alltid (mer eller mindre) lång. I saN förekommer fyra diftonger 
/ie ea uo oa/. 

I saTo har /a/ övergått till /e/ före konsonanten /v/ och /j/, t ex saTo geikut 'slita, 
dra', saN gaikut, saTo vevdat 'fastna', saN vavdat. 

I saKar har en vokalförändring inträtt (progressiv vokalassimilation), som innebär att 
/a/ övergått till /uo/ i trycksvag stavelse om vokalen i den föregående tryckstarka 
stavelsen har /u/ eller /o/, t ex saKar /ov:tuol/ 'före', saN ovdal, saKar /muj:tuolan/ 'jag 
berättar', saN muitalan. I trycksvag stavelse blir en kort vokal i saKar synkoperad före 
ett intervokaliskt /h/, t ex saKar /tuolthij/, saN /tuoltahij/ (prêt 3p sg av duolddahit 
'koka (tr.)'). 

85 



I saKar förlängs ett ursprungligt /a/ i trycksvag stavelse till /a:/ om den föregående 
tryckstarka stavelsen har en kort vokal och efterföljs av en kort konsonant, t ex saKar 
garas 'hård', saN garas. 

I trycksvag stavelse har /i:/ och /u:/ ett diftongiskt uttal i saTo, /ie/ respektive /uo/, 
t ex saN goahti 'kåta', saTo /-ie/ ,saN doaivu 'tro', saTo /-uo/. 
I tryckstark stavelse har saKar /o:/ i stället för /oa/, t exgoahti /ko:htie/ 'kåta', och /e:/ 
i s tället för /ea/, t ex beahci /pe:hcie/ 'tall' i s tadium I och II. 

I saJu förekommer omljud i samma utsträckning som i saN (se 4.1.5) medan däremot 
saKar har andra omljudsförhållanden. I saKar övergår diftongen /oa/ i tryckstark stavelse 
till /uo/ och diftongen /ea/ till /ie/ då den efterföljande trycksvaga stavelsen har /u/, 
/e/ eller /i/, t ex saKar buohccui (ill sg av boazu 'ren'), saN bohccui, saKar buohteh 
(près 3p pl av boahtit 'komma'), saN bohtet, saKar hierggiin (kom sg av heargi 'tamren, 
här k'), saN herggiin. 

Några konsonantfonem i saN (se 4.1.2) har annat utseende i saTo. I saTo har /s/ 
sammanfallit med /s/, t ex saTo saddat 'bli', saN saddat. Ett annat sammanfall gäller 
affrikatorna. I saJu har /£/ och /c/ sammanfallit till /£/ och i saKar till /c/, t ex saJu -
éah& 'vatten', saKar câhci, saN ôâhci. En del talare av saKar skiljer dock på affrikatorna. 

I saJu förekommer inte den tonlösa dentalspiranten /t/ utan ersätts här av /h/, t ex 
saJu muohâ 'moster', saN muottâ. Den tonande dentalspiranten /d/ förekommer i saJu 
som /d/, /r/, /t/ eller har helt fallit, t ex /po:dij/, /po:rij/, /po:tij/, /po:(ij/ (boâii prêt 
3p sg av boahtit 'komma'). 

I saTo förekommer det inte inskott av en konsonant mellan en av konsonanterna /j 
1 r v/ och en nasal /m n n' q/. Sådana inskottskonsonanter som är homorgana med 
nasalerna förekommer i saN, t ex gâibmi 'namne', suoldni 'dagg', jalgijâ (gen sg av jalrjrjis 
'stubbe'). 

I saTo förekommer inte /q/ intervokaliskt utan ersätts av /n'/, t ex saTo /jon'a/ (gen 
sg av saTo jotnja 'lingon'), saN /joqa/ (gen sg av jokija). I kombination med /k/ 
förekommer dock /q/, t ex /mâijkas/ (mârjggas 'många personer'). 

I saTo är ändeisen för nom pl /-h/ och i saN /-ht/, t ex saTo mânâh 'barn', saN 
mânât. De finala konsonanterna -p och -k i saJu motsvaras av -t i saN, t ex saJu boahtip 
(près lp pl av boahtit 'komma'), saN boahtit, saJu erttek 'sida (vid slakt)', saN erttet. I 
saKar förekommer /-h/ i alla dessa fall. 

I vissa stamkonsonantkombinationer förekommer i saJu /g/ eller /b/ (som i 
svagstadium övergår till /k/ respektive /p/) i stället för saN /v/, t ex saJu dogdat 'känna', 
saN dovdat, saJu âbnasah 'ämnen', saN âvdnasat. 
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5.5.3 Morfologiska variationer 

Det är inte så mycket som skiljer morfologin i saN och saTo. I fråga om kasusböjningen 
har ändeisen för nom pl redan nämnts. Lokativändelsen är i saN -5 i singularis och -n i 
pluralis, t ex saN muorra 'träd': muoras (lok sg), muorain (lok pl). I saJu är ändeisen i 
singularis -n och i pluralis -5: muoran (lok sg), muorais (lok pl). I gränsområdet mellan 
saJu och saKar förekommer en tredje variant hos jämnstaviga stammar som har ändeisen 
-n i lok sg, t ex muoran (lok sg av muorra 'träd') och uddastaviga stammar med ändeisen 
-5, t ex muohttagis (lok sg av muohta 'snö'). 

I saTo har jämnstaviga stammar ill pl ändeisen -je och i saN -ide, t ex saTo mânâje 'till 
barnen', saN mânâide id. I den sydligaste varieteten av saTo överensstämmer ändeisen 
med saN. I saTo är ändeisen för kom pl -gu eller -gun, t ex saTo mânâigu(n) 'med 
barnen'. I saN är ändeisen -guin, t ex mânâiguin id. 

Formerna i indikativ presens och preteritum överensstämmer väl mellan saTo och saN. 
I de personformer där -h förekommer i saTo motsvaras det av -t i saN, t ex saTo don 
viegah 'du springer', saN don viegat id. Ändeisen -ide motsvaras i de flesta tornesamiska 
varieteter av -je, t ex saTo manaje 'ni (två) gick', saN manaide id. 

I konditionalis har saN märket -s-, t ex logasin 'jag skulle läsa'. I saTo motsvaras detta 
av -/-, t ex logalin 'jag skulle läsa'. En konditionalisform som är mycket vanlig i saTo är 
-livcco- eller -sivcco- som fogas till jämnstaviga stammar, t ex saTo logalivccon 'jag skulle 
läsa'. Ändeisen är en sammanblandning av formen för jämnstaviga och uddastaviga 
stammar. Potentialis förekommer i mycket liten utsträckning i saTo. Potentialis före
kommer i saTo (i det talade språket) enbart tillsammans med hjälpverbet leat 'vara', t ex 
leazzâ (pot. 3p sg av leat). 

5.5.4 Transkription 

Vid utskrifter av undersökningens språkliga materialet har en grov transkription använts 
(se också 4.1). Skillnader i f råga om uttal och former som avviker från standardformer 
har noterats. Transkriptionen av den muntliga intervjun och återberättandet har även in
nefattat pauser, avbrott, tvekljud etc som förekom i s kolbarnens tal. 
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6 SKOLBARNENS SPRÅKLIGA BAKGRUND 

6.1 Inledning 

Skolbarnens språkliga bakgrund beskrivs med utgångspunkt i språkligt utflöde och inflöde 
inom vissa väsentliga domäner samt omfattningen av undervisningen i och på samiska. 
I beskrivningen ingår t ex inte skolbarnens utnyttjande av TV och andra media, vilket 
också är en del av språkmiljön. Sändningar på samiska i TV och samiska radioprogram 
förekommer mycket sällan. TV-program på samiska för barn och ungdomar visas t ex inte 
regelbundet. En gång i veckan sänds ett femton minuter långt radioprogram på samiska 
för barn. Läsning av samiska böcker, tidningar etc begränsas av utbudet. Det finns en 
tidning, Sami Äigi, som skrivs på samiska och som kommer ut regelbundet en gång i 
veckan. Därutöver förekommer samisk text i samiska tidningar i mycket begränsad 
omfattning. Samiska böcker, både för barn, ungdomar och vuxna, har efterhand ökat i 
antal. De böcker som finns läses ofta inom ramen för skolarbetet. Skolbarnen läser sällan 
samiska böcker och tidningar under fritiden. Mot denna bakgrund har inte dessa aspekter 
av språkmiljön medtagits i beskrivningen. 

6.2 Första- och andraspråk 

Uppgifter om skolbarnens förstaspråk samlades in vid det första materialinsamlingstillfäl
let. Den definition pk förstaspråk som barnen skulle tillämpa var "det språk som du först 
lärde dig tala" (jfr 2.2.1). Av de 15 barn som deltar i undersökningen anger 10 barn att 
de har samiska som förstaspråk och 5 att de har svenska som förstaspråk. 

Om man jämför barnens uppgifter om förstaspråk med föräldrarnas uppgifter om 
språkanvändning under barnets första levnadsår kan man notera att ett barn (MO) angett 
svenska ( föräldrarna samiska) som sitt förstaspråk (i enlighet med den definition som 
barnen skulle använda), medan föräldrarna till MO har angett samiska som MO:s 
förstaspråk. Om man utgår i f rån McLaughlins definition, dvs att ett språk som börjar 
inläras före tre års ålder skall betraktas som ett förstaspråk, bör flera av barnen ha två 
språk som förstaspråk. I tabell 6.1 redovisas de enskilda barnens förstaspråk (så som de 
själva har uppgett) samt vid vilken tidpunkt (det första) andraspråket har börjat läras in 
(i enlighet med föräldrarnas uppgifter). 
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Av tabellen framgår att samtliga barn har kommit i kontakt med (minst) två språk före 
skolåldern. Med ett undantag anger de barn som har samiska som förstaspråk att de har 
lärt sig svenska som sitt första andraspråk. Ett barn anger att hon har finska som sitt 
första andraspråk. Med McLaughlins definition som grund kan man hävda att 6 barn av 
dem som har samiska som förstaspråk har lärt sig svenska som ett andraspråk. De övriga 
har lärt sig samiska och svenska simultant. Av de 5 barn som anger att de har svenska 
som förstaspråk har 4 barn lärt sig svenska och samiska simultant i enlighet med 
McLaughlins definition. Det femte barnet har kommit i kontakt med samiskan i 5-6 års 
åldern. 

Tabell 6.1 Förstaspråket hos försökspersonerna samt ålder när andraspråket började inläras 
(N=15). 

Sb Förstaspråk Ålder då andraspråket 
började inläras 

AK samiska 6 år 
CO samiska 6 år 
DQ samiska 5-6 år 
DI samiska 5 år 
KK samiska 4 år 
GE samiska 3-4 år 
RK samiska 1 år 
KA samiska 0 år 
NG samiska 0 år 
PM samiska 0 år 
HS svenska 0 år 
MO svenska 0 år 
NQ svenska 0 år 
PG svenska 0 år 
LM svenska 5-6 år 

En snävare definition på simultan språkinlärning, t ex den som DeHouwer (1990) 
tillämpar, dvs att barnet skall komma i kontakt med det andra språket senast en vecka 
efter det första och ha regelbunden kontakt med båda språken, skulle ge en delvis annan 
bild av barnens språkliga bakgrund. I tabell 6.2 (som bygger på föräldrarnas uppgifter om 
barnens språkanvändning före skolåldern) redovisas barnens första- och andraspråk i 
enlighet med DeHouwers definition. 
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Av tabellen framgår att 7 av barnen lärt sig samiska som ett förstaspråk och svenska som 
ett andraspråk. Tabellen visar också att 3 av barnen lärt sig svenska som förstaspråk och 
av dem har två kommit i kontakt med samiskan redan från födseln (0 år) och ett av 
barnen först i 5-6 års åldern. Fem av barnen har lärt sig samiska och svenska simultant. 
Skolbarnen med initialerna NQ och PG har kommit i kontakt med samiskan redan från 
födseln, men uppfyller inte DeHouwers kriterium om regelbunden kontakt med språket. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att samtliga barn har haft kontakt med både 
samiska och svenska innan de började skolan. Den grupp skolbarn som i tabell 6.2 anges 
ha samiska och svenska som förstaspråk utifrån DeHouwers definition har dock en 
osäkerhetsfaktor i fråga om omfattningen av språkanvändningen, särskilt när det gäller 
samiskan. I nästa avsnitt redovisas skolbarnens språkanvändning inom vissa viktiga 
domäner, dvs familjen och vänkretsen. 

Tabell 6.2 Första- och andraspråket hos försökspersonerna enligt DeHouwers definition samt 
ålder när de kom i kontakt med andraspråket (N=15). 

Sb Förstaspråk Andraspråk Ålder då barnet kom i 
kontakt m ed andraspråket 

AK samiska svenska 6 år 
CO samiska svenska 6 år 
DQ samiska svenska 5-6 år 
DI samiska svenska 5 år 
KK samiska svenska 4 år 
GE samiska svenska 3-4 år 
CO samiska svenska 3-4 år 
RK samiska svenska 1 år 
KA samiska/svenska 0 år 
NG samiska/svenska 0 år 
PM samiska/svenska 0 år 
HS samiska/svenska 0 år 
MO samiska/svenska 0 år 
NQ svenska samiska 0 år 
PG svenska samiska 0 år 
LM svenska samiska 5-6 år 
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6.3 Språkanvändning och språkmiljö 

6.3.1 Språkanvändning inom vissa domäner 

Språkanvändningen kan relateras dels till skolbarnen själva, dels till de personer som de 
kommer i kontakt med hemma, i skolan och på fritiden. Dessa kontakter och den 
språkanvändning som förekommer i olika domäner och i o lika slags media, t ex böcker, 
tidningar, radio, tv etc, utgör skolbarnens språkmiljö. För den tvåspråkiga individen gäller 
att det språkliga utflödet (output) liksom inflödet (input) sker på båda språken, för att 
kunskaperna i båda språken skall kunna upprätthållas. I en minoritetssituation är det 
vanligt att minoritetsspråket används i informella sammanhang och majoritetsspråket i 
mer formella och i officiella (se t ex Hyltenstam & Stroud, 1991:47f). På det individuella 
planet förekommer det dock skillnader också i det här mönstret. 

För att kunna ge en mer utförlig beskrivning av skolbarnens språkmiljö samlades data 
in dels om det språkliga utflödet, dvs skolbarnens egen språkanvändning i vissa domäner, 
dels om inflödet, dvs omgivningens språkanvändning i samtal med skolbarnen. 

I tabell 6.3 redovisas skolbarnens språkanvändning inom domänerna familjen och 
vänkretsen. I tabellen har skolbarnens svar graderats från 3 till 0 inom familjedomänen 
och från 2 till 0 inom domänen vänkretsen. Att familjedomänen har ett högre värde 
motiveras av att språkanvändningen där är mycket betydelsefull för barnets språkutveck
ling. Liknande gradering av språkanvändning görs i Hyltenstam & Stroud (manus) 
beträffande språkanvändning hos tvåspråkiga gymnasieelever. I tabellen anges värden för 
omfattningen av skolbarnens användning av samiska i s amtal med med olika personer. 
Poängen beräknas efter hur ofta skolbarnen talar samiska med olika personer. Inom 
domänen familjen avser poängvärdena följande: 3= alltid samiska, 2,5 = oftast samiska, 
2= lika ofta samiska och ett annat språk, 1= samiska ibland, 0= aldrig samiska. 

I det fall ett barn inte har något syskon anges medelvärdet av föräldrarnas värde i den 
kolumnen. Skälet till detta är att språkmiljön rimligtvis inte skiljer sig så mycket inom 
familjedomänen om man har syskon eller inte. Inom domänen vänkretsen avser 
poängvärdena följande: 2 = alltid samiska, 1,5= oftast samiska, 1= lika ofta samiska som 
ett annat språk, 0,5= samiska ibland, 0= aldrig samiska. I tabellen har skolbarnen 
rangordnats efter användningen av samiska inom familjedomänen och inom domänen 
vänkretsen. Av tabellen framgår att det finns stora skillnader inom undersökningsgruppen. 
Hos de barn som har rangordnats 1-8 är samtalsspråket inom familjen nästan uteslutande 
samiska. Hos de följande tre, rangordnade 9-11, använder ena föräldern (fadern) alltid 
samiska. De barn som har rangordnats 12-15 talar enbart någon gång samiska med sina 
föräldrar. Man kan notera att i de familjer där båda föräldrarna talar samiska är 
samtalsspråket mellan syskonen vanligtvis också samiska. I de familjer där enbart ena 
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föräldern talar samiska, använder barnen sinsemellan både samiska och svenska. Inom 
domänen vänkretsen används samiska i mindre omfattning än inom domänen familjen 
hos de allra flesta skolbarnen. Ett sådant mönster redovisar också Helander (1984) hos 
den (vuxna) samiska befolkningen i Övre Soppero. Denna typ av språkval är vanligt före
kommande i tvåspråkiga samhällen, dvs att minoritetsspråket används i mer informella 
samtalssituationer och majoritetsspråket i mer formella (se t ex Hyltenstam & Stroud, 
1991:105ff). 

Tabell 6.3 Omfattning av skolbarnens användning av samiska inom domänen familjen 
respektive vänkretsen. 

Sb:s användning av samiska inom domänen 
familjen vänkretsen 

Sb mor far syskon bästa vän vänner Summa 

DI 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 13,0 
AK 3,0 3,0 3,0 2,0 1,0 12,0 
MO 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5 12,0 
CO 3,0 3,0 3,0* 0,5 1,5 11,0 
DQ 3,0 3,0 3,0 0 1,0 11,0 
KK 3,0 3,0 3,0 0,5 0,5 10,0 
RK 3,0 3,0 3,0 0 0,5 9,5 
GE 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 8,5 
NG 0 3,0 2,0 0,5 1,0 6,5 
HS 0 3,0 1,5* 0 0 4,5 
PM 0 3,0 1,0 0 0 4,0 
NQ 1,0 1,0 0 0 0 2,0 
KA 1,0 0 0 0 0 1,0 
PG 0 1,0 0 0 0 1,0 
LM 1,0 0 0 0 0 1,0 

* Me delvärde av språkanvändning med föräldrarna 

Skolbarnens möjlighet att höra samiska och att kunna använda språket i olika 
kommunikationssituationer är knuten till omgivningens användning av samiskan och detta 
i sin tur är bl a beroende på vilka kunskaper och färdigheter i samiska varje samtalspart
ner har. I tabell 6.4 redovisas i vilken omfattning skolbarnen hör samiska talas av olika 
familjemedlemmar, och med släktingar och vänner. Tabellen bygger på föräldraenkäten 
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och omfattningen av det språkliga inflödet har graderats från 3 till 0 inom familje
domänen och från 2 till 0 när det gäller samtalssituationer med släktingar och vänner. 
Skälet här är också att språkanvändningen inom familjedomänen är mycket betydelsefull, 
särskilt under barnens tidiga uppväxttid. Föräldrarna har i enkäten angett vilka som 
talade samiska med barnen under tre perioder av hans/hennes uppväxttid, nämligen 0-2 
år, 3-6 år samt 7-9 år, och i vilken omfattning personerna gjorde det. Poängvärden har 
beräknats på följande sätt inom familjedomänen och avser respektive persons användning 
av samiska med barnet: 3 = alltid samiska, 2,5 = oftast samiska, 2= lika ofta samiska som 
svenska, 1 = oftast svenska, men samiska ibland. Följande poängvärden har beräknats för 
släktingarnas och vännernas användning av samiska med skolbarnen: 2= dagligen eller 
nästan dagligen, 1 = ofta, flera gånger i veckan. 

Tabell 6.4 Omfattning av språkligt inflöde av samiska för skolbarnen inom domänerna 
familjen och vänkretsen. Genomsnittligt värde. 

Användning av samiska i samtal med försöksperson 
Sb mor far syskon släktingar vänner Summa 

DI 3,0 3,0 3,0 2,0 1,7 12,7 
AK 3,0 3,0 3,0 2,0 1,7 12,7 
DQ 3,0 3,0 3,0 2,0 1,7 12,7 
KK 3,0 3,0 3,0 2,0 1,7 12,7 
CO 3,0 3,0 3,0* 2,0 1,7 12,7 
MO 2,8 3,0 3,0 2,0 1,7 12,5 
GE 3,0 3,0 2,8 2,0 1,7 12,5 
RK 3,0 3,0 3,0 1,0 1,7 11,7 
NG 0 3,0 2,0 1,7 0 6,7 
PM 0 3,0 2,0 1,3 0 6,3 
HS 0 3,0 1,5* 1,0 0 5,5 
KA 2,3 0 1,5 1,0 0 4,8 
PG 0 2,0 0 1,0 0 3,0 
NQ 1,0 1,0 0 0,3 0 2,3 
LM 1,0 0 0 0 0 1,0 

I tabellen har beräknats ett (avrundat) medelvärde för varje person inom familjedomänen 
som använde samiska i samtal med skolbarnen under perioden 0-9 år. Likaså har ett 
medelvärde beräknats för släktingarnas och vännernas användning av samiska. Det 
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sammanlagda värdet för varje skolbarn utgör därefter grunden för rangordningen i 
tabellen. Ett högt värde indikerar större språkligt inflöde än ett lägre. 

Av tabellen framgår att det i undersökningsgruppen föreligger stora skillnader 
beträffande det språkliga inflödet som varje barn erhåller. De barn som är rangordnade 
1-8 hör mycket samiska inom domänen familjen och vänkretsen. Praktiskt taget alla 
personer i deras omgivning använder samiska dagligen i samtal med dem. De övriga 
barnen, rangordnade 9-15, hör samiska i betydligt mindre utsträckning. Hos 5 av dessa 
barn använder dock ena föräldern, dvs fadern, samiska med försökspersonen dagligen 
eller nästan dagligen. Man kan också notera att (nära) släktingar talar samiska med 
barnen mycket ofta, även om barnen uppenbarligen inte svarar på samiska. Man kan 
också notera att kamrater till de barn som är rangordnade 9-15 inte använder samiska 
i s amtal med dem. 

6.3.2 Undervisning i och på samiska 

I enlighet med urvalskriterierna för undersökningen förekommer det skolbarn med olika 
undervisningsbakgrund i undersökningsgruppen. En del av barnen går i sameskolan och 
andra i grundskolan. I sameskolan har barnen vanligtvis fler undervisningstimmar i 
samiska än de barn som via grundskolans hemspråksundervisning i samiska har 1-2 
veckotimmar. I sameskolan har en del barn också erhållit undervisning på samiska. I 
tabell 6.5 redovisas i vilken omfattning skolbarnen erhållit undervisning i och på samiska. 
Tabellen bygger på barnens egna uppgifter. Barnens uppgifter om undervisning på 
samiska har graderats från 3 till 0 och undervisning i samiska från 2 till 0 i varje årskurs. 
Poängvärdena i fråga om undervisning på samiska avser följande omfattning: 3- i 
huvudsak på samiska, 2= lika mycket samiska/svenska, 1 = viss undervisning på samiska. 
I fråga om undervisning i samiska avser värdena 2= mer än 4 vtr, 1,5= 3-4 vtr, 1= 1-2 
vtr. I tabellen har beräknats ett medelvärde under skoltiden för varje barn. Ett högt värde 
innebär mer undervisning på samiska respektive fler undervisningstimmar i s amiska. 

Av tabellen framgår att 3 av skolbarnen fått i s tort sett lika mycket undervisning på 
samiska och svenska, att 4 av barnen fått viss undervisning på samiska och att 8 av 
skolbarnen inte fått någon undervisning alls på samiska. Samtliga barn i undersöknings
gruppen har fått undervisning i samiska. Omfattningen av undervisningen varierar dock, 
vilket framgår av tabellen. Man kan notera att det finns mycket stora skillnader i 
undersökningsgruppen när det gäller det sammanlagda värdet för omfattningen av 
språkundervisningen i och på samiska 
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Tabell 6.5 Omfattning av undervisning som försökspersonerna erhållit i och på samiska. 
Genomsnittliga värden. 

Sb Undervisning 
på samiska i samiska Summa 

DI 2,1 1,6 3,7 
AK 2,1 1,6 3,7 
CO 2,1 1,6 3,7 
RK 1,1 1,6 2,7 
MO 0,7 1,3 2,0 
PG 0 1,5 1,5 
PM 0,6 0,9 1,5 
NQ 0 1,5 1,5 
NG 0,3 1,0 1,3 
GE 0 1,0 1,0 
KK 0 0,9 0,9 
LM 0 0,5 0,5 
DQ 0 0,4 0,4 
HS 0 0,4 0,4 
KA 0 0,3 0,3 

6.3.3 Sammanfattning 

Det finns stora variationer inom undersökningsgruppen i fråga om utflöde och inflöde av 
samiskan. En del barn använder samiska i stor utsträckning i samtal med personer inom 
familjen och vänkretsen. Andra barn använder nästan inte samiska alls. Av tabellerna 
framgår det att det naturligt nog är balans i språkanvändningen när det gäller språkligt 
utflöde och inflöde. Det är helt enkelt så att skolbarnen talar samma språk som sina sam
talspartners. Det finns dock några avvikelser i detta mönster. För en del av försöksperso
nerna gäller att det språkliga inflödet är större än det språkliga utflödet. I praktiken 
innebär detta att samtalspartnern talar samiska och försökspersonen svarar på svenska. 
Detta sker inom familjen, t ex att ena föräldern (eller båda) talar samiska, men barnet 
svarar på svenska, eller då (nära) släktingar är på besök och talar samiska men får svar 
på svenska. Det finns också ett tydligt mönster att samiska används i mindre omfattning 
inom vänkretsen än inom familjedomänen. 
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I fråga om undervisningen i och på samiska finns det också stora skillnader inom 
undersökningsgruppen. Tre av skolbarnen har sammantaget fått lika mycket undervisning 
på samiska och svenska. Ytterligare fyra skolbarn har fått viss undervisning på samiska. 
Samtliga dessa är eller har varit elever i sameskola. Samtliga barn i undersöknings
gruppen har erhållit undervisning i samiska. De barn som går eller har gått i sameskola 
har i genomsnitt erhållit mer undervisning i samiska än de barn som gått i g rundskola. 
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7 GLOBALA ASPEKTER PÅ SPRÅKBEHÄRSKNING 

I det följande redovisas resultatet av fyra olika metoder för bedömning av skolbarnens 
globala språkbehärskning i samiska: (1) lärarbedömning av språkprover från skolbarnen, 
(2) skolbarnens självskattning av färdigheterna att förstå, tala, läsa och skriva, (3) 
korrekthetsbedömning, dvs skolbarnens bedömning av korrekta och inkorrekta språkliga 
enheter och (4) global textkomplettering, dvs skolbarnens förmåga att fylla i utelämnade 
enheter i en text. 

7.1 Lärarbedömning 

7.1.1 Analysmetod 

Fyra lärare i samiska bedömde korta språkprover från varje skolbarn med hjälp av en be
dömningsmall som bl a omfattade olika aspekter av skolbarnens språkbehärskning (se 
5.4.10). De faktorer som ligger till grund för barnens språkbehärskning gäller vokabulä
ren, komplexiteten, korrektheten och flytet. De övriga faktorerna, som avser barnens röst 
och lärarnas kännedom om barnens dialekt, redovisas inte i sammanhang med de 
språkbehärskningsrelaterade parametrarna. Lärarnas markering i de sexgradiga skalorna 
omvandlades vid analysen till siffror, 1-6, varvid det högsta ( = bästa) värdet är 6. 
Skillnader i l ärarnas bedömning redovisas i form av standardavvikelse för varje parame
ter. 

En jämförelse görs mellan språkbehärskningen och de röstrelaterade aspekterna i form 
av rangordningskorrelation. En sådan jämförelse görs även när det gäller språkbehärsk
ningen och lärarnas kännedom om barnens dialekt. 

7.1.2 Resultat 

I tabell 7.1 redovisas resultatet av lärarnas bedömning av skolbarnens språkbehärskning. 
I tabellen anges medelvärdet för varje faktor som varje skolbarn har fått av lärarna samt 
variationen av lärarnas bedömning, dvs standardavvikelsen. Skolbarnen redovisas i 
rangordning efter medelvärdet för samtliga faktorer som avser språkbehärskningen. Av 
tabellen framgår att fem skolbarn (CO, NG, DQ, AK, DI) fått ett medelvärde över 5.00, 
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fyra skolbarn (MO, KK, RK och GE) mellan 4.00 och 5.00, två skolbarn (PM och KA) 
mellan 3.00 och 4.00 samt fyra skolbarn (HS, NQ, LM och PG) 2.00 eller därunder. 

Av tabellen framgår också att det är en stor överensstämmelse om bedömningen av 
skolbarnens språkbehärskning. Både de skolbarn som har fått höga värden och de som 
har fått låga har fått det av samtliga bedömare. I gruppen som är rangordnade 6-11 finns 
en något större spridning av poängvärdena. Detta gäller särskilt i fråga om skolbarnen 
MO, RK, PM och KA, där standardavvikelsen är 1.22 eller mer för flera av faktorerna. 
I praktiken innebär detta att lärarna inte är helt överens om hur dessa skolbarns 
språkbehärskning skall bedömas. 

Tabell 7.1 Lärarnas (N=4) bedömning av skolbarnens språkbehärskning (vok = vokabulär; 
komp = komplexitet, korr = korrekthet samt flyt, s = standardavvikelse). 

Sb Lärarbedömning 
vok s komp s korr s flyt s Tota 

CO 5.75 .43 5.75 .43 5.75 .43 5.75 .43 5.75 
NG 5.75 .43 5.75 .43 5.75 .43 5.75 .43 5.75 
DQ 5.75 .43 5.75 .43 5.25 .83 5.75 .43 5.63 
AK 5.25 .83 5.00 .71 6.00 .00 5.50 .50 5.44 
DI 5.00 .71 5.00 .71 5.50 .50 5.50 .50 5.25 
MO 4.00 1.22 4.00 1.22 5.25 1.30 5.50 .87 4.69 

KK 4.50 .87 4.50 .87 4.50 .50 5.00 .71 4.63 
RK 4.25 1.30 4.25 1.30 4.50 1.50 4.75 1.64 4.44 

GE 3.50 1.50 3.50 .87 5.25 .83 3.75 .83 4.00 
PM 3.00 1.22 3.25 1.30 4.00 .71 4.75 .83 3.75 

KA 3.00 1.22 3.00 1.22 5.00* .82 3.00 1.41 3.50 
HS 2.00 .71 2.00 .71 2.00 .71 2.00 .71 2.00 
NQ 1.50 .50 1.50 .50 1.50 .50 1.50 .50 1.50 
LM 1.25 .43 1.50 .50 1.67" .47 1.50 .50 1.48 

PG 1.50 .50 1.25 .43 1.50** .71 1.00 .00 1.31 

N = 3 ** N = 2 

Lärarnas möjlighet att göra en säker bedömning av skolbarnens språkbehärskning har 
försvårats av det faktum att språkproven varit mycket korta. Längre språkprov skulle ha 
gett möjlighet att göra en säkrare bedömning (Long, 1990). Lärare är i allmänhet vana 
vid att göra bedömningar om språkkunskaper hos skolbarn. Callaway (1980) visar att 
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lärare gör säkrare bedömningar av försökspersoners språkliga bakgrund än ovana 
bedömare. Det kan dock vara svårt för bedömare att ta ställning till olika parametrar 
som ligger nära varandra (Callaway, 1980). I stället för att göra en bedömning av varje 
parameter för sig görs en global bedömning. Detta skulle innebära i detta fall att ett 
skolbarn skulle av samma lärare få samma värde i de olika aspekterna som bedöms. I 
tabell 7.2 redovisas spridningen av respektive lärares bedömning av de parametrar som 
gällde språkliga aspekter av språkbehärskningen. 

Tabell 7.2 Spridning av respektive lärares bedömning avseende olika parametrar 
Standardavvikelse. 

Sb Lär 1 Lär 2 Lär 3 Lär 4 

CO .00 .00 .00 .00 
NG .00 .00 .00 .00 
DQ .43 .00 .43 .00 
AK .43 .00 .83 .43 
DI .53 .00 .50 .43 
MO .50 2.00 .43 .50 
KK .43 .43 .43 .43 
RK .00 .50 .00 .43 
GE 1.87 1.09 .43 .50 
PM .00 1.22 .83 .43 
KA .00* 1.09 .43 .50 
HS .00 1.09 .43 .50 
NQ .00 .00 .00 .00 
LM .00* .43 .43 .50 
PG ö

 
o
 

.00 .50 .63* 

Faktorn 'korrekthet' saknar bedömning. 

Av tabellen framgår att lärarna anger samma eller nästan samma värde för varje skolbarn 
beträffande de olika parametrarna. Standardavvikelsen är .50 eller mindre i de allra flesta 
fallen. Avvikelserna från detta mönster har lärare 1 för skolbarnet GE (1.87) och lärare 
2 för barnen MO (2.00), GE (1.09), PM (1.22), KA (1.09) samt HS (1.09) samt i viss mån 
lärare 3 för barnen AK (.83) och PM (.83). 

