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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
 
Svensk lag fastslår att talare av nationella minoritetsspråk har stöd att använda, utveckla 
och bevara sitt språk. Speciellt ska barns möjligheter att lära, utveckla och använda 
modersmålet främjas. Det saknas logopediska bedömningsmaterial på flera av språken, 
bland annat för det sydsamiska språket. 
 
Mål 
 
Målet med studien var att framställa ett fonemtest för barn som talar sydsamiska. Det ska 
följa de svenska lagarna och stödja barns möjligheter att lära och utveckla sitt modersmål. 
Fonemtestet ska även göra det möjligt för logopeder att anpassa intervention vid 
uppvisade fonologiska svårigheter till det sydsamiska språket. 
 
Metod 
 
Analys av sydsamiskans fonetik och fonologi utgjorde grunden för de distinktioner som 
togs med i fonemtestet. Ord hämtades från ordböcker. Bilder fotograferades samt togs 
från källor med fri distribution. Fonemtestet utprovades på två talare av sydsamiska; en 
vuxen och på ett 4:6 årigt barn.  
 
Resultat 
 
Det sydsamiska fonemtestet bygger på bildbenämning och ger en analys av uttalet i 
isolerade ord. Fonemtestet undersöker produktion av konsonanter, konsonantkluster och 
förekomst av fonologiska processer. Fonemtestet innehåller 91 bilder och 93 ord. 
 
Slutsatser 
 
Resultatet blev ett fonemtest som kan användas av logopeder oavsett tidigare kunskaper i 
det sydsamiska språket. Utprovning av fonemtestet visade att resultatet från den 
fonologiska analysen är relevant i den kliniska situationen. Fonemtestet är det första 
logopediska bedömningsverktyget på sydsamiska.  
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Ordlista 
 
Arvsspråk………………………………………….Ordet syftar till en tvåspråkig talare som har ett 

annat modersmål än den omgivande majoriteten. 
Jämför engelskans ”heritage language”. 

 
Kross-lingvistiska effekter…………………..Kan även benämnas tvärspråkligt inflytande. 

Exempel är transfer och undvikande. 
 
L1……………………………………………………..Det första språket som tillägnas. 
 
L2…………………………………………………….Det andra språket som tillägnas. 
 
Fonologiska förenklingsprocesser….…….Förenklingar av ljudstrukturen om förekommer i  

barnspråk. Kan delas upp i syntagmatiska och  
paradigmatiska processer. Syntagmatiska  
processer är kontextkänsliga och uppstår då  
grupper av segment påverkar varandra,  
exempelvis assimilationer, strykning av pretonisk 
stavelse, förenkling av konsonantkluster. 
Paradigmatiska processer är kontextberoende och 
påverkar enskilda språkljud. Exempel på 
paradigmatisk processer är dentalisering, 
klusilering och h-sering. 

 
Stavelse………………………………………..…..Jämför engelska syllable. En stavelse består av en  

stavelsekärna, vanligtvis en vokal. Eventuella  
konsonanter före stavelsekärnan kallas ansats  
och eventuella konsonanter efter kallas koda. 

 
Fonetik och fonologi ………………………….Vetenskaper som studerar ljudsystemet i språk.  

Det som skiljer fonetik från fonologi är det fokus 
ur vilket dessa studeras.  

 
Fonem………………………………………………Språkljud som har en betydelseskiljande funktion.  

Fonem markeras i texten med snedstreck, 
exempelvis /v/.  

 
Allofoner ………………………………………….Begreppet syftar till hur fonemen realiseras, det  

vill säga hur ett fonem kan uttalas. Exempelvis kan 
fonemet /v/ i sydsamiska realiseras som [w] eller 
[v]. 

 
Komplementär distribution…………….….När en allofon används i vissa kontexter och en  

annan i andra. Som exempel har det svenskan 
fonemet /æ/ två allofoner [ɛ] och [æ]. Fonemet 
realiseras med ett öppnare uttal när det 
förekommer i kontexten före /_r/, jämför [hær] 
med [hɛst]. 
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Minimala par…………………………………….Ordpar där endast ett ljudsegment ger orden  
skilda betydelser. Exempelvis kaka-baka, hand-
tand.  

 
Omljud…………………………………………….Omljud innebär att vokalen i ordstammen ändrar  

                        kvalité vid vissa böjningsformer. 
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Introduktion 
 
Det sydsamiska språket är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Det talas av mellan 
600 till 1000 personer bosatta i Sverige och Norge (Sametinget, 2008; Statsministerens 
kontor regjeringen, 2014; Kroik, 2016) och det går att med största sannolikhet säga att 
samtliga talare är tvåspråkiga och även talar majoritetsspråket i samhället, M. Vinka 
(personlig kommunikation, 5 maj, 2017). Sveriges språklagar betonar att de nationella 
minoritetsspråken ska skyddas och att barns möjligheter att lära och utveckla sitt språk 
framförallt ska främjas. För närvarande saknas det logopediska bedömningsverktyg på 
sydsamiska vilket innebär att barn inte kan erbjudas logopediska insatser på språket. Det 
här arbetet syftar till att skapa ett fonemtest på sydsamiska för att följa de svenska lagarna 
och stödja barns möjligheter att lära och utveckla sitt modersmål. Det ska erbjuda barn 
som talar sydsamiska logopedisk uttalsbedömning på språket och göra det möjligt för 
logopeder att anpassa intervention vid uppvisade fonologiska svårigheter till språket. 

 

Bakgrund 
 
Sydsamiska är ett av flera samiska språk och talas främst i de delar av Sápmi som märkts 
ut i Figur 1. Det samiska folket har erkänts som ursprungsbefolkning i Sverige 
(Sametinget, 2008; Karker, Lindgren & Løland, 1997) och i svensk lag har språken status 
som nationella minoritetsspråk. Todal (2007) har undersökt talares attityder till det 
sydsamiska språket och såg att talarna starkt värnar om sitt språk. Deltagarna i studien 
visade genomgående en önskan om att språket ska vitaliseras och att deras barn ska bli 
skickliga talare av språket. Sydsamiska finns i UNESCOS, Atlas of the World’s Languages 
in danger, lista över hotade språk (UNESCO, 2017). Situationen idag pekar dock på att 
antalet talare ökar till följd av att fler väljer att föra språket vidare till sina barn (Todal, 
2007). 