Den slutsats man kan dra av detta resultat är att det antingen inte föreligger några 
skillnader hos skolbarnen i fråga om de olika aspekterna av språkbehärskningen eller att 
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lärarna gör en global bedömning av språkbehärskningen. Det ligger nära till hands att 
anta att de korta språkproven inte gör det möjligt att bedöma varje parameter för sig 
utan bedömningen torde snarare bli ett globalt mått på språkbehärskningen. 

Av resultatet i tabell 7.1 att döma görs olika bedömningar av de olika lärarna 
beträffande skolbarnen MO, RK, GE, PM och KA när det gäller en eller flera aspekter 
av språkbehärskningen och av tabell 7.2 framgår att en och samma lärare har olika 
bedömningar av skolbarnen MO, GE, PM, HS samt KA. Man kan anta att osäkerheten 
är större när det gäller bedömningen av språkbehärskningen hos dessa skolbarn än andra 
i gruppen. Detta gäller särskilt skolbarnen MO, GE, PM och KA, som har olika 
bedömningar i båda fallen. 

Lärarnas bedömning av röstaspekterna hos skolbarnen avsåg tre parametrar, huruvida 
rösten lät osäker eller säker, dyster eller glad samt otrevlig eller trevlig. Mot bakgrund 
av resultatet i Lomans undersökning om talspråkets sociala variation (1974) borde den 
första parametern, dvs om rösten låter säker, korrelera med de språkrelaterade 
faktorerna. Korrelationen mellan å ena sidan de språkrelaterade aspekterna och å andra 
sidan de tre röstrelaterade aspekterna blev följande (enligt Spearmans rangkorrelations-
koefficient): 

Rangordning enligt språkbehärskning och 

enligt komponenten "låter säker" + 0.92 
enligt komponentet "låter glad" + 0.57 
enligt komponent "låter trevlig" + 0.31 

Resultatet är således helt konsistent med de resultat som Loman (1974) erhöll. Resultatet 
tyder på att en person som låter säker också har en hög grad av språkbehärskning. 

Korrelationen mellan rangordningen efter språkbehärskningen och lärarnas kännedom 
om barnens dialekt är mycket hög, 0.89. Detta skulle alltså innebära att ju bättre en 
lärare känner till ett barns dialekt, desto högre värderar läraren barnets språkbe
härskning. I det här fallet är det säkerligen inte så. I stället är det så att lärarna har haft 
svårigheter att bedöma dialekten hos barn som har dåliga kunskaper i samiska 
(Hyltenstam & Svonni, 1990:46). 
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7.2 Skolbarnens självskattning 

7.2.1 Analysmetod 

Skolbarnen skattade sina färdigheter att förstå, tala, läsa och skriva samiska vid två 
tidpunkter, tp 1 och tp 3. Skattningen genomfördes med hjälp av ett skattningsschema 
(se bilaga 17). Vid analysen omvandlades skolbarnens markeringar i schemat till siffror, 
varvid det högsta ( = bästa) värdet är 5 och lägsta 1. 

7.2.2 Resultat 

Skolbarnens skattning av färdigheterna i samiska vid tp 1 redovisas i tabell 7.3. De 
redovisas i rangordning efter medelvärdet för samtliga färdigheter. 

Tabell 7.3 Skolbarnens självskattning av förmågan att förstå, tala, läsa och skriva samiska 
vid tidpunkt 1 (tp 1). 

Sb Förstå Tala Läsa Skriva Medelvärde 

CO 5 5 5 5 5.00 
DQ 5 5 5 4 4.75 
MO 5 5 4 3 4.25 
KK 5 5 4 3 4.25 
NG 5 4 4 4 4.25 
DI 5 4 4 4 4.25 
AK 5 4 4 3 4.00 
RK 5 4 4 3 4.00 
HS 5 4 4 3 4.00 
NQ 4 4 3 4 3.75 
GE 4 4 3 3 3.50 
PM 4 3 3 3 3.25 
KA 5 3 4 1 3.25 
LM 4 3 2 1 2.50 
PG 3 3 2 2 2.50 

M 4.60 4.00 3.67 2.87 3.83 
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Av tabellen framgår att samtliga barn bedömer sina färdigheter att förstå och tala 
samiska högt. Det genomsnittliga värdet för hela gruppen är 4.60 (förstå) respektive 4.00 
(tala). Också när det gäller färdigheterna att läsa och skriva samiska har de flesta barnen 
angett värdet 3 eller högre. Endast två barn (LM och PG) har angett lägre värde när det 
gäller färdigheten att läsa och tre barn (KA, LM och PG) när det gäller att skriva 
samiska. Medelvärdet för färdigheten att läsa är 3.53 och att skriva 2.87. Medelvärdet för 
samtliga färdigheter inom undersökningsgruppen är 3.77. 

Av tabellen framgår också att för 13 av barnen gäller ordningen förstå tala läsa 
skriva i fråga om färdigheterna, dvs att färdigheten att förstå är bäst och därefter (eller 
på samma nivå) i ordning tala, läsa och skriva (jfr Hyltenstam & Svonni, 1990:50f). 
Skolbarnen genomförde en ny självskattning vid tidpunkt 3. Vid tidpunkt 3 blev resultatet 
i enlighet med tabell 7.4. I tabellen redovisas skolbarnen efter rangordningen vid tp 1. 

Tabell 7.4 Skolbarnens självskattning av förmågan att förstå, tala, läsa och skriva samiska 
vid tidpunkt 3 (tp 3) samt förändring i förhållande till tp 1. 

Sb Förstå Tala Läsa Skriva Medelvärde Förändring 

CO 5 5 4 4 4,50 - 0.50 
DQ 4 5 5 3 4.25 - 0.50 
MO 5 5 4 3 4.25 +  / - 0  

KK 5 5 4 3 4.25 +  / - 0  
NG 5 5 4 4 4.50 + 0.25 

DI 5 5 5 4 4.75 + 0.50 
AK 5 5 4 4 4.50 + 0.50 

RK 5 5 5 4 4.75 + 0.75 
HS 4 4 2 2 3.00 - 0.2 5 
NQ 4 3 3 3 3.25 - 0.5 0 
GE 4 4 5 4 4.25 + 0.75 

PM 4 3 4 3 3.50 + 0.25 
KA 3 3 3 3 3.00 - 0.25 
LM 4 4 2 2 3.00 + 0.50 

PG 3 3 2 2 2.50 +  / - 0  

M 4.33 4.27 3.73 3.20 3.88 

I tabellen redovisas också förändringarna i förhållande till tidpunkt 1. Av tabellen 
framgår att sex skolbarn har bedömt sina färdighter högre vid tp 3 än vid tp 1 och att fem 
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skolbarn har bedömt sina färdigheter lägre vid tp 3 jämfört med tp 1. Tre skolbarn (DQ, 
HS och KA) har bedömt sina färdigheter att förstå samiska lägre vid tidpunkt 3. 
Förmågan att tala samiska har enligt självskattningen ökat hos fem av skolbarnen (NG, 
DI, AK, RK och LM) och minskat hos ett barn (NQ). Förmågan att läsa samiska har 
ökat hos fyra barn (DI, RK, GE och PM) och minskat hos tre barn (CO, HS och KA). 
Fem barn (AK, RK, GE, KA och LM) har ökat sin förmåga att skriva samiska från 
tidpunkt 1 till 3 och fyra (CO, DQ, NQ och HS) har minskat. Hos tre skolbarn (MO, KK 
och PG) har inga förändringar skett från tidpunkt 1 till 2. 

Sammantaget skattar barnen sin förmåga att tala, läsa och skriva samiska något högre 
vid tp 3 jämfört med tp 1. Förmågan att förstå samiska skattas däremot något lägre. 
Frågan är vad som ligger bakom förändringarna från tidpunkt 1 till 3. Man kan tänka sig 
(åtminstone) två möjligheter. För det första kan självskattningen vara felaktig vid tp 1 
eller tp 3 (eller vid båda tillfällena). För det andra kan barnets förmåga i de olika färdig
heterna verkligen ha förändrats. Den första möjligheten, dvs att barnet har gjort en 
felaktig bedömning, gäller särskilt i förhållande till andra barn. Det är helt klart att 
barnen har bedömt sina färdigheter i relation till sin språkliga miljö (jfr Hyltenstam & 
Svonni, 1990:56). 

I det avseendet finns det stora skillnader i undersökningsgruppen (se 6.3.1). Det är 
utan tvekan så att exempelvis DQ och LM som skattat sin förmåga att förstå samiska lika 
(dvs poängvärde 4) inte bedömer detta värde i förhållande till varandra utan snarare till 
sin språkliga miljö, eftersom omfattningen av det språkliga inflödet på samiska mellan 
dem skiljer mycket, DQ har poängvärdet 12,7 och LM poängvärdet 1,0. Den andra 
möjligheten, dvs att det har skett en förändring i språkförmåga hos barnen, är rimlig att 
anta när det gäller de barn som har ökat sin förmåga. Förändringarna är små från tp 1 
till tp 3, oftast bara ett steg. Två barn som modifierat sin skattning av färdigheterna från 
tp 1 tp 3 är HS och KA. I deras fall kan man anta att det är frågan om en anpassning av 
skattningen till barnens verkliga språkförmåga. 

7.3 Korrekthetsbedömning 

7.3.1 Analysmetod 

Vid korrekthetsbedömningen fick skolbarnen bedöma om 20 satser var korrekta eller 
felaktiga (se 5.4.1). Vid analysen har enbart medtagits de felaktiga satserna, eftersom det 
är svårt att avgöra vad som ligger till grund för skolbarnens markering av de korrekta 
satserna. Varje felaktig sats som ett skolbarn kunde identifiera och samtidigt ange vad 
som var felaktigt i satsen betraktas vara en korrekt bedömning. 
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7.3.2 Resultat 

I tabell 7.5 redovisas resultatet av skolbarnens bedömning av de 10 felaktiga satserna. I 
tabellen anges ett plustecken ( + ) om barnet har angett att satsen är felaktig samt att det 
felaktiga ordet har identifierats och strukits under. I annat fall anges ett minustecken (-). 
I tabellen anges skolbarnen i rangordning efter antalet korrekta bedömningar. 

Tabell 7.5 Skolbarnens bedömning av 10 satser. Korrekt bedömning anges med plustecken 
(+) och felaktig med minustecken (-). 

Sb 2 3 5 8 10 11 14 15 17 20 

AK + - + + + + + + + + 

CO + - + + + + + + + + 

DQ + - + + + + + + + + 

DI + - + + + + + + - + 

MO + - + + + - + + + + 

NG + - + + + - + + + + 

GE + - + + + - + + - + 

RK + - + + + - -• + - -

KK + - + - - - - + - + 

PM + - - - - - - - - -

KA - - - - - - - + - -

LM - + - - - - - - - -

HS 
NQ - - - - - - - - - -

PG 

Av tabellen framgår att de tre första i rangordningen (AK, CO och DQ) enbart har gjort 
en felaktig bedömning och de följande tre (DI, MO och NG) har gjort två felaktiga be
dömningar. Skolbarnen GE, RK och KK som följer därefter i rangordningen har gjort 3, 
5 respektive 6 felaktiga bedömningar. De sex som följer därefter har antingen enbart 
kunnat identifiera en av de felaktiga satserna eller ingen alls. Det är en markant skillnad 
mellan de nio första skolbarnen och de följande sex. De sex sista har haft mycket svårt 
att dels ange vilka satser som är felaktiga, dels vad som är felaktigt. Man kan förmoda 
att barnen LM och KA av en slump har angett att satsen är felaktig och också strukit 
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under det felaktiga ordet. Barnet PM däremot kunde identifiera ytterligare två av de 
felaktiga satserna, nämligen 3 och 8, men kunde inte ange korrekt vilket ord som var 
felaktigt. Flera av skolbarnen har uppenbarligen inte kunnat avgöra om en sats är korrekt 
eller felaktig och har därför som regel angett att satsen är korrekt. Barnet HS har t ex 
markerat att alla satser är korrekta. 

I stort sett gällde följande: De skolbarn som kunde identifiera de felaktiga satserna 
hade också markerat vilka satser som var korrekta. De skolbarn som inte kunde ange 
vilka satser som var felaktiga markerade att alla eller de flesta satserna var korrekta. 

De skolbarn som är rangordnade 1-9 har samtliga angett att satsen 3 är korrekt. I 
satsen står predikatsverbet i 3p pl, medan subjektet är två personer (Sara och Lasse) och 
kräver predikatsverbet i 3p dualis. Huvudregeln är nämligen att det finita predikatsverbet 
följer subjektets person och numerus. Det finns dock exempel på avvikelser från denna 
regel, t ex då subjektet består av två personer utan närmare angivelse, t ex guokte olbmo 
bohtet 'två människor kommer' (alltså inte: boahtiba) (Nielsen, 1926-29:302f). Barnen har 
tydligen accepterat att predikatsverbet i sats nr 3 står i 3p pluralis i stället för i 3p dualis. 
Hypotetiskt kan verbets dualisform i 3p vara på väg att sammanfalla med pluralformen 
hos en del talare. Ejerhed (1978) redovisar t ex att verbets dualisform sammanfallit med 
pluralisformen hos en äldre talare av en sydsamisk varietet. 

Fyra av skolbarnen rangordnade 1-9 har angett att sats nr 17 är korrekt. I tabellen 
anges ett minustecken för dessa, även om satsen i o ch för sig skulle kunna vara korrekt 
(se 5.4.1). I sats nr 11, som har predikatsverbet liikot 'tycka om', krävs att adverbialet står 
i illativ, dvs birgui eg. 'till köttet'. Fem av skolbarnen rangordnade 1-9 har accepterat att 
detta adverbial står i ack sg, dvs som ett (ackusativ) objekt. En sådan användning 
förekommer med säkerhet också bland vuxna talare. 

Av resultatet i t abell 7.5 att döma finns det aspekter av skolbarnens språkbehärskning 
som (ännu) avviker från vuxennormen. Det är intressant att notera att avvikelserna rör 
aspekter av språket som i vuxennormen har regler med undantag eller som av vuxna 
också används vacklande. Skolbarnen RK och KK har av resultatet att döma en sämre 
behärskning (i något avseende) än de som är före dem i rangordning, men väsentligt 
bättre än de sex som är rangordnade efter dem, dvs 10-15. 

7.4 Textkomplettering 

7.4.1 Analysmetod 

Skolbarnen fick höra (och läsa) en fabel om räven och korpen, där vart sjunde ord 
saknades (se 5.4.2). De fick till uppgift att fylla i ord som passade in i luckorna. Vid 
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analysen av resultatet godkändes ord som semantiskt och formellt passade in i luckan. 
Däremot togs ingen hänsyn till om ordet var felstavat. Följande ord, förutom de som 
finns angivna ovan 1-15, godkändes som korrekta: 

(1): vuolde 'under' 
(3): girddii 'flyga', prêt 3p sg, cohkkedii, cohkkehii 'sätta sig', prêt 3p sg 
(6): suddu 'synd', nom sg, heittot 'dålig', nom sg, dat 'det', nom sg 
(8): fal 'nog', partikel 
(9): dâhpâhuvai 'hända', prêt 3p sg 
(10): hâlidan 'vilja, önska', perf part Jurddasan 'tänka', perf part, jâhkkân 'tro', perf part 
(12): njâlbmi 'mun', nom sg, lâvlu 'sång', nom sg 
(13): don 'du', nom sg 
(14): rieban 'räv', nom sg 
(15): lâvlut 'sjunga', infinitiv, èohkkât 'sitta', infinitiv 

Följande ord godkändes inte som korrekta: 

(1): lea 'vara', près 3p sg 
(2): njâlbmâi 'mun', ill sg 
(3): leat 'vara', infinitiv 
(4): borrame 'äta', handlingsnomen, hâlidan 'vilja, önska', perf part, hâllu 'lust', nom sg 
(6): nu cuorbi 'så oskicklig' 
(7): son 'han/hon', nom sg 
(8): ii, nekningsverbet, 3p sg 
(9): gal 'nog', partikel, go 'när', adv, rutjkalii 'kraxa till', prêt 3p sg 
(10): sluogas 'slug', nom sg 
(12): lâvlut 'sjunga', infinitiv, dieiguin 'det där', kom pl 
(15): lâvlume 'sjunga', handlingsnomen, rabas 'öppet', nom sg 

7.4.2 Resultat 

Resultatet av textkompletteringen redovisas i tabell 7.6. Skolbarnen redovisas i 
rangordning efter antalet flest luckor som korrekt fylldes i. För varje lucka som ett barn 
korrekt har fyllt i anges detta med ett plustecken ( + ) och om luckan är felaktigt ifylld 
eller inte alls ifylld markeras detta med ett minustecken (-). 
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Tabell 7.6 Skolbarnens textkomplettering. Korrekt ordval för angiven lucka anges med ett 
plustecken (+) och felaktigt med ett minustecken (-). 

Sb 2 8 11 7 1 3 14 12 13 5 6 4 9 10 15 

AK + + + + + + + + + + + + + + + 
NG + + + + + + + + + + + - + + + 
DQ + + + + + + + + + - + + + + + 
C O +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  -  -  +  +  +  
GE + + + + + + + + + + + + - - + 
MO + + + + + + + + - + - + + + -
DI + + + + + + + + + + + -
RK + + + + + + + + + -
KK + + + + + + + - - - + + -
PM + + + + + + + 
HS -
NQ -
PG 
KA 
L M  - - - - - - - - - - - - - - -

I tabellerna redovisas luckorna efter korrektfrekvensen, dvs den lucka som flest antal 
försökpersoner fyllt i korrekt anges först. Därefter redovisas de övriga i ordning efter 
frekvensen (jfr 9.2). Av tabellerna framgår att ett barn (AK) har fyllt i alla luckorna 
korrekt. Skolbarnen NG och DQ har vardera fyllt i en lucka felaktigt och skolbarnen CO 
och GE vardera två luckor. Därefter följer i ordning MO (3 fel), DI (4 fel), RK och KK 
(6 fel) och PM (8 fel). Därefter är det ett stort avstånd till de övriga fem skolbarnen som 
har 12 fel eller fler. Två skolbarn (KA och LM) har inte fyllt i en enda lucka korrekt. 

De sju första luckorna i tabellen, från (2) till (14), har samtliga de skolbarn som är 
rangordnade 1-10 klarat av att fylla i korrekt. Dessa sju luckor är i hög grad redundanta. 
Lucka (2) och (11) är konjunktionen ja 'och' och ingen av de tio första skolbarnen har 
valt något annat ord. Av kontexten framgår tydligt vilket som är subjektet i lucka (7), (8) 
och (14). I lucka (8) kan inget annat pronomen än mon 'jag' förekomma, eftersom verbet 
har formen lp sg. Lucka (3) kräver ett rörelseverb, t ex éohkkâi 'sätta sig'. De luckor som 
följer därefter har varit svårare att fylla i korrekt. 
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7.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har redovisats fyra olika metoder för bedömning av skolbarnens globala 
språkbehärskning, dvs lärarbedömning, skolbarnens självskattning av språkfärdigheterna, 
korrekthetsbedömning samt textkomplettering. Lärarnas bedömning bygger på ett mycket 
kort språkprov från varje skolbarn och detta har med säkerhet påverkat deras möjlighet 
att göra en korrekt bedömning, speciellt i fråga om de olika parametrarna. Resultatet 
visar dock att lärarna i stort sett är överens om bedömningen av de enskilda skolbarnens 
(globala) språkbehärskning. Enligt lärarnas bedömning av skolbarnens språkbehärskning 
fick fem skolbarn, CO, NG, DQ, AK och DI, ett värde mellan 5.00-6.00 (max 6.00), fyra 
skolbarn, MO, KK, RK och GE, mellan 4.00-5.00, två skolbarn, PM och KA, mellan 
3.00-4.00, och fyra barn, HS, NQ, LM och PG, poängvärde 2.00 eller lägre. 

Resultatet av skolbarnens egen skattning av färdigheterna att förstå, tala, läsa och 
skriva samiska tyder på att en del har bedömt sina färdigheter högt. Detta gäller de 
skolbarn som fått låga poäng vid lärarbedömningen, dvs HS, NQ, LM och PG. Andra har 
bedömt sina färdigheter för lågt. Det är uppenbart att barnen bedömt sina färdigheter 
i relation till sin språkliga miljö (Hyltenstam & Svonni, 1990:56). 

Resultatet vid skolbarnens korrekthetsbedömning visar att sex av barnen, PM, KA, LM, 
HS, NQ och PG, har stora svårigheter att göra korrekta bedömningar av de olika 
satserna. Samma resultat gäller vid textkompletteringen för fyra av barnen, dvs KA, LM, 
NQ och PG. I fråga om de övriga skolbarnen finns vissa skillnader om antalet korrekta 
bedömningar samt antalet korrekta ordval vid textkompletteringen. 

Av resultatet framgår att de barn som av lärarna har bedömts ha dålig språkbehärsk
ning i samiska (poängvärde 2.00 eller lägre) har haft stora svårigheter både vid 
korrekthetsbedömningen och textkompletteringen. 
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8 PRAGMATISK KOMPETENS 

8.1 Inledning 

Språkbehärskningen omfattar inte enbart språkkunnandet, dvs kunskapen om den 
språkliga koden, utan också förmågan att korrekt kunna använda språket för olika 
kommunikativa syften i olika talsituationer, dvs kommunikativ kompetens (se 2.1.1). En 
individs kommunikativa kompetens är beroende av hur väl hon/han behärskar ett språks 
ljudsystem, grammatik och ordförråd samt hur dessa kan sättas samman till större enheter 
för att skapa sammanhängande tal eller skriven text. Den förutsätter också att individen 
behärskar normerna för hur språket skall användas i olika samtalsituationer. En individs 
kommunikativa kompetens är också relaterad till förmågan att undvika olika brister i sin 
språkbehärskning. 

Den vidare definitionen av språkbehärskning, dvs kommunikativ kompetens (se 2.1.1), 
har medfört att nya kompletterande metoder efter hand utvecklats för mätning och be
dömning av en individs språkliga kompetens. Dessa metoder är mer inriktade på språkets 
användning och funktion än dess form och syftar till att få försökspersonerna att använda 
språket i naturliga samtalssituationer i ett meningsfullt sammanhang (se t ex Oller, 
1979:38ff). I en del undersökningar har språkanvändningen studerats med avseende på 
vissa pragmatiska brister, t ex avbrutna yttranden, pauser, tvekan. T ex undersökte 
Damico, Oller & Storey (1983) språkliga brister hos 10 tvåspråkiga spansk/engelska 
skolbarn mellan 6-8 år dels med pragmatiska kriterier, dels med morfologiska/syntaktiska 
kriterier. Resultatet visar att de språkliga bristerna hos barnen kunde diagnosticeras väl 
med stöd av de pragmatiska kriterierna. 

I denna undersökning har skolbarnens pragmatiska förmåga undersökts med hjälp av 
tre olika material: (1) muntlig intervju, (2) återberättande av en sägen och (3) återbe
rättande av en video (5.4.6.2). Vid tp 1 och tp 3 insamlades material av typ 1 och 2 och 
den tredje typen av material enbart vid tp 3. 

8.2 Muntlig intervju 

8,2.1 Analysmetod 

Skolbarnen intervjuades efter ett frågeschema (se 5.4.7). Vid analysen har deras yttranden 
bedömts i f örhållande till relevansen, dvs om yttrandena är svar på frågorna som ställs. 
Yttrandena har också analyserats med utgångspunkt från ett antal pragmatiska kriterier. 
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De pragmatiska brister som undersökninge tar hänsyn till är av det slag som undersöktes 
av Damico et al. (1983). Varje yttrande som ett barn gett som svar på en fråga har place
rats i en av följande kategorier (a-e) och vid analysen utgör dessa olika pragmatiska 
nivåer: 

(a) Barnet ger ett adekvat svar direkt eller nästan direkt i den form som frågan 
förutsätter eller i någon annan form. 

(b) Barnet ger ett adekvat svar efter viss tvekan samt har flera korta pauser och/eller 
omtagningar. 

(c) Barnet ger inte ett helt adekvat svar och/eller svarar tvekande med flera pauser 
och/eller med avbrutna meningar och/eller omtagningar. 

(d) Barnet svarar inte korrekt på frågan, undviker ämnet och/eller har långa tvekpauser. 

(e) Barnet svarar 'jag vet inte' i kombination med långa tvekpauser eller svarar inte alls 
på frågan. 

Ett förhållande som i och för sig inte behöver ha med den pragmatiska kompetensen att 
göra är försökspersoners kodväxling i en tvåspråkig talsituation. Samtliga skolbarn var 
mycket väl medvetna om att undersökaren var tvåspråkig i samiska och svenska. Vid 
intervjun förekom dock inte kodväxling i sammanhang med kategorierna a-b. En del 
yttranden som placerades i kategori a-b innehöll några enstaka svenska lånord. De 
skolbarn som använde svenska ord använde dessa i sammanhang med pragmatiska brister 
enligt kategorierna c-d. Svaren i e-kategorin skulle kunna bero på andra skäl än 
pragmatiska brister, t ex på blyghet, brist på motivation etc. Sådana andra skäl kunde 
dock inte noteras. 

En annan fråga är om de olika kategorierna a-e är tillräckligt stringenta så att 
yttrandena lätt skall kunna placeras på de olika nivåerna. Eftersom transkriptionen av 
den muntliga intervjun innehöll pauser, avbrott, tvekljud etc kunde varje yttrande ganska 
enkelt placeras på en av nivåerna. Som en kontrollåtgärd genomfördes proceduren med 
placeringen av skolbarnens yttranden på de olika kategorierna ca en månad efter det 
första tillfället, varvid några mycket få korrigeringar gjordes. 
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8.2.2 Resultat 

Resultatet av intervjumetoden redovisas i tabell 8.1. Vid resultatredovisningen har 
nivåerna a-e överförts till siffervärden. Varje svar har därigenom fått ett värde mellan 4 
(= bästa resultat) och 0. Därefter har ett medelvärde beräknats för varje skolbarn. 

Tabellen är ordnad efter resultatet vid första intervjutillfället. Av tabellen framgår att 
fyra skolbarn (dvs AK, DI, NG och DQ) erhållit ett värde mellan 3.00-4.00, att fem 
skolbarn (dvs MO, CO, KK, GE och RK) erhållit ett värde mellan 2.00-3.00, att två 
skolbarn (dvs HS och PM) erhållit ett värde mellan 1.00-2.00 samt att fyra skolbarn (dvs 
KA, LM, NQ och PG) erhållit ett värde under 1.00 vid det första intervjutillfället (tp 1). 
Vid det andra intervjutillfället (tp 3) har nästan samtliga fått bättre poängvärden än vid 
tp 1. Man kan notera att sex av skolbarnen (dvs MO, CO, GE, RK, KA och LM) har fått 
väsentligt bättre poängvärden vid tp 3 än vid tp 1. Den rangordning som erhölls vid tp 
1 gäller också vid tp 3 med undantag av barnet KK som hamnar efter GE och RK vid 
tp 3. 

Tabell 8.1 Skolbarnens pragmatiska kompetens enligt intervju. Genomsnittligt värde för 
samtliga frågor vid tp 1 och tp 3. 

Sb tpl tp3 

AK 3.67 3.70 
DI 3.56 3.70 
NG 3.33 
DO 3.33 3.40 
MO 2.78 3.30 
CO 2.78 3.30 
KK 2.44 2.50 
GE 2.43 2.90 
RK 2.11 2.90 
PM 1.78 
HS 1.50 1.70 
KA 0.86 1.60 
LM 0.78 1.60 
NQ 0.67 0.67 
PG 0.44 0.40 Bandinspelning förstörd. 
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Resultatet visar att nio av försökspersonerna har en hög pragmatisk kompetens, speciellt 
vid tp 3. De sex främst rangordnade försökspersonerna genomförde intervjuerna utan 
några större svårigheter. De tre som följer därefter, dvs KK, GE och RK, uppvisar vissa 
svårigheter vid båda tillfällena. De sex sista i r angordning har däremot stora svårigheter 
att genomföra intervjun, särskilt försökspersonerna NQ och PG. 

De fem första frågorna var hypotetiskt enklare att svara på än frågorna 6-10 (se ovan). 
Det visar sig också att 12 av de 15 försökspersonerna har bättre poängvärde för frågorna 
1-5 jämfört med frågorna 6-10 vid det första intervjutillfället (tp 1). Vid det andra inter
vjutillfället (tp 3) hade samtliga utom en försöksperson högre poängvärde på frågorna 1-5 
än 6-10. Medelvärdet för samtliga försökspersoner på frågorna 1-5 var 2.30 och frågorna 
6-10 2.00 vid tp 1. Motsvarande siffror vid tp 3 var 2.71 respektive 2.16. 

8.3 Återberättande 

8.3.1 Analysmetod 

I undersökningen användes två typer av material för skolbarnens återberättande. Den ena 
typen avsåg en samisk sägen som var inläst på band (se 5.4.6.1) och den andra en ca 4,5 
min lång video utan tal om en planka (se 5.4.6.2). Den första förutsättningen för att 
barnet skall kunna återberätta är i det första fallet att hon eller han förstår orden och 
innehållet i berättelsen och i det andra fallet att hon eller han kan tqlka de olika ß 
bildsekvenserna. För det andra gäller det för barnet att hålla i minnet berättelsen och 
bildsekvenserna under en viss tid. För det tredje krävs det att informationen struktureras 
innan barnet producerar yttranden om berättelsen eller videon. I det sammanhanget 
utnyttjar barnet också sin kognitiva förmåga, för det gäller också att avgöra vad som är 
relevant att återge. (För en diskussion av informationsbearbetning, se Viberg, 1987: 
kap. 3) 

Vid analysen av skolbarnens återberättande har en metod med propositionsanalys 
använts. Analysmetoden har använts i st udier om försökspersoners narrativa färdigheter 
(t ex Lindberg, Juvonen & Viberg, 1990). Med den metoden kan man studera 
försökspersoners förmåga att återge innehållet av en berättelse som de får lyssna på, 
återge händelseförlopp i en filmsekvens etc. I första hand fokuseras inte intresset på 
språket i sig självt eller just på de ord och uttryck som en försöksperson använder, utan 
man studerar försökspersonernas förmåga att semantiskt återge sekvenserna av ett 
händelseförlopp. Återberättelsens övergripande uppbyggnad kan beskrivas som en 
berättelsegrammatik, som omfattar olika delar av berättelsen (se t ex Juvonen, Lindberg 
& Viberg, 1989; Lindberg et al., 1990). 
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Vid propositionsanalysen har de utsagor som skolbarnen använde vid återberättandet 
sammanställts i ett antal propositioner. Dessa propositioner, som innefattar vissa 
semantiska enheter av berättelsen, har placerats in i en berättelsegrammatik som 
omfattar tre (grundläggande) delar, orientering, förveckling och upplösning (jfr Lindberg 
et al, 1990). Med orientering avses den första introduktionen av berättelsen, t ex vilka 
som ingår och också utgångsläget, med förveckling avses händelseförloppet i berättelsen 
och med upplösning avses slutet på berättelsen, dvs vad som blev resultatet av de olika 
händelserna. 

En del av propositionerna förekommer hos många skolbarn och andra av färre. Sådana 
propositioner som förekommer i många återberättelser kan i viss mening vara mer 
centrala än andra och brukar benämnas centrala propositioner (jfr Lindberg et al, 1990). 
I denna undersökning används den termen för propositioner som förekommer i mer än 
hälften av återberättelserna. 

8.3.2 Resultat - samisk sägen 

Skolbarnens yttranden vid återberättandet sammanställdes i 14 propositioner (se tabell 
8.2). De är dock inte exakta yttranden av skolbarnen, utan innefattar yttranden eller delar 
därav med det angivna semantiska innehållet. 

Dessa 14 propositioner kunde kategoriseras i en berättelsegrammatik enligt följande: 
orientering P1-P4, förveckling P5-P12 samt upplösning P13-P14. 
Vid tp 1 kunde 11 skolbarn återge berättelsen eller delar av den. Fyra skolbarn kunde 
inte alls klara av uppgiften. Skälet till detta var att de inte kunde förstå innehållet i 
berättelsen. 

Tabell 8.2 Propositioner vid återberättandet av en samisk sägen. 

(1) Gud skapade fåglarna. 
(2) (Gud skapade fåglarna) så vackra som de är nu. 
(3) Gud lät al la fåglar flyga i väg. 
(4) Gud släppte i väg också svanen och fjällgåsen. 
(5) Storlommen såg att sva nen och fjällgåsen hade fina ben. 
(6) Gud gav också ben åt s torlommen. 
(7) Storlommen tyckte att han fick så fula ben . 
(8) Storlommen tyckte att fjällgåsen fick mycket vackrare ben. 
(9) Storlommen ville inte ha sina ben. 
(10) Storlommen blev arg och flög iväg utan ben. 
(11) Gud upptäckte att ha n f lög i väg utan ben. 
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(tabell 8.2, forts.) 

(12) Gud tog benen och fäste dem på bakändan av storlommen. 
(13) Storlommen har (dä rför) sina ben på bakändan. 
(14) Storlommen kan (därför) inte gå så bra. 

I figur 8.1 redovisas hur många barn som återgav varje proposition. Av figuren framgår 
att fem propositioner (P5, P7, P9, PIO och P12) kan betraktas som centrala, eftersom mer 
än hälften av barnen återgav dessa. 