 Nationella minoritetsspråk regleras enligt språklagen (SFS 2009:600) och lagen om  
nationella minoritetsspråk (SFS 2009: 217). Lagarna fastslår att talare har rätt att 
använda, utveckla och bevara sitt språk och sin kulturella identitet. Vidare säger lagarna 
att det offentliga har ett stort ansvar att stödja och skydda minoritetsspråken. Lagarna 
fastslår även att framförallt barns möjligheter att lära, utveckla och använda modersmålet 
stödjas, vilket även står i FNs barnkonvention (Artikel 30). Samtliga samiska språk, finska 
och meänkieli omfattas även av ett extra starkt lagligt skydd i vissa så kallade 
förvaltningskommuner. Förvaltningskommuner är kommuner belägna i de områden som 
språken har geografiska och historiska anknytningar till (Sveriges riksdag, 2009).  

Patientlagen (SFS 2014:821) framhäver att hela befolkningen ska erbjudas vård på  
lika villkor (Sveriges riksdag, 2014) vilket medför att tillgänglighet av personal med 
kunskap inom de nationella minoritetsspråken är vårdgivarens ansvar att tillhandahålla 
(Prop. 2008/09:158). Logopeder går under hälso- och sjukvårdslagen och arbetar med 
språk-, tal-, och röststörningar samt ät- och sväljsvårigheter.  

Vid språkliga svårigheter ansvarar logoped för utredning, diagnostisering av 
språkstörningar samt intervention. När det kommer till barn som är tvåspråkiga behöver 
logoped ta hänsyn till barnets språkliga förmågor på båda språken. Båda språken bör 
utredas (McLeod, 2012; Salameh, 2003) eftersom att språkstörning yttrar sig genom 
svårigheter på båda språken (Salameh, 2003). Språken bör bedömas enskilt vid olika 
tillfällen (Salameh, 2006). Fonologiska svårigheter innefattar problem med att producera 
och/eller processa språkljud (Grunwell, 1988) och är den vanligaste typen av språklig 
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svårighet (Nettelbladt, 2007). Svårigheterna kan förekomma ensamt eller som en del av en 
mer generell språkstörning som påverkar fler språkliga domäner. Fonologisk 
språkstörning kan försvåra lexikal inlärning vilket i sin tur kan inverka på flera språkliga 
delfunktioner. Det kan försvåra uppbyggnaden av ordförråd, leda till begränsningar i ord- 
och språkförståelse samt ordmobiliseringssvårigheter (Nettelbladt, 2007). Vid utredning 
av fonologisk språkstörning hos flerspråkiga behöver logoped kunskap om båda språken 
för att kunna göra en fullständig analys av samtliga fonem och kross-lingvistiska processer 
(McLeod, 2012; Salameh, 2003).  

 
 

 
Figur 1: Samiskt område. Den färgade delen visar det sydsamiska området. 

©Richard Kowalik 
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Krav på ett fonemtest 
 
Ett fonologiskt bedömningsverktyg ska utformas så det uppfyller ett antal krav för att vara 
användbart i den kliniska situationen. Fonemtest ska visa om den fonologiska 
utvecklingen är normal, försenad eller om det föreligger språkstörning (Grunwell, 1987). 
Fonemtest ska även ge logoped en grund för planering av intervention som exempelvis 
uttalsbehandling och rådgivning (Grunwell, 1988; Ball & Müller, 1997). Det ska också 
kunna användas för att utvärdera effekterna av genomförd intervention (Grunwell, 1987). 

Fonemtest ska utformas för att möjliggöra analys av både fonetiska och  
fonologiska uttalsaspekter (Ball & Müller, 1997). Flerstaviga ord som är svåra för barn att 
uttala bör ingå för att fånga upp förekomst av syntagmatiska processer (James, 2001). Ord 
som används för bedömning av enskilda konsonantfonem bör istället ha en enkel struktur 
(McLeod, 2012) för att barns förutsättningar att producera etablerade fonem ska vara 
maximal. Ord med fler än två stavelser ska därför undvikas (James, 2001), liksom 
konsonanter som ingår i kluster (McLeod, 2012) och ord med flera morfem (Song, 
Sundara, & Demuth, 2009).   

Fonem ska förekomma i samtliga ordpositioner vid minst ett tillfälle  
(Grunwell, 1988; 1987) och vanligtvis eliciteras de mellan en till fem gånger per position 
(McLeod, 2012). Vid framställning av ett fonemtest ska antalet gånger ett fonem eliciteras 
bestämmas i förhand (McLeod, 2012). Bilder och ord ska vara sådana som barn känner 
igen och kan benämna samt vara frekvent förekommande i språket (James, 2001). Hänsyn 
till kulturella aspekter ska tas i val av ord och bilder (McLeod, 2012). Kulturella aspekter 
kan komplicera direkt översättning av material från ett språk till ett annat. Exempelvis har 
talare av nordiska språk vanligtvis enkelt att benämna en bild av en snögubbe. Samma 
uppgift kan däremot vara svår för ett barn som talar turkiska eller somaliska, där 
snögubbar inte har samma kulturella betydelse.    
 
Fonologisk utveckling ur ett universellt perspektiv  
 
Det saknas studier om sydsamiska barns uttalsutveckling och referenser för vid vilken 
ålder de olika språkljuden tillägnas. Bedömning av sydsamiska barns fonologi måste 
därför utgå från universella faktorer om uttalsutveckling och sådana som påverkar 
uttalsutvecklingen i närliggande språk. Sydsamiska är ett finsk-ugriskt språk och nära 
besläktat med de andra samiska språken och även med finskan (Fernandez-vest et. al, 
2012; Karker et. al, 1997). Faktorer som påverkar uttalsutvecklingen i svenska är också 
viktiga till följd av tvåspråkigheten. 

Det finns flera universella aspekter i barns fonologiska utveckling. Exempelvis  
förekommer syntagmatiska processer vid ungefär samma ålder på ett flertal språk från 
olika språkgrenar (Nettelblad, 1983) och de förefaller vara språkospecifika. Syntagmatiska 
processer är fonologisk förenklingsprocesser som är kontextkänsliga och uppstår då 
grupper av segment påverkar varandra. Exempel är metateser som innebär omkastningar 
av språkljud och assimilationer som innebär att språkljuden i ett ord påverkar varandra 
(Nettelbladt, 1983). Universella tendenser ses också i den ordning barn etablerar olika 
typer av språkljud. Klusiler, nasaler och halvvokaler är de artikulationssätt som generellt 
etableras först oavsett språk (Gildersleeve-neumann, Kester, Davis, & Peña, 2008; 
Saaristo-helin & Kunnari, 2011). Artikulationsplatserna dental och labial tillägnas 
vanligtvis före velar (Gildersleeve-neumann et al., 2008; McLeod, 2012). 

När enskilda fonem etableras beror dock inte enbart på fonemets komplexitet utan  
även på dess frekvens i språket (Saaristo-helin & Kunnari, 2011). Universellt tenderar 
exempelvis fonemet /d/ att tillägnas tidigt till följd av att det är en dental klusil. 
Undantaget är finskspråkiga barn. I det finska språket är /d/ väldigt lågfrekvent och är ett 
av de sista fonem som etableras (Saaristo-helin & Kunnari, 2011). 
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Utvecklingen av det fonologiska systemet anses fortgå fram till 10 års ålder och 
användningen av allofoner etableras sist (Nettelblad, 2007; Saaristo-helin & Kunnari, 
2011). Sammanfattat innebär detta att det går att förutsäga generella aspekter i den 
fonologiska utvecklingen oberoende av vilket språk som tillägnas. 

 
Fonologisk utveckling hos tvåspråkiga 
 
Det finns flera teorier om hur det fonologiska systemet är organiserat hos flerspråkiga 
(McLeod, 2012). Uttalsutvecklingen är komplex och påverkas exempelvis av ålder för 
språktillägnande, språklig dominans, språklig exponering och kross-lingvistiska effekter 
(Ball, Müller, & Munro, 2001; Goldstein & Bunta, 2011; Slabakova, 2016; Svonni, 1993). 
Ålder för språktillägnande och språklig dominans påverkar i vilken ordning olika språkliga 
strukturer etableras i barns tal (Ball et al., 2001; Goldstein, Fabiano & Washington, 2005; 
Svonni 1993). Svonni (1993) visade exempelvis att barn med nordsamiska som L1 
behärskade stadieväxling, det vill säga hur konsonanter kan förändras i vissa 
böjningsformer till större grad än de barn som hade nordsamiska som L2. Notera att 
stadieväxling inte finns i det sydsamiska språket (Hasselbrink, 1944). 

Exponering av språk är en särskilt betydelsefull faktor för språkutveckling. Språklig 
exponering påverkar särskilt vid tillägnandet av arvsspråk eftersom att de har en mer 
begränsad användning till vissa kontexter som hemmet (Slabakova, 2016). 
Arvspråkstagare har även en högre grad av exponering för majoritetsspråket (Montrul, 
2003). Inverkan av majoritetsspråket blir särskilt stor efter skolstart då exponeringen för 
det ökar samtidigt som exponeringen av arvsspråket begränsas ytterligare. Talare tenderar 
under denna tid att bli mer dominanta i majoritetsspråket medan kunskaperna i 
arvsspråket försvagas (Slabakova, 2016). 

Kross-lingvistiska effekter som transfereffekter är vanligare hos arvsspråktalare än 
andra tvåspråkiga som har en mer likvärdig exponering av språken (Slabakaova, 2016). 
Transfereffekter innebär att det sker inferens mellan språken och att språken påverkar 
varandra (Svonni, 1993). Transfereffekterna kan vara både positiva och negativa (McLeod, 
2012; Goldstein & Bunta, 2011). Positiv transfer innebär att framsteg i det ena språket 
generaliseras till det andra (Goldstein et al., 2005). Negativ transfer innebär att strukturer 
som finns på det ena språket generaliseras till det andra språket där de inte finns 
(Goldstein et al., 2005; Goldstein & Bunta, 2011). En annan kross-lingvistisk effekt är 
undvikande som innebär att talare undviker att använda vissa strukturer på grund av 
osäkerhet (Schachter, 1974). 

 

Sydsamiska språket  
 
Det finns få studier om sydsamiskans fonologi och fonetik. Stora delar av den forskning 
som finns tillgänglig har sin utgångspunkt i studier som gjordes på 1930-talet. Fonem-
begreppet var nytt under den tiden (Trubetskoy, 1939) och det saknades en teoretisk enhet 
både i tillvägagångssätt och begreppsanvändning. De kriterier som idag används vid 
identifiering av fonem fanns inte då. Hasselbrink (1944; 1965) gör exempelvis ingen 
skillnad på allofoner och ovidkommande koartikulation. Till följd av detta används 
minimala par för att identifiera fonem. 

Språkljuden beskrivs närmare vid varje avsnitt. Det finns även en kort beskrivning  
av de aspekter i prosodi som kan vara till nytta vid utredning av fonologisk utveckling. Det 
internationella fonetiska alfabetet IPA, International Phonetic Alphabet används för att 
ange uttal i detta arbete och samtliga ordexempel är numrerade. Ord med flera 
transkriberade exempel har ett varierande uttal. Nedan följer en överblick av det 
sydsamiska ljudsystemet. 
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Frikativor 

 
Frikativorna i sydsamiskan utgörs av fonemen /h/, /j/, /ʃ/,/s/, /v/ och /f/. 

 
/h/. 
Fonemet /h/ har en bred allofonisk variation. Konsonanter som föregår /h/ blir tonlösa. 
Beroende på kontext kan /h/ också realiseras som [h], [ɸ], [χ], [x], [ɕ]. Frikativan uttalas 
endast [h] när den inleder en stavelse (Vinka & Kråik, 2012). Preaspirerade klusiler är 
fonematiska och därför en viktig aspekt att lyssna efter vid bedömning av uttalsutveckling. 

(1) Baalhka, [bal̥ʰka] ’lön’  
baalka, [balka] ’stig’ 
 

/j/. 
Fonemet /j/ har samma uttal som i svenskan och norskan och kan uttalas både som en 
frikativa eller som en approximant (Vinka & Kråik, 2012). 
 
/ʃ/ och /s/. 
Fonemet /ʃ/ har en allofon [ʃ]. Uttalet är alveo-palatalt och har samma uttal som sje-ljudet 
i de nordligaste svenska dialekterna och som i norskan. Frikativan /s/ uttalas alveolart [s]. 
Uttalet är detsamma som i svenskan och norskan (Vinka & Kråik, 2012). Utifrån de 
minimala paren i exempel (2) kan det konstateras att /s/ och /ʃ/ är olika fonem. 

(2) saedtie, [sat:ɪɛ] [sæt:ɪɛ] ‘sand’ 

sjaedtie, [ʃat:ɪɛ] [ʃæt:ɪɛ] ‘spår efter betande renar’ 
 

/v/ och /f/. 
Det finns två labiodentala frikativor /v/ och /f/. Fonemet /f/ har en allofon [f] (Vinka & 
Kråik, 2012). Frikativan /f/ förekommer främst ordinitialt men fonemet återfinns även 
medialt i enstaka ord samt i lånord. Den tonande labiodentalen /v/ är betydligt vanligare 
än tonlösa /f/. Fonemet /v/ har två allofoner [v] och [ʋ] som står i komplementär 
distribution. Allofonen [ʋ] kan även transkriberas [w] och liknar den som återfinns i 

engelskan, exempelvis i ordet fuktig /wet/. Fonemet uttalas ofta [ʋ] i kontexten före bakre 
vokal, i övrigt [v] (Vinka & Kråik, 2012). Yngre talare av språket tenderar genomgående att 
realisera /v/ som [v], troligtvis beror detta på påverkan av skriftspråket och 
majoritetsspråket, enligt M. Vinka (personlig kommunikation, 5 maj, 2017). De minimala 
paren i exempel (3) och (4) visar att /v/ och /f/ är två fonem. Orden i exempel (4) har 
hittats och transkriberats av R. Kowalik. 