PROPOSITIONER 
Rn tal s ko 1 ba m/p ropos 111 on 

Lon t r 
P R UP 

S ü il 
PI P3 F'j P7 P9 Pli PI 3 

P2 F'4 P6 P8 PIO PI 2 PI 4 

011ka P ropos111 oner 

Figur 8.1 Antal återgivna propositioner vid återberättande av en samisk sägen vid tp 1. 

Vid tp 3 kunde ytterligare två skolbarn, dvs sammanlagt 13 barn, återge (delar av) 
berättelsen. I figur 8.2 redovisas antalet barn som återgett de olika propositionerna. Av 
tabellen framgår att sex propositioner (Pl, P3, P7, P9, PIO, P12) kan betraktas som 
centrala. Notera dock att det vid tp 3 är fler barn som återger berättelsen och att gränsen 
för centrala propositioner har därför höjts från 6 till 7 propositioner. 
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PROPOSITIONER 
Fin tal s ko 1 ba rn/'p ropos 111 on 

Lent r 
prop 

PI P3 P5 P7 P9 Pil P13 
P2 P4 P6 P8 PIO PI 2 PI 4 

011ka p ropos111 one r 

Figur 8.2 Antal återgivna propositioner vid återberättande av en samisk sägen vid tp 3. 

I tabell 8.3 redovisas de enskilda skolbarnens val av propositioner vid återberättandet. 
I tabellen anges ett plustecken ( + ) om barnet återgett en viss proposition och ett 
minustecken (-) om hon eller han inte gjort detta. I tabellen anges barnen i ordning efter 
flest återgivna propositioner. Av tabellen framgår att fyra skolbarn (AK, DQ, NG och DI) 
har återgett 7 propositioner eller fler. Dessa barn har samtliga återgett propositioner som 
omfattar berättelsegrammatikens tre delar, dvs orientering, förveckling och upplösning. 
Tre skolbarn (CO, RK och GE) har återgett propositioner som omfattar två delar av be
rättelsegrammatiken, dvs förvecklingen och upplösningen. Fyra skolbarn (KK, MO, HS 
och PM) har enbart återberättat förvecklingen eller snarare delar av den. 
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Tabell 8.3 Propositioner som som förekom i skolbarnens återberättelser av en samisk sägen 
vid tp 1. 

AK DQ NG DI CO RK GE KK MO HS PM KA LM NQ PG 

1 + 
2 + 

3 
4 
5 + 
6 
7 + 

8 
9 + 
10 + 
11 + 
12 + 
13 + 
14 + 

I tabell 8.4 redovisas resultatet vid tp 3. Av tabellen framgår att 8 barn (DI, AK, NG, 
GE, DQ, CO, MO, HS) har återgett 7 propositioner eller fler. Fyra barn (KK, RK, PM 
och KA) har återgett 5 eller 6 propositioner. Ett barn, LM, har enbart återgett 2 
propositioner. Man kan notera att barnen använt betydligt fler propositioner vid tp 3. 
Endast ett barn, AK, har återgett färre propositioner vid tp 3 jämfört med tp 1. Det är 
intressant att notera att barnens återberättelser vid tp 3 innehåller samtliga tre delar av 
berättelsegrammatiken. Endast ett barn, LM, avviker från det mönstret, men det barnet 
har inte återgett fler än 2 propositioner. 

I praktiken innebär detta att barnens återberättelser vid tp 3 är mer innehållsrika och 
också mer strukturerade. Fem skolbarn, DI, GE, MO, HS och KA, har betydligt fler 
propositioner vid tp 3 än tp 1. Det kan finnas olika skäl till detta. När det gäller GE och 
MO kan man tänka sig en kognitiv utveckling. Vid tp 1 gick de i årskurs 4 och vid tp 3 
i årskurs 6. De har strukturerat sin återberättelse och även bättre bedömt vad som är 
relevant att återge. I fråga om HS och KA är det sannolikt främst frågan om en ökning 
av den språkliga förmågan från tp 1 till tp 3. Den version som HS återgav vid tp 1 var 
mycket knapphändig och KA kunde inte alls återge berättelsen vid tp 1. 
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Tabell 8.4 Propositioner som återgavs av skolbarnen vid återberättande av en samisk sägen 
vid tp 3. 

DI AK NG GE DQ CO MO HS KK RK PM KA LM NQ PG 

1 + + + + - - + - - + + - -

2 - - + + 

3 + - - - + + + + + - - + . 

4 - + 

5 + + + - - + - - - + + - _ 

6 + + + + - - + - - - + - -

7 + - + - - + + + + + - + + 

8 + - - + + - - + - - - - -

9 + - + - + - - + + - + + -

10 + + + + + + + + + + - - + 

11 + + + + + + 

12 + + + + + + + + + + + + -

13 + + - + + + - + - - - - -

14 + + - + + - + - + - - + _ 

8.3.3 Resultat - video 

På samma sätt som vid återberättelsen av en samisk sägen sammanställdes skolbarnens 
rekonstruktion av videon i ett antal propositioner (se tabell 8.5). Propositionerna är alltså 
inte exakta formuleringar hos skolbarnen utan svarar mot vissa utsagor med det angivna 
semantiska innehållet. 

I den version av berättelsegrammatik som presenteras av Lindberg et al (1990) framgår 
att varje berättelse innehåller en intrig, som i sin tur består av episoder. En episod kan 
bestå av orientering, förveckling och upplösning (se ovan 8.3.1), men kan också enbart 
innehålla en förveckling. Den video som barnen fick se och återberätta innehöll ett antal 
episoder som var och en utgjorde delar till hela intrigen. 

De två första propositionerna kan i termer av en berättelsegrammatik betraktas som 
en orientering och de två sista, dvs 32 och 33, som upplösningen. Däremellan före
kommer ett antal episoder som innehåller olika förvecklingar. 
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Tabell 8.5 Propositioner vid återberättandet av en video. 

(1) Två män kommer med en planka. 
(2) De skall lasta upp plankan på sin bil. 
(3) Först ställer de plankan mot ett lastbilsflak. 
(4) Ena mannen tar ett rött tygstycke och ska knyta fast det på brädan. 
(5) Just d å kommer tävlande cyklister förbi. 
(6) Mannen börjar lek a tjurfäktning med tygstycket. 
(7) En kvinna syns uppe i ett fönster. 
(8) Kvinnan har en ros i mu nnen och hon nickar åt mannen att ko mma in. 
(9) Mannen tar på sig mössan och 1er. 
(10) En cyklist råkar cykla upp på plankan och upp på lastbilsflaket. 
(11) Männen tar upp plankan och knyter fast den på sin bil. 
(12) En annan man försöker skjuta i väg en bil som står i vägen för hans bil. 
(13) De två männen försöker hjälpa honom. 
(14) De upptäcker att de i stä llet kan backa sin egen bil, så att man nen kan komma förbi. 
(15) De backar sin bil men samtidigt far plankan in i lastbilsflaket på bilen som står bakom deras bil. 
(16) Mannen som skulle köra i väg med sin bil får inte i gång den. 
(17) Bakom hans bil har det stannat en massa bilar som signalerar. 
(18) Då kommer det ytterligare en man. 
(19) Han kliver upp på l astbilsflaket och råkar sätta s ig på plankan. 
(20) Han stampar på golvet som ett tecken till chauffö ren att han kan köra i väg. 
(21) Lastbilen kör i väg och mannen sitter kvar på plankan. 
(22) De två männen kör samtidigt i väg och upptäcker inte mannen som sitter på plankan. 
(23) Mannen klamrar sig fast på plankan under bilfärden. 
(24) De passerar ett polishus samtidigt som en polis kommer ut ur huset. 
(25) Mannen på p lankan ropar på hjälp. 
(26) Polisen tar sin cykel och försöker komma upp på den utan att lyckas. 
(27) Bilen svänger och plankan fastnar i en lyktstolpe utan att de två männ en upptäcker det. 
(28) Mannen flyger in i en sopbil som står där. 
(29) Sophämtarna kommer med soptunnor och tömmer skräp över mannen. 
(30) En av sophämtarna upptäcker plankan mitt på vägen och flyttar undan den. 
(31) Han tar upp lite skräp som har fallit på gatan och ska kasta in det i sop bilen. 
(32) Då upptäcker han fingrar so m långsamt kommer upp över sopbilens kant. 
(33) Han blir förskräckt och rusar därifrån. 

I figur 8.3 redovisas i vilken omfattning varje proposition förekom i skolbarnens återbe-
rättelser och vilka propositioner som kan betraktas som centrala. Eftersom det var 13 
barn som kunde återberätta (delar av) videon betraktas de propositioner som minst 7 
barn valt som centrala. Av figuren framgår att följande är centrala propositioner: 1, 2, 5, 
6, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 samt 32 och 33. Till dessa hör propositioner om 
orienteringen (1 och 2) och upplösningen (32 och 33). Övriga centrala propositioner avser 
(delar av) vissa episoder. I samtliga skolbarns återberättelser förekommer proposition 28, 
dvs om mannen som flyger in i sopbilen, samt 32 och 33, dvs upplösningen. 
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11 ha rn/propos111or 

11 13 15 17 1321 23 25 27 2931 33 
1U 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 

Ceri t r. 
prop. 

F' rop. 
video 

011 k a p r o p o s 111 o n 0 r 

Figur 8.3 Propositioner i skolbarnens återberättelse av video samt centrala propositioner. 

I tabell 8.6 redovisas de enskilda skolbarnens propositioner. Ett plustecken ( + ) innebär 
att barnet har återgett propositionen och ett minustecken (-) att hon eller han inte har 
gjort detta. Skolbarnen anges i ordning efter flest antal propositioner. 

Av tabellen kan man utläsa att samtliga barns propositioner innehåller en orientering, 
en förveckling (eller flera) och en upplösning. De förvecklingar som skolbarnen återbe
rättar varierar. Episoden om kvinnan uppe i ett fönster (propositionerna 7-9) förekommer 
enbart hos ett fåtal barn. Av tabellen kan man också utläsa att det barn (DI) som har 
flest antal propositioner har 24 och minst antal har KA, som har 7 propositioner. 
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Tabell 8.6 Propositioner som förekom i skolbarnens återberättande av en video. 

DI AK DQ KK RK GE PM CO MO NG LM HS KA 

1 + + + + + + + - - - + + + 

2 - - + + + + + - + + + - -

3 + + + + + - + - - - - - -

4 - + - + + + - - - - - - -

5 + + + + + + + + + + - + -

6 + + + + + + - + + - - + -

7 
8 

+ 

+ 
- - + 

+ 
- + - - + - - - -

9 - - - + - - - - - - - - -

10 - + + - + - + + - - - - -

11 + + - + - - + + - - - - -

12 + + + + + + + - + - - - -

13 - - + - - - - - - - - - -

14 + - + + - + + - - - + - -

15 - + - + - - + - - - - - -

16 + + + + + + + - - - - - -

17 + - - - - - - - - - - - -

18 + + - + + + + + + + + + + 

19 + + - + + + + + + + + + -

20 + + - - - - - - - - - - -

21 + + + + - + - + - - + - + 

22 + + + + + - + - + + - + -

23 - - + - + + + + - - - - -

24 + + + - + + + + + - - - + 

25 + + + + + - - - + + - - -

26 + + + - + + - + + - - - -

27 + + + - + - - - + + + + -

28 + + + + + + + + + + + + + 

29 + + + - + + - + - + + - -

30 - - + - - - - + - - - - -

31 - - - - - + - - - - - - -

32 + + + + + + + + + + + + + 

33 + + + + + + + + + + + + + 
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8.4 Sammanfattning 

Skolbarnens pragmatiska kompetens har undersökts med hjälp av tre olika material: 
muntlig intervju, återberättande av en sägen och av en video. 

Vid intervjun, som genomfördes vid tp 1 och tp 3, undersöktes pragmatiska brister och 
vid återberättandet undersöktes skolbarnens förmåga att semantiskt rekonstruera dels en 
sägen (vid tp 1 och tp 3), dels en video (vid tp 3). Resultatet visar att nästan samtliga 
barn fått bättre resultat vid tp 3 jämfört med tp 1. Detta gäller både vid den muntliga 
intervjun och återberättandet. 

Vid intervjun erhöll skolbarnen ett genomsnittligt värde på sin pragmatiska kompetens 
mellan 0 och 4. Sex barn erhöll ett värde mellan 3.00 och 4.00 vid tp 3, nämligen AK, DI, 
NG1, DQ, MO och CO, som alltså genomförde intervjun utan några svårigheter. Tre 
barn, KK, GE och RK, får ett värde mellan 2.00 och 3.00, och har således vissa 
svårigheter vid intervjun. Fyra barn, som följer därefter, dvs PM, HS, KA och LM, har 
betydande pragmatiska svårigheter vid intervjun och de två sista, NQ och PG, hade 
mycket stora problem. 

Vid återberättandet av den samiska sägnen fanns skillnader med avseende på antalet 
propositioner i barnens återberättelser. Fler än 9 propositioner fanns hos fyra skolbarn, 
nämligen DI, AK, NG och GE, 7-8 propositioner fanns hos skolbarnen DQ, CO, MO och 
HS, 5-6 propositioner fanns hos KK, RK, PM och KA och 2 propositioner hos LM. 

Vid återberättandet av videon hade sex barn fler än 20 propositioner, nämligen DI, 
AK, DQ, KK, RK och GE, tre barn hade mellan 15 och 18 propositioner, PM, CO och 
MO, tre barn hade mellan 10 och 11 propositioner, NG, LM och HS, och ett barn, KA, 
hade 7 propositioner. 

Sammantaget ger dessa resultat en bild av varje barns pragmatiska kompetens. Barn 
som uppvisar få pragmatiska brister vid intervjun och vars återberättelser består av många 
(relevanta) propositioner, och som innehåller flera delar av berättelsegrammatiken, bör 
ha en god pragmatisk kompetens. Detta gäller för barnen AK och DI. En relativt god 
pragmatisk kompetens har också skolbarnen DQ, NG, MO och CO. Vissa brister i detta 
avseende har skolbarnen GE, KK och RK. Skolbarnen PM, HS, KA och LM har 
betydande brister i sin pragmatiska förmåga, särskilt KA och LM. Skolbarnen NQ och 
PG har utomordentligt stora svårigheter att kommunicera på samiska. 

1 vid tp i. 
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9 GRAMMATISK KOMPETENS 

9.1 Inledning 

I denna undersökning har ett stort antal material använts för att studera aspekter av 
skolbarnens grammatiska kompetens (se 5.4). De språkliga fenomen som har undersökts 
gäller böjning av nomen och verb. I det sammanhanget har också vissa fonologiska 
aspekter studerats. En mindre del avser syntaktiska strukturer. 

De fonologiska aspekterna avser stadieväxling och vissa regelmässiga vokalförändringar 
(9.3), kasusmorfologin avser behärskning av kasusformer i singularis och pluralis (9.4), 
verbmorfologin verbformer i indikativ presens och preteritum, konditionalis, imperativ 
samt vissa negeringsformer och syntaxen avser satskonstruktioner (9.5). En jämförelse 
görs mellan språkliga former vid den mer bundna produktionen och den friare pro
duktionen, dvs vid intervju och återberättande (9.6). Slutligen (i 9.7) redovisas en 
sammanfattning av den grammatiska kompetensen. Skolbarnens behärskning av lexikon 
behandlas i nästa kapitel (10). 

I denna undersökning relateras skolbarnens språkbehärskning i första hand till den 
nordsamiska standardvarieteten (saN) och i andra hand till tornesamiskan (saTo), dvs den 
samiska varietet som barnens föräldrar talar (se 5.5.2). Hänsyn har därvid också tagits till 
vilken varietet av saTo föräldrarna talar, jukkasjärvisamiska (saJu) eller karesuandosamis
ka (saKar). Det innebär att skolbarnens språkanvändning jämförs både i förhållande till 
saN och saTo. Avvikelser utgör de former som varken hör till saN eller saTo. Skälet till 
att denna norm väljs för barnens språkbehärskning är att användningen av standard
former i hög grad är beroende av formell inlärning. En korrektare bild av barnens 
behärskning av samiska erhålls om språkanvändningen i stället relateras till den samiska 
varietet som barnens föräldrar talar. 

9.2 Analysmetod 

Skolbarnens behärskning av språkliga former redovisas i implikationsskalor. Metoden 
med implikationsskalor i sammanhang med andraspråksforskning har använts av bl a 
Hyltenstam (1977; 1978) och Andersen (1978). Hyltenstams studier gäller andraspråks-
inlärares inlärning av svenskans negation och resultatet visar att det trots stor regel
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bundenhet i inlärningsgången ändå finns vissa intressanta variationer. De bestod bl a i 
växlingar mellan felaktiga och korrekta regler i interimspråket. 

I en implikationsskala anges behärskning av en viss språklig regel (eller form) med ett 
plustecken ( + ) och bristande behärskning med ett minustecken (-). Den typiska formen 
för en implikationsskala är följande: 

A B C D E 
1 + + + 4- + 

2 + + + + 

3 + + + -
4 + + 
5 + -
6 

De språkliga reglerna (eller formerna) är markerade A-E och försökspersonerna 1-6. Om 
datan innehåller implikationsmönster kommer ett plustecken alltid att vara till vänster 
om ett minustecken horisontellt och alltid ovanför ett minustecken vertikalt. Detta 
innebär att regeln (eller formen) A behärskas före B och B före C etc. De olika 
försökspersonerna (1-6) befinner sig därmed på olika behärskningsnivåer; försöksperso
nen nr 1 behärskar samtliga regler (eller former), nr 2 reglerna (formerna) A-D men inte 
E, nr 3 reglerna (formerna) A-C men inte D-E etc. Andersen (1978) definierar 
behärskning (eller korrekt användning, 'correctly used') vid ett kriterium av 80%, dvs om 
en form används i 80% av fallen i en obligatorisk kontext markeras formen med ett 
plustecken i implikationsskalan. 

I vilken grad en implikationsskala har avvikelser brukar anges med ett värde för 
skalabiliteten. Skalabilitet beräknas på följande sätt: 

antalet fel 
1 . 

antal fp x antal spåkliga former 

Ett värde som överstiger 0.90 anses vara en indikation på en signifikant implikationsskala 
(jfr Andersen, 1978). 

I denna undersökning anses skolbarnen behärska en form om de använder den korrekt 
i den obligatoriska kontexten vid eliciteringen. De flesta formerna prövas vid två tillfällen, 
både vid tp 2 och tp 3. Resultatet redovisas för varje enskild individ men också för hela 
undersökningsgruppen. På individnivån redovisas resultaten med implikationsskalor och 
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på gruppnivån anges behärskningen i procent, dvs andel plustecken ( + ) i varje 
implikationsskala. 

En distinktion som har betydelse vid den här typen av dataelicitering är den mellan 
kunskap (competence) och kontroll (control). Skillnaden kan t ex innebära att man i och 
för sig kan behärska ("kunna") en språklig struktur men har svårigheter att producera 
formen i ett visst ögonblick eller i en viss kontext. Särskilt i sammanhang med 
andraspråksinlärning är distinktionen mycket relevant. En form som produceras av en 
inlärare kan vara felaktig i förhållande till målspråket, men korrekt i förhållande till 
individens fossiliserade interimspråk. I detta fall har inläraren brist på kunskap men inte 
på kontroll (se Hyltenstam, 1992). I skolmiljön har man vid främmandespråksundervisning 
traditionellt koncentrerat sig mer på aspekten kunskap än på aspekten kontroll, särskilt 
vid muntlig kommunikation (för en diskussion, se Ringbom, 1987:24ff). 

Det faktum att datainsamlingen i denna undersökning sker med samma material vid 
två tillfällen, tp 2 och tp 3, gör det möjligt att studera barnens språkbehärskning i 
förhållande till dessa distinktioner. Dessutom jämförs undersökningsresultatet i fråga om 
grammatiska strukturer vid den bundna eliciteringen med materialet från deras friare 
produktion, dvs muntlig intervju och återberättande (se 9.6). 

9.3 Fonologiska aspekter - resultat 

Denna undersökning har inte varit inriktad på skolbarnens behärskning av samiskans 
fonologi. Ett spontant intryck är att det vanligtvis inte föreligger några svårigheter att 
uttala de enskilda fonemen utan svårigheterna uppstår vid de fonologiska processerna. 
En mycket viktig aspekt i det avseendet är behärskningen av stadieväxlingen (se 4.1.4; jfr 
4.3.1). 

Skolbarnens behärskning av stadieväxlingen har studerats på det sättet att barnen fick 
ange nom sg och nom pl av 10 olika jämnstaviga substantiv (se 5.4.3.1). Skillnaden mellan 
nom sg och nom pl ligger framför allt i stadieväxlingen hos de allra flesta jämnstaviga 
stammarna. 

9.3.1 Stadieväxling 

I tabell 9.1 redovisas skolbarnens behärskning av stadieväxlingen. Korrekta svar var i 
detta fall svagstadium av de stamkonsonanter som redovisas i t abellen. Hänsyn har inte 
tagits till om ändeisen för nom pl (saN -t) förekommer i barnens uttal eller inte (jfr 
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5.5.2). Tabellen uppvisar ett tydligt implikationsmönster. Avvikelser är här och i 
fortsättningen angivna med parentes. Skalabiliteten är 0.96. 

Av tabellen framgår att de nio första barnen (DI-RK) klarade samtliga typer av 
stadieväxling. De barn som följer därefter behärskar däremot bara vissa av dem. HS och 
PM klarade 9 respektive 8 former (av 10). De fyra sista i skalan (KA, NQ, LM och PG) 
har klarat mellan 3 och 5 former. 

I tabellen anges vilken typ av stadieväxling stamkonsonanterna tillhör (se 4.1.4). 
Korrekt stadieväxling av stamkonsonanterna förekommer hos 9 av skolbarnen vid böjning 
av åibmi 'skärnål' (typ Ila), fierbmi 'nät' (typ Ila) och duollji 'renhud' (typ la), hos 8 av 
barnen vid böjning av bealgi 'tumme' (typ Ila), hos 7 av barnen vid böjning av guolli 'fisk' 
(typ Ib), âddjâ 'mor-, farfar' (typ Illa) och oabbâ 'syster' (typ Illa), hos 6 av barnen vi 
böjning av luokta 'vik' (typ IVe) och eadni 'mor' (typ Illb) och slutligen hos 4 av barnen 
vid böjning av beahci 'tall' (typ IVa). 

Tabell 9.1 Skolbarnens behärskning av stadieväxling vid tp 2. 

Ila Ila la Ila Illa Ib Illa IVe 1Kb IVa 
Sb ibm rbm llj lg bb II ddj kt dn Ite 

DI + + + + + + + + + + 

AK + + + + + + + + + + 

CO + + + + + + + + + + 

GE + + + + + + + + + + 

DQ + + + + + + + + + + 

NG + + + + + + ' + + + + 

KK + + + + + + + + + + 

MO + + + + + + + + + + 

RK + + + + + + + + + + 

HS + + + + + + + + + -

PM + + + + + + + + - -

KA + + + + + - - - - -

NQ + + + ( + ) ( + :  

PG + + - ( + ) 

LM - - ( + ) - - (  +  )  ( + ) - - -
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De sex skolbarn som inte behärskar alla stadieväxlingstyper tenderar att bättre klara av 
kvantitativa stadieväxlingstyper (dvs I och II) än kvalitativa (dvs III). Svårast tycks de 
stadieväxlingstyper vara som både är kvantitativa och kvalitativa (dvs IV). 

Av tabellen framgår att HS och PM klarar av stadieväxlingar av typerna I och II men 
inte alla av typerna III och IV. De fyra barn som följer därefter i skalan (KA, NQ, LM 
och PG) uppvisar också bättre behärskning av de kvantitativa stadieväxlingstyperna. 

På gruppnivån är behärskningen 82%, vilket motsvarar andelen plustecken ( + ) i 
implikationsskalan. 

I tabell 9.2 redovisas resultatet vid tp 3. Denna tabell har också ett tydligt implikations
mönster. Skalabiliteten är 0.96. Av tabellen kan man utläsa att de barn som klarade 
samtliga stadieväxlingstyper vid tp 2 gjorde också det vid tp 3. Behärskningen för hela 
undersökningsgruppen är nu något mindre, 81%. 

Vid en jämförelse av de individuella resultaten kan man notera att det är en mycket 
stor överensstämmelse vid de två olika tidpunkterna. Skolbarnen KA, NQ och LM behär 

Tabell 9.2 Skolbarnens behärskning av stadieväxling vid tp 3. 

Ia Ila Ila Ib Illa Ila Illa IVe IHb IVa 
Sb ttj ibm rbm U bb Ig ddj kt dn lic 

DI + + + + + + + + + + 

AK + + + + + + + + + + 

CO + + + + + + + + + + 

GE + + + + + + + + + + 

DQ + + + + + + + + + + 

NG + + + + + + + + + + 

KK + + + + + + + + + + 

MO + + + + + + + + + + 

RK + + + + + + + + + + 

PM + + + + + + + + + -

HS + + + + + + + + - -

KA + + + (-) + + - - - -

NQ + + + - - - - - ( + ) ( + :  

LM + - - ( + )  - - (  +  )  - - -

PG + - - ( + )  (  +  )  - - - - -
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skar exakt samma stadieväxlingar vid båda tillfällena. Barnet PM klarar vid tp 3 samma 
växlingar som vid tp 2 samt en växling till, nämligen typ Illb (eadni). HS klarade den 
växlingen vid tp 2 men inte vid tp 3. För övrigt klarade HS samma växlingar vid båda 
tillfällena. Det är enbart barnet PG som inte alls följer mönster. Det barnet klarar helt 
andra stadieväxlingar vid tp 3 i f örhållande till tp 2. 

Det är mycket tydligt att de nio första skolbarnen i skalan, från DI till RK, inte har 
några svårigheter med stadieväxlingen. Att det förhåller sig på det sättet är inte oväntat, 
eftersom uttalsutvecklingen vid förstaspråksinlärningen normalt skall vara avslutad redan 
före skolåldern (se 2.2.2). Alla skolbarnen, utom NG (och möjligen MO), har samiska 
som enda förstaspråk. NG och MO har både samiska och svenska som förstaspråk (se 
tabell 6.2). Samtliga dessa nio barn använder också samiska i stor utsträckning inom 
familjen och vänkretsen (se tabell 6.3). Skolbarnen HS och PM har vissa svårigheter med 
de kvalitativa (typ III) och kvalitativa/kvantitativa växlingarna (typ IV) av stadieväxlingen. 
Dessa barn har både samiska och svenska som förstaspråk men användningen av 
samiskan inom familjen och vänkretsen är begränsad (se tabell 6.3). De fyra barn som 
följer därefter har samtliga svenska som förstaspråk (utom KA som har angett både 
samiska och svenska). De sistnämnda använder inte samiska så mycket inom familjen 
eller vänkretsen (se tabell 6.3). 

9.4 Kasusmorfologi - resultat 

Skolbarnens behärskning av kasusformerna prövades på nominativ pluralis av jämn-
staviga, uddastaviga och sammandragna substantivstammar (se 4.2.2) och på alla 
kasusformer i singularis och pluralis av jämnstaviga stammar. Dessutom har skolbarnens 
behärskning av diminutivformer i nominativ och ackusativ singularis undersökts vid ett 
tillfälle, tp 3. I tillägg till dessa genomfördes en s.k. wug-test (se 5.4.3.10), för att pröva 
skolbarnens förmåga att bilda kasusformer av nonsensord. I det följande redovisas 
resultaten. 

9.4.1 Nominativ pluralis 

I tabell 9.3 redovisas resultatet av skolbarnens behärskning av nominativ pluralis. 
Korrekta svar har för jämnstaviga ord (I) inneburit att svagstadium redovisats och för 
uddastaviga (II) och sammandragna ord (III) att rätt stadium och stamkonsonant angivits. 
Någon hänsyn har inte tagits till om formen har pluraländelsen (saTo -h, saN -t). 
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Tabell 9.3 Skolbarnens behärskning av nom pl vid tp 2. 

CO AK DO DI NG GE MO RK KK PM HS KA NQ LM PG 

duoljit (I) + + + + + + + + + + + + + + -

fierpmit (I) + + + + + + + + + + + + + - ( 
âimmit (I) + + + + + + + + + + + + + - ( 
bealggit (I) + + + + + + + + + + + + - - ( 
âdjât (I) + + + + + + + + + + + - - ( + )  -

bohccot (III) + + + + + + + + + + (-) - ( + )  ( + )  -

oappât (I) + + + + + + + + + + + ( + )  - - -

guolit (I) + + + + + + + + + + + - - ( + )  -

luovttat (I) + + + + + + + + + + + - - - -

beatnagat (II) + + + + + + + + + + - - - - ( 
gahpirat (II) + + + + + + + + + + - - - ( + )  -

eatnit (I) + + + + + + + + + - ( + )  - ( + )  - -

olbmot (III) + + + + + + + + + - - ( + )  - - -

beazit (I) + + + + + + + + + - - - ( + )  - -

vielpât (III) + + + + + + + + + 

sabehat (II) + + + + + + + + + 

cizâzat (II) + + + + + + + + - ( + )  
veahcirat (II) + + + + + (-) + + - ( + )  
ustibat (II) + + + + + + + + 

gâvpohat (II) + + + + + + + + 

olbmât (III) + + + + + + + -

râtkimat (II) + + + (-) + + - - ( + )  - - - - - -

giellâsat (II) + + + + - - - ( + )  - - - - - - -

eamidat (II) + + + + - - ( + )  - - - - - - - -

sullot (III) + + - - - ( + )  - - - - - - - - -

Tabellen uppvisar ett tydligt implikationsmönster. Skalabiliteten är 0.94. Av tabellen 
framgår att flest skolbarn har klarat av nom pl av jämnstaviga stammar (I). De finns 
högst upp i tabellen. Ett ord med sammandragen stam (III) (bohccot 'renar') kommer 
relativt högt upp på tabellen och det beror helt säkert på att ordet är mycket frekvent. 

Av tabellen framgår att skolbarnen CO och AK har klarat av alla former i nom pl. 
Skolbarnen som följer därefter, DQ-RK, har angett 1-4 former felaktigt. Alla de felaktiga 
formerna gäller uddastaviga eller sammandragna stammar. KK har 8 felaktig former och 
samtliga gäller uddastaviga eller sammandragna stammar. De skolbarn som följer därefter 
har bara korrekta former av jämnstaviga substantiv. Behärskningsgraden för hela 
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undersökningsgruppen är 65%. Motsvarande siffra vid tp 3 var 69%. Det innebär att 
gruppen som helhet har bättre resultat vid tp 3 jämfört med tp 2. 

I tabell 9.4 redovisas resultatet vid tp 3. Det framgår av tabellen att det också nu 
framträder ett tydligt implikationsmönster. Skalabiliteten är 0.93. 

Tabell 9.4 Skolbarnens behärskning av nom pl vid tp 3. 

CO AK DQ DI MO NG GE RK KK PM HS NQ KA LM P 

duoljit (I) + + + + + + + + + + + + + + 

fierpmit (I) + + + + + + + + + + + + + - -

âimmit (I) + + + + + + + + + + + + + - -

bohccot (III) + + + + + + + + + + (") + - ( + ) ( 
oappåt (I) + + + + + + + + + + + - ( + ) - ( 
guolit (I) + + + + + + + + + + + - - ( + ) ( 
bealggit (I) + + + + + + + + + + + - ( + ) - -

âdjât (I) + + + + + + + + + + + - - ( + ) -

beatnagat (II) + + + + + + + + + + - ( + ) - - ( 
eatnit (I) + + + + + + + + + + - ( + ) - - -

luovttat (I) + + + + + + + + + + ( + ) - - - -

gahpirat (II) + + + + + + + + + + - - - ( + ) -

râtkimat (II) + + + + (-) + + + + + ( + ) - - ( + ) -

olbmot (III) + + + + + + + + + - - - ( + ) - -

beazit (I) + + + + + + + + - - ( + ) - - -

sabehat (II) + + + + + + + + + ( + ) 
cizâzat (II) + + + + + + + + - ( + ) ( + ) - - - -

vielpât (III) + + + + + + + + ( + ) 
gâvpohat (II) + + + + + + + + - ( + ) 
veahcirat (II) + + + + + + (-) + - ( + ) - - - - -

ustibat (II) + + + + + + + + 

olbmât (III) + + + + + + + 

sullot (III) + + + + + + + 

giellâsat (II) + + + + + - - ( + ) - - - - - - -

eamidat (II) + + + + 

Av tabellen framgår att fyra skolbarn (CO, AK, DQ och DI) har klarat av samtliga nom 
pl-former. Två av dem (CO och AK) gjorde det också vid tp 2.1 jämförelse med tp 2 har 
DQ och DI angett korrekt form av sullot 'öar' (III) vid tp 3. Fyra skolbarn har mellan 
22-23 korrekta former, dvs MO, NG, GE och RK. MO har vid tp 3 klarat av två former 
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fler {giellâsat 'lögner' (II) och sullot 'öar' (III)), men inte angett korrekt form av eamidat 
'husmödrar' (II) och - som vid tp 2 - râtkimat 'skiljningar' (II). Man kan också notera att 
GE, NG och RK anger samma former felaktigt vid tp 3 som vid tp 2. NG klarar dock 
formen sullot 'öar' vid tp 3 och RK formen râtkimat 'skiljningar'. 