(3) väjoe, [vɛjuʊ] ‘mönster’ 
fäjoe [fɛjuʊ] ‘fil’ 

(4) dervie [tervi:] ’tjära’ 
derhvie [terfi:] ’torv’ 

 
Klusiler 
 

Klusilerna i sydsamiskan kan realiseras som [p], [b], [t], [d], [k] och [g]. De kan uttalas 
med både pre- och postaspiration (Hasselbrink, 1944; Bergsland 1994). Postaspiration 
förekommer enbart ordinitialt i enstaka låneord (Bergsland, 1994). Preaspiration är 
fonematisk vilket ses i exempel (1) och även artikulationsplatserna velar, dental och labial 
är fonematiska vilket framkommer i exempel (5), (6) och (7). 

(5) aerkie, [ærkiɛ] ‘skygg’  
aerpie, [ærpiɛ] ‘arv’ 
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(6) tjovte, [tɕʊʋtə] ‘nyckel’  
tjovke, [tɕʊʋkə] ‘lysa’ 

(7) dïjre, [dɪjre] ‘besked’ 
bïjre, [bɪjre] ‘omkring’ 

 
Tonande och tonlösa klusiler. 
Uttalet av tonlösa och tonande klusiler varierar mellan olika talare. De tonlösa klusilerna 
uttalas utan preaspiration med undantag från vissa låneord, M. Vinka (personlig 
kommunikation, 3 januari, 2016).  De tonande klusilerna kan uttalas med mer eller 
mindre stämbandston, emellanåt utan. Äldre talare gör sällan åtskillnad mellan tonande 
och tonlösa klusiler medan yngre talare som påverkats mer av majoritetsspråket oftare gör 
denna distinktion, enligt M. Vinka (personlig kommunikation, 4 januari, 2016). Huruvida 
de tonande och tonlösa klusilerna är fonem eller allofoner har inte studerats.  

De samiska språken tillhör den finsk-ugriska språkgrenen och är  
närmst besläktade med finskan (Fernandez-vest et. al, 2012; Karker et. al, 1997). 
Distinktionen tonande-tonlös har historiskt inte funnits i det finska språket men den har 
tillkommit under senare år i och med ett antal låneord (Warren, 2001). Hur det förhåller 
sig med kontrasten i det sydsamiska språket har som nämnts inte studerats. Ordinitialt 
har minimala par med distinktionen hittats, samtliga består dock av ett låneord, se 
exempel (8).  

De tonande och tonlösa klusilerna verkar vara distribuerade så att de förekommer i  
olika kontexter, vilket tyder på att de är allofoner av samma fonem. De tonande klusilerna 
[d] och [b] är ovanliga i medial position, där de tonlösa tvärtemot är vanliga. Där de 
tonande klusilerna återfunnits medialt har de dels en stavelseinitial position och dels en 
grammatisk funktion, undantag vissa låneord som i exempel (9). De tonande klusilerna 
återfinns exempelvis vid personböjningar av verb (Kroik, 2016) vilket demonstreras i 
exempel (10).  

Klusilen [g] är i ortografin vanlig medialt men uttalas i vardagstal som regel utan  
stämbandston enligt M. Vinka (personlig kommunikation, 5 maj, 2017), se exempel (11). 
Klusilen [k] är ovanlig medialt, åtminstone i ortografin och förekommer främst 
preaspirerad, i konsonantkombinationer eller som geminata. 

I fonemtestet ingår både ord med tonande och tonlösa klusiler för att logoped  
ska ges möjlighet att uppmärksamma uttalet. På grund av den individuella variationen i 
uttal och på grund av den kontextuella distributionen som antyder att de är allofoner 
behandlas distinktionen som allofonisk i analysverktyget. 

(8) baahke, [b̥aχkɛ] ‘värme’ 
paahke, [paχkɛ] ‘paket’ (låneord) 

(9) judove, [jud̥uve] ’judo’ (låneord) 
(10) libie, [lib̥iɛ] ‘vi är’ 

lidie, [lid̥iɛ] ‘ni är’ 
(11) latege, [latekə] [lɑːg ̥e] [laːkə] ‘skidspår’  

fuerege, [fʉːrekə] [fʉːreg ̥e] ‘trollunge’  
golmege, [kulmekə] [g̥ulmeg̥e] ‘tre renar’  

 
Affrikativor 

 
Det finns två affrikativor i sydsamiskan /ts/ och /tɕ/. Uttalet av /tɕ/ varierar mellan talare 
och kan realiseras som [tɕ] eller [tʃ], M. Vinka (personlig kommunikation, 12 maj, 2017). 
Distributionen av affrikativorna, att de förekommer i samma kontexter visar med stor 
säkerhet att de är två distinkta fonem, M. Vinka (personlig kommunikation, 5 maj, 2017). 
Nedan finns ett antal exempel på near-by minimala par (13), (14) och (15) som visar att 
affrikatorna förekommer i samma kontexter. R. Kowalik (personlig kommunikation, 28 
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april, 2017) har hittat ett minimalt par (12) som stärker antagandet om två fonem. Ordet 
tsaatsestidh ‘skära smått lite grann’ är en avledning av verbet tsaatsedh ‘skära smått’.  

(12) tjaatsestidh, [tɕa:tsestit] ‘peka på’ 
tsaatsestidh, [tsa:tsestit] ‘skära smått lite grann’ 

(13) tsoedtse, [tsʊet:se] 'kötthinna' 
tjoehpe, [tsɕʊexpe] 'mössa' 

(14) tsaekedh, [tsa:ket] 'ta på sig kläder' 
tjaeledh, [tɕa:let] 'skirva' 

(15) tsåahka, [tsɔaχka] 'klocka'  
tjåale, [tɕɔale] 'såpa' 

 
Nasaler 
 

Sydsamiska har fyra nasaler /m/, /n/, /ŋ/ och /ɲ/ (Bergsland, 1994; Vinka & Kråik, 2012). 
Utifrån orden i exempel (16) och (17) kan det konstateras att samtliga nasaler är fonem. 
Nasalerna /m/, /n/ och /ŋ/ har samma uttal som i svenska och norskan. Den fjärde 
nasalen /ɲ/ liknar den i spanskan, som återfinns i ordet /espaɲola/. Nasalerna /m/, /n/ 
och /ɲ/ förekommer både initialt och medialt i ord, medan /ŋ/ enbart finns ordmedialt.  

(16) voene, [vuʊnə] ’fjord’  
voenge, [vuʊŋə] ‘närmiljö’  

voenjes, [vuʊɲəs] att. ‘tam’, ofta om djur  
(17) noere, [nuʊrə] ‘ung’ 

moere, [muʊrə]  ‘träd’ 
njoere, [ɲuʊrə] ‘saftig’ 

 
Lateraler 
 

Det finns en lateral approximant /l/. Fonemet har samma uttal som i svenskan och 
norskan. Nedan följer ett exempel på ett minimalt par som visar att lateralen är ett fonem. 

(18) bïjre, [b̥ɪjre] ‘omkring’ 
bïjle, [b̥ɪjle] ‘isyxa/bil’ 

 

Tremulanter 
 

Fonemet /r/ uttalas vanligtvis som en tremulant, [r] (Hasselbrink, 1944; Vinka & Kråik, 
2012), se exempel (17) och (18). 

 
Konsonantkluster 
 

Sydsamiskan har flera konsonantkluster. En del av dessa har valts ut till fonemtestet men 
antalet begränsades för att fonemtestet inte skulle bli för stort. Vid planering av 
intervention kan det dock vara av betydelse att känna till de kluster som finns i språket. 
Initiala konsonantkluster finns i exempel (19) och de flesta mediala kluster i (20). En del 
av dessa konsonantkluster finns representerade i fonemtestet, se appendix B.  

(19) /kl/, /kr/, /pl/, /pr/, /sk/, /sl/, /sɲ/, /sn/, /st/, /sp/, /sv/, /tr/, /bl/, /br/, /dr/,  
/fr/, /gl/, /kn/, /gr/, /sm/, /str/ 

(20) /ŋhke/, /ktj/, /jv/, /ks/, /dts/, /jht/, /jk/, /jr/, /rj/, /mhp/, /msh/,  
/mtsr/,  /jhk/, /jm/, /rhk/, /rht/, /vhts/, /jht/, /jv/, /jt/, /jn/, /jp/, /pr/, /br/, 
/bn/, /vr/, /vn/, /vhk/, /hts/, /lt/, /lhk/, /lj/, /lv/, /tn/, /lm/, /lp/, /hph/, /hk/, 
/ht/, /gr/, /rn/, /pts/, /nhts/, /ppl/, /ŋk/, /nts/, /nhts/, /nk/, /js/, /rk/ och /rtj/. 
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Vokaler 
 

Vokalsystemet påminner om det i svenskan och norskan men med den framträdande 
skillnaden att sydsamiskan har flera diftonger. Diftongerna kan vara både fallande och 
stigande samt variera i kvantitet (Bergsland, 1946; 1994). Fonemtestet innehåller ord med 
initial vokal för att göra det möjligt att upptäcka inskottsljud som exempelvis h-sering som 
kan vara bunden till kontexten initial vokal.  

Vokaler i språket kan ändra kvalité i vissa kontexter till följd av omljud (Piggott, 
1997; Fjellström, 1957). Enligt M. Vinka (personlig kommunikation, 5 maj 2017), kan 
omljuden innebära både en sänkning av vokalen eller en höjning, ofta tillsammans med 
läpprundning. Vid utförandet av testet kan det vara av vikt för logoped att känna till detta 
för att eventuella omljud inte förhastat ska misstolkas som fonologiska uttalssvårigheter.  

 

Prosodi 
 
Betoning. 
Språket har fast betoning med undantag från vissa låneord (Vinka, 2009). Den första 
stavelsen har alltid huvudbetoning. Bibetoning förekommer i ord med fler än två stavelser. 
Exempelvis har ord med tre stavelser huvudbetoning på första stavelsen och bibetoning på 
tredje stavelsen. Längre ord följer samma mönster med bibetoning på varannan stavelse 
(Vinka, 2009). Ordet dållejamhketäjja-bïjle som ingår i fonemtestet illustrerar 
betoningsmönstret. Se exempel (21).  

Det sydsamiska fonemtestet innehåller tre ord med sen betoning för att undersöka  
förekomst av pretonisk stavelsestrykning. Samtliga ord är låneord som bryter mot 
språkets betoningsmönster vilket kan påverka hur barn uppfattar och producerar orden. 

(21) [ˈdɔl.lə.ˌjaŋ.kə. t̩ej.jaˌbɪj.lə] ‘brandbil’ 
 
Kvantitet. 
Distinktionen i kvantitet har en betydelseskiljande funktion vilket ses i exempel (22). Båda 
orden i exemplet finns representerade i fonemtestet. Till följd av att öppna stavelser alltid 
har lång vokal och slutna kort (Hasselbrink, 1965; Vinka & Kråik, 2012), kan 
längdistinktionen enbart vara fonematisk i ord med fler än två stavelser. 

Geminatorer är långa konsonantljud. De fungerar som koda i den första stavelsen  
och som ansats i den andra stavelsen, se exempel (22), (23) och (24). I ord med en 
geminata är vokalen kort (Vinka, 2012). Längd och betoningsmönster påverkar barns 
förmåga att uppfatta och producera ord (Saaristo-helin & Kunnari, 2011). Mediala 
geminatorer kan därför till följd av sin längd och ställning i stavelser, vara lättare för barn 
att uppfatta perceptoriskt än korta mediala konsonantljud. 

(22) laatege [ˈlaː.te.ˌg ̥e] ‘skidspår’  
    ladtege [ˈlat.te.ˌg ̥e] ‘hjortron’ 

(23) männja [ˈmɛɲ.ɲa] ‘svägerska’ 
(24) ledtie [ˈlet.tɪɛ] ‘fågel’ 

 

Syfte 
 
Det här arbetet syftar till att skapa ett fonemtest på sydsamiska för att följa de svenska 
lagarna och stödja barns möjligheter att lära och utveckla sitt modersmål. Det ska erbjuda 
barn som talar sydsamiska logopedisk uttalsbedömning på språket. Fonemtestet ska även 
göra det möjligt för logopeder att anpassa intervention vid uppvisade fonologiska 
svårigheter till språket. 
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Metod 
 
Metoden är indelad i tre delar. Första delen består av en beskrivning om hur analysen av 
det sydsamiska språkets ljudsystem genomfördes, den andra om hur framställningen av 
fonemtestet genomfördes och den sista delen beskriver utprovningen av fonemtestet.  
 