Barnet KK lämnar korrekta svar på exakt samma former vid tp 3 som vid tp 2 (17 
former). PM anger också samma former vid tp 3 som vid tp 2, men dessutom formerna 
eatnit 'mödrar' (I), râtkimat 'skiljningar' (II), sabehat 'skidor' (II) och gâvpohat 'städer' (II) 
(sammanlagt 17 former). HS har också nästan samma former vid tp 3 som vid tp 2 utom 
formen eatnit 'mödrar' som anges felaktigt vid tp 3. Dessutom anger HS två former till 
korrekt, nämligen râtkimat 'skiljningar' (II) och cizâzat 'småfåglar' (II). 

Tabell 9.5 Skolbarnens behärskning av nom pl av uddastaviga och sammandragna stammar 
vid tp 2. 

CO AK DQ DI NG GE MO RK KK PM LM NQ KA PG h 

bohccot (III) + + + + + + + + + + + + 

beatnagat (II) + + + + + + + + + + (") -  -  ( + )  -

gahpirat (II) + + + + + + + + + + + -

olbmot (III) + + + + + + + + + - - -  ( + )  -  -

vielpât (III) + + + + + + + + + 

sabehat (II) + + + + + + + + + -

cizâzat (II) + + + + + + + + - (  +  )  

veahcirat (II) + + + + + (-) + + - (  +  )  

ustibat (II) + + + + + + + + 

gâvpohat (II) + + + + + + + + -

olbmât (III) + + + + + + + 

râtkimat (II) + + + (-) + + - - (  +  )  - - -

giellâsat (II) + + + + - - - (  +  )  - - - -

eamidat (II) + + + + - - (  +  )  - - - - -

sullot (III) + + - - - (  +  )  - - - - - -

Skolbarnen NQ, KA och LM uppvisar också samma mönster i sina svar, nämligen att 
resultaten är lika vid tp 3 som vid tp 2. NQ och LM har vid tp 3 kunnat ange ytterligare 
en korrekt form vardera, beatnagat 'hundar' (II) respektive râtkimat 'skiljningar' (II). Ett 
skolbarn (PG) följer inte detta mönster alls. Vid tp 2 anger PG tre jämnstaviga ord 
korrekt men vid tp 3 tre helt andra jämnstaviga ord. Det är enbart formen beatnagat 
'hundar' (II) som anges korrekt vid båda tillfällena. Skolbarnen behärskar nom pl av 
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jämnstaviga stammar betydligt bättre än de de uddastaviga och sammandragna 
stammarna. Behärskningsgraden för hela undersökningsgruppen är 81% vid båda 
undervisningstillfällena. Motsvarande siffra för de uddastaviga och de sammandragna 
stammarna är 54% vid tp 2 och 60% vid tp 3. Resultatet visar alltså att barnen har 
svårare att behärska de senare typerna av substantiv. I tabell 9.5 redovisas en implikation
stabell av skolbarnens behärskning av enbart de uddastaviga (II) och sammandragna (III) 
stammarna vid tp 2. Skalabiliteten är hög, 0.95. Av tabellen framgår tydligt att de fem 
skolbarn som är sist i tabellen, dvs LM, NQ, KA, PG och HS, enbart har kunnat ange 
någon enstaka form korrekt. 

I tabell 9.6 redovisas en motsvarande tabell av resultaten vid tp 3. 

Tabell 9.6 Skolbarnens behärskning av nompl av uddastaviga och sammandragna stammar 
vid tp 3. 

CO AK DQ DI MO NG GE RK PM KK LM NQ PG HS KA 

bohccot (III) + + + + + + + + + + + + + 

beatnagat (II) + + + + + + + + + + ( - ) + + -  -

gahpirat (II) + + + + + + + + + + + 

râtkimat (II) + + + + (-) + + + + + +  *  -  ( + )  "  

olbmot (III) + + + + + + + + (") + - - - - ( 

sabehat (II) + + + + + + + + + + 

cizâzat (II) + + + + + + + + + - -  -  -  ( + )  -

vielpât (III) + + + + + + + + (") (  +  )  -

gâvpohat (II) + + + + + + + + + 

veahcirat (II) + + + + + + (-) + + 

ustibat (II) + + + + + + + + 

olbmât (III) + + + + + + + 

sullot (III) + + + + + + + 

giellâsat (II) + + + + + - - (  +  )  - - -

eamidat (II) + + + + 

Tabellen uppvisar ett tydligt implikationsmönster och har också ett högt värde för 
skalabiliteten, 0.96. Vid en jämförelse av tabellerna är det tydligt att skolbarnen angett 
fler korrekta former av de uddastaviga och sammandragna substantiven vid tp 3. 

De ord som är högst upp i tabellen, bohccot 'renar', beatnagat 'hundar', gahpirat 
'mössor', râtkimat 'skiljningar', olbmot 'människor' och sabehat 'skidor' är vanliga och 
frekventa (undantaget är râtkimat). De former som är längst ner i tabellen är mer 
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ovanliga, t ex eamidat 'husmödrar, och/eller har en mer komplicerad nom pl-form, t ex 
giellâsat 'lögner' (av gielis) och sullot 'öar' (av suolu). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att fyra barn (CO, AK, DQ och DI) har 
kunnat ange korrekt form av samtliga uddastaviga och sammandragna substantiv vid tp 
3 och att fyra skolbarn (MO, NG, GE och RK) har kunnat ange de flesta formerna 
korrekt (högst tre fel). Två barn (PM och KK) har kunnat ange korrekta former till cirka 
hälften av substantiven. De fem sista i tabellen (LM, NQ, PG, HS och KA) har enbart 
kunnat ange några få former av de uddastaviga och sammandragna stammarna. 

9.4.2 Kasusformer i singularis 

Skolbarnens behärskning av olika kasusformer i singularis redovisas i tabell 9.7. Alla ord 
är jämnstaviga (se 5.4.3.2). I tabellen förekommer tre olika tecken + , x och -. Plustecknet 
används om ett skolbarn har angett en förväntad kasusform korrekt, x används om 
kasusändelsen är korrekt men någon fonologisk aspekt inte överensstämmer med normen 
(se 9.1) och minustecknet används om barnet angett en felaktig kasusform eller i nom sg, 
gen sg och ack sg felaktig stamkonsonant. 

Denna tabell uppvisar ett tydligt implikationsmönster. Skalabiliteten är 0.93. 
Tabellen visar att två skolbarn DQ och DI har angett alla kasusformer korrekt. De sex 

skolbarn som följer därefter i tabellen, AK, CO, NG, MO, KK och GE, har alla 1-2 
former felaktiga. Barnet RK har angett 5 former felaktigt och HS 9 former. De fem 
följande skolbarnen, KA, PM, PG, NQ och LM, har angett 4-7 former korrekt (av totalt 
20). 

Av tabellen framgår att det framför allt är illativformerna som skolbarnen har klarat 
lättast men med någon fonologisk avvikelse (i tabellen markerad med x). Övriga är en 
lokativform och två komitativformer. För lokativ a v gârdi 'rengärde', dvs gärddis, har NQ 
och LM angett korrekt kasusändelse, men stamkonsonanten angavs felaktigt i starksta
dium. Komitativ av âksu 'yxa', dvs âksuin, har 7 av barnen, uttalat med lång konsonant 
utan /)/ i den trycksvaga stavelsen, /ak:su:n/ i stället för /ak:sujn/. Denna variation i 
uttalet har inte någon betydelse för förståelsen. Två av skolbarnen, KK och HS, uttalar 
ordet niibi 'kniv' i komitativ, dvs niibbiin, utan /]/ i den trycksvaga stavelsen, /ni:jpin/. 
I den meningen använde GE illativ (dvs Mon dahken niibâi râiggi. 'Jag gjorde ett hål på 
kniven' eg. 'Jag gjorde kniv-/// hål-ack') i stället för den förväntade komitativformen, 
alltså: Jag gjorde ett hål med kniven. 
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Tabell 9.7 Skolbarnens behärskning av kasusformer i singularis vid tp 2. 

DQ DI AK CO NG MO KK GE RK HS KA PM PG NQ LM 

dâllu (nom) + + + + + + + + + (-) + + + + + 

gârdi (lok) + + + + + + + + + + + + (-) X X 

âhcci (gen) + + + + + + + + + (-) + (-) + + + 

loddi (ack) + + + + + + + + + (-) + + + -

diewâ (gen) + + + + + + + + + + + - - ( + )  -
eadni (nom) + + + + + + + + + (-) + - ( + )  -  ( + )  
goahti (ill) + + + + + X X X + + - (X) - -

giella (ill) + X + + X + X + + X - ( + )  - -

eallu (ill) + X X X + + + X + + - - (X) -

loavku (ill) X + + X X X X X X X - - (X) -

meahcci (ill) + + + + + + + + + + 

åksu (kom) X X + + + X X X X X 

mearra (ill) + + + + + + (-) + + X - ( + )  - -

muorra (ill) + + + + + + X + + X - - - -

bârdni (lok) + + + + + + + + - - ( + )  - - -

goahti (ack) + + + + + + + + ( + )  

niibi (kom) + + + + + + X X - (X) 
balka (ess) + + + + + + + + 

biergu (ill) X X X X - - ( + )  - - - - - - -

jåbmi (ess) + + - - ( + )  - - - - - - - - -

I tabell 9.8 redovisas resultatet vid tp 3. Implikationsmönstret har inte många avvikelser. 
Skalabiliteten har ett mycket högt värde, 0.96. 

Behärskningsgraden för hela undersökningsgruppen var 68% vid tp 2 och 73% vid tp 3. 
Av tabellen framgår att fyra skolbarn, DQ, DI, AK och MO, kunde alla kasusformerna. 

Fem barn (CO, NG, RK, KK och GE) har enbart angett 1-2 former felaktigt. Dessa 9 
barn har enbart svårigheter med två substantivformer, illativ av biergu 'kött' och essiv av 
jåbmi 'död (person)'. Formen av ordet biergu skulle placeras in i kontexten: Mon liikon 

'Jag tycker om ' I enlighet med normen (för saN) skall adverbialet efter 
liikot 'tycka om' stå i kasus illativ. Hos en del talare (av saKar framför allt) förekommer 
dock också lokativ. På senare tid har man kunnat höra (och läsa) att kasus ackusativ 
används efter liikot. Detta är sannolikt en påverkan från svenskan eller norskan (jfr 
Maandi, 1989, som redovisar en liknande påverkan på estniskan i Sverige). 

PM behärskar väsentligt fler kasusformer vid tp 3 än vid tp 2. Antalet rätta svar ökade 
från 6 till 16. HS behärskar exakt samma kasusformer vid båda tillfällena. Ett annat 
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mönster uppvisar de fyra barn som är sist i tabellen, KA, LM, PG och NQ. De behärskar 
lika många eller färre former vid tp 3 jämfört med tp 2 och formerna är delvis olika. 

Tabell 9.8 Skolbarnens behärskning av kasusformer i singularis vid tp 3. 

DQ DI AK MO CO NG RK KK GE PM HS KA LM PG NQ 

dâllu (nom) + + + + + + + + + + (-) + + + + 

gardi (lok) + + + + + + + + + + + + X (-) X 

mearra (ill) + + + + + + + X + X X X (-) X 

eadni (nom) + + + + + + + + + + (-) + + -

goahti (ill) + + + + + + + + + X + X - -

giella (ill) + + + + + X + X + X X X - -

eallu (ill) + X + + + + + + X + + + - -

loavku (ill) X + + X X X X X X X X X - -

diewâ (gen) + + + + + + + + + + + - - -

âksu (kom) X X + + + + X X + + X - - -

muorra (ill) + + + + + + + X + + X - - -

niibi (kom) + + + + + + X X X + X - - -

meahcci (ill) + + + + + + + + + (-) + (+) - -

loddi (ack) + + + + + + + + + + 

bârdni (lok) + + + + + + + + + + 

goahti (ack) + + + + + + + + + + 

âhcci (gen) + + + + + + + + + - - - - (+) -
balka (ess) + + + + + + + + + 

biergu (ill) X X X + X (-) X + - W - (X) - -

jâbmi (ess) + + + + (-) + - - - - - - - -

I tabell 9.9 redovisas en implikationsskala för skolbarnens behärskning av illativformerna 
vid tp 2. I illativ övergår vokalen -i- (i nomenstammar med -i- i andra stavelsen, dvs 
i-stammar) till -â- och vokalen -a- (i a-stammar) till För övrigt sker vissa regelmässiga 
vokalförändringar, som innebar att diftonger övergår till enkelvokaler (se 4.1.5). Av 
nedanstående uppställning framgår hur de aktuella nomenstammarna förändras vid 
böjning i illativ. 

goahti 'kåta' > goahtâi 
meahcci 'skog' > meahccâi 
giella 'språk' > gillii 
mearra 'hav' > merrii 
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muorra 'träd' > murrii 
loavku 'vrå' > lovkui 
eallu 'renhjord' > ellui 
biergu 'kött' > birgui 

En del av dessa former är uppenbarligen enklare att behärska. Av tabell 9.9 kan man se 
att vissa former, t ex loavku 'vrå', har många x-markeringar, som alltså innebär att 
kasusändelsen är riktig men att någon fonologisk aspekt inte överensstämmer med 
normen. Ett x markerar att ett skolbarn har valt ett annat kasus än det förväntade. Detta 
gäller för MO, GE, KK och PM och formen av goahti 'kåta'. De har i stället angett ordet 
i lokativ, dvs saN goadis, vilket gav satsen en något annan betydelse: Mon dahken dola 
goadis. 'Jag gjorde eld (då jag var) i kåtan' eg. Jag gjorde eld-ack kåta-lok' i stället för det 
mer näraliggande Mon dahken dola goahtâi. 'Jag gjorde eld i kåtan.' eg. 'Jag gjorde eld--
ack kåta-///. Ett annat sådant fall utgör lokativformen av eallu 'renhjord' som CO och GE 
valde i kontexten Sii bukte corraga ealus. 'De kom med en renflock från renhjorden' i 
stället för illativi 'De kom med en renflock till renhjorden', vilket kanske är vanligare. 
Lokativformen av biergu 'kött' som DQ, DI, AK och CO har valt i stället för illativ har 
kommenterats ovan. 

Tabell 9.9 Skolbarnens behärskning av illativ singularis vid tp 2. 

DQ DI AK CO NG MO GE RK HS KK PM PG KA NQ LM 

goahti (ill) + + + + + X X + + X X 

giella (ill) + X + + X + + + X X + 

eallu (ill) + X X X + + X + + + -  «  
loavku (ill) X + + X X X X X X X - (X) 
meahcci (ill) + + + + + + + + + + 

mearra (ill) + + + + + + + + X ( - )  ( + )  -

muorra (ill) + + + + + + + + X X 

biergu (ill) X X X X - - - - - (+) -

Alla skolbarn som har använt illativform av ord med i-stam, dvs goahti 'kåta' och meahcci 
'skog', har angett korrekta former. Av orden mearra 'hav' och muorra 'träd', dvs a-stam, 
har alla skolbarn utom HS och KK angett korrekt form. HS och KK lämnade formen *-
mearrai och *muorrai (i stället för merrii respektive murrii). Ordet giella 'språk', också en 
a-stam, har av barnen DI, NG, HS och KK böjts efter samma mönster, dvs giellai (i stället 
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för gilliï). Orden loavku 'vrå' och eallu 'renhjord', dvs u-stammar, har av de flesta barnen 
böjts efter samma mönster, alltså loavkui (i stället för lovkui) respektive eallui (i stället 
för ellui). 

I tabell 9.10 redovisas skolbarnens behärskning av de olika illativformerna vid tp 3. 
Behärskningsgraden för hela undersökningsgruppen har ökat från 73% vid tp 2 till 81% 
vid tp 3. 

Tabell 9.10 Skolbarnens behärskning av ill singularis vid tp 3. 

DQ DI AK MO CO RK KK NG GE HS PM KA PG LM NQ 

mearra (ill) + + + + + + X + + X X X X 

goahti (ill) + + + + + + + + + + X X 

giella (ill) + + + + + + X X + X X X 

eallu (ill) + X + + + + + + X + + + 

loavku (ill) X + + X X X X X X X X X 

muorra (ill) + + + + + + X + + X + -

meahcci (ill) + + + + + + + + + + - ( + )  -

biergu (ill) X X X + X X + - - - (X) (X) -

Av tabellen framgår att barnen nästan genomgående anger korrekt illativform av 
i-stammar, dvs meahcci 'skog' och goahti 'kåta'. PM har använt kasus lokativ som vid tp 
2 och KA har formen *goahtii. Illativformerna av a-stammar följer två mönster, dels 
*mearrii (KK) och *giellii (PM), dels *mearrai (HS, PM, KA och PG), giellai (KK, NG, 
HS och KA) och *muorrai (KK och HS). Alla som använde formen *loavkui vid tp 2 gör 
det också vid tp 3. Två barn, DI och GE, använder formen *eallui vid tp 3. Övriga 
använde korrekt form. 

Det är tydligt att de regelmässiga vokalförändringarna (som beskrivs i 4.1.5), som 
innebär att diftongerna i första stavelsen övergår i enkelvokaler, inte behärskas 
automatiskt av skolbarnen, men man kan anta att barnen efter hand lär sig dem. Orsaken 
till att man behärskar en form (t ex ellui) men inte en annan (t ex lovkui) har sannolikt 
att göra med frekvensen, dvs hur ofta man hör orden. Ordet eallu 'renhjord' är säkert 
mycket vanligare än loavku 'vrå'. 

I syfte att ytterligare pröva skolbarnens behärskning av kasusformerna genomfördes en 
s.k. wug-test vid tp 3. Vid testet prövades barnens förmåga att ange korrekta kasusformer 
av nonsensord. Hypotetiskt bör barn med god behärskning av samiska klara av ett sådanti 
test. Testet prövades enbart med 11 av skolbarnen. I tabell 9.11 redovisas resultatet. 
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Skolbarnen PG och KA klarade inte en enda form och redovisas inte i tabellen. I 
tabellen är enbart ackusativformerna ordnade implikationellt. Övriga kasus följer samma 
ordning som ackusativ. De nonsensord som har valts är två jämnstaviga, juolli (jfr guolli 
'fisk') och deahci (jfr beatici 'tall'), och två uddastaviga jahpir (jfr gahpir 'mössa') och 
deana (jfr beana 'hund'). 

Tabell 9.11 Skolbarnens behärskning av kasusformer i singularis av nonsensord vid s.k. 
wug-test. 

CO GE DQ DI AK MO RK KK HS 

jahpir + + + + + + + - -

juolli + + + + + + - - -

deana + + + + + + - - -

deahci + + + -

gen 

jahpir + + + + + + + - -

juolli + + + + + + - + -

deana + + + + + + - - -

deahci + + + -

ill 

jahpir + + + + + + + X + 

juolli X + + X + X X X + 

deana + + X + + + X X X 

deahci + + + X X X X X X 

kom 

jahpir + + + + + + + X + 

juolli X X X X + X X X X 

deana + + X + + + X X X 

deahci X X + X X X X X X 

Man kan också notera att flera av barnen har haft svårt att ange en illativform av de 
jämnstaviga orden, fastän båda tillhör i-stammar och därmed inte har någon vokal
förändring i första stavelsen. Sådan ord visade sig ju vara enklare än ord med 
vokalförändring (se ovan). 
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Resultaten tyder på att kasusformer med speciella ändelser är lättare att behärska än 
former som grundar sig på förändringar i s tadieväxlingen. Resultatet tyder också på att 
de fonologiska processerna långt ifrån är automatiserade hos barnen i undersöknings
gruppen. 

9.4.3 Kasusformer i pluralis 

I tabell 9.12 redovisas skolbarnens behärskning av kasusformerna i pluralis. 

Tabell 9.12 Skolbarnens behärskning av kasusformer i pluralis vid tp 2. 

AK CO MO NG DQ GE DI RK KK HS PM LM PG NQ KA 

geadgi (gen) +  +  +  X +  +  X +  + X X 

coarvi (kom) +  +  +  +  +  +  X X +  +  +  

manna (gen) +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  - - - - -

guolli (ack) +  -f + X +  X +  +  +  . ( + ) . . . .  

miessi (ack) +  +  +  X +  X X +  X  - - - - -  -

guossi (ill) +  +  +  X  X  X  X  X  

biila (kom) +  +  (-) +  +  +  +  - ( + )  - - - - -  -

bârdni (lok) +  +  +  +  - - - ( + )  -

stâllu (lok) +  +  +  +  

vârri (ill) +  (-) +  - (X) - - - -

Markeringarna i tabellen följer samma princip som vid redovisningen av formerna i 
singularis (se 9.4.2). De former som har korrekt ändelse men felaktigt stadium av 
stamkonsonanten har markerats med x. Tabellen har ett mycket tydligt implikations
mönster. Skalabiliteten är 0.96. Samtliga ord har jämnstavig stam och varje kasus före
kommer två gånger. Av tabellen framgår att endast ett barn har kunnat alla formerna, 
dvs AK, och att tre barn, CO, MO och NG, har angett en form felaktigt. NG har dock 
i fyra av böjningsformerna någon felaktighet av fonologisk karaktär. De fem barn som 
följer därefter i tabellen, DQ, KK, RK, GE och DI, har 2-4 morfologiska fel. HS och PM 
har vardera använt tre former korrekt. Fyra barn, LM, PG, NQ och KA, har inte angett 
en enda form korrekt. 

Jämnstaviga stammar har vanligtvis stadieväxling och svagstadium i p luralis (se 4.2.2). 
Samtliga ord i tabellen skall enligt saN (och saTo) ha svagstadium i pluralis. Vid 
böjningen övergår diftong i fö rsta stavelsen till enkelvokal i vissa fall (se 4.1.5). I följande 
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uppställning framgår vilka ord och kasusformer som får en sådan vokalförändring. 
(Formerna anges enligt saN.) 

geadgi 'sten' > gedggiid (gen) 
coarvi 'horn' > corvviiguin (kom) 
guolli 'fisk' > guliid (ack) 
miessi 'renkalv' > misiid (ack) 
guossi 'gäst' > gussiide (ill) 
bârdni 'pojke' > bârtniin (lok) 
vârri 'fjäll' > vâriide (ill) 
mânnâ 'barn' > mânâide (ill) 
biila 'bil' > biillaiguin (kom) 
stållu 'stalo' > stâluin (kom) 

De fonologiska avvikelserna från den norm som tillämpas i denna undersökning (se 9.1) 
avser huvudsakligen diftongerna i första stavelsen. Skolbarnen använder former med 
diftong i stället för enkelvokal, t ex miesiid (i stället för saN misiid). En annan avvikelse 
är snarare morfofonologisk. I saTo har jämnstaviga stammar ändeisen -je i illativ, t ex -
mânâje, och i uddastaviga stammar -idda, t txgahpiriidda 'till mössorna'. Skolbarnen DQ, 
GE och RK använder ändeisen -da (eller -dda) också till jämnstaviga stammar, t ex vâr-
iidda (saTo vârije, saN vâriide). 

En användning av lokativ som man kan höra i saTo är med ändeisen -gun, dvs identisk 
med komitativ, i stället för med -n (eller som i vissa av varieteterna i saTo -s). Tre barn, 
DQ, GE och DI, använder lokativ med ändeisen -gun. 

Det faktum att illativformen av vârri kommer sist i tabellen, dvs att minst antal barn 
har angett korrekt kasusform, har helt säkert berott på att kontexten var dåligt vald: Leai 
muohttân 'Det hade snöat '. Flera barn använde singularis i stället för 
pluralis. En sådan användning är säkert mycket vanligare i dagligt tal. 

Sammantaget för hela undersökningsgruppen är behärskningen av pluralformerna 52% 
vid tp 2. Motsvarande siffra vid tp 3 är 57%. Detta innebär att undersökningsgruppen har 
en något bättre behärskning vid tp 3. Andelen fonologiska och morfofonologiska 
avvikelser från de korrekta kasusändelserna var 22% vid tp 2 och 19% vid tp 3, vilket 
också tyder på en bättre behärskning av pluralisformerna vid tp 3. 

I tabell 9.13 redovisas resultatet vid tp 3 i en implikationsskala med en skalabilitet på 
0.97. 
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Av tabellen framgår att sex skolbarn inte har angett former med fonologiska avvikelser, 
dvs AK, CO, MO, DQ, RK och GE, medan däremot de övriga, dvs NG, DI, KK, HS och 
PM, har sådana avvikelser. 

Två barn har angett alla former korrekt vid tp 3, nämligen AK och CO, och fyra barn, 
LM, PG, NQ och KA, har inte nu heller kunnat ange en korrekt form. De barn som har 
ökat antal former från tp 2 till 3 är RK, PM och HS. Mönstret är att de behärskar samma 
former vid tp 3 som vid tp 2 och dessutom ytterligare 1-3 former. De övriga behärskar 
exakt samma former vid båda tillfällena. 

Resultatet visar att kasusmorfologin i pluralis är svårare än i singularis. Fyra av barnen 
har överhuvudtaget inte kunnat använda pluralformer korrekt. De barn som behärskar 
användningen av pluralformer uppvisar några intressanta mönster. För det första har 
barnen svårigheter med de fonologiska processerna vid böjningen. För det andra har flera 
barn uppenbarligen stannat på en nivå som ännu inte överensstämmer med normen för 
saTo eller saN. 

Tabell 9.13 Skolbarnens behärskning av kasusfonner i pluralis vid tp 3. 

AK CO MO NG DQ RK GE DI KK HS PM LM PG NQ KA 

geadgi (gen) + + + X + X + X + X X 

ëoarvi (kom) + + + + + + + X + + X 

guolli (ack) + + + X + X + + + X X 

miessi (ack) + + + + + + + + X X X 

manna (gen) + + + + + + + + + + 

biila (kom) + + (-) + + (-) + + + + + . 

guossi (ill) + + + X + + + X 

bardni (lok) + + + + (-) + - - - -

vârri (ill) + + + (-) + + 

stallu (lok) + + + + 

9.4.4 Diminutivformer 

Vid tp 3 prövades barnens behärskning av diminutivformer (se 5.4.3.4). Resultatet 
redovisas i tabell 9.14. Tabellen är ordnad som en implikationsskala. Mönstret är mycket 
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tydligt och har enbart några få avvikelser. Skalabiliteten är 0.97. På gruppnivån är be
härskningen 50 %. 

Av tabellen framgår att ett barn, CO, behärskar alla diminutivformerna och att sex 
barn, dvs MO, AK, RK, NG, GE och DQ, har 1-5 fel. DI har 11 fel och KK har enbart 
kunnat ange två former korrekt. Övriga skolbarn har inte kunnat ange någon diminutiv
form. Barnet PM använde dock en böjd diminutivform (ack) vid en del substantiv, t ex 
balvvaza, i stället för balvvas (av balva 'moln'). 

Tabell 9.14 Skolbarnens behärskning av diminutivformer vid tp 3. 

CO MO AK RK NG GE DQ DI KK PM HS LM PG NQ K 

oabbâ (I) + + + + + + + + 

balva (I) + + + + + + + (") 
bealgi (I) + + + + + + + + 

guolli (I) + + + + + + + + 

nâllu (I) + + + + + + + + 

âddjâ (I) + + + + + + + + 

loddi (I) + + + + + + + + 

luokta (I) + + + + + + + (-) 
fierbmi (I) + + + + + + (-) + . 

sabet (II) + + + + + + (-) + . 

beana (II) + + + + + (-) + + 

olmmâi (III) + + + + + + + 

gahpir (II) + + + + + + + 

veazir (II) + + + + + + + 

ustit (II) + + + + + + + 

beahci (I) + + + + + 

gâvpot (II) + + + - - ( + ) ( + ) 

vielppis (III) + + - ( + ) - - ( + ) - -

boazu (III) + + ( + ) 

suolu (III) + 

Av tabellen framgår att de flesta barn som behärskar diminutivformer gör detta i fråga 
om jämnstaviga stammar. Diminutivformer av jämnstaviga stammar bildas med ändeisen 
-s som fogas till formen i gen sg, dvs stammens svagstadium. Diminutivformen av oabbâ 
'syster' blir därmed oappâs. I de uddastaviga (II) och sammandragna (III) stamtyperna 
fogas diminutivändelsen även till formen för gen sg. Uddastaviga stammar kan i gen sg 
ha ett annat stadium än i nom sg, t ex beana 'hund' (nom sg), beatnaga (gen sg). Diminu
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tivformen blir beatnagas. Sammandragna stammar har alltid (extra) starkstadium i gen 
sg, t ex olbmâ (av olmmâi 'man, karl'), och får diminutivformen olbmâs. 

Skolbarnens behärskning av ack sg-formerna av diminutiverna redovisas i tabell 9.15. 
Denna tabell har också ett tydligt implikationsmönster. Skalabiliteten är 0.97. Vid en 
jämförelse med tabell 9.14 är det mycket tydligt att behärskningen är sämre när det gäller 
ackusativformerna. Behärskningen för hela gruppen är 34%. 

Av tabellen framgår att ett barn, CO, har angett samtliga former korrekt. AK har 
angett 16 former korrekt (av totalt 20). De barn som följer därefter i tabellen (MO, DI, 
RK, GE, NG och PM) har angett 9-12 former korrekt. DQ har enbart kunnat ange två 
korrekta ackusativformer och KK ingen alls (jfr tabell 9.14). Noterbart är att PM inte 
kunde ange korrekta nominativformer men 9 korrekta ackusativformer. 

Tabell 9.15 Skolbarnens behärskning av ack sg av diminutivfortnerna. 

CO AK MO DI RK GE NG PM DQ KK HS LM PG NQ KA 

loddi (I) + + + + + + + 

oabbâ (I) + + + + + + + 

balva (I) + + + + + + + 

bealgi (I) + + + + + + + 

guolli (I) + + + + + + + + -

vielppis (III) + + + + + + + + 

âddjâ (I) + + + + + + + -  ( + ) - - - - - -

fierbmi (I) +  +  +  +  +  +  +  ( + ) -
nâllu (I) +  +  +  +  +  +  -

olmmâi (III) +  + + +  +  +  -

luokta (I) +  +  +  +  +  - ( + ) 
boazu (III) +  +  +  

beahci (I) +  (-) - - - ( + ) ( + ) 
gahpir (II) +  +  

veazir (II) +  +  

ustit (II) +  +  

gâvpot (II) +  +  

suolu (III) +  - - ( + ) - - - -

sabet (II) +  

beana (II) +  

Av tabellen framgår också att det framför allt är diminutivformer som är bildade av 
jämnstaviga ord (I) som barnen har kunnat böja i ackusativ. Endast två av barnen, CO 
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och AK, har kunnat ange korrekt ackusativform till diminutivformer som är bildade av 
uddastaviga stammar (II). Diminutivformer som är bildade av sammandragna stammar 
(III) tycks också vara enklare att böja än ord som är bildade av uddastaviga stammar. Det 
är uppenbart att diminutivformer som är bildade av uddastaviga stammar har en mer 
komplicerad böjning (jfr 5.4.3.4). 

9.5 Verbmorfologi - resultat 

Skolbarnens behärskning av finita verbformer har undersökts med avseende på följande 
(enkla) verbformer: indikativ presens och preteritum, konditionalis samt imperativ. 
Dessutom har vissa negeringsformer prövats (som alltid är sammansatta). I det följande 
redovisas resultatet. 

9.5.1 Indikativ presens 

Skolbarnens behärskning av presensformer gällde alla personformer av verbet cuoigat 
'åka skidor' (se 5.4.3.5). Ett verb som anges med korrekt personändelse och har 
stamkonsonanten i rätt stadium markeras med ett plustecken i tabellen. I tabell 9.16 
redovisas resultatet i en implikationsskala. Mönstret är mycket tydligt och tabellen har 
enbart någon enstaka avvikelse. Skalabiliteten är mycket hög, 0.97. 

Av tabellen framgår att fem skolbarn, dvs CO, AK, DQ, MO och NG, kunde alla 
presensformerna. Fyra barn, dvs DI, GE, RK och KK, har korrekt angett 5-8 former. HS, 
PM, LM och PG har bara kunnat 1-2 av formerna korrekt. KA och NQ har inte kunnat 
ange en enda form korrekt. 

Den form som flest barn inte har kunnat ange korrekt är 2p du (cuoigabeahtti '(ni två) 
åker skidor'. Andra former som flera av barnen haft svårigheter med är 2p pl (cuoigabeh-
tet '(ni) åker skidor') och lp pl (cuoigat Vi åker skidor'). En vanlig strategi hos de 
skolbarn som inte behärskade så många former (eller inga former alls) var att använda 
en viss form som en slags standardform. Formen för 3p pl (cuiget '(de) åker skidor') var 
en sådan och den användes på det sättet av KK och HS, t ex i stället för lp pl (cuoigat 
'(vi) åker'). Hos GE och RK, som också använde formen för 3p pl (cuiget) i stället för 
lp pl (cuoigat), förhåller det sig troligen på ett annat sätt, nämligen att just dessa former 
har sammanfallit till en form (cuiget). 
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Tabell 9.16 Skolbarnens behärskning av presen sformer vid tp 2. 

CO AK DQ MO NG DI GE RK KK HS PM LM PG KA NQ 

3p sg +  +  +  +  +  +  +  +  + + + + + -

3p P1 +  +  +  +  +  +  +  +  +  + - - - - -

lp sg +  +  +  +  +  +  +  +  

2p sg +  4- +  +  +  +  +  +  

lp du +  +  +  +  +  +  +  +  

3p du +  +  +  +  +  +  +  +  

lp pl +  +  +  +  +  +  - - -  -  ( + ) - - - -

2p pl +  +  +  +  +  +  - ( + ) 
2p du +  +  +  +  +  - ( + ) 

Av tabellen framgår att formen för 3p sg (cuoigâ '(hon/han) åker skidor') är den form 
som flest barn behärskar och därefter följer 3p pl (cuiget '(de) åker skidor') (se dock 
ovan). Av tabellen framgår också att alla singular i sfor mer samt 3p pl och lp du behärskas 
av de nio första barnen i tabellen. Det är tydligt att formerna för 2p pl (cuoigabehtet '(ni) 
åker skidor') och 2p du (cuoigaba '(de två) åker skidor') är svårare än andra former. Det 
är sannolikt att de former som är sist i tabellen inte är lika frekventa som de som 
kommer först. 

På gruppnivån är behärskningen 58%. I tabell 9.17 redovisas skolbarnens behärskning 
vid tp 3. Implikationsskalan har värdet 0.96 för skalabiliteten. Behärskningen för hela 
gruppen har enbart ökat marginellt vid tp 3 till 58,5%. Den ökningen svarar RK och PM 
för. RK skiljer mellan formerna för lp pl (cuoigat) och 3 p pl (cuiget) vid tp 3, vilket inte 
var fallet vid tp 2. PM har tydligt en bättre behärskning av presensformerna vid tp 3 
jämfört med tp 2. Man kan notera att PM behärskar formerna för första och tredje 
person i singularis och pluralis, men inte formerna för andra persons personformer och 
inga dualisformer alls. 

Av tabellen framgår ytterligare att samma skolbarn som behärskade presensformerna 
vid tp 2 också gör detta vid tp 3. Tre skolbarn, DI, GE och KK, använder exakt samma 
och korrekta former vid båda tillfällena. De barn som är sist i tabellen uppvisar en stor 
osäkerhet vid användningen av presensformerna och har mycket svårt att lämna ens 
någon riktig form. Skälet till det kan vara att en form som är mycket frekvent, t ex lp sg 
(cuoiggan '(jag) åker skidor'), förutom personändelse också innehåller stadieväxling. En 
annan presensform som inte har stadieväxling, 3p sg (cuoigâ '(hon/han åker skidor'), har 
fler barn klarat av. Det förhållandet att formerna i verbens presensböjning dels består av 
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olika ändelser, dels av olika stadier gör att inlärningen försvåras. Den förenklingsstrategi 
som barnen använder, dvs att enbart använda en form i alla positioner eller att använda 
färre former, är mycket vanlig vid andraspråksinlärning (se t ex Viberg, 1987:30ff). 

Tabell 9.17 Skolbarnens behärskning av presensformer vid tp 3. 

CO AK DQ MO NG DI RK GE KK PM HS LM PG KA NQ 

3p sg + + + + + + + + + 

3p pl + + + + + + + + + 

lp sg + + + + + + + + + 

2psg + + + + + + + + + 

lp du + + + + + + + + + 

ip pi + + + + + + + - -

3p du + + + + + + + ( + )  

2p pl + + + + + + + 

2p du + + + + + - - ( + )  -

Resultaten visar att en tredjedel av barnen inte har några svårigheter med presens-
formerna, att en tredjedel av barnen i varierande grad behärskar dessa former samt att 
en tredjedel har mycket stora svårigheter att ange korrekta presensformer. Resultatet ty
der på att första och tredje personen av singularis- och pluralisformerna är lättare att 
behärska än tredje personen och att dualisformer är svårast. Anledningen till kan man 
nog söka i ordformernas frekvens. Skolbarnen behärskar uppenbarligen bättre de former 
som de har anledning att använda oftare än andra. Man kan t ex notera att formen för 
lp du, som man säkert använder rätt ofta, behärskas av nio skolbarn. 

9.5.2 Indikativ preteritum 

I tabell 9.18 redovisas skolbarnens behärskning av preteritumformer av verbet viehkat 
'springa' (se 5.4.3.6). Tabellen bildar nästan en fullständig implikationsskala. Skalabili-
teten har värdet 0.98. 

I preteritum har jämnstaviga verbstammar starkstadium i lp sg (vihken '(jag) sprang), 
i 2 p sg (vihket '(du) sprang') och i 3p pl (vihke '(de) sprang') och för övrigt svagstadium, 
t ex viegai '(hon/han) sprang'). I tabellen upptas formen som korrekt om barnen har 
lämnat ett svar där både ändelse och stadium av stamkonsonanten är riktiga. 
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Tabell 9.18 Skolbarnens behärskning av preteritumfonn er tp 2. 

CO NG MO AK GE DI DQ KK RK HS PM LM PG KA NQ 

3p sg + + + + + + + 
2p sg + + + + + + + + + 
IP sg + + + + + + + + + 
lp du + + + + + + + + 
3p pl + + (-) + + + + + 
lp pl + + + + + + + + -

2p pl + + + + + + 
3p du + (-) + + + 
2p du + + + 

Av tabellen framgår att sex av barnen inte har kunnat ange en korrekt preteritumform, 
medan ett skolbarn, CO, har kunnat alla former. Fyra skolbarn, AK, GE, NG och MO, 
har en form fel, DI två former, DQ och KK tre former och slutligen RK fyra former. Den 
form som flest barn har angett felaktigt är 2p du (viegaide '(ni två) sprang'). Hos de nio 
barn som har kunnat ange preteritumformer finns preteritummarkören -i- (se 4.2.3) även 
i de felaktiga formerna. I dessa fall har personändelsen varit felaktig. Man kan se två 
olika typer av svårigheter. Den ena är att 2p du får samma form som 3p du, dvs viegaiga 
'(de två) sprang' eller att verbet får en presensändelse (för 2p du) efter preteritum
markören, t ex *viegaibeahtti, eller vilket var ännu vanligare i materialet, presensändelsen 
för 3p du, dvs -ba, varvid formen blev *viegaiba. Den nämnda formen, dvs *viegaiba, är 
den vanligast förekommande felaktiga formen även för 3p du. 

När det gäller preteritumformen för 2p pl (viegaidet '(ni) springer') förekommer också 
två typer av fel. Det ena är av samma typ som ovan, nämligen att formen får presensän
delsen efter preteritummarkören, dvs *viegaibehtet, och det andra är att formen är 
identisk med formen för 3p pl (vihke). 

Behärskningen för hela undersökningsgruppen är 48% vid tp 2 och 51% vid tp 3. I 
tabell 9.19 redovisas resultatet av skolbarnens behärskning av preteritumformerna vid tp 
3. Implikationsmönstret är nu också nästan fullständigt och har ett skalabilitetsvärde på 
0.98. 
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Tabell 9.19 Skolbarnens behärskning av preteritum former vid tp 3. 

CO NG MO AK GE DI DQ KK RK HS PM LM PG KA NQ 

3psg + + + + + + + + + 

2p sg + + + + + + + + + 

lpsg + + + + + + + + + 

lp du + + + + + + + + + 

ip pi + + + + + + + + + 

3p pl + + (-) + + + + + + 

3p du + (-) + + + (-) + + + 

2p pl + + + + + + - -

2p du + + + 

Av tabellen framgår att CO nu också har använt alla former korrekt och att samma fyra 
barn som vid tp 2 (dvs NG, MO, AK och GE) har var och en ett fel (och samma fel) vid 
tp 3. DI har vid tp 3 - som vid tp 2 - också två fel och felen är desamma. Skolbarnen DI, 
DQ, KK och RK har fler korrekta former vid tp 3 än vid tp 2. De fel som barnen gör vid 
tp 3 är av samma typ som vid tp 2. En form, 3p du (viegaiga '(de två) sprang') behärskas 
av ytterligare tre barn vid tp 3 (DQ, KK och RK). RK har dessutom angett korrekt form 
för lp pi (viegaimet '(vi) sprang)'. 

Resultatet visar att de barn som använder preteritumformer behärskar singularisformer 
utan svårighet och också formerna för lp du och lp pl. Resultatet tyder på att 
behärskningen av preteritumformerna också är relaterad till hur frekventa de är i 
språkanvändningen. Skolbarnen har de största svårigheterna med samma personformer 
i preteritum som i presens, dvs 2p du, 2p pl och 3p du. 

9.5.3 Konditionalis 

Skolbarnens behärskning av konditionalis redovisas i tabell 9.20. Implikationsskalans 
skalabilitet är 0.96. Formerna prövades med tre jämnstaviga verb, vuolgit 'fara iväg', -
doalvut 'föra iväg' samt vuodjit 'köra' (se 5.4.3.7). I konditionalis förekommer flera olika 
varianter i saTo (se 5.5.3). I tabellen har samtliga varianter accepterats som korrekta, dvs 
former med -/-, t ex lp sg vuolggâlin '(jag) skulle fara', former med -s-, t ex lp sg 
vuolggâsin id., former med ändeisen för uddastaviga stammar -livcco- (eller -sivcco), t ex 
lp sg vuolggâlivccon id. (lp sg vuolggâsivccon id.). 
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Tabell 9.20 Skolbarnens behärskning av konditionalisf ormer vid tp 2. 

CO GE DQ MO AK NG DI RK KK HS PM ILM PG KA NQ 

Ipsg + + + + + + 
lp pl + + + + + + 
3psg + + + ( -)  + + + 
2p sg + + + + (-) + + 
lp du + + + + + 
3p pl + + + + (") ( + ) -

2p pl + + - + + -

2p du + 
3p du + 

Av tabellen framgår att ett skolbarn, CO, har angett alla former korrekt och att åtta av 
barnen inte behärskade konditionalisformer alls. De övriga behärskar 5-7 former. Av 
tabellen framgår att det enbart är barnet CO som behärskar 2p du och 3p du. Skolbarnen 
NG och DI behärskar inga dualisformer alls. Av tabellen framgår också att singularis-
formerna samt formen för lp pl är lättast att behärska. 

Skolbarnens användning av konditionalisformer är mycket vacklande. Två barn 
använder konditinalisformer både med -l- och -livcco- och två andra barn former med 
både -livcco- och -sivcco-. Ett barn använder konsekvent former med -l- och två barn 
former med -livcco-. En vanlig strategi som barnen valde om de inte kunde en korrekt 
form var att ange formen i presens i s tället. Ett barn har använt former i 2p du och 2p 
pl med presensändelse efter konditionalisändelsen (!), *vuolggâlivccuibeahtti respektive 
*vuojâsivccuibehtet. (Notera också växlingen mellan -l- och -s-.) 

Vid tp 2 var hela undersökningsgruppens behärskning 32%. Vid tp 3 ökade gruppens 
behärskning till 36%. I tabell 9.21 redovisas skolbarnens behärskning av konditionalis
former vid tp 3. Skalabiliteten i implikationsskalan är 0.98. 

Av tabellen framgår att CO också vid tp 3 använder konditionalisformerna utan några 
fel. KK som inte använde konditionalisformer vid tp 2 använder nu två former korrekt. 
Skolbarnen AK och MO använder två former fler vid tp 3 jämfört med tp 2. Skolbarnen 
GE, NG och DI använder exakt samma former felaktigt vid tp 3 som vid tp 2, med 
undantag av DI som använde formen 2p pl korrekt vid tp 2 och formen 3p pl vid tp 3. 
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Tabell 9.21 Skolbarnens behärskning av konditionalisf ormer vid tp 3. 

CO MO GE AK DQ DI NG KK RK HS PM LM PG KA NQ 

3p sg + + + + + + 
lp pl + + + + + + 
!p sg + + + + + + + -
2p sg + + + + + + 
lp du + + + + + + 
3p pl + + + (-) + -

2p pl + + + + 
2p du + + 
3p du + - - ( + ) - - -

Det finns en viss skillnad mellan konditionalisvarianterna vid tp 3 och tp 2. De former 
som barnen använder växlar dels mellan -/- och -livcco-, dels mellan -s- och -sivcco-, men 
inte mellan -/- och -s-. Undantaget i det avseendet är det barnet som vid tp 3 också 
använder hybridformerna *vuolggâlivccuibeahtti och *vuojâsivccuibehtet. 

Resultatet visar att singularisformerna är lättast att behärska och därefter pluralis-
formerna och svårast är uppenbarligen dualisformerna. Nästan alla barn har svårigheter 
med dualis- och pluralisformerna. Det visade sig också att barnens behärskning vacklade 
mellan olika konditionalisvarianter. 

9.5.4 Imperativ 

Skolbarnens behärskning av imperativformer prövades med hjälp av verben boahtit 
'komma', vuolgit 'fara iväg', mannat 'gå, fara' och vuodjit 'köra' (se 5.4.3.8). I tabell 9.22 
redovisas resultatet vid tp 2. Skolbarnens imperativformer som hade korrekta ändelser 
och rätt stadium (se 4.2.3) har accepterats som korrekta former i tabellen. Tre av 
formerna har inte ändelser, dvs 2p sg (boade 'kom'), lp du (vuolgu 'låt oss två fara iväg') 
och 2p du (iboahtti 'kom'). 

Implikationsmönstret avviker något från tidigare mönster. Elva av barnen anger korrekt 
form av 2p sg, men inget barn har korrekt angett samtliga former. Implikationsmönstret 
har ändå inte många avvikelser. Skalabiliteten har värdet 0.95. Av tabellen framgår att 
fyra barn, CO, DI, MO och GE, behärskar fyra imperativformer var, DQ och KK tre 
former vardera, NG och RK två former vardera och AK, HS och PM en form var. 
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Tabell 9.22 Skolbarnens behärskning av imperativf ormer vid tp 2. 

CO DI MO GE DQ KK NG RK AK HS PM LM PG KA NQ 

2P sg + + + + + 

2p pl (") (-) + + (") 
lp pl + + + + C") 
2p du (-) + + + + 

lp du + + - - ( + ) 
3p pl + 

3p sg 
3p du 

Den form som helt säkert är mest frekvent i barnens språkanvändning är 2p sg och den 
formen har ju elva av barnen angett korrekt. Den form som följer därefter i tabellen, 2p 
pl (bohtet 'kom'), används utan tvekan också mycket ofta. Fem av barnen har emellertid 
använt presensformen för 2p pl, dvs boahtibehtet '(ni två) kommer', som imperativform. 
En sådan användning kan man notera hos en del vuxna talare (av saTo). Fyra barn har 
använt formen från presensparadigmet också när det gäller 2p du, dvs boahtibeahtti, i 
stället för imperativformen för 2p du, dvs boahtti. 

Imperativformer i t redje person är det nästan inget barn som behärskar. Undantaget 
är DQ som har angett korrekt form för 3p pl, dvs vudjoset '(då) må de fara'. 

I tabell 9.23 redovisas skolbarnens behärskning av imperativformer vid tp 3. Det har 
skett en markant ökning från tp 2 till tp 3. För hela gruppen har behärskningen ökat från 
24% till 37%. Implikationsmönstret är nästan fullständigt. Skalabiliteten är 0.98. 

Av tabellen framgår att det enbart är två skolbarn, CO och DQ, som behärskar former 
i tredje person. Ingen av dem behärskar dock formen för 3p du (mannoska 'må de två 
fara (då)'). Tre av barnen MO, GE och DI, behärskar fem former, samtliga i första och 
andra person. NG och KK behärskar fyra former vardera, AK tre former, RK och PM 
två former vardera och HS en form. 

Formen för 2p sg (boade 'kom') behärskar samma elva barn vid tp 3 som vid tp 2. Vid 
tp 2 använde flera barn presensform i stället för imperativform för 2p pl. Vid tp 3 
använder tre av dessa barn den korrekta imperativformen (bohtet 'kom'). Formen för lp 
du (vuolgu 'låt oss två fara iväg') använder åtta barn korrekt vid tp 3 (fem fler än vid tp 
2). 
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Tabell 9.23 Skolbarnens behärskning av imperativfo rmer vid tp 3. 

CO DQ MO GE DI NG KK AK RK PM HS LM PG KA NQ 

2p sg + + + + + + + + + + + -

2p pl + (-) + + + + 

lp du + + + + + + 

ip pi + + + + + (-) 
2p du + + + + + + 

3p sg + + 

3p pl + + 

3p du 

Resultatet visar att former som är frekventa behärskas bäst, dvs 2p sg och 2p pl (som är 
egentliga uppmaningar). Det är tydligt att de egentliga uppmaningsformerna, dvs former 
i andra person, är lättare att behärska än de imperativformer i första person, som 
semantiskt innebär en anmodan att andra (än en själv) skall göra eller delta i någonting. 
Svårast är formerna i tredje person, som semantiskt innebär en önskan eller tillåtelse att 
någonting må eller får ske. 

9.5.5 Negeringsformer 

Skolbarnens behärskning av negering prövades med hjälp av två mycket vanliga 
jämnstaviga verb, juhkat 'dricka' och borrat 'äta' (se 5.4.3.9). I fråga om negerings-
formerna har inte alla personformer undersökts, utan enbart två former har valts, lp sg 
och 3p sg, i imperativ dock 2p sg och 2p pl. I tabell 9.24 redovisas resultatet. I tabellen 
anges inte resultatet i en implikationsskala, eftersom de undersökta formerna inte tillhör 
samma paradigm och enbart avser några personformer. Negeringsformer som innehåller 
korrekt personändelse av nekningsverbet (/-) (i imperativ alli-) samt korrekt form av det 
infinita (hjälpverbet och) huvudverbet har markerats som korrekta former i tabellen. I 
tabellen redovisas enbart de skolbarn som har angett någon form korrekt. Av tabellen 
framgår att sex barn (CO, AK, MO, NG, GE och DI) har angett samtliga former korrekt. 
Två barn, KK och DQ, har angett korrekta former i presens och preteritum, medan ett 
barn kunde alla formerna i 3p sg, men inte i lp sg. Av tabellen framgår också att 
samtliga barn har angett korrekt form för nekande imperativ 2p sg, ale bora 'ät inte'. 
Skolbarnen PM och HS har enbart kunnat ange den imperativformen korrekt. 
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Barnet RK använde i samtliga former nekningsverbet i 3p sg (ii), även för lp sg, medan 
huvudverbet (och hjälpverbet) användes korrekt. Samma mönster fanns också i 
negeringsformerna hos PM och HS när det gällde nekningsverbet. Skillnaden var att de 
också böjde huvudverbet i någon form. De skolbarn som inte finns med i tabellen hade 
som regel den typen av fel. Ett barn, DQ, har inte korrekt angett former som består av 
ett finit hjälpverb och ett huvudverb, t ex perfekt lp sg (in leat borran '(jag) har inte ätit'). 

Tabell 9.24 Skolbarnens behärskning av negeringsfonner. 

CO AK MO NG GE DI KK DQ RK PM HS 

près lp sg + 
près 3p sg + 

prêt lp sg + 
prêt 3p sg + 

perf lp sg + 
perf 3p sg + 

pkvmp lp sg + 

kond 3p sg + 

imp 2p sg + 
imp 2p pl + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + 

+ + + 

+ + 

+ + + 

+ 

+ - + 

+ 

+ + + + + 

+ + 

Resultatet visar att sex av barnen inte har något problem med de undersökta negerings
formerna, att tre av barnen (KK, DQ och RK) har svårigheter med vissa former samt att 
PM och HS har stora svårigheter att korrekt ange negeringsformer. 

En vanlig felaktig användning av negeringsformerna är att använda nekningsverbet i 
3p sg (ii) och samtidigt böja huvudverbet efter person (eller på något annat sätt), t ex *ii 
jugai '(hon/han) drack inte'). Korrekt användning är att nekningsverbet böjs efter person 
men inte huvudverbet, som skall ha en infinit form, t ex in juga 'jag dricker inte', ii juga 
'(hon/han) dricker inte'. I preteritum har huvudverbet en annan infinit form (perf part), 
t ex in juhkan '(jag) drack inte'. 

Användningen av nekningsverbet i en och samma form, /V, so m om det alltså vore en 
oböjd negeringspartikel, följer uppenbart det mönster som finns i svenska. I stället för ett 
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nekningsverb använder ju svenskan partikeln 'inte'. Alla barn som inte behärskade 
negeringsformerna använde 3p sg av nekningsverbet (//) också för första person. Alla 
använde dock "partikeln" före predikatsverbet och inte som på svenska efter (i huvud
satser). Undantaget var imperativ där två barn använde formen *bora ii (i stället för ale 
bora 'ät inte'). 

9.6 Satskonstruktioner - resultat 

Skolbarnens behärskning av vissa syntaktiska strukturer prövades genom att barnen fick 
konstruera satser av ordräckor som bestod av ett givet antal ord i givna former (se 5.4.4). 
Av ordräckorna skulle barnen bilda satser med korrekt ordföljd. 

9.6.1 Ordföljd 

Resultatet redovisas i tabell 9.25. De satser som utan tvekan är korrekta är markerade 
med +, de satser som i något avseende är tveksamma är markerade med x och de satser 
som helt säkert inte följer samisk syntax är markerade med Med minustecken markeras 
också de satser som barnen inte fyllt i eller fyllt i ofullständigt (genom att utelämna ord). 

Av tabellen framgår att tre barn, CO, GE och DQ, kunde bilda korrekta satser av 
samtliga ordräckor. De övriga barnens konstruktioner bestod av olika antal fel, 1-2 fel 
hade NG, RK, DI och MO, 3-4 fel hade AK, PM, LM och KK, och 5 fel eller fler hade 
HS, NQ, KA och PG. 

De fem första satserna i tabellen (dvs 3, 5, 1, 10 och 4) är av följande två typer: 

(A) subj + (sammansatt) verbal + advl 

Sats 3. Son âlggii bargat doppe. 'Han började arbeta där.' 
Sats 1. Âhcci leai muitaleamen goadi birra. 'Far höll på att berätta om kåtan.' 
Sats 10. Märet stoagai dan botta. 'Maret lekte under tiden.' 

(B) subj -i- ( advl + part) + verbal + obj 

Sats 5. Ahcci basii bierggu ja vuossai gâfe. 'Far stekte kött och kokade kaffe.' 
Sats 4. Märet de gis vâlddii âirruid. 'Maret tog då (oväntat nog) årorna' 

Sats nr 5 består av två huvudsatser som är samordnade med konjunktionen ja 'och'. 
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Den sats som följer därefter (sats 8) är en passiv sats med följande struktur: 

(C) subj + sammansatt verbal + advl 

Sats 8. Govccas leai biddjon lâsiid ovdii. 'En skynke hade satts för fönstret.' 

De två satser som följer därefter (sats 6 och 2) är s.k. existenssatser av följande struktur: 
(D) (konj) + advl -lok + verbal + predikativ 

Sats 6. Sus leai losses noaddi. 'Hon/Han hade en tung börda.' 
Sats 2. Muhto sudnos leai ollu bargu. 'Men de två hade mycket arbete.' 

De två sista satserna i tabellen är mest komplexa (och svårtolkade). Sats 9 är en 
negeringssats (perfekt 3p du), som saknar subjekt (och har två partiklar han och gal): 
Eaba han gal leat beassan du bâniide. 'De två har ju dock inte kommit åt dina tänder.' 
Sats 7 består av en huvudsats och en bisats (som inleds med konjunktionen go): Boazu 
geahccalii nu bures go sâhtii. 'Renen försökte så mycket (som) den kunde.' 

Tabell 9.25 Barnens behärskning av ordföljd. 

CO GE DO NG RK DI MO AK PM LM KK HS NQ KA PG 

Sats 3 + + + + + + + + + + + + X X + 

Sats 5 + + + + + + + + + + + + + + 

Sats 1 + + + + + + + + + (-) + + X -

Sats 10 + + + + + + + + + + (") + - ( + )  -

Sats 4 + + + + + + + + + (-) + + - -

Sats 8 + + + + + + + + ( - )  + + - - -

Sats 6 + + + + ( - )  + + + + + - - ( + )  -

Sats 2 + + + + + + + - - - (  +  )  - - -

Sats 9 + + + + + - - - - (  +  )  - - - -

Sats 7 + + + - - - - - (X) - - - - -

Av tabellen framgår att de fyra skolbarn som är sist i tabellen, HS, NQ, KA och PG, i 
stort sett enbart har kunnat konstruera satser av typ (A) och (B). De övriga elva 
skolbarnen har med få undantag inte några svårigheter med typerna (A), (B) och (C). 
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Svårigheterna uppstår för flera barn när det gäller typ (D) och merparten har svårigheter 
med de två sista komplexa satserna. 

Resultatet pekar på att det finns ett implikationsmönster också när det gäller 
syntaktiska aspekter av språkbehärskningen. Avvikelserna från mönstret, dvs skalabilite-
ten, har värdet 0.93. Resultatet visar att normalsatser (med subjekt) är enklare att 
behärska än s.k. existenssatser. Det är också tydligt att flera av barnen hade svårigheter 
att bilda passiva satser. 

9.7 Jämförelse av olika material 

De grammatiska former som har undersökts har eliciterats med material som i hög 
utsträckning har styrt skolbarnens val av språkform. En fördel med den metoden är att 
man har möjlighet att studera just de aspekter av språkbehärskningen som man är 
intresserad av. Frågan är emellertid om skolbarnens språkbehärskning kommer fram 
tillräckligt väl med den typen av material. Man kan tänka sig att språkliga former som 
barnen behärskar och använder i naturliga samtalssituationer inte uppträder vid en styrd 
elicitering eller vice versa, dvs att barnet behärskar former men inte använder dem vid 
muntlig kommunikation. 

I denna undersökning har olika typer av instrument använts för elicitering av språkliga 
data från barnen, dels sådana där barnens språkanvändning har styrts, dels sådana där 
barnens språkanvändning är friare, dvs muntlig intervju och återberättande. Det är då 
intressant att se om barnen använder former vid den friare typen av språkanvändning som 
inte behärskas vid den styrda eliciteringen. För att undersöka förhållandet mellan dessa 
två olika typer av instrument har varje barns språkanvändning jämförts i fråga om 
använda kasus- och verbformer. Det visade sig att det finns en stor överensstämmelse 
mellan resultaten från de olika eliciteringsmetoderna. De barn som använde kasusformer 
korrekt vid eliciteringen av de specifika formerna gjorde det också vid den friare 
produktionen. Ett annat mönster var att grammatiska former som barnen med mindre 
säkerhet använder vid den styrda eliciteringen används också både korrekt och felaktigt 
vid den friare produktionen. Skolbarnet HS har svårigheter med kasusformer som saknar 
kasusändelse i singularis, dvs gen och ack. I den friare produktionen finns hos HS de 
korrekta ackusativformerna bierggu 'kött', oappâ 'syster' och ru(a (jfr saN, pl, rudat) 
'pengar', vilket man i och för sig kan förvänta sig, eftersom HS till stor del behärskar 
stadieväxlingen. (Tecknet ( i ru(a markerar stavelsegräns.) Undantaget är ruhta (nom) -
ruda (gen), som är en kvalitativ/kvantitativ växling och som HS hade svårigheter med (se 
9.3.1). Skolbarnen PM och KA använder också vacklande kasusformer (i nom, gen, ack) 
vid båda typerna av språkanvändning. Det är också intressant att notera att de kasusän-
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delser som ett barn inte behärskar vid formeliciteringen som regel inte heller före
kommer vid den fria produktionen. Ett undantag är KA, som använder ack pl av ordet 
loddi 'fågel', dvs lottiid, vid återberättandet (vid tp 3). Detta är inte heller alldeles oväntat 
eftersom hon behärskar den typen av stadieväxling (se 9.3.1). 

Vid eliciteringen av presensformerna kunde sex av barnen (PM, HS, LM, PG, KA och 
NQ) enbart använda någon enstaka (eller ingen) form korrekt. Vid den fria produktionen 
använde flera av dessa barn korrekta presensformer (framför allt lp sg och 3p sg) 
omväxlande med felaktiga former. Undantaget var NQ som inte använde en enda 
presensform korrekt. Dessa skolbarn kunde inte heller använda preteritumformer korrekt 
vid den styrda eliciteringen. Vid den friare produktionen använde PM, HS och LM flera 
korrekta preteritumformer (i lp sg och 3p sg). Användningen var dock inte konsekvent, 
utan korrekta och felaktiga former förekom omväxlande. 

Vid tp 2 kunde åtta barn inte ange korrekta konditionalisformer och vid tp 3 var 
antalet sju. Vid en jämförelse av de olika eliciteringsmetoderna kan man urskilja vissa 
skillnader. Hos fem barn förekommer inte konditionalis överhuvudtaget. Detta gäller för 
HS, LM, PG, KA och NQ. Skolbarnen RK och PM använder en sammansatt konditiona
lisform vid den muntliga intervjun, dvs (RK) lihcon oastân 'jag skulle köpa'. PM använder 
formen i 3p sg (lihcii). Vid tp 3 använde KK två konditionalisformer korrekt vid elicite
ringen av konditionalisformer. Vid intervjun använde KK också former i lp sg (osttâlin 
'jag skulle köpa'). Hos det barnet förekom tre olika typer av konditionalisformer förutom 
den nämnda också med ändeisen -lihcon, t ex oasttâlihcon 'jag skulle köpa', och den 
sammansatta formen lihcui mannan 'man skulle ha farit'. Den sistnämnda formen 
förekom i svaret till en intervjufråga, där den förväntade formen var lp du, dvs saN 
manaseimme 'vi två skulle fara'. DI svarade också med formen för 3p sg på den frågan 
vid tp 2 men med den förväntade formen vid tp 3, dvs lp du. Det är intressant att notera 
att detta gällde också vid eliciteringen av konditionalisformerna, dvs att DI inte 
behärskade formen för lp du vid tp 2 men gjorde det vid tp 3. DI använder också den 
sammansatta formen, t ex lihcon oastân 'jag skulle ha köpt', vid tp 2 men former med 
konditionalisändelsen -/- och -livccon vid tp 3. 

Den imperativform som skulle kunna förekomma vid intervjun var 2p du av verbet -
cohkkehit 'sätta sig', dvs saN cohkkeheahkki. De barn som gav en felaktig form vid 
eliciteringen av imperativformer använde också felaktig form vid intervjun. 

De skillnader som finns mellan de två olika typerna av datamaterial gäller främst barn 
som befinner sig relativt långt ifrån normen. För de barn som är närmare normen 
överensstämmer resultaten mycket väl (jfr Hyltenstam, 1983). 

Sammantaget är det dock god överensstämmelse mellan resultaten från eliciteringen 
av de specifika formerna och den friare produktionen vid intervjun och återberättandet 
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i den mån dessa har kunnat jämföras. De allra flesta formerna kunde ju rimligtvis inte 
förekomma vid den friare produktionen. De former som skolbarnen var osäkra på vid 
den styrda eliciteringen visade sig ha vacklan vid den fria produktionen. Ett mycket 
påfallande mönster var också att de nya former som dök upp vid den friare produktionen 
gällde sådana som enligt implikationsskalan var steget svårare att behärska än de som 
barnet kunde använda korrekt. 

9.8 Sammanfattning 

Skolbarnens grammatiska kompetens har undersökts med avseende på behärskning av 
stadieväxling, kasusformer i singularis och pluralis, finita verbformer i olika modus, 
negering samt vissa delar av syntaxen. 

Resultatet visar att de barn som har samiska som förstaspråk utan svårighet behärskar 
alla typer av stadieväxling. De övriga har i varierande grad svårigheter med de olika 
typerna av stadieväxling. Barnen tenderar att bättre behärska kvantitativa växlingar än 
kvalitativa och svårast tycks den typ vara som både är kvalitativ och kvantitativ. 

I fråga om kasusböjningen visar resultatet att jämnstaviga stammar är enklare att 
behärska än uddastaviga och sammandragna stammar. De flesta barnen hade svårigheter 
med de regelmässiga vokalförändringarna vid kasusböjningen. Resultatet visar också att 
skolbarnen bättre behärskar kasusformer i singularis än pluralis. Det är uppenbart att de 
flesta barnen inte behärskar hela kasus- och verbmorfologin. Resultatet pekar i riktning 
mot att en del skolbarn fortsatte inlärningen av vissa morfologiska aspekter under 
undersökningsperioden, med det fanns också barn som uppenbarligen hade stannat på 
en viss nivå innan de har uppnått vuxennormen. 