Analys av språkets ljudsystem 
 
Den språkliga analysen genomfördes med utgångspunkt från följande litteratur:  
Bergsland (1946; 1994), Piggot (1997) Fjellström (1957), Hasselbrink (1965; 1944), Kroik 
(2016), Vinka (2009) och Vinka & Kråik (2012). Ord i exempel är hämtade från 
ordböckerna Israelsson & Nejne (2008), Bergsland & Mattsson Magga (1993) och 
Mattsson Magga (2009). Kompendiet av Vinka & Kråik (2012) har haft störst tonvikt i 
detta arbete. Det ger ingående beskrivningar av de sydsamiska språkljuden och av en del 
fonem som /v/ och /h/ samt deras allofoniska variation. Muntliga källor har även varit till 
stor vikt för arbetet. De få studierna om språket och den teoretiska utgångspunkt som 
flertalet av dem har, medförde att det krävdes arbete med identifiering av flera fonem som 
klusiler, nasaler och frikativor för framställning av fonemtestet. Fonemidentifiering 
gjordes genom att söka efter minimala par. De sydsamiska lingvisterna M. Vinka och R. 
Kowalik bidrog. 

 

Avvägningar 

 
De flesta fonologiska bedömningsverktyg är begränsade och undersöker enbart utvalda 
aspekter av talet. Vanligtvis undersöks endast uttalet av konsonanter (Ball & Muller, 
1997). Det är betydligt vanligare att barn har svårigheter med att uttala konsonanter än 
vokaler, vilket gör behovet av att undersöka vokaler mindre. Sydsamiskan har ett stort 
antal varierande vokaler (Piggot, 1999; Vinka & Kråik, 2012) som komplicerar 
uppbyggnaden av ett fonemtest som bedömer uttal av dessa. Grundat i dessa 
omständigheter togs beslutet att det sydsamiska fonemtestet inte kommer bedöma uttalet 
av vokaler. 

Fonemtestet kommer enbart undersöka konsonanter i initial och medial  
ordposition. Denna avvägning har gjorts till följd av att substantiv i nominativ i princip 
uteslutande har en final vokal, M. Vinka (personligt kommunikation, 23 mars, 2017) och 
fonologiska bedömningsverktyg ska vara utformade så att de inte blandar grammatiska 
aspekter av talet med fonologiska (McLeod, 2012; Song et. al, 2009). Det sydsamiska 
språket har finala dock konsonanter i exempelvis personböjningar av verb (Kroik, 2016). 

Fonemtestet bedömer inte uttalet av alla sydsamiskans konsonantkluster.  
De konsonantkluster som ingår i testet avgränsades med hänsyn till tidsaspekter, 
fonemtestet ska ta maximalt 40 minuter att genomföra.  
 

Framställning av fonemtest 
 
De ord som ingår i fonemtestet valdes utifrån ett antal kriterier som att de ska gå att 
illustrera och att de eliciterar relevanta aspekter av språket. Ord med en komplicerad 
struktur som exempelvis fler än två stavelser undveks i ord som eliciterar enskilda fonem 
och konsonantkluster. Ord som eliciterar samtliga konsonanter både ordinitialt och 
ordmedialt söktes. Målet var att samtliga konsonanter ska eliciteras minst två gånger i de 
ordpositioner de förekommer i. Konsonantkluster valdes delvis utifrån tillgång av ord. 
Initiala och frekventa kluster prioriterades liksom de kluster som är specifika för det 
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sydsamiska språket och inte återfinns i norskan eller svenskan. Samtliga kluster som ingår 
i fonemtestet förekommer minst en gång. Även metates- och assimilationsbenägna ord 
söktes, liksom flerstaviga ord och ord med sen betoning. 

Bilderna som valdes är fotografier och illustrationer. Majoriteten av bilderna togs  
från internetsidan pixabay.com. Sidan tillåter fri distribuering utan förbehåll. Andra bilder 
fotograferades av författarna och en av bilderna är fotograferad av en privatperson. De 
illustrerade bilderna valdes främst för att elicitera övergripande ord, det för att minska 
sannolikheten att barn ska benämna exempelvis fågel med mer specifika ord som kråka 
eller sparv. 

En visuell och en verbal eliciteringsstrategi utarbetades med avsikten att locka  
barn att benämna bilderna på sydsamiska. Den visuella eliciteringsstrategin består av en 
bild på den samiska flaggan. Som verbal elicitering valdes tre fraser på sydsamiska som 
logoped ska kunna använda sig av vid behov. Fraserna spelades senare in och 
transkriberades.  

Instruktioner skapades för att utförandet av testet ska vara så enhetligt som möjligt. 
Instruktionerna innehåller även beskrivning av testblanketterna. Se appendix C. 

Testblanketter utformades i likhet med andra svenska fonemtest som Hellqvist  
Fonemtest (Hellqvist, 1995) och SVANTE SVenskt Artikulations och NasalitetsTEst 
(Lohmander, Borell, Henningsson, Havstam, Lundeborg, 2005). Utformningen valdes för 
att logopeder i Sverige ska vara bekanta med upplägget. Den skillnad som finns är att 
fonetisk prompting är tillåtet att ge. Detta val togs till följd av att logopeden som utför 
testet inte kan språket och för att barns ordförråd som kan vara kontextberoende eller 
partiellt, inte ska påverka resultatet. Ord och bilder i blanketten numrerades. Målorden i 
blanketten skrevs på både svenska och sydsamiska. Det sydsamiska måluttalet 
transkriberades och lades till i blanketten, se appendix B. Transkription av ord och fraser 
gjordes individuellt och jämfördes. Handledare M. Vinka granskade transkriptionerna i 
efterhand och bidrog med dialektala uttalsvarianter.  

Uttalet av målord och eliciteringsfraser spelades in i en inspelningsstudio vid  
logopedmottagningen i Umeå. Talaren i inspelningarna är andraspråkstalare av 
sydsamiska och har talat språket i ungefär 14 år. Han lärde sig språket i tonåren och 
använder det flitigt. Inspelningarna gjordes för att bistå testledaren med ett referensuttal.  
 

Utprovning 
 

Fonemtestet utprovades på en vuxen talare av sydsamiska och ett barn. Utprovningen på 
den vuxna talaren gjordes innan utprovningen på barnet. Det gjordes för att säkerställa att 
orden och bilderna var sådana som en vuxen talare känner igen och för att säkerställa att 
de tänkta målljuden fanns i orden. Utprovning på barn gjordes för att utprova fonemtestet 
i en klinisk situation.  

Utprovningen på vuxen gjordes via Skype. Utskrivna bilder användes. Orden 
transkriberades och fonemtestet justerades och anpassades i efterhand. Proceduren 
upprepades vid ytterligare ett tillfälle före utprovning på barn.  

Utprovningen på barnet utfördes i ett tyst rum på logopedmottagningen vid Umeå  
universitetssjukhus. Före utprovningen påbörjades tog ena testledaren uppgifter om ålder, 
språkutveckling och språklig dominans medan andra testledaren spelade spelet “fånga 
ballongerna” med barnet för att etablera kontakt. Deltagaren var 4:6 år och hade svenska 
och sydsamiska som modersmål, svenska var det dominanta språket. Förälder uppgav att 
barnet haft en normal språkutveckling med tidig talstart. Båda testledarna var närvarande 
och anteckningar fördes individuellt. Utprovningen gjordes enligt instruktioner i appendix 
C. Det spelades in och resultatet analyserades på nytt efteråt. Inspelningen raderades 
sedan.  
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Etiska överväganden  
 
Den vuxna personen som deltog vid utprovningen av fonemtestet gavs muntlig 
information om syftet med utprovning och om att deltagandet sker anonymt.  
Vårdnadshavare till barnet som deltog vid utprovning mottog både muntlig och skriftlig 
information. Se appendix A. Vårdnadshavare informerades om att deltagandet sker 
anonymt, är frivilligt och att genomförandet kommer att spelas in för vidare analys. 
Information om att inspelningen senare kommer raderas gavs också.  
 
Resultat 
 

Fonemtest 
 
Resultatet blev ett sydsamiskt fonemtest som gavs namnet ”Mov vaajmoen giele” vilket 
betyder ”mitt hjärtas språk”. Namnet valdes för att det avspeglar den attityd som talare 
har till språket (Todal, 2007). Fonemtestet bygger på bildbenämning och består av 93 
målord och 91 bilder. Nittiotvå av målorden är substantiv, ett ord är ett adjektiv. 
Fonemtestet undersöker konsonantljud i initial och medial position. Finala konsonanter 
ingår inte. Samtliga konsonanter som ses i tabell 1 eliciteras minst två gånger i de 
ordpositioner där konsonanterna förekommer. Testet innehåller 40 konsonantkluster, 
varav åtta initiala kluster, ett finalt samt 31 mediala konsonantkluster, inkluderat 
preaspirerade klusiler. Samtliga konsonantkluster eliciteras vid minst ett tillfälle. 
Fonemtestet innehåller även sex flerstaviga ord, nio ord med initial vokal, tre ord med sen 
betoning samt fem assimilationsbenägna och tre metatesbenägna ord. Ord och bilder är 
numrerade i den ordning som de förekommer i testet, se appendix B. 

Instruktioner för utförande av fonemtestet har utarbetats och finns i appendix C.  
Mållorden illustreras med animerade och fotograferade bilder. Bilderna finns som PDF-fil 
och kan användas i det format som testledaren föredrar, utskrivet eller som bildspel. 
Testet har både visuella och verbala eliciteringsstrategier i form av tre fraser på 
sydsamiska och en bild av den samiska flaggan. Bilden av den samiska flaggan finns i 
samma pdf-fil som bilderna till testet. Inspelningar av målord och eliciteringsfraser finns 
som WAV-filer. Eliciteringsfraserna finns på en och samma fil medan orden finns i olika 
ljudfiler. Inspelningarna av orden är namngivna med de svenska namnen och numrerade. 
Samtliga ord utom ’skidspår’ finns i inspelningarna, vissa ord har flera inspelade 
uttalsvarianter. Eliciteringsfraserna finns transkriberade i instruktionerna, se appendix C. 
Till skillnad från andra fonemtest som Hellqvist (Hellqvist, 1995) tillåts fonetisk 
prompting vid utförandet av det sydsamiska fonemtestet och om fonetisk prompting ges 
ska det markeras i blanketten, se appendix C. 

Analysblanketten innehåller foneminventering, inventering av konsonantkluster  
samt en ruta för fritext där exempelvis fonologiska förenklingsprocesser kan beskrivas. I 
blanketten står målorden skrivna på både svenska och sydsamiska och måluttalen står 
transkriberat. Nummer i analysblanketten hänvisar till de målord som eliciterar målljudet, 
max tre hänvisningar finns vid varje konsonant och vid varje konsonantkluster. Ord som 
undersöker förekomsten av syntagmatiska processer, som pretonisk stavelsestrykning och 
flerstaviga ord har placerats i slutet av fonemtestet. Se appendix B. 
  
 
 
 



 

14 
 

Tabell 1. Konsonantljud som behandlas i fonemtestet. 

 
 

Utprovning 
 
Vid första utprovningstillfället på den vuxna personen framkom att det fanns ett behov av 
att byta ut ett antal ord, fyra ord benämndes med en synonym och två ord eliciterade inte 
det tänkta fonemet. Vid andra tillfället byttes inga ytterligare ord ut. Samtliga ord 
transkriberades. Utprovningen på den vuxna tog cirka 20 minuter vid båda tillfällena.  

Barnet genomförde hela testet vilket tog ca 30 minuter. Eliciteringsstrategierna  
fungerade väl. Barnet var framförallt hjälpt av fonetisk prompting. Enstaka förändringar 
gjordes i fonemtestet efter utprovningen. Ett ord med många synonymer togs bort från 
fonemtestet och tre ord byttes ut. Det första ordet byttes för att barnet inte kände igen 
bilden, det andra för att det inte eliciterade målljudet och det sista för att barnet 
benämnde ett annat ord än målordet. Barnet kunde uttala samtliga fonem utom [ɲ]. 
Relevant feedback gavs till förälder utifrån det som framkom vid utprovningen.  

 
Diskussion 
 
Syftet med studien var att skapa ett fonemtest på sydsamiska. Fonemtestet som har 
skapats är det första logopediska bedömningsverktyget på sydsamiska. Det innebär att 
barn som talar sydsamiska kan erbjudas logopedisk uttalsbedömning på sitt modersmål. 
Det innebär också att logoped kan undersöka fonologin i barnets båda språk och analysera 
kross-lingvistiska processer. Fonemtestet gör det även möjligt för logoped att anpassa 
intervention vid uppvisade fonologiska svårigheter till det sydsamiska språket.  

Det finns för närvarande ingen logoped som talar sydsamiska i Sverige vilket leder  

 
 

    
Artikulationsplats 

  Labial  Coronal  Dorsal  Glottal 

 
Artikulationssätt 

  
Bilabial 

 
Labiodental 

  
Dental 

 
Alveoar 

 
Postalveoar 

  
Palatal 

 
Velar 

  
Glottal 

Tonande klusiler    b      d         g   

Tonlösa klusiler    p                t         k   

Nasaler   m      n                 ɲ     ŋ   

Tremulanter                   r       

Tonande frikativor  
/approximanter 
 

      v                      j    

Tonlösa frikativor       f            s           ʃ                h 

Affrikativor              ts                tɕ    

Lateraler        l        
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till svårigheter kring utformning av uttalsbehandling. Utprovningen visade att resultatet 
från fonemtestet kan användas som grund för rådgivning till föräldrar. Vid fonologisk 
språkstörning kan logoped genomföra uttalsbehandling på svenska och guida föräldrar i 
hur de kan fortsätta arbeta med uttalsövningar på sydsamiska. 