Hela undersökningsgruppens behärskning av de olika grammatiska formerna har vid 
resultatredovisningen angetts i procent. I figur 9.1 anges formerna i ordning efter 
behärskningsgraden, dvs den form som gruppen som helhet behärskade bäst kommer 
längst ner och därefter i turordning de övriga. Högst upp är den form som gruppen 
behärskade sämst. Barnen anges efter sammanlagda antalet behärskade former. Det barn, 
CO, som behärskade flest former kommer först och därefter följer de övriga. Av figuren 
framgår att CO sammanlagt behärskar ca 130 av formerna och det barn som har klarat 
det minsta antalet, PG, strax över 10. Av figuren framgår att skolbarnen CO, AK och MO 
befinner sig högst upp och behärskar alltså sammantaget flest former. Vid en något lägre 
nivå befinner sig NG, GE, DI och DQ. Därefter sker det ett markant fall av antal former 
från RK till KK, från KK till PM, från PM till HS samt från HS till KA, LM, NQ och 
PG. 
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150 

100 

50 

CO MO GE DQ KK HS LM 
FIK NG DI RK PM KR I 

^•Dim/ac k 

lllllllll Kond 

11111 Imper 

••Dim/nom 

•ID Pre t 
lllllllllKasus/pl 

••Pres 

11111 Nom pl 

••Kasus/sg 

Figur 9.1 Skolbarnens behärskning av olika grammatiska fomier. 
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10 LEXIKAL KOMPETENS 

10.1 Metod 

Skolbarnens lexikala kompetens har undersökts vid tp 2 och tp 3 med hjälp av en ordlista 
som innehöll 200 ord, som var valda ur en skolordlista (se 5.4.5). Undersökningen avsåg 
skolbarnens förmåga att identifiera orden, dvs att kunna ange betydelsen på något sätt. 
De kunde ge en synonym, förklara ordet på samiska, sätta ordet i ett sammanhang så att 
betydelsen skulle framgå eller ge en svensk översättning. Dessa olika alternativ gjorde det 
möjligt för barnen att lättare identifiera orden. Distinktionen mellan barnens kunskap och 
kontroll av lexikon har på detta sätt säkerligen minskat (se 9.2; se också Viberg, 1989). 
Med denna metod undersöks enbart vissa (semantiska) aspekter av barnens lexikala 
kompetens (jfr Frick & Malmström, 1976). För översikt och diskussion, se Stroud, 1979; 
Cohen, 1986). 

Vid analysen har ingen hänsyn tagits till på vilket av de olika sätten barnen har angett 
sitt svar. Skolbarnens svar har bedömts som korrekt om hon eller han har kunnat ange 
en godtagbar synonym eller på ett annat sätt kunnat ange ordets semantiska innehåll. 

I ordlistan fanns 99 verb, 70 substantiv och 31 adjektiv. I tabell 10.1 redovisas antalet ord 
som skolbarnen kände betydelsen av dels vid tp 2, dels vid tp 3. Skolbarnen redovisas 
efter resultatet vid tp 3. Det barn som totalt har flest antal korrekta svar kommer först 
och därefter i ordning de övriga. 

Av tabellen kan man utläsa att samtliga skolbarn, förutom två, behärskar fler ord vid 
tp 3 än vid tp 2. Ett barn (PG) behärskar färre ord vid tp 3 än vid tp 2 i fråga om alla 
tre ordklasserna. För ett barn (NQ) sker ingen förändring totalt sett, men det barnet 
behärskar färre verb vid tp 3 jämfört med tp 2. Ett barn (KA) behärskar lika många 
substantiv och adjektiv vid båda tidpunkterna och ett barn (HS) behärskar lika många 
adjektiv vid båda tillfällena. 

Av tabellen framgår att CO behärskar 80% av orden vid tp 3, att AK, DQ och DI, som 
följer därefter i tabellen behärskar mellan 73-77% av orden. De barn som följer därefter, 
MO, RK, GE, NG och KK, behärskar mellan 60-69% av orden. HS behärskar 51%, PM 
och LM mellan 36-39%, KA 22% och PG och NQ 8-9% av orden vid tp 3. Av tabellen 

10.2 Resultat 
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kan man utläsa att KK har en måttlig ökning av ordbehärskningen från tp 2 till tp 3. 
Antalet adjektiv har tom minskat från 55% till 52%. De tre barn som är längst ner i 
tabellen, KA, PG och NQ, har i princip inte heller ökat sitt ordförråd. Övriga barn har 
en bättre behärskning av orden i ungefär lika stor utsträckning. Det skolbarn som har 
ökat sin behärskning mest är LM, från 22% vid tp 2 till 36% vid tp 3. 

Tabell 10.1 Skolbarnens behärskning av ord vid tp 2 och tp3. Andel korrekta verb, substantiv 
och adjektiv (%). 

Skol- verb subst adj Totalt 
barn tp 2 tp 3 tp 2 tp 3 tp 2 tp 3 tp 2 tp 3 

% % % % % % % % 

CO 77 83 69 74 81 84 75 80 
AK 76 80 64 73 65 77 70 77 
DQ 70 78 59 64 74 84 67 74 
DI 72 79 53 66 52 68 62 73 
MO 67 75 46 59 58 74 58 69 
RK 65 68 53 67 45 61 58 67 
GE 62 66 44 56 45 65 53 62 
NG 57 68 49 56 52 58 53 62 
KK 64 66 47 54 55 52 57 60 
HS 47 60 31 39 48 48 42 51 
PM 38 43 30 33 26 35 34 39 
LM 27 39 17 33 16 32 22 36 
KA 23 26 16 16 19 19 20 22 
PG 9 7 14 13 10 7 11 9 
NQ 7 6 9 10 10 10 8 8 

En intressant fråga är vilka ord det är som skolbarnen behärskar vid tp 3 i förhållande 
till tp 2. Man kan tänka sig att barnen hela tiden lär sig nya ord utan att glömma några. 
En annan möjlighet är att barnen lär sig nya ord men samtidigt glömmer andra. I tabell 
10.2 redovisas i v ilken omfattning dessa förhållanden gäller för de enskilda skolbarnen. 
I tabellen anges först det antal ord som varje barn sammantaget behärskade vid tp 2 och 
tp 3, därefter anges den andel som enbart behärskades vid tp 2 och sedan den andel som 
enbart behärskades vid tp 3. Ett lågt värde vid "enbart tp 2" innebär att barnen inte har 
glömt många ord och ett högt värde å andra sidan innebär att barnen glömt många av 
orden. Ett högt värde vid "enbart tp 3" innebär att barnet har lärt sig (relativt) många nya 
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ord vid tp 3 i förhållande till tp 2, Ett lågt värde innebär att barnet inte har lärt sig 
många nya ord. Ur inlärningssynpunkt är det bästa resultat att ha ett lågt värde vid 
"enbart tp 2" och ett högt värde vid "enbart tp 3", vilket alltså i praktiken innebär att 
barnet har glömt få ord och lärt sig många nya ord. 

Tabell 10.2 Förhållandet mellan skolbarnens behärskning av ord vid tp 2 och tp 3. 

Skol- Antal Enbart Enbart 
barn ord tp 2 tp 3 

totalt % % 

CO 161 0 14 
AK 156 1 10 
DQ 150 1 11 
DI 145 0 14 
MO 140 1 17 
RK 136 2 15 
GE 125 1 15 
NG 130 5 18 
KK 126 6 10 
HS 104 3 19 
PM 85 9 21 

LM 72 0 39 
KA 48 10 17 
PG 24 25 8 
NQ 19 16 16 

Av tabellen framgår att de sju första barnen i tabellen, dvs CO, AK, DQ, DI, MO, RK 
och GE, har en kongruent utveckling. De har ett lågt värde vid "enbart tp 2" (0-2%) och 
ett relativt högt värde (10-17%) vid "enbart tp 3". Detta innebär i praktiken att de inte 
har glömt särskilt många ord men har lärt sig många nya. De tre barn som följer därefter 
i tabellen, NG, KK och HS, har glömt förhållandevis fler ord från tp 2 till tp 3 (3-6%), 
men har lärt sig nya ord i samma utsträckning som de barn som är ovanför dem i 
tabellen (10-19%). KK är den av de tre som har sämsta resultatet, dvs det barnet har 
glömt relativt många ord (6%) och inte lärt sig särskilt många nya ord (10%). Skolbarnen 
PM och KA har lärt sig relativt många nya ord från tp 2 till tp 3 (21% respektive 17 %), 
men har också glömt många (9-10%). LM uppvisar ett annat mönster. Det barnet har lärt 
sig förhållandevis många nya ord (39%) och inte glömt ett enda från tp 2 till tp 3. De två 
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sista barnen i tabellen, PG och NQ, uppvisar ett motsatt mönster. PG har glömt många 
ord från tp 2 till tp 3 (25%) och har lärt sig färre nya (8%) och NQ har lärt sig rätt 
många ord (16%) men glömt andra i motsvarande grad. 

Skolbarnens behärskning av orden resulterade i en frekvenslista (se bilaga 21), som 
indelades i 7 olika nivåer. Indelningen i de olika nivåerna byggde på antalet barn som 
behärskade ett visst ord. De ord som minst 13 barn (87%) behärskade utgjorde nivå 1 
och de ord som 12 barn (80%) behärskade utgjorde nivå 2, etc. De ord som hamnade på 
första nivån behärskades således av de flesta barnen. I tabell 10.3 redovisas de olika 
nivåerna samt hur många ord som hamnade på de olika nivåerna. 

Tabell 10.3 Skolbarnens behärskning av ord indelade i nivåer. 

Nivå Andel 
barn 

Antal 
ord 

1 87% 33 
2 80% 29 
3 67% 31 
4 47% 31 
5 27% 33 
6 7% 28 
7 0% 15 

Av tabellen framgår att de 33 ord som hamnade på nivå 1 behärskades av 13 barn (87%) 
eller fler, att de 29 ord som hamnade på nivå 2 behärskades av högst 12 barn (80%), att 
de de 31 ord som hamnade på nivå 3 behärskades av högst 10 barn (67%), att de 31 ord 
som hamnade på nivå 4 behärskades av högst 7 barn (47%), att de 33 ord som hamnade 
på nivå 5 behärskades av högst 3 barn (27%) och att de 28 ord som hamnade på nivå 6 
behärskades av högst två barn. De sista 15 orden (på nivå 7) behärskade inget av barnen. 

Ordlistan innehöll alltså 99 verb och 101 nomina, dvs substantiv och adjektiv. Av verben 
tillhörde 54% jämnstaviga stammar, 31% uddastaviga och 16% sammandragna stammar. 
Av nomenstammarna hörde ca 71% till de jämnstaviga och ca 30% till de uddastaviga. 
Resultatet av skolbarnens grammatiska kompetens visade bl a att barnen hade svårare 
att böja uddastaviga och sammandragna stammar än jämnstaviga. I fråga om lexikon
former är det inte frågan om böjda former av orden utan verben förekommer i infinitiv 
(och i vissa fall i 3p sg (se 5.4.5)) och substantiven och adjektiven i grundform, dvs nom 
sg. Den fråga man kan ställa sig är om barnen har lättare för att lära sig jämnstaviga ord 
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än ord som är uddastaviga eller som har en sammandragen stam. I tabell 10.4 redovisas 
andelen olika stamtyper på de olika nivåerna, dvs jämnstaviga (I), uddastaviga (II) och 
sammandragna (III) stammar. 

Av tabellen kan man utläsa att jämnstaviga verb förekommer i större utsträckning 
(78%) på nivå 1 än i hela materialet. På nivå 2 minskar de jämnstaviga stammarna till 
50% och andelen minskar sedan till 45% (på nivå 3) och 33% (på nivå 4) för att sedan 
öka till 42% (på nivå 5), 64% (på nivå 6) och 71% (på nivå 7). Uddastaviga stammar 
uppvisar ett annat mönster. De förekommer i mindre utsträckning på nivå 1 (11%) än 
i hela materialet. De ökar sedan till 50% på nivå 5, för att sedan minska igen till 29%. 
Sammandragna stammar är tämligen jämnt utspridda på de olika nivåerna. På nivå 1 är 
andelen något mindre (11%). Inga sammandragna stammar finns på nivå 6 och 7. När 
det gäller nomen föreligger inte alls samma mönster. De olika stammarna är fördelade 
i stort sett efter fördelningen i hela materialet. 

Tabell 10.4 Andel olika stamtyper på de olika behärskningsnivåerna. 

Nivå Verb, stam typ Nomen, stamtyp 
I II III I II 

1 78 11 11 73 27 
2 50 25 25 69 30 
3 45 35 20 67 33 
4 33 33 33 81 19 
5 42 50 8 60 40 
6 64 36 0 71 29 
7 71 29 0 75 25 

Resultatet tyder på att uddastaviga verb är något svårare att lära sig än jämnstaviga och 
sammandragna verb. Detta beror sannolikt på att uddastaviga verb har en längre form 
och därmed en mer komplicerad struktur än de jämnstaviga och sammandragna 
stammarna. Av resultatet kan man utläsa ett tydligt mönster. På nivå 1 finns många ord 
med jämnstaviga stammar, nivåerna i mitten har färre sådana ord och nivåerna i slutet 
har återigen många jämnstaviga stammar. Förekomsten av ord med uddastaviga stammar 
är precis det motsatta, nämligen få ord på de första nivåerna, mest i mittennivåerna och 
minskning i nivåerna i slutet. Man kan tänka sig följande förklaring. De verb som 
skolbarnen behärskar bäst är frekventa ord som har jämnstavig stam, därefter frekventa 
verb som har uddastaviga stammar. I fråga om nomina förekommer ju ingen skillnad på 
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fördelningen av de olika stamtyperna. Detta beror sannolikt på att jämnstaviga och 
uddastaviga ord båda har två stavelser i nom sg, dvs grundformen. Detta innebär att det 
inte föreligger några avgörande strukturella skillnader vid inlärningen av ord med 
jämnstaviga och uddastaviga ord. Det som då har betydelse är hur pass frekvent ett ord 
är. Ytterligare ett förhållande som kan påverka behärskningen av ordförrådet är den 
genomskinlighet lånord från majoritetsspråket har. Ett ord som är lånat t ex från 
svenskan och som enbart har genomgått en mindre fonologisk eller morfologisk föränd
ring kan vara enklare att behärska. 

På nivåerna längst ner (nivå 6 och 7) finns de ord som inte är frekventa eller som inte 
alls förekommer i den varietet som barnen talar. Det som då är mest avgörande är inte 
vilken stam ordet tillhör utan hur pass frekvent det är. 

Hypotetiskt skulle barnen ha lättare att lära sig frekventa ord som i någon mening har 
en enklare struktur. Hos verb gäller detta för tvåstaviga stammar och i viss mån 
sammandragna stammar. Nästa nivå skulle avse frekventa ord med en svårare struktur, 
t ex uddastaviga verbstammar. Och svårast är inlärningen av ord som inte är frekventa. 

Om detta stämmer skulle barnens behärskning av orden i denna undersökning kunna 
ordnas implikationeilt, dvs att nivå 1 är enklast att behärska och därefter nivå 2, etc. I 
tabell 10.5 redovisas de enskilda barnens behärskning av orden på de olika nivåerna vid 
tp 2. I tabellen anges tecknet + om barnet behärskar minst 80% av orden på en nivå, 
med tecknet x om hon/han behärskar minst 50% av orden och med minustecknet (-) om 
barnet behärskar färre än 50% av orden på en viss nivå. Barnen redovisas efter antalet 
korrekta svar vid tp 2. 

Av tabellen framgår att det är ett fullständigt implikationsmönster. Det barn som är 
högst upp i t abellen, CO, behärskar minst 80% av orden på nivåerna 1-5, AK behärskar 
minst 80% av orden på nivåerna 1-4 och minst 50% på nivå 5 och DQ, som följer 
därefter i tabellen, behärskar minst 80% av orden på nivåerna 1-3 och minst 50% på 
nivåerna 4-5. Sex av skolbarnen (DI, MO, RK, KK, GE och NG) behärskar minst 80% 
av orden på nivåerna 1-3 och minst 50% på nivå 4. HS behärskar 80% av orden på 
nivåerna 1-2 och minst 50% på nivå 3 och PM behärskar minst 80% av orden på nivå 1 
och minst 50% på nivå 2. LM och KA behärskar minst 80% av orden på nivå 1 och PG 
minst 50% av orden. NQ som kommer sist i tabellen behärskar inte 50% av orden på 
någon nivå. 
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Tabell 10.5 Skolbarnens behärskning av ord på olika nivåer vid tp 2. 

Skol- Nivåer 
barn 1 2 3 4 5 6 7 

CO + + + + + 

AK + + + + X 

DQ + + + X X 

DI + + + X -

MO + + + X -

RK + + + X _ 

KK + + + X -

GE + + + X . 

NG + + + X . 

HS + + X - -

PM + X 

LM + -

KA + 

PG X 

NQ 

I tabell 10.6 redovisas resultatet vid tp 3. Av tabellen framgår att det nu också på 
80%-nivån är ett nästan fullständigt och på 50%-nivån ett fullständigt implikationsmön
ster. I tabellen anges skolbarnen i ordning efter antalet ord som de behärskade vid tp 3. 
I tabellen anges förändring från tp 2 till tp 3 med fet stil. 

Av tabellen kan man utläsa att samtliga barn behärskar minst 80% av orden på samma 
nivå(er) vid tp 3 som vid tp 2. Alla barn, utom NG, KA och PG, har dessutom dessutom 
förbättrat sitt resultat vid tp 3. Det är intressant att notera att förändringarna i samtliga 
fall har skett på den nivån som man enligt implikationsskalan skulle förvänta sig. AK har 
förbättrat sitt resultat på nivå 5 från minst 50% behärskning till minst 80% behärskning 
och DQ har på samma sätt förbättrat sitt resultat på nivåerna 4 och 5. DI har ökat sin 
behärskning på nivå 4 till 80% och på nivå 5 till minst 50%. Skolbarnen MO, RK, GE 
och KK har ökat sin behärskning på nivå 4 från 50% till 80%. Skolbarnen HS och PM 
har också ökat sin behärskning på nivå 3 respektive 2 från 50% till 80%. LM har markant 
ökat sin behärskning på nivå 2 från mindre än 50% till minst 80%. På nivå 1 har NQ 
uppnått en behärskning på minst 50%. 

165 



Tabell 10.6 Skolbarnens behärskning av ord på olika nivåer vid tp 3. 

Skol Nivåer 
barn 1 2 3 4 5 6 7 

CO + + + + + 

AK + + + + + -

DQ + + + + + -

DI + + + + X -

MO + + + + - -

RK + + + + - -

GE + + + + - -

NG + + + X - -

KK + + + + - -

HS + + + - - -

PM + + - - - -

LM + + - - - -

KA + 

PG X 

NQ X 

Resultatet pekar på att barnens behärskning av lexikon har ökat från tp 2 till tp 3. Det 
finns ett tydligt mönster att de barn som har samiska som förstaspråk och som 
behärskade många ord i ordlistan ökade sitt ordförråd från tp 2 till tp 3. De barn som 
har samiska som andraspråk lärde sig också många ord från tp 2 till tp 3, men har 
samtidigt glömt andra ord. Ett barn som har samiska som andraspråk, LM, har lärt sig 
förhållandevis många nya ord från tp 2 till tp 3 utan att glömma ett enda ord. Detta har 
helt säkert att göra med ändrad språkanvändning inom familjen (se 11.2). 

Resultatet tyder på att behärskningen av lexikonenheter påverkas av åtminstone två 
faktorer. De ord som strukturellt sett är enklare (dvs omarkerade) och dessutom är 
frekventa är lättare att behärska än ord som har en mer komplicerad struktur (dvs 
markerade). Man skulle kunna tänka sig en modell som består av två kontinua, där varje 
ord först kan placeras efter skalan omarkerad - markerad t ex efter den markeringsteori 
som Hyltenstam (1984; 1987) diskuterar, därefter efter skalan frekvent - icke-frekvent, som 
enbart avser användningen av ordet i inlärarens (individuella) språkliga kontext. Sådana 
ord som är (språktypologiskt) omarkerade och förekommer frekvent i samtalssituationer 
är lättare att behärska än ord som är markerade och förekommer sällan i s amtalssitua
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tioner. Sådana ord som är markerade och inte är frekventa i språkanvändningen är 
svårare att lära sig. Hypotetiskt skulle sådana ord försvinna först vid språkmistande. 

I skolbarnens frekvensordlista (se bilaga 21) förekommer på nivå 1 sådana ord som 
helt säkert är frekventa i barnens språkanvändning, t ex vâzzit 'gå', muohta 'snö', dahkat 
'göra', och som strukturellt sett är enkla. På nivå 1 finns också genomskinliga lånord (som 
också är frekventa), t ex vuostâ 'ost', dânset 'dansa', bâbur 'papper'. På t ex nivå 4 (där 
orden behärskades av 7 barn) finns bl a ord som fierttudit 'bli vackert väder', dimâdas 
'mjukt underlägg', vuorbâdus 'lottdragning', som samtliga har en mer komplicerad 
struktur. På nivå 7 finns ord som alldeles säkert inte är frekventa i barnens språkan
vändning, t ex âkiju 'årtull', ciktit ' göra (skidspetsen) mer böjd', dealsat 'kliva (i vatten)', 
men som strukturellt sett är enkla. 
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11 SAMMANFATTNING AV SPRÅKBEHÄRSKNING 

I denna undersökning redovisas den språkliga kompetensen i samiska hos femton 
skolbarn. Språkbehärskningen har undersökts med olika metoder och har i huvudsak varit 
inriktad på språkstrukturella aspekter. I undersökningen redovisas också barnens 
språkliga bakgrund beträffande språkanvändning inom familjen och vänkretsen samt 
undervisning i och på samiska. I det följande redovisas en sammanfattning av varje 
skolbarns språkliga bakgrund och behärskning av samiska. 

11.1 Skolbarnens språkbehärskning 

I denna sammanfattning ges en kort redovisning av skolbarnens behärskning av samiska. 
Barnen redovisas i stort sett i den ordning de behärskar språket. 

CO: CO:s förstaspråk är samiska och sitt andraspråk började CO lära sig i sexårsåldern. 
Samtalsspråket inom familjen är alltid samiska och CO har dagligen kontakt med 
släktingar och vänner som talar samiska. Med vännerna använder CO oftast samiska. När 
undersökningen började gick CO i årskurs 5 i sameskolan. Under sin skoltid har CO 
sammantaget fått lika mycket undervisning på samiska och svenska och har i genomsnitt 
fått 3-4 veckotimmars undervisning i samiska. 

CO har en mycket hög grad av grammatisk kompetens och behärskar nästan alla 
grammatiska former som undersöktes. Undantaget är några imperativformer vid tp 2. CO 
behärskade en mycket stor del av orden som undersöktes både vid tp 2 och tp 3 (75% 
respektive 80%). 

Lärarna bedömde att CO hade en mycket god språkbehärskning (5.75) och enligt egen 
bedömning hade CO inga som helst svårigheter med de olika språkfärdigheterna (5.00 
vid tpl och 4.50 vid tp 3). 

CO hade inte heller några svårigheter med de material som prövade de globala 
aspekterna av språkbehärskningen. De aspekter som CO hade svårigheter med gällde den 
pragmatiska kompetensen, särskilt vid tp 1 (2.78 vid tp 1 och 3.30 vid tp 2). 

Sammantaget har CO en mycket hög grad av språkbehärskning. 

AK: AK:s förstaspråk är samiska och sitt andraspråk började AK att lära sig i 
sexårsåldern. Samtalsspråket inom familjen och vänkretsen är alltid samiska och AK har 
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dagligen kontakt med släktingar och vänner som talar samiska. Med vännerna använder 
AK alltid samiska. När undersökningen började gick AK i årskurs 5 i sameskolan. Under 
sin skoltid har AK sammantaget fått lika mycket undervisning på samiska och svenska 
och har i genomsnitt fått 3-4 veckotimmars undervisning i samiska. 

AK har en hög grad av grammatisk kompetens. De enda former som AK har vissa 
svårigheter med är diminutivformer av nomen samt verbens konditionalisformer. Större 
svårighet har AK med imperativformer. AK behärskar fler former vid tp 3 än vid tp 2. 
AK ökar sin behärskning av de undersökta orden från 70% vid tp 2 till 77% vid tp 3. 

Lärarna bedömde att AK hade en mycket god språkbehärskning (5.44). Enligt egen 
bedömning hade AK vissa (mindre) svårigheter med de olika språkfärdigheterna (4.00 
vid tpl och 4.50 vid tp 3). 

AK hade inga svårigheter med de material som prövade de globala aspekterna av 
språkbehärskningen. AK har en mycket god pragmatisk förmåga både vid tp 1 och tp 3 
(3.67 respektive 3.70). 

Sammantaget har AK en mycket hög grad av språkbehärskning. 

NG: NG har två förstaspråk: samiska och svenska. Samtalsspråket mellan NG och fadern 
är alltid samiska med modern alltid svenska. Med syskonen talar NG lika ofta samiska 
och svenska. NG har nästan dagligen kontakt med släktingar som talar samiska. Med 
vännerna använder NG lika ofta samiska som svenska. När undersökningen började gick 
NG i årskurs 4 i en grundskola. I skolan har NG fått mycket lite undervisning på samiska. 
Undervisning i samiska har NG erhållit i genomsnitt 1-2 vtr. 

NG har en hög grad av grammatisk kompetens. NG har bara vissa svårigheter med en 
del av formerna, bl a konditionalis och imperativ. Största svårigheterna har NG med 
diminutivformerna i ack sg. NG behärskar några former fler vid tp 3 än vid tp 2. Vid tp 
3 behärskade NG 62% av de ord som fanns i ordlistan och 53% vid tp 2. En del av orden 
som NG behärskade vid tp 2 behärskade NG inte vid tp 3. 

Lärarna bedömde att NG hade mycket god språkbehärskning (5.75). Enligt egen 
bedömning hade NG vissa (mindre) svårigheter när det gällde färdigheterna i samiska 
(4.25 vid tpl och 4.50 vid tp 3). 

NG hade smärre svårigheter med de material som prövade de globala aspekterna av 
språkbehärskningen. NG visar sig ha god pragmatisk kompetens (3.33 vid tp 1). 

Sammantaget har NG en hög grad av språkbehärskning. 

MO: MO:s förstaspråk är både samiska och svenska. Samtalsspråket inom familjen är 
alltid samiska. MO har dagligen kontakt med släktingar och vänner som talar samiska. 
Med vännerna använder MO oftast samiska. Vid undersökningens början gick MO i 
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årskurs 5 i sameskolan. I skolan har MO fått viss undervisning på samiska och 
undervisning i samiska har varit 3-4 vtr. 

MO har en hög grad av grammatisk kompetens. MO har vissa mindre svårigheter med 
en del former, bl a nom pl samt verbens konditionalis- och imperativformer. Större 
svårighet har MO med imperativformerna. MO behärskar några fler former vid tp3 än 
vid tp 2. Vid tp 2 behärskade MO 58% av orden som undersöktes och 69% vid tp 3. 

Lärarna bedömde att MO:s språkbehärskning hade vissa brister (4.69) och själv ansåg 
sig MO ha vissa svårigheter när det gällde färdigheterna o samiska (4.25 både vid tpl och 
tp 3). 

MO hade en del problem med de material som prövade de globala aspekterna av 
språkbehärskningen. MO hade en förhållandevis god pragmatiska förmåga vid tp 3 (3.30). 
Resultatet vid tp 1 var något sämre (2.78). 

Sammantaget har MO en hög grad av språkbehärskning. 

GE: GE:s förstaspråk är samiska. Inlärningen av andraspråket började i 3-4 års åldern. 
GE använder lika ofta samiska som svenska i samtal med föräldrarna och syskonen. 
Föräldrarna använder dock alltid samiska och syskonen nästan alltid samiska i samtal 
med GE. GE har dagligen kontakt med släktingar och vänner som talar samiska. Med 
vännerna använder GE lika ofta samiska som svenska. GE gick i årskurs 4 i en 
grundskola vid undersökningens början. I skolan har GE inte fått någon undervisning på 
samiska. Undervisning i samiska har för GE:s del varit 1-2 vtr. 

GE har en tämligen hög grad av grammatisk kompetens. GE har dock svårigheter med 
många grammatiska former. Största svårigheterna har GE med diminutivformerna och 
verbets imperativformer. GE behärskar i stort sett inte fler former vid tp 3 jämfört med 
tp 2. Vid tp 3 behärskade GE 62% av de ord som fanns i ordlistan och 53% vid tp 2. 

Lärarna bedömde att GE hade vissa svårigheter med språkbehärskningen (4.00). Enligt 
egen bedömning hade GE bättre behärskning vid tp 3 jämfört med tp 1 när det gällde 
färdigheterna i samiska (3.50 vid tpl och 4.25 vid tp 3). 

GE hade vissa svårigheter med de material som prövade de globala aspekterna av 
språkbehärskningen. GE hade ett högre värde i fråga om den pragmatiska förmågan vid 
tp 3 (2.90) jämfört med tp 1 (2.43). 

Sammantaget har GE en tämligen hög grad av språkbehärskning. 

DQ: DQ:s förstaspråk är samiska. Andraspråket började DQ lära sig i 5-6 års åldern. 
Samtalsspråket mellan DQ och föräldrarna och syskonen är alltid samiska. DQ har 
dagligen kontakt med släktingar och vänner som talar samiska. Med vännerna använder 
DQ oftast samiska. Då undersökningen började gick DQ i årskurs 5 i en grundskola. I 
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skolan har DQ inte fått någon undervisning på samiska och mycket lite undervisning i 
samiska, i genomsnitt mindre än 1 timme i veckan. 
DQ har en tämligen hög grad av grammatisk kompetens. DQ har vissa svårigheter med 
pluralformerna och med verbets preteritum-, konditionalis- och imperativformer. Största 
svårigheterna har DQ med diminutivformerna, särskilt i ack sg. DQ behärskar på det hela 
taget inte många fler former vid tp 3 jämfört med tp 2. Vid tp 3 behärskade DQ 74% 
och 67% vid tp 2 av de ord som fanns i ordlistan. 

Lärarna ansåg att DQ hade mycket god språkbehärskning (5.63). Enligt egen 
bedömning hade DQ mycket god behärskning av färdigheterna i samiska (4.75 vid tpl 
och 4.25 vid tp 3). 

DQ hade inga svårigheter med de material som prövade de globala aspekterna av 
språkbehärskningen. DQ har en god pragmatiska förmåga kompetens både vid tp 2 och 
tp 3 (3.33 respektive 3.40). 

Sammantaget har DQ en tämligen hög grad av språkbehärskning 

DI: DI:s förstaspråk är samiska och andraspråket började DI lära sig vid 5 års ålder. 
Samtalsspråket mellan DI och föräldrarna och syskonen är alltid samiska. DI har dagligen 
kontakt med släktingar och vänner som talar samiska. Med vännerna talar DI alltid 
samiska. Vid undersökningens början gick DI i å rskurs 5 i sameskolan. I skolan har DI 
fått lika mycket undervisning på samiska som på svenska. Undervisning i samiska har DI 
fått 3-4 vtr i genomsnitt. 

DI har en tämligen hög grad av grammatisk kompetens. DI har vissa svårigheter med 
kasusformerna i pluralis och med verbets preteritum-, konditionalis- och imperativformer. 
DI har också svårigheter med diminutivformerna, både i nom sg och i ack sg. DI 
behärskar i stort sett inga fler former vid tp 3 jämfört med tp 2. Vid tp 3 behärskade DI 
73% av de ord som fanns i ordlistan och 62% vid tp 2. 

Lärarna ansåg att DI hade god språkbehärskning (5.25). DI ansåg sig ha rätt goda 
färdigheter i samiska (4.25 vid tpl och 4.75 vid tp 3). 

DI hade vissa svårigheter med de material som prövade de globala aspekterna av 
språkbehärskningen. DI har mycket god pragmatiska förmåga både vid tp 2 och tp 3 (3.56 
respektive 3.70). 

Sammantaget har DI en tämligen hög grad av språkbehärskning. 

RK: RK:s förstaspråk är samiska. Andraspråket började RK lära sig mycket tidigt, redan 
vid 1 års ålder. Samtalsspråket mellan RK och föräldrarna och syskonen är alltid samiska. 
RK har ofta kontakt med släktingar som talar samiska och dagligen med vänner som 
talar samiska. Med vännerna talar RK lika ofta samiska som svenska. Vid under
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sökningens början gick RK i årskurs 5 i sameskolan. I skolan har RK fått viss under
visning på samiska. Undervisning i samiska har varit 3-4 vtr i g enomsnitt. 
RK har en tämligen hög grad av grammatisk kompetens. RK har vissa svårigheter med 
kasusformerna både i singularis och pluralis och med verbets presens- och preteritum-
former. RK har stora svårigheter med imperativformerna och behärskar inte någon 
konditionalisform. RK har också svårigheter med diminutivformerna, särskilt i ack sg. RK 
behärskar några former fler vid tp 3 jämfört med tp 2. RK behärskade 67% av orden i 
ordlistan vid tp 3 och 58% vid tp 2. 

Lärarna bedömde att RK hade en relativt hög grad av språkbehärskning (4.44). RK 
själv ansåg sig ha rätt så goda färdigheter i samiska (4.00 vid tpl och 4.75 vid tp 3). 

RK hade svårigheter med de material som prövade de globala aspekterna av 
språkbehärskningen. RK ökade sin pragmatiska kompetens från tp 2 till tp 3 (2.11 
respektive 2.90). 

Sammantaget har RK en någorlunda hög grad av språkbehärskning. 

KK: KK:s förstaspråk är samiska. Andraspråket började KK lära sig i 4-årsåldern. 
Samtalsspråket mellan KK och föräldrarna och syskonen är alltid samiska. KK har 
dagligen kontakt med släktingar och vänner som talar samiska. Med sina vänner talar KK 
samiska ibland men oftast svenska. Vid undersökningens början gick KK i årskurs 5 i 
grundskolan. I skolan har KK inte fått någon undervisning på samiska. Undervisning i 
samiska har KK fått 1-2 vtr. 