Det finns flera skillnader mellan det sydsamiska och det svenska ljudsystemet som  
logopeden behöver ta i beaktande vid utförandet av fonemtestet samt vid bedömning av 
fonologiska färdigheter och kross-lingvistiska effekter. Exempelvis har sydsamiskan en 
nasal som inte finns i svenskan och vid utprovning av fonemtestet framkom det att den 
nasalen var det enda fonemet som barnet inte hade etablerat. Det finns även två 
affrikativor i sydsamiskan som inte finns i svenskan och preaspiration är en fonematisk 
distinktion. Svenskan å andra sidan har två sje-ljud medan sydsamiskan har ett. Uttalet av 
flera språkljud skiljer sig också, det gäller främst klusiler. Den allofoniska variationen hos 
fonemen /v/ och /h/ är inte densamma som i svenskan och sydsamiskan har ett annat 
betoningsmönster.  

Det krävs mer arbete för att nå upp till de mål som ställs i lagarna för de nationella  
minoritetsspråken och patientlagen som betonar vård på lika villkor. Logopeder med 
kunskaper i sydsamiska och även övriga nationella minoritetsspråken behövs. Det behövs 
också mer logopediskt material på sydsamiska som bedömningsverktyg för andra 
språkliga domäner och behandlingsmaterial. Behovet finns även inom de andra nationella 
minoritetsspråken. I nuläget finns det ett fonemtest på Nordsamiska (Mikalsen, Persen, & 
Wirkola, 2009). Bruce Morén-Duollja och Solvår Knutsen Turi i Norge arbetar med 
framställningen av ett fonemtest på lulesamiska (Statped Nord, 2015).  
 

Metoddiskussion   
  
Det sydsamiska språket är minimalt studerat vilket skapade problem under arbetet med 
fonemtestet. Trots arbetet med att söka minimala par gick det inte att med säkerhet 
avgöra om de tonande och tonlösa klusilerna är fonematiska eller allofoniska. Uttalet av de 
tonande klusilerna varierar mellan talare och tonen blir ofta mer framträdande i långsamt, 
välartikulerat tal jämfört med vardagstal. Det som framkom under arbetets gång antyder 
att de tonande och tonlösa klusilerna står i komplementär distribution eller att 
distinktionen har blivit fonematisk i och med ett antal låneord. En kompromiss gjordes 
vid uppbyggnaden av fonemtestet. Fonemtestet eliciterar uttalet av både tonande och 
tonlösa klusiler för att ge logoped möjlighet att lyssna till uttalet medan analysblanketten 
behandlar distinktionen som allofonisk till följd av de individuella skillnaderna i uttal. 

Vid utprovning av fonemtestet med barn tog genomförandet cirka 30 minuter. 
Ombyggnationer och faktor runt i kring drog till sig barnets uppmärksamhet vilket kan 
innebära att tiden för genomförandet vanligtvis är kortare. 

Ord som ingår i fonemtestet valdes utifrån tillgång och struktur. Tillgången gjorde  
att enstaka ord i fonemtestet inte är ultimata. Det gäller exempelvis det trestaviga ordet 
‘tjengkere’ som eliciterar [tɕ] initialt. Ord med fler än två stavelser ska undvikas för att de 
är känsligare för assimilationsprocesser vilket logoped behöva vara medveten om vid 
analys av resultatet.  

Fonemtestet bygger på den samlade kunskap som finns i dagsläget om det  
sydsamiska språket. Det finns för närvarande få studier om det sydsamiskans ljudsystem 
som är förankrade till nuvarande termer och metodik. Fonemestet kan komma att 
förbättras och förändras när kunskapsläget om språkets fonetik framskrider.  
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Framtida studier 
 
Sydsamiska språket behöver studeras mer. Även fler undersökningar om barns tillägnande 
av språket behövs, både ur ett lingvistiskt perspektiv men också utifrån den kontext där 
arvspråket talas. 

Det sydsamiska fonemtestet behöver pilottestas, normeras och valideras. Bilder och  
ord i fonemtestet måste utprovas för att säkerställa att de är sådana som barn känner igen. 
Utifrån storleken på den population som talar sydsamiska måste rimliga mål för antalet 
deltagare i en pilotstudie sättas. Det finns dock möjligheter att genomföra en pilotstudie 
med ett godtagbart antal deltagare, framförallt om delar av pilotstudien genomförs över 
landsgränserna. I Norge finns minst en sydsamisk skola.  

Uppskattningsvis bor hälften av de sydsamiska talarna i Sverige och andra hälften i  
Norge. Det gör att det finns ett behov av ett språkligt samarbete över landsgränserna. De 
samiska språken har ett starkare skydd i norsk lagtext än vad de har i svensk. I Norge är 
de samiska språken likställda med de norska språken i förvaltningskommunerna. Det 
innebär att talare av samiska har samma rättigheter som talare av norska i en del 
kommuner i Norge (statsministerens kontor, regjeringen, NO 2014). Den norska 
regeringen har också fastslagit att allt språkligt arbete ska ske över landsgränserna 
(statsministerens kontor, regjeringen, NO 2014) och för att följa den norska lagstiftningen 
har författarna tagit kontakt med Statped nord i Norge. 

 
Slutsats 
 
Ett sydsamiskt fonemtest har skapats. Fonemtestet bedömer uttalet av konsonanter, 
konsonantkluster och förekomst av syntagmatiska processer. Testet har utprovats på ett 
barn och utprovningen visade att fonemtestet är användbart i den kliniska situationen. 
Fonemtestet bör dock utprovas på många fler för att skatta testets validitet och reliabilitet. 
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Appendix 

 
Appendix A 
 
 
 
 
 
UMEÅ UNIVERSITET 
Institutionen för klinisk vetenskap  
Enheten för logopedi 
 

 

Hej!  
 
Vi är två logopedstudenter som läser sista terminen på programmet. Just nu 
arbetar vi med vårt examensarbete som är att utforma ett språkligt 
bedömningsverktyg på sydsamiska. Testet kommer att vara ett uttalstest som 
bygger på att barnet ska benämna bilder.  
 
För att det ska vara möjligt för oss att skapa detta kommer vi behöva testa ett 
utkast på ett antal barn med sydsamiska som modersmål. Detta kommer göras för 
att säkerställa att bilderna och orden i testet är sådana som barn känner igen. 
Genomförandet kommer att ta ca 30 minuter.  
 
Deltagandet är frivilligt och deltagandet kommer att ske anonymt. Vi kommer inte 
att ta några personuppgifter