KK har en någorlunda hög grad av grammatiska kompetens. KK har svårigheter med 
kasusformerna i pluralis och med flera av verbformerna. KK har stora svårigheter med 
konditionalisformerna och med diminutivformerna, både i nom sg och i ack sg. KK 
behärskar några former fler vid tp 3 i förhållande till tp 2. KK behärskade 57% av orden 
i ordlistan vid tp 2 och 60% vid tp 3. 

Lärarna bedömde att KK hade en relativt hög grad av språkbehärskning (4.63). KK 
själv ansåg sig ha rätt så goda färdigheterna i s amiska (4.25 både vid tp 1 och tp 3). KK 
hade svårigheter med de material som prövade de globala aspekterna av språkbehär
skningen. KK ökade nästan inte sin pragmatiska kompetens från tp 2 till tp 3 (2.44 
respektive 2.50). 

Sammantaget har KK en någorlunda hög grad av språkbehärskning. 

PM: PM har både samiska och svenska som förstaspråk. PM talar alltid samiska med sin 
far och alltid svenska med sin mor. Samtalsspråket mellan PM och syskonen är lika ofta 
samiska som svenska. PM har nästan dagligen kontakt med släktingar som talar samiska. 
Med sina vänner talar PM alltid svenska. Vid undersökningens början gick PM i årskurs 
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5 i sameskolan. I skolan har PM fått mycket lite undervisning på samiska. Undervisning 
i samiska har PM fått i genomsnitt mindre än 1 veckotimme. 
PM har en viss begränsad grad av grammatiska kompetens. PM har vissa svårigheter med 
stadieväxlingen och stora svårigheter med de flesta formerna, särskilt verbformerna. PM 
behärskar många fler former vid tp 3 jämfört med tp 2. PM behärskade 34% av orden 
i ordlistan vid tp 2 och lite fler vid tp 3 (39%). 

Lärarna bedömde att PM hade en begränsad språkbehärskning (3.75). PM själv ansåg 
sig också ha svårigheter i fråga om behärskning av samiska (3.25 vid tp 1 och 3.50 vid 
tp 3). PM hade stora svårigheter med de material som prövade de globala aspekterna av 
språkbehärskningen. PM hade en begränsad pragmatiska kompetens (1.78). 

Sammantaget har PM en lägre grad av språkbehärskning. 

HS: HS:s har både samiska och svenska som förstaspråk. HS talar alltid samiska med 
sin far och alltid svenska med sin mor. HS har flera gånger i veckan kontakt med 
släktingar som talar samiska. Med sina vänner talar HS alltid svenska. Vid under
sökningens början gick HS i årskurs 6 i grundskolan. I skolan har HS inte fått någon 
undervisning på samiska. HS har i m ycket liten utsträckning fått undervisning i samiska, 
mindre än 1 veckotimme i genomsnitt under sin skoltid. 

HS har en viss begränsad grad av grammatiska kompetens. HS har vissa svårigheter 
med stadieväxlingen och stora svårigheter med de flesta formerna, särskilt verbformerna. 
HS behärskar inte många fler former vid tp 3 i förhållande till tp 2. HS behärskade 42% 
av orden i ordlistan vid tp 2 och 51% vid tp 3. 

Lärarna bedömde att HS hade en begränsad språkbehärskning (2.00). HS själv ansåg 
sig ha relativt god behärskning av samiska, särskilt vid tp 1 (4.00 vid tp 1 och 3.00 vid 
tp 3). HS hade stora svårigheter med de material som prövade de globala aspekterna av 
språkbehärskningen. HS hade en begränsad pragmatiska kompetens både vid tp 2 och tp 
3 (1.50 respektive 1.70). 

Sammantaget har HS en lägre grad av språkbehärskning. 

KA: KA:s har både samiska och svenska som förstaspråk. KA talar ibland samiska med 
sin mor och alltid svenska med sin far och sina syskon. Modern talar oftast samiska med 
KA och syskonen talar lika ofta samiska och svenska. KA har flera gånger i veckan 
kontakt med släktingar som talar samiska. Med sina vänner talar KA alltid svenska. Vid 
undersökningens början gick KA i årskurs 4 i grundskolan. KA har inte fått någon under
visning på samiska och nästan inte i s amiska heller. 

KA har en mycket begränsad grad av grammatiska kompetens. KA har stora 
svårigheter med stadieväxlingen och med de flesta formerna, särskilt verbformerna. KA 
har viss behärskning av kasusformerna i singularis. KA behärskar i stort sett inga fler 

173 



former vid tp 3 jämfört med tp 2. KA behärskade 20% av orden i ordlistan vid tp 2 och 
bara lite fler vid tp 3 (22%). 
Lärarna bedömde att KA hade en relativt god språkbehärskning (3.50). KA ansåg sig ha 
en viss behärskning av samiska (3.25 vid tp 1 och 3.00 vid tp 3). KA klarade inte alls de 
material som prövade de globala aspekterna av språkbehärskningen. KA hade en mycket 
begränsad pragmatisk kompetens (0.86 vid tp 2 och 1.60 vid tp 3). 

Sammantaget har KA en låg grad av språkbehärskning. 

LM: LM har svenska som förstaspråk och började lära sig samiska vid 5-6 års ålder. 
Samtalsspråket mellan LM och modern är oftast svenska men samiska ibland. Med sin 
far, sina syskon och med sina vänner talar LM alltid svenska. LM:s släktingar och vänner 
talar aldrig samiska. Vid undersökningens början gick LM i årskurs 5 i grundskolan. LM 
har inte fått någon undervisning på samiska och mycket lite undervisning i samiska. 

LM har en mycket begränsad grammatisk kompetens. LM har stora svårigheter med 
stadieväxlingen och med de flesta formerna, särskilt verbformerna. LM har viss 
behärskning av kasusformerna i singularis. LM behärskar på det hela taget inga fler 
former vid tp 3 i jämförelse med tp 2. LM behärskade 22% av orden i ordlistan vid tp 
1 och betydligt fler vid tp 3 (36%). 

Lärarna bedömde att LM hade en mycket begränsad språkbehärskning (1.48). LM själv 
ansåg sig ha viss behärskning i samiska (2.50 vid tp 1 och 3.00 vid tp 3). LM klarade inte 
alls de material som prövade de globala aspekterna av språkbehärskningen. LM hade 
mycket stora brister i sin pragmatiska kompetens och hade helt enkelt mycket svårt att 
föra ett samtal på samiska. LM hade en mycket begränsad pragmatisk kompetens både 
vid tp 2 och tp 3 (0.78 respektive 1.60). 

Sammantaget har LM en låg grad av språkbehärskning. 

NQ: NQ har svenska som förstaspråk och började lära sig samiska redan som mycket 
liten. Samtalsspråket inom familjen är oftast svenska men samiska används ibland. Med 
sina vänner talar NQ enbart svenska. Mycket sällan talar släktingar samiska med NQ. Vid 
undersökningens början gick NQ i årskurs 4 i sameskolan. NQ har inte fått någon 
undervisning på samiska. Undervisning i s amiska har dock NQ fått under 3-4 vtr. 

NQ har en mycket begränsad grammatisk kompetens. NQ har stora svårigheter med 
stadieväxlingen och med de flesta formerna, särskilt verbformerna. NQ har viss 
behärskning av kasusformerna i singularis. NQ behärskar på det hela taget inga nya 
former vid tp 3 jämfört med tp 2. NQ har mycket liten behärskning av orden i ordlistan, 
endast 8% både vid tp 1 och tp 3. 

Lärarna bedömde att NQ hade en mycket begränsad språkbehärskning (1.50). NQ själv 
ansåg sig ha tämligen goda kunskaper i samiska (3.75 vid tp 1 och 3.25 vid tp 3). NQ 
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klarade nästan inte alls de material som prövade de globala aspekterna av språkbehärsk
ningen. NQ hade en mycket begränsad pragmatisk kompetens både vid tp 2 och tp 3 
(0.67). 

Sammantaget har NQ en låg grad av språkbehärskning. 

PG: PG har svenska som förstaspråk och började lära sig samiska redan vid födseln. 
Samtalsspråket inom familjen är oftast svenska men fadern talar samiska ibland. Med 
sina vänner talar PG enbart svenska. Ofta, minst en gång i veckan, talar släktingar 
samiska med PG. Vid undersökningens början gick PG i årskurs 4 i sameskolan. PG har 
inte fått någon undervisning på samiska. Undervisning i samiska har dock PG fått under 
3-4 vtr. 

PG har en mycket begränsad grammatisk kompetens. PG har stora svårigheter med 
stadieväxlingen och med de flesta formerna, särskilt verbformerna. PG har viss 
behärskning av kasusformerna i singularis. PG behärskar inte fler former vid tp 3 jämfört 
med tp 2. PG har mycket liten behärskning av orden i ordlistan, endast 11% vid tp 2 och 
9% vid tp 3. 

Lärarna bedömde att PG en mycket begränsad språkbehärskning (1.31). PG själv ansåg 
sig ha vissa kunskaper i samiska (2.50 både vid tp 1 och tp 3). PG klarade nästan inte alls 
de material som prövade de globala aspekterna av språkbehärskningen. PG hade en 
mycket begränsad pragmatisk kompetens. 

Sammantaget har PG en låg grad av språkbehärskning. 

11.2 Kommentarer 

Med tanke på undersökningens inriktning och därmed undersökningsgruppens storlek är 
det inte möjligt att dra några långtgående slutsatser om vilka faktorer som har störst 
betydelse för språkbehärskningen i samiska, men man kan ändå peka på några 
förhållanden som verkar vara av vikt. Det är uppenbart att förstaspråket är en sådan 
faktor. De barn som har samiska som förstaspråk har en hög grad av språkbehärskning. 
Det är också tydligt att barn som har vuxit upp med två språk (samiska och svenska), t ex 
MO och NG, kan uppnå en hög grad av språkbehärskning i samiska. Ett förhållande som 
på ett avgörande sätt har betydelse för språkbehärskningen är omfattningen av 
språkanvändningen. De barn som tidigt har kommit i kontakt med samiskan men som 
ändå har en begränsad behärskning av språket har i mycket liten utsträckning använt 
språket inom familjen och vänkretsen. Detta gäller för KA, NQ och PG. Skolans 
undervisning i samiska har tydligen inte haft så stor betydelse för dessa barns språkbehär
skning. Två skolbarn, HS och PM, använder både samiska och svenska hemma men 
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enbart svenska utanför hemmet. Dessa barn har uppnått en viss behärskning av samiska 
och de kan använda språket i samtal. I vilken mån skolan har haft betydelse för deras 
språkutveckling är osäkert. PM har fått viss undervisning både på samiska och också i 
språket och HS har enbart fått viss undervisning i språket. 

Av resultaten kan man skönja ett visst mönster. Det är tydligt att alla barn har lärt sig 
nya ord under undersökningsperioden. De barn som har samiska som förstaspråk har 
utökat sitt ordförråd utan att samtidigt glömma några ord. De barn som har svenska som 
förstaspråk eller som har vuxit upp med två språk lär sig också nya ord men tenderar 
samtidigt att glömma en del. Dessa barn lärde sig få nya former under undersöknings
perioden. I den grupp som har samiska som förstaspråk finns det barn som har lärt sig 
nya former och de som inte har gjort det. Denna variation beror sannolikt på skillnader 
i språkundervisning. De barn som behärskar fler former har fått undervisning på samiska 
i skolan och har också fått förhållandevis fler undervisningstimmar i samiska. 
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12 DISKUSSION 

12.1 Resultatet 

Syftet med avhandlingen har varit att undersöka samiska skolbarns språkbehärskning. I 
avhandlingen redovisas resultaten från olika typer av material som har använts. 
Ambitionen har varit att använda många olika slags material för att kunna pröva flera 
aspekter av språkbehärskningen. En viktig fråga i det sammanhanget är om instrumenten 
är pålitliga och om de verkligen prövar barnens språkbehärskning, dvs reliabiliteten och 
validiteten. Undersökningen var upplagd som en longitudinell studie och flera material 
har använts vid två olika tidpunkter. Detta förhållande gjorde det möjligt att följa 
språkutvecklingen under en tidsperiod. Detta i sin tur har också gjort det möjligt att 
bedöma om det insamlade språkliga materialet i verkligheten speglar barnens 
språkbehärskning. Resultatet visar att barnens språkanvändning vid de två tidpunkterna 
i stort sett överensstämmer och om det har skett förändringar har dessa skett just i de 
avseenden som man skulle kunna förvänta sig med tanke på mönstret i implikations
skalorna. Dessa omständigheter talar för att de använda materialen är tillförlitliga. Den 
jämförelse som har gjorts av de olika typerna av material (se 9.7) visar också att 
resultaten verkligen speglar barnens språkbehärskning. 

Resultatet visar att det i undersökningsgruppen finns samiska skolbarn som befinner 
sig på olika behärskningsnivåer. I gruppen finns det barn som har samiska som 
förstaspråk och sådana som har svenska som förstaspråk. Dessutom har flera av barnen 
vuxit upp med två språk. Bland de barn som har angett två förstaspråk (samiska och 
svenska) har två barn (PM och HS) svenska som det mer dominanta språket och deras 
behärskning av samiska kan jämföras med de s.k. semitalare som Dorian (1981) och 
Schmidt (1985) redovisar i samband med språkbyte i Skottland respektive Australien. NG 
och MO som också har vuxit upp med två språk har en hög grad av språkbehärskning. 
I deras fall har samiska använts inom familjen och vänkretsen i betydligt större 
utsträckning, vilket helt säkert har haft betydelse för deras språkbehärskning. För ett 
barn, KA, som också har angett två förstaspråk, har svenskan blivit det dominerande 
språket mycket tidigt. Fyra barn i undersökningsgruppen, KA, LM, NQ och PG, har en 
mycket låg grad av språkbehärskning i samiska och de talar nästan inte språket. Den 
undervisning i samiska som de har fått har uppenbarligen inte utvecklat deras 
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kommunikativa färdigheter. I deras situation kan man också tänka sig att sådana faktorer 
som motivation har spelat en viss roll. 

Det finns också vissa variationer bland de barn som har en hög eller en relativt hög 
grad av språkbehärskning i samiska. Vid tidpunkten för första datainsamlingstillfället gick 
de flesta barnen i åk 4 eller åk 5. Resultaten visar att barnen då inte behärskade alla 
morfologiska aspekter av samiskan. Från tp 2 till tp 3 kan man se att det har skett en 
utveckling av språket hos en del av barnen i riktning mot vuxennormen. Det är mycket 
sannolikt att skolan, dvs sameskolan, har haft betydelse för CO, AK och MO, som 
uppvisar en sådan utveckling. De barn som inte gick i sameskolan, dvs GE, DQ och KK, 
uppvisar ett annat mönster. Deras språk har inte utvecklats på samma sätt mellan tp 2 
och tp 3. Det som talar för skolans roll i sammanhanget är att dessa barn för övrigt har 
en likartad språklig bakgrund. 

Två skolbarn, DI och RK, har inte samma språkutveckling som de övriga skolbarnen 
vid sameskolan, t ex CO och AK. När det gäller RK så beror detta sannolikt på att det 
barnet fått mindre undervisning på samiska och att det barnet inte använder samiska i 
så stor utstäckning utanför familjen. Ett intressant fall är DI som av allt att döma har en 
likartad språklig bakgrund som CO och AK men som ändå inte har samma höga grad av 
språkbehärskning. I det fallet kan man tänka sig att individuella skillnader spelar roll. Ett 
faktum är att DI har en mycket hög grad av pragmatisk förmåga, vilket skulle göra det 
möjligt för DI att undvika de "svåra" formerna vid samtal. Man kan utgå irån att DI har 
en god strategisk kompetens som kan utnyttjas i olika kommunikationssituationer. För 
en lärare kan det vara svårt att observera i vilka avseenden barnens språk skall utvecklas 
om det inte finns kunskaper om barns språkbehärskning i samiska. 

Resultatet visar mycket tydligt att barnens ordförråd utvecklades mellan tp 2 och tp 3. 
Det barn som behärskade flest ord, CO, hade en 80%-behärskning vid tp 3. Ordlistan 
som användes innehöll både frekventa och icke-frekventa ord men också dialektala ord, 
vilket gör att man inte kan förvänta sig en fullständig behärskning av orden. 

Det är mycket tydligt att språkanvändningen utanför familjen har betydelse för barnens 
språkutveckling i samiska. Eftersom det är ett minoritetsspråk används språket i mycket 
liten utsträckning i övriga samhället och det stöd som språket behöver saknas. Med 
resultaten som grund kan man dra den slutsatsen att samiskan verkligen är hotad i 
Sverige. Det faktum att barn som talar samiska hemma och också med vännerna inte har 
uppnått vuxennormen i fråga om böjningsmorfologin i 12-13-års åldern bör ge anledning 
till oro, särskilt som det visar sig att barnens språkutveckling i dessa avseenden tycks ha 
avstannat. Man kan notera att t ex KK, HS och PM, har en språkbehärskning som är 
typisk vid en språkbytessituation. 
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I samband med språkmistande är det vanligt att vissa aspekter av språket inte lärs in av 
en del talare. Det är också dessa aspekter som först försvinner hos sådana talare som har 
slutat att använda språket i fråga (se 2.2.5). Resultatet i denna avhandling tyder på att 
inlärningen av de undersökta grammatiska enheterna följer en alldeles bestämd ordning 
med mycket små variationer. Implikationsskalorna har i samtliga fall en mycket hög 
skalabilitet, vilket torde innebära att formerna utvecklas i en regelbunden ordning. 

En viktig del i samiskans fonologi är stadieväxlingen. Det är tydligt att vissa växlingar 
är lättare att behärska än andra. De barn som har svenska som förstaspråk har svårt att 
behärska alla växlingstyperna, medan de barn som har samiska som förstaspråk inte har 
några svårigheter alls. Det finns också stora skillnader när det gäller behärskningen av 
språkets morfologi. De barn som har svenska som förstaspråk behärskar mycket få 
grammatiska former. Även en del barn som har samiska som förstaspråk har svårigheter 
med vissa former. 

Man kan notera att barn som har svenska som förstaspråk har stora svårigheter med 
verbmorfologin men något lättare med kasusmorfologin. De barn som har hög grad av 
behärskning visar sig ha svårigheter med dualisformerna men också med konditionalis-
och imperativformerna. I fråga om kasusmorfologin är svårigheterna störst med 
diminutivformer i ackusativ, dvs strukturellt komplexa former. 

Det är uppenbart att vissa former och kategorier är mer känsliga för förändringar än 
andra. I fråga om verbens personformer visar resultatet att dualis, framför allt i 2p och 
3p, skulle kunna vara sådana former. Former i 3p i imperativ är också sådana som 
barnen har svårt att behärska. Det visar sig också att konditionalis är en kategori som 
många barn hade svårigheter med. I fråga om kasusmorfologin tyder resultatet på att 
former som strukturellt sett är mer komplexa tenderar att orsaka problem för flera barn. 

Resultatet visar också att behärskningen av lexikon följer ett implikationsmönster, dvs 
att vissa ord är lättare att lära sig än andra. Den hypotes som diskuteras ovan (10.2) är 
att inlärningen påverkas dels av graden av markering, dels av frekvensen. Detta innebär 
att ett ord som strukturellt sett är enklare och dessutom används ofta är lättare att 
behärska än ord som har en mer komplicerad struktur och som inte används ofta. 

Detta är en mycket intressant frågeställning, dvs vad är det som gör att vissa former 
är lättare att behärska än andra. Resultatet i denna undersökning tyder på att inlärningen 
och behärskningen av språkliga enheter, dvs ord och former, följer ett visst mönster. 
Utgångspunkten är att markerade enheter är svårare att behärska än omarkerade (jfr 
2.2.5). Den faktorn ensam har dock inte avgörande betydelse, utan inlärningen beror 
också på i vilken omfattning den språkliga enheten förekommer i olika samtalssituationer 
som en individ deltar i samt i v ilken grad enheten är obligatorisk i den kontexten. Det 
är t ex helt klart att dualisformer inte används lika ofta som singularis- och pluralis-
former. Det är dessutom möjligt att använda pluralisformer i stället för dualisformer. Ett 
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annat exempel är konditionalis som flera barn inte använde. I många fall kan presens i 
stället för konditionalis användas. Det är också enkelt att undvika diminutivändelsen utan 
att förståelsen minskas. I en språkbytessituation är det de former som dels är markerade, 
dels icke-frekventa som först försvinner. Det är dock troligt att dessa kategorier ofta 
sammanfaller. Resultaten visar på att en del barn, t ex RK, KK och PM, som använder 
samiska ofta, inte använder (eller behärskar) vissa former. En spontan iakttagelse är att 
samisktalande barn mycket tidigt använder både konditionalis och dualisformer. Frågan 
är om barn som inte använder samiska tillräckligt mycket slutar att använda de former 
som är svårast att behärska. 

En annan fråga är om det finns sensitiva perioder för språkinlärning (jfr 2.2.3), dvs om 
vissa aspekter av språket bäst lärs in vid en viss ålder. Det är helt klart att stadieväx
lingen är svår för de barn som har svenska som förstaspråk och som inte har använt 
samiska särskilt mycket före skolåldern. Det är också tydligt att dessa barn har 
svårigheter med många morfologiska aspekter. Resultatet pekar i riktning mot att 
inlärningen av samiska måste påbörjas före skolåldern och att språket måste användas 
ofta för att alla aspekter av språket skall behärskas. 

12.2 Implikationer 

Resultaten visar mycket tydligt att en intensiv språkanvändning är nödvändig för att 
barnens språkbehärskning i samiska skall utvecklas. Det är dessutom sannolikt att det 
finns sensitiva perioder för språkinlärningen, vilket innebär att vissa aspekter av språket 
lättast lärs in vid en viss ålder (jfr Long, 1990). För de barn som har samiska som 
förstaspråk är det därför viktigt att språket används så allsidigt och så ofta som möjligt 
innan barnen börjar skolan. För de barn som har ett annat förstaspråk måste inlärningen 
av samiska börja så tidigt som möjligt och barnen måste ha möjlighet att använda språket 
i så många sammanhang och så ofta som möjligt. Resultaten visar att det inte enbart är 
åldern när barnet börjar lära sig samiska som har betydelse utan också hur mycket 
språket används (jfr Hyltenstam, 1992). 

I skolan bör undervisningen i samiska bli mer kommunikativt inriktad. Resultaten visar 
att även barn som har samiska som förstaspråk inte behärskar alla morfologiska aspekter 
av språket när de kommer till skolan. Skolan måste därför ha god kunskap om de delar 
av språket som man kan förvänta sig att barnen inte behärskar fullt ut. Resultaten tyder 
på att samiskan måste användas också i andra sammanhang än i språkundervisningen för 
att det skall utvecklas väl. Det visar sig nämligen att barn som har fått undervisning på 
samiska har utvecklat en mycket hög grad av språkbehärskning. 
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De barn som inte talar samiska eller som har begränsad språkbehärskning måste i skolan 
få ett starkt stöd för att deras språkutveckling (i samiska) skall bli gynnsam. Det är 
nödvändigt att dessa barn utvecklar kommunikativa färdigheter i språket för att de skall 
kunna använda det också utanför skolan. En sådan ökad användning kommer helt säkert 
att ha stor betydelse för språkutvecklingen. Skolan måste också anpassa sin under
visningen till barnens språkliga bakgrund, vilket förutsätter att lärarna måste kunna 
diagnosticera på vilken behärskningsnivå barnen befinner sig. En viktig utgångspunkt för 
undervisningen av dessa barn är att det här rör sig om andraspråksinlärning, vilket 
innebär att det finns stora variationer inom gruppen. De variationerna avser inte enbart 
barnens ålder utan också hur mycket kontakt de har haft med samiskan tidigare. 

En allsidig användning av samiskan i skolan har mycket stor betydelse för barnens 
möjlighet att lära sig nya termer och begrepp. En sådan utveckling har positiva effekter 
på språkanvändningen också utanför skolan. Barnen får helt enkelt ett ordförråd som gör 
det möjligt för dem att använda samiska i samtal om olika ämnen. 

Det är också nödvändigt att samiska används i ökad utsträckning i tv och andra media. 
Barn måste få denna typ av stimulans för att språket skall utvecklas. Barnen måste få 
lyssna på radioprogram och se på tv-program där samiska används. Detta har särskilt stor 
betydelse när det gäller minoritetsspråk, eftersom språket används i så liten utsträckning 
i samhället i övrigt. Ett annat viktigt område är litteraturen. Det behövs litteratur på 
samiska om alla tänkbara ämnen för att barnen skall ha goda förutsättningar att utveckla 
en hög grad av språkbehärskning. 

Resultaten stödjer mycket starkt de bedömningar om samiskans ställning som har gjorts 
(se t ex Hyltenstam & Stroud, 1990). Det pågår utan tvekan ett språkbyte bland samerna 
i Sverige. Det är helt nödvändigt att språket får ett bättre stöd i samhället inom områden 
som lagstiftningen, undervisningen och överhuvudtaget inom kultursektorn. 

I en språkbytessituation är föräldrarnas språkval mycket avgörande. Om föräldrarna 
väljer att använda minoritetsspråket kommer barnen också att tala det språket. De barn 
som växer upp med samiska eller både med samiska och t ex svenska har - som 
resultaten visar - förutsättningar att utveckla en hög grad av språkbehärskning i samiska. 
Med ett ökat stöd för samiskan i förskolan och grundskolan torde det också vara möjligt 
för barn som har ett annat förstaspråk än samiska att bli tvåspråkiga i samiska och 
svenska. 

12.3 Vidare forskning 

Det är uppenbart att det behövs nya metoder i den samiska språkundervisningen som i 
större utsträckning utvecklar barnens kommunikativa färdigheter. Detta gäller främst barn 
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som har en låg grad av språkbehärskning i samiska. De modeller som har visat sig 
fungera på annat håll i världen, t ex språkbad, kan inte automatiskt överföras på den 
samiska situationen, eftersom barnen befinner sig på olika nivåer i ett behärsknings-
kontinuum. Av det skälet finns det behov av en mer experimentell forskning om olika 
slags modeller av språkundervisning som kan anpassas till den samiska situationen. 

I denna avhandling har redovisats några bakgrundsfaktorer som påverkar språkinlär
ningen. Det skulle vara intressant att noggrannare undersöka vilka faktorer som har den 
största betydelsen för en gynnsam språkutveckling. 

I avhandlingen redovisas barnens behärskning av vissa språkliga enheter. De barn som 
hade samiska som förstaspråk eller som hade vuxit upp med två språk redan som små 
hade inga svårigheter med stadieväxlingen, medan de övriga däremot hade det i varie
rande grad. Detta förhållande stöder den hypotes som Long (1990) för fram om sensitiva 
perioder vid inlärningen. Frågan är om andra delar av språket än fonologi, dvs morfologi 
och syntax eller delar av dessa, också är lättast att lära sig vid en viss ålder. En sådan 
forskning om samiskan skulle också ha stor betydelse för all annan språkinlärning. 

En fråga som har diskuterats i avhandlingen är vilka språkliga företeelser som är 
svårast att lära in. I det sammanhanget har en viktig distinktion varit den mellan språkets 
markerade och omarkerade enheter. En fortsatt analys skulle helt säkert kunna visa om 
de fenomen som har redovisats sammanfaller med markeringsteorierna i ett språktypolo-
giskt sammanhang. 

I avhandlingen har skolbarnens behärskning av olika språkliga strukturer redovisats. 
Det skulle vara intressant att jämföra barnens språkanvändning mot bakgrund av en 
allmän teori om språk på tillbakagång. Det skulle med andra ord vara värdefullt att se 
om de fenomen som här har observerats i barnens språkanvändning även generellt är 
känsliga för förändringar vid språkförlust. 

182 



Summary 

This dissertation presents an investigation of the proficiency in Saami of Swedish Saami 
schoolchildren. Several different aspects of language proficiency were examined using different 
methods of elicitation. The investigation mainly concerned on the one hand language structure, 
i.e. the children's grammatical competence, and on the other hand lexical competence. The aim 
was also to study the other aspects of the children's proficiency in the language, which together 
with their grammatical and lexical competence determine their communicative competence. The 
level of proficiency was seen in relation to the child's linguistic background, i.e. his or her first 
language, language use within the family and among friends, as well as educational exposure to 
Saami. The investigation had the form of a longitudinal study. 

Fifteen children were selected for study, then in the 4th through 6th grade. The children had 
attained different levels of proficiencyin Saami. Eight had Saami as their first language, five had 
simultaneously acquired Saami and Swedish, and three had Swedish as their first language. 

Theories of language proficiency and of first and second language acquisition are 
summarized and form the theoretical frame for the dissertation. Also, a description of the Saami 
language and of its current situation is given, and studies of Saami which are relevant to the 
investigation are summarized. A survey is also presented of the use of Saami in education at 
different periods. The phonological, morphological and syntactic structure of Northern Saami, 
the variety of Saami spoken by the subjects, is presented. 

The results of the investigation into the children's proficiency are presented under four 
headings: (1) global aspects of linguistic proficiency, (2) pragmatic competence, (3) 
grammatical competence and (4) lexical mastery. 

The children's global proficiency in Saami was tested using four different methods, namely 
teacher evaluation, self evaluation, a correctness estimate and a cloze test. The results showed 
that teachers were largely in agreement as to which children have a high level of proficiency and 
which do not. The children's self evaluation suggests that the children estimated their 
proficiency in relation to their linguistic environment and not according to a common standard. 
The other methods clearly indicated which children had a low level of proficiency. 

The children's pragmatic competence was tested in two ways: in an oral interview, and by 
elicitated retellings of one folk legend and one video recorded sequence. The results showed 
that some children which according to other methods had a low proficiency in Saami had 
difficulty here as well. Some variation was found in the pragmatic competence of children with 
a high level of proficiency. 

A large set of tests and materials were used to study aspects of the children's grammatical 
competence. The linguistic phenomena studied were certain phonological processes, as well as 
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nominal and verbal inflection. In the nominal paradigm, the case morphology in the plural and 
singular were studied. In the verbal paradigm, the children's control of the present and past 
tenses, the conditional and imperative moods, as well as certain negated forms of verbs were 
studied. The results showed that children with Saami as their first language had no problems 
with the phonological processes tested. The others had varying degrees of difficulty with the 
same. The results also showed that the children had better command of singular than of plural 
case forms, and that children with a lower level of proficiency had special difficulty with plural 
forms. Some children had generally a very good grammatical competence, while others had 
difficulties with some forms. Among the verb forms, most children had difficulties with the 
dual forms. Children at a low level of proficiency had problems with most of the verbal forms. 
Many children had particular difficulties in using the conditional and the third person 
imperative. The results showed a very clear hieararchy among the investigated inflected forms, 
with very little variation. The increase in proficiency which was observed during the 
investigation followed this hierarchy to a very large degree. 

Lexical mastery was tested using a list consisting of 200 lexical items selected from a word 
list for school use. The subjects' command of these lexical items was tested on two occasions. 
Two patterns were evident in the results. Firstly, while all children had acquired more lexical 
items on the second test occasion, children with Swedish as their first language tended to forget 
some of the items they had mastered on the first occasion. This latter pattern was not evidenced 
among the children with Saami as their first langague. Secondly, the acquisition of lexical items 
was systematic in a certain sense, in that certain words and word forms were evidently acquired 
in a particular order. 

The dissertation discusses the children's proficiency from the perspective of Saami as a 
minority language in a context of language change. This means that the language is used to a 
very little extent outside the circle of intimate family and friends, which in turn has 
consequences for languge development. For instance, the fact that the language is not used in 
education is likely to have effects on the proficiency of the children, so that certain children will 
never attain adult control of the language. The present study strongly supports recent 
assessments of the position of the Saami language in Sweden, namely that a language change 
from Saami to Swedish is taking place. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Korrekthetsbedömning 

1. Saras lea okta viellja. 
2. Sis ledje guokte beana. 
3. Sara ja Lasse borret guoli. 
4. Jâvregâttis leat fatnasat. 
5. Godiid meaddel golga jogat. 
6. Câhceloddi éivggaidisguin vuojada luovttas. 
7. Sii gâvdne Lasse oaddime. 
8. Lasse viezzâ boaldinmuorat. 
9. Eadni dahkâ dola âjagâddâi. 
10. Åhkku, eadni ja Sarà £oaggâ lâttagiid. 
11. Lasse maid liiko mielkki. 
12. Girkogilis eadni oastâ mânâide biktasiid. 
13. Girdde lottas, girdde guhkâs! 
14. Ijat ledje seavdnjat. 
15. Ah££i njuowâ borranboazu. 
16. Juovlabasiid galgâ orrut râfis. 
17. Imaslas joavku bohtet sisa. 
18. Muhtumin firret fasttes bâvttiin vulos. 
19. Mii mâisttaseimmet dan girkes ëâzi. 
20. Mârjâ ii àâllâ reiwe. 

Bilaga 2 

Global textkomplettering 

Oktii leai garjâ deaivân sâmesiidii. Luovi (1) ledje vuosttât goikame. 
Garjâ dohppii vuosttâ (2) girddii dainna guhkâs meahccâi. Ja son (3) 

muorraoaksâi ja borragodii. Rieban maid leai (4) 
borrosa. Son âiccai garjjâ muoras. "Don (5) leat èâppat dieiguin ö-
âhppes dolggiiguin. Dusse (6) go it mâhte lâvlut", dajai rieban. 

(7) cakkastii njâlmmis ja ruqkalii. "Gal han (8) 
mâhtân lâvlut", son dajai. Muhto de (9) jur juste nu movt rieban leai 
(10) . Vuostâ gahëai vulos. Rieban dohppestii dan (11) -

ruohtastii eret. "Fasti be dus lea (12) ja fasttit leat du dolggit. 
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Ja (13) leat vel ies nu jalla, èuorwui (14) 
Garjâriehpu dasa bâzii guoros njalmmiin (15) 

garjäi. 

Bilaga 3 

Nominativ pluralis 

1. guolli: Ledje olu  
2. duollji: Ledje olu _ 
3. luokta: Ledje olu  
4. boazu: Ledje olu  
5. eadni: Ledje olu  
6. sabet: Ledje olu  
7. gâvpot: Ledje olu _ 
8. olmmâi: Ledje olu _ 
9. gahpir: Ledje olu _ 
10. suolu: Ledje olu _ 
11. oabbâ: Ledje olu _ 
12. fierbmi: Ledje olu 
13. eamit: Ledje olu _ 
14. vielppis: Ledje olu 
15. olmmos: Ledje olu 
16. âddjâ: Ledje olu _ 
17. beahci: Ledje olu _ 
18. beana: Ledje olu _ 
19. bealgi: Ledje olu _ 
20. veazir: Ledje olu _ 
21. ratkin: Ledje olu _ 
22. ustit: Ledje olu  
23. âibmi: Ledje olu _ 
24. gielis: Ledje olu  
25. cizas: Ledje olu  

Bilaga 4 

Kasusformer i singularis 

1. gârdi: Eallu lea  
2. loddi: Mon oainnân  
3. eadni: Su leai gâvppis 
4. mearra: Son vulggii  
5. goahti: Mon dahken dola  
6. ahòèi: Diet lea mu beana. 
7. bâlkâ: Logi ruvnnu oaòàut  
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8. meahcci: Dat ruohtai  
9. âksu: Son ëuolastii  
10. loavku: Beana nadui  
11. diewâ: Goahti lea nalde. 
12. eallu: Sii bukte éorraga 
13. dâllu: Sus bâzii rabas  
14. niibi: Mon dahken râiggi. 
15. biergu: Mon liikon  
16. jâbmi: Rieban dagai iezas  
17. bârdni: leai odda biila. 
18. goahti: Mii ceggiimet dasa  
19. giella: Njoammil vavddai  
20. muorra: Son leai dahkan râiggi. 

Bilaga 5 

Kasusformer i pluralis 

1. geadggit: Leai muohta nalde. 
2. miesit: Son leai oaidnân doppe. 
3. vârit: Leai muohttân  
4. biillat: Got sii dohko ledje beassan? Sii ledje vuodjân dohko. 
5. bârtnit: ledje odda sabehat. 
6. guolit: Mii leimmet bivdime 
7. mânât: gâpmagat ledje njuoskan. 
8. stâlut: Mânât balle  
9. àoarwit: Mânât stohket  
10. guossit: Son attii biepmu. 

Bilaga 6 

Diminutivformer i nom sg 

1. guolli: Doppe leai unna 
2. luokta: Doppe leai unna 
3. boazu: Doppe leai unna 
4. sabet: Doppe leai unna 
5. nâllu: Doppe leai unna 
6. olmmâi: Doppe leai unna _ 
7. gahpir: Doppe leai unna 
8. suolu: Doppe leai unna 
9. oabbâ: Doppe leai unna 
10. fierbmi: Doppe leai unna _ 
11. vielppis: Doppe leai unna _ 



12. âddjâ: Doppe leai unna 
13. beahci: Doppe leai unna 
14. beana: Doppe leai unna 
15. bealgi: Doppe leai unna 
16. veazir: Doppe leai unna 
17. ustit: Doppe leai unna _ 
18. loddi: Doppe leai unna _ 
19. gâvpot: Doppe leai unna 
20. balva: Doppe leai unna _ 

Bilaga 7 

Diminutivformer i ack sg 

1. guolli: Mon oainnân unna 
2. luokta: Mon oainnân unna _ 
3. boazu: Mon oainnân unna 
4. sabet: Mon oainnân unna 
5. nâllu: Mon oainnân unna 
6. olmmâi: Mon oainnân unna 
7. gahpir: Mon oainnân unna _ 
8. suolu: Mon oainnân unna 
9. oabbâ: Mon oainnân unna 
10. fierbmi: Mon oainnân unna 
11. vielppis: Mon oainnân unna 
12. âddjâ: Mon oainnân unna _ 
13. beahci: Mon oainnân unna _ 
14. beana: Mon oainnân unna _ 
15. bealgi: Mon oainnân unna _ 
16. veazir: Mon oainnân unna _ 
17. ustit: Mon oainnân unna 
18. loddi: Mon oainnân unna 
19. gâvpot: Mon oainnân unna 
20. balva: Mon oainnân unna 

Bilaga 8 

Indikativ presens 

(cuoigat 'åka skidor'). 

Lâsse vuolgâ àuoigat. "Mon Jovnna lusa", lohkâ son eadnâsis. "Ja de 
moai suinna Mâreha lusa. 
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Lasse vuohèàan geahèéame herggiid. Ja de maqqil son vuolgâ Jovnna 
lusa. De soai ovttas Mâreha lusa. 
"Mii gilwu don beazi râdjâi", lohkâ Maret. 
Sii nu johtilit ahte muohta suovasta, ja bohtet goase oktanaga beazi 
râdjâi, ii leat go Jovnna gii veahâ bâzâhallâ. "Doai dego rievssahat 
girdet", lohkâ son Lâssii ja Mârehii. "Ja don dego skire, lohkâ Lasse 
Jovnnii. 

Lâsse àhàài boahtâ meahcis ja oaidnâ mânâid ëuoigame gilwu ja de lohkâ: "Dii  
dego livëëii dolla badas. 

Bilaga 9 

Indikativ preteritum 

(viehkat 'springa'). 

Ikte Lâsse àiehkâi dâlu duohkâi, go oinnii Jovnna ja Mâreha boahtime 
su lusa. Soai su magis ja go jovssaiga, de jearai Jovnna Lâsses: "Gosa 
don eske nu ?" 
"Mon oidnen njoammila ja mon dainna gilwu ja dat bâzii dasânaga go 
mon viehkalin", logai Lâsse. "Muhto manin doai mu maqis?" 

"Moai ean viehkan du magis. Moai rievssahiinna gilwu ja leimme jura 
joksame", logai Mâret. 
"Rievssaha gal doai guovttis eahppi beasa oaidninmuddui ge", logai Jovnna. 

De sii golmmas dâllui sisa. Eadni àohkahii gievkkanis beavdeguoras 
ja leai geahëèame olggos. "Guovzzas go ballâidet, go dii nu johtilit  
deike", jearai eadni mânâin. 

"Lâsse ja Mâret oinniiga rievssaha ja ballâiga das ja de mii sisa", logai 
Jovnna mojunjâlmmiin. 

Bilaga 10 

Konditionalis 

(vuolgit 'fara iväg', doalvut 'föra iväg', vuodjit 'köra'). 

(vuolgit) 
Lâsse ëohkaha beavdeguoras ja geahëëâ olggos. 
"Jus ii livrèe nu àoaskkis, de mon Jovnna lusa", lohkâ son eadnâsis. 
"Jus Jovnna lividi dâppe, de moai Mâreha lusa", lohkâ Lâsse ja ge-
ahà£â olggos lâserâigge. 
Gai dâidâ lâikodat joksan du", lohkâ eadni, "jus it livé£e nu lâiki, de don -

dakkavide Jovnna lusa ja de doai ovttas Mâreha lusa. 
{doalvut) 
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Lasse geahëôâ ain olggos ja de lohkâ: 
"Jus ahòtì livè&i goadeluhtte, de son mu skohteriin Jovnna lusa." 
"De dal", lohkâ eadni mojonjalmmiin. "Gal dâiddat iezat givttain dohko mannat, jus juo 
âigut." 

(vuolgit) 
"Jus moai Jovnnain livéèiime Mâreha luhtte ja mus skohter, de mii 
skohteriin vuodjit varrai", lohkâ Lasse. 

(vuodjit) 
"Jus dis skohter, de dii lagamus soagi njeaiga", lohkâ eadni. 
"Jus Jovnnas ja Mârehis maid livèèii goappasagain skohter, de soai mu 
maqis vârrâi", lohkâ Lâsse. 
"Heaitte hal niegadeames ja viezzal munnje muoraid sisa, galggan âlgit lâibut." 

"Jus duoin mânâin livàèii skohter, de sii dainna ija beaiwi olles guhkes 
dâlwi", lohkâ eadni go âh£ëi boahtâ ruoktot. 

Bilaga 11 

Imperativ 

(boahtit 'komma', vuolgit 'fara iväg', mannat 'gå, fara', vuodjit 'köra'). 

(boahtit) 
Lâsse riqge Jovnnii ja lohkâ: " mu lusa, beasat oaidnit mu vielpâ!" 
"Oazzu go Märet maid éuowut, jearrâ Jovnna. Lâsse lohkâ: "Na fal son 
nai jus hâliida". 
Lâsse èuozzu juo olggobealde dâlu, go Mâret ja Jovnna boahtiba ja son lohkâ sudnuide: 
" hal sisa geahàèat mu vielpâ!" 
De sii mannet sisa. Lâsse mannâ de viezzame muorrabinnâ, mas goit lea veahâ ge vielpâ 
hâpmi. 
"Diet go lea du vielppis", lohkâ Jovnna. "Ja munnos leai nu hoahppu deike." 

(1vuolgit) 
Moadde vahkku maggil riqge Jovnna Lâssii ja lohkâ: " Mâreha lusa! Son 
lea ozzon skohtera âhdstis ja lea dainna vuodjime olgon. Son lohpida munno maid 
vuodjit dainna", lohkâ Jovnna. 
Dal oazzu Lâsse hoahpuid, go skohtera beassâ vuodjit. 

(Jmannat) 
"Gosa sus nu hoahppu", jearrâ eadni âhèis. "Son jearai jus soai Jovnnain oazzuba mannat 
Mâreha lusa skohtera vuodjit", lohkâ âh58ëi. 
"Na fal jus juo hâliideaba, muhto eai suige mânât beasa skohteriin 
vuodjit", lohkâ eadni. 
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De go Lasse boahtâ Mâreha lusa, lea Jovnna juo doppe. Lasse geahéäa juohke guvlui 
birra ja de jearrâ: "Gos dat skohter lea?" 
"Mon lean väldan dan sisa, vâi du vielppis sâhttâ èohkahit dan nalde", lohkâ Maret ja 
boagusta. 

(vuolgit) 
De lohkâ Maret sudnuide: " ëierastit!" Ja nu sii dahket. Go leat ëierastan 
oba gaskka, de gullo Lasse eadni àuorvume mânâide: 
(boahtit) 

borrat! Ja de mânât àuiget dohko. 

(vuodjit) 
De go leat borran, lohkâ Lâsse eadnâsis, ahte don nuppi gili mânât besset vuodjit 
skohtera vaikko eai leat vel deavdân 16 jagi. "Eat go mii maid oaàào vuodjit skohtera?" 
Eadni vâstida: " vaikko eai livrée go deavdân 6 jagi, muhto dii goit ehpet 
beasa vuodjit easka go lehpet deavdân 16 jagi." 

Bilaga 12 

Negeringsformer 

(juhkat 'dricka', borrat 'äta'). 

1. Mon jugan mielkki. Mon àâzi. 
2. Son borrâ guoli. Son bierggu. 
3. Ikte mon borren bierggu. Ikte mon guoli. 
4. Ikte son jugai èâzi. Ikte son mielkki. 
5. Mon lean borran guoli. Mon bierggu. 
6. Son leai juhkan mielkki. Son £âzi. 
7. Mon ledjen borran bierggu. Mon guoli. 
8. Son livàèii borran guoli. Son bierggu. 
9. Bora bierggu! guoli! 
10. Juhket gâfe! gâfe! 

Bilaga 13 

Satskonstruktion 

1. muitaleamen âhôài birra leai goadi 

2. leai muhto sudnos bargu ollu 

3. âlggii bargat doppe son 
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4. vâlddii âirruid Mâret gis de 

5. ja bierggu vuossai gâfe basii àhàèi 

6. leai losses sus noaddi 

7. nu boazu go sâhtii geahëëalii bures 

8. biddjon lâsiid leai gov£àas ovdii 

9. bâniide gal beassan eaba han du leat 

10. Mâret dan stoagai botta 

Bilaga 14 

Ordidentifikation 

Inom parentes anges här ordklass. 
biwil (a) dânset (v) 

âbas (a) boardda (s) darvehit (v) 
âhàeseatni (s) bohkkut (v) dâvistit (v) 
âicil (a) borjjas (s) dealsat (v) 
âkrju (s) botnjat (v) dievas (a) 
alddas (s) boqkalit (v) dimâdas (s) 
allat (a) buktit (v) divrras (a) 
amas (a) buoidi (a) doalpa (s) 
ârrit (v) buorre (a) dohkket (v) 
ârvu (s) caggat (v) doron (a) 
assut (v) cegget (v) dovdat (v) 
âvdin (a) cohki (s) dubmehallat (v) 
bâbur (s) dahkat (v) dulvi (a) 
baggat (v) ëâbbodat (s) duohta (s) 
bâhkadit (v) àâihni (s) eahpidit (v) 
bâikkolas (a) òatnat (v) eannâhit (v) 
bâlkestit (v) àavget (v) einnostit (v) 
basset (v) àeavzi (s) falli (s) 
bâvkkihit (v) àielggas (a) fasti (a) 
bearpmet (s) àiktit (v) fierttudit (v) 
berostit (v) òoaskkis (a) fuolki (s) 
biedggus (a) ëohkut (v) gâddi (s) 
bihcebâhci (s) dugget (v) gâgirdit (v) 
bilidit (v) diopma (s) gaikut (v) 
birget (v) èuorvut (v) gâmahit (v) 
bissut (v) dajaldat (s) garru (s) 
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gaskaoapmi (s) moalki (s) suhttat (v) 
geahëi (s) mokkirdit (v) suoidni (s) 
geardi (s) muhttohallat (v) suonjar (s) 
giehpa (s) muohta (s) suowa (s) 
gierdat (v) muvra (s) seaigat (a) 
giittolas (a) nâlli (s) slaggat (v) 
girdit (v) navet (s) slivgut (v) 
goallut (v) niesti (s) snjalzut (v) 
golgu (a) njâlbmi (s) uhkidit (v) 
guodohit (v) nj ammat (v) vâidalit (v) 
guorahit (v) njelot (s) vâiwidit (v) 
guovlu (s) njuolggus (s) valli (a) 
guzza (s) nohkat (v) varas (a) 
hâllat (v) nuohtta (s) vârdât (v) 
headju (a) nuppâstit (v) vâzzit (v) 
healpu (a) oahppat (v) vassi (s) 
hellodagat (s) oamis (a) veahtit (v) 
hirret (v) oatni (s) veallânit (v) 
horsta (s) osku (s) veiggodit (v) 
illudit (v) prentet (v) vielti (s) 
ivnneheapme(a) râfi (s) viezzat (v) 
jallat (v) râigat (v) viidânit (v) 
jâvkat (v) rastet (v) vudolas (a) 
joavdat (v) reagganit (v) vuodjut (v) 
joh ti t (v) riehèut (v) vuoiddas (s) 
juohkit (v) rihpastit (v) vuollânit (v) 
juowa (s) roaddi (s) vuorbâdus (s) 
lâdju (s) rohttet (v) vuostâ (s) 
lâikkohallat (v) ruohkkat (v) vuovdi (s) 
lâvttas (a) ruovdegâqga (s) 
lâsmat (a) sâibu (s) 
lihkkat (v) sâpmi (s) 
liisku (s) savdnjit (v) 
loahppa (s) seaigat (v) 
loddi (s) seavdda (a) 
lodjut (v) siepman (s) 
loggat (v) sillet (v) 
lozzet (v) sirdit (v) 
luoddanit (v) skâva (s) 
luondu (s) skoahcat (v) 
mâddu (s) smoldanit (v) 
mâistot (v) soadgu (s) 
mannat (v) sodjat (v) 
mâtki (s) sorrat (v) 
mearkkalas (a) spiidni (s) 
miehtâlat (s) stezzet (v) 
miessadat (s) stuh£at (v) 
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Bilaga 15 

Sägen 

Rieban ja garjâ 

Go ipmil sivdnidii lottiid, de sivdnidii nu hearvan ja èâbbân go sii leat dal. De son luittii 
olggos girdit visot lottiid, ja de luittii njuvéòa ja éuotnjâga. 
Gâhkkor oinnii, ahte dain leat èâppa juolggit. De vuosehii Ipmil gâhkkorii, ahte "dât 
juolggit dutnje galget leat". De nimmorisgodii gâhkkor Ipmila vuostâ, ahte manne galget 
sutnje nu fasttes juolggit? "Cuotnjâgis leat mihâ àâbbâbut go diet mat munnje galget." 
Ja de ii âigon fuollat daid julggiid, ja de suhtai ja girdilii julggiidhaga. Ipmil fuomâsii, 
ahte son vuolgâ julggiidhaga, dohppii daid julggiid ja bidjalii sutnje bahtii gitta. Dainna 
leat dal gâhkkoris badas juolggit, ii ge goastta vâzzit. 

Bilaga 16 

Muntlig intervju 

(Med svensk översättning.) 

1. Maid don borret ikte beaivebiebmun? 'Vad åt du till middag igår?' 
2. Man bibmui don liikot buoremusat? 'Vilken mat tycker du bäst om?' 
3. Maid don lâvet dahkat maijrjil skuvlla? 'Vad brukar du göra efter skolan?' 
4. Maid don ikte dahket? 'Vad gjorde du i går?' 
5. Maid don âiggut dahkat otne eahkedis? 'Vad tänker du göra ikväll?' 
6. Mii leai somâmus dâhpâhus mannan dâlvvi? 'Vilken var den roligaste händelsen förra 
vintern?' 
7. Maid don dagasit jus vuoittâsit 100 000 ruvnnu? 'Vad skulle du göra om du skulle vinna 
100 000 kronor?' 
8a .Jus don vuoittâsit mâtkki guoktâsii Amerihkii, gean don vâlddâsit mielde? 'Om du skulle 
vinna en resa till Amerika, vem skulle du ta med dig?' 
8b. Maid doai doppe dagaseidde? 'Vad skulle ni (två) göra där?' 
9. Go du lusa bohtet guokte ustiba, got don gohcut sudno cohkkedit? 'Tänk dig att du får 
besök av två kamrater, hur ber du dem sätta sig ner.' 
9. Maid lea du mielas gait dehâleamus mâhttit dân mâilmmis? 'Vad tycker du är viktigast 
att kunna här i världen?' 
10. Got don anat buorre ustit galggâsii leahkit? 'Hur tycker du att en bra kamrat skall 
vara?' 
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Bilaga 15 

Sägen 

Rieban ja garja 
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Bilaga 16 

Muntlig intervju 

(Med svensk översättning.) 

1. Maid don borret ikte beaivebiebmun? 'Vad åt du till middag igår?' 
2. Man bibmui don liikot buoremusat? 'Vilken mat tycker du bäst om?' 
3. Maid don lâvet dahkat marjrjil skuvlla? 'Vad brukar du göra efter skolan?' 
4. Maid don ikte dahket? 'Vad gjorde du i går?' 
5. Maid don åiggut dahkat otne eahkedis? 'Vad tänker du göra ikväll?' 
6. MU leai somâmus dâhpâhus mannan dâlvvi? 'Vilken var den roligaste händelsen förra 
vintern?' 
7. Maid don dagasit jus vuoittâsit 100 000 ruvnnu? 'Vad skulle du göra om du skulle vinna 
100 000 kronor?' 
8a. Jus don vuoittâsit mâtkki guoktâsii Amerihkii, gean don vâlddâsit mielde? 'Om du skulle 
vinna en resa till Amerika, vem skulle du ta med dig?' 
8b. Maid doai doppe dagaseidde? 'Vad skulle ni (två) göra där?' 
9. Go du lusa bohtet guokte ustiba, got don gohcut sudno cohkkedit? 'Tänk dig att du får 
besök av två kamrater, hur ber du dem sätta sig ner.' 
9. Maid lea du mielas gait dehâleamus mâhttit dân mâilmmis? 'Vad tycker du är viktigast 
att kunna här i världen?' 
10. Got don anât buorre ustit galggâsii leahkit? 'Hur tycker du att en bra kamrat skall 
vara?' 
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Bilaga 17 

Självskattning 

Ange din egen förmåga i samiska respektive svenska. 

Utan några som helst Med mycket stora 
svårigheter svårigheter 

Jag talar samiska. x x x x x 
Jag skriver samiska. x x x x x 
Jag förstår talad samiska. x x x x x 
Jag läser (och förstår) samiska, x x x x x 

Utan några som helst Med mycket stora 
svårigheter svårigheter 

Jag talar svenska. x x x x x 
Jag skriver svenska. x x x x- x 
Jag förstår talad svenska. x x- x x x 
Jag läser (och förstår) svenska, x x x x x 

Bilaga 18 

Frågeformulär 

Flicka Pojke Årskurs 

la. Vilket språk lärde du dig tala först? 
Ib. Kunde du fler än ett språk innan du började skolan, och i så fall vilka? 
lc. Vilket/vilka språk talar du nu? 
ld. Vilket språk talar du bäst? 

2. Talar du samiska 

med din mamma? 
o alltid o oftast o lika ofta som ett annat språk 
med din pappa? 
o alltid o oftast o lika ofta som ett annat språk 
med dina syskon? 
o alltid o oftast o lika ofta som ett annat språk 

o ibland o aldrig 

o ibland o aldrig 

o ibland o aldrig 
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3. Talar du svenska 

med din mamma? 
o alltid o oftast o lika ofta som ett annat språk o ibland o aldrig 
med din pappa? 
o alltid o oftast o lika ofta som ett annat språk o ibland o aldrig 
med dina syskon? 
o alltid o oftast o lika ofta som ett annat språk o ibland o aldrig 

4. Talar du samiska 

med dina vänner? 
o alltid o oftast o lika ofta som ett annat språk o ibland o aldrig 
med din bästa vän? 
o alltid o oftast o lika ofta som ett annat språk o ibland o aldrig 

5. Vilket språk talar du för det mesta på rasterna? 
o alltid samiska o oftast samiska o lika ofta samiska och svenska o samiska ibland o 
aldrig samiska 

6. Vilket språk lärde du dig att läsa först? 

7. Hur ofta läser du samiska (svenska) tidningar under din fritid? 
o varje dag o minst en gång i veckan o minst en gång i månaden o aldrig 
8. Hur ofta läser du samiska (svenska) böcker (ej skolböcker) under din fritid? 
o varje dag o minst en gång i veckan o minst en gång i månaden o aldrig 

9. Lyssnar du på samiska (svenska) radioprogram under din fritid? 
o varje dag o minst en gång i veckan o minst en gång i månaden o aldrig 

10. Tittar du på samiska (svenska) TV-program under din fritid? 
o varje dag o minst en gång i veckan o minst en gång i månaden o aldrig 
11. Hur mycket undervisning i samiska har du fått i skolan? 

åk 1 ....vtr åk 2 ....vtr åk 3 ....vtr 
åk 4 ....vtr åk 5 ....vtr åk 6 ....vtr 

11. Hur mycket undervisning på samiska har du fått i s kolan? 

Ange ungefärligt antal veckotimmar! 
åk 1 ....vtr åk 2 ....vtr åk 3 ....vtr 
åk 4 ....vtr åk 5 ....vtr åk 6 ....vtr 
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12. I vilka ämnen har du fått mest undervisning på samiska: 

1. 2. 3. 

Bilaga 19 

Föräldraenkät 

Besvara följande frågor (i tillämpliga delar) så noggrant som möjligt. Ditt/ert barn benämns 
A i enkäten. 

Språkanvändning under A:s uppväxttid. 

1. Vilket språk använde olika familjemedlemmar (i samtal) med A under uppväxttiden? 
Markera med ett X. (Ange annat språk, t ex finska, om det användes.) 

alltid oftast lika ofta oftast alltid 
samiska samiska sam/sve svenska aen&a 

modern då A var 
0-2 år 
3-6 år — — — 
7-9 år — — — 
fadern då A var 
0-2 år 
3-6 år 
7-9 år 
syskonet/syskonen då A var 
0-2 år - - -
3-6 år - - -
7-9 år - - -

(Markera eventuellt olika för olika syskon.) 

Vilka talade samiska med A? 
2a. Ange vilka personer som dagligen eller nästan dagligen talade samiska med A under 
uppväxttiden. (Ange t ex mor, far, syskon, moster, granne, lekkamrat, etc). 

Då A var 

0-2 år: 
3-6 år: 
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7-9 år: 

2b. Ange vilka personer som ofta (t ex någon gång i veckan) talade samiska med A under 
uppväxttiden. (Ange t ex mor, far, syskon, moster, granne, lekkamrat, etc). 

Då A var 

0-2 år: 
3-6 år: 
7-9 år: 

Vilka talade svenska med A? 

3a. Ange vilka personer som dagligen eller nästan dagligen talade samiska med A under 
uppväxttiden. (Ange t ex mor, far, syskon, moster, granne, lekkamrat, etc). 

Då A var 

0-2 år: 

3-6 år: 
7-9 år: 
3b. Ange vilka personer som ofta (t ex någon gång i veckan) talade samiska med A under 
uppväxttiden. (Ange t ex mor, far, syskon, moster, granne, lekkamrat, etc). 

Då A var 

0-2 år: 

3-6 år: 

7-9 år: 

Barnets språkkontakt. 

Besvara antingen 4 eller 5. Skriv på baksidan om utrymmet inte räcker. 

4. Om samiska var A:s förstaspråk ( =det språk som hon/han först började tala), besvara 
följande frågor: 

a) Hur gammal var A då hon/han först kom i daglig (eller nästan daglig) kontakt med 
svenska språket? 

b) På vilket sätt kom A först i d aglig (eller nästan daglig) kontakt med svenska språket? 
(Ange t ex genom familjemedlem hemma, genom lekkamrater ute, släktingar på besök, 
etc). 
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c) Fanns det någon period under A:s uppväxxtid då hon/han vägrade eller var ovillig att 
tala samiska? Om ja, när inföll den perioden? 

5. Om svenska var A:s förstaspråk ( = det språk som hon/han först började tala), besvara 
följande frågor: 

a) Hur gammal var A då hon/han först kom i daglig (eller nästan daglig) kontakt med 
samiska språket? 

b) På vilket sätt kom A först i daglig (eller nästan daglig) kontakt med samiska språket? 
(Ange t ex genom familjemedlem hemma, genom lekkamrater ute, släktingar på besök, 
etc). 

c) Fanns det någon period under A:s uppväxttid då hon/han vägrade eller var ovillig att 
tala svenska? Om ja, när inföll den perioden? 

Bilaga 20 

Bedömningsmall 

Språkprov nr 

Vokabulär: 

X använder ett 
litet ovarierat /--/—/—/---/—/—/ 
ordförråd 

Komplexitet: 
x's språk är 
mycket enkelt /—/—/—/—/—/---/ 

Korrekthet: 

X gör många 
grammatiska /—/—/—/—/—/—/ 
fel 

X använder ett 
stort varierat 
ordförråd 

x's språk är 
mycket ut
vecklat 

X gör inga 
grammatiska 
fel 
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Flyt: 

X har stora 
svårigheter 
att tala 
flytande 

X talar 
helt 
flytande 

Röst: 

x's röst låter 

osäker /—/—/—/—/—/—/ säker 

dyster giad 

otrevlig trevlig 

Dialekt: 

jag är inte jag är 
särskilt mycket 
bekant med /—/—/—/—/—/—/ bekant med 
x's dialekt x's dialekt 

Bilaga 21 

Frekvensordlista 

Inom parentes anges ordklass (s= subst, a= adj, v= verb) och därefter antal barn som 
behärskade varje ord. 

vuostâ (s) 15 bâbur (s) 15 oahppat (v) 13 
viezzat (v) 15 £oaskkis (a) 15 nj ammat (v) 13 
vazzit (v) 15 suowa (s) 14 jâvkat (v) 13 
sapmi (s) 15 spiidni (s) 14 gierdat (v) 13 
njâlbmi (s) 15 mannat (v) 14 fasti (a) 13 
muohta (s) 15 girdit (v) 14 duohta (s) 13 
maistot (v) 15 buoidi (a) 14 dovdat (v) 13 
loddi (s) 15 vâiwidit (v) 13 divrras (a) 13 
dånset (v) 15 suoidni (s) 13 buktit (v) 13 
dahkat (v) 15 suhttat (v) 13 bissut (v) 13 
buorre (a) 15 sirdit (v) 13 bilidit (v) 13 
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vuoiddas (s) 2 loahppa (s) 10 muhttohallat (v) 
veallânit (v) 2 lâikkohallat (v) 10 mearkkalas (a) 
varas (a) 2 illudit (v) 10 hållat (v) 
valli (a) 2 headju (a) 10 guorahit (v) 
sâibu (s) 2 dulvi (a) 10 borjjas (s) 
rohttet (v) 2 doron (a) 10 biwil (a) 
râfi (s) 2 dajaldat (s) 10 èuopma (s) 
oatni 00 2 cegget (v) 10 slaggat (v) 
nohkat (V) 2 caggat (v) 10 vassi (s) 
lihkkat (v) 2 bogkalit (v) 10 vâidalit (v) 
juohkit (v) 2 basset (v) 10 uhkidit (V) 
j oh t it (V) 2 bâlkestit (v) 10 skoahcat (V) 
guovlu (s) 2 éielggas (a) 10 guodohit (V) 
giittolas (a) 2 vuodjut (v) 09 fuolki (s) 
geardi (s) 2 ruovdegaqga (s) 09 dâvistit (V) 
geahèi (s) 2 riehëut (v) 09 bâikkolas (a) 
gâmahit (v) 2 rastet (v) 09 âicil (a) 
gaikut (v) 2 niesti (s) 09 veiggodit (v) 
gâddi (s) 2 lozzet (v) 09 siepman (s) 
dievas (a) 2 juowa (s) 09 hellodagat (s) 
darvehit (v) 2 horsta (s) 09 eahpidit (v) 
botnjat (v) 2 guzza (s) 09 cohki (s) 
birget (v) 2 giehpa (s) 09 vudolas (a) 
berostit (V) 2 garru (s) 09 suonjar (s) 
amas (a) 2 bahkadit (v) 09 osku (s) 
òuorvut (v) 2 ârvu (s) 09 mâddu (s) 
iugget (v) 2 vuollânit (v) 08 lâvttas (a) 
£avget (v) 2 viidânit (v) 08 goallut (v) 
àatnat (v) 2 nuohtta (s) 08 âvdin (a) 
sodjat (V) 1 njuolggus (s) 08 âbas (a) 
smoldanit (V) 1 lasmat (a) 08 vielti (s) 
savdnjit (V) 1 ivnneheapme (a) 08 miehtâlat (s) 
râigat (v) 1 gâgirdit (v) 08 loggat (v) 
navet (s) 1 èohkut (v) 08 joavdat (v) 
muvra (s) 1 vårdat (v) 07 healpu (a) 
lodjut (v) 1 stuhëat (v) 07 eannâhit (v) 
dohkket (v) 1 stezzet (v) 07 bearpmet (s) 
bihcebâhci (s) 1 luondu (s) 07 assut (V) 
bavkkihit (V) 1 hirret (v) 07 âhàeseatni (s) 
allat (a) 1 fierttudit (v) 07 ^âihni (S) 
slivgut (v) 0 dubmehallat (v) 07 veahtit (V) 
vuovdi (s) 0 dimâdas (s) 07 skâva (S) 
sorrat (v) 0 boardda (s) 07 seavdda (a) 
sillet (V) 0 ëâbbodat (s) 07 seaigat (v) 
ruohkkat (v) 0 sealgat (a) 06 rihpastit (v) 
matki (s) 0 vuorbâdus (s) 06 njelot (s) 
luoddanit (v) 0 prentet (v) 06 nâlli (S) 

06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
04 
04 
04 
04 
04 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
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mokkirdit (V) Ol 
moalki (s) Ol 
liisku (s) Ol 
lâdju (s) Ol 
jallat (v) Ol 
golgu (a) Ol 
falli (s) Ol 
einnostit (v) Ol 
doalpa (s) Ol 
arrit (v) Ol 
alddas (s) Ol 
snjalzut (v) 00 
soadgu (s) 00 
roaddi (s) 00 
reagganit (v) 00 
oamis (a) 00 
nuppâstit (v) 00 
miessadat (s) 00 
gaskaoapmi (s) 00 
dealsat (v) 00 
bohkkut (v) 00 
biedggus (a) 00 
baggat (v) 00 
akgu (s) 00 
äktit (v) 00 
èeavzi (s) 00 
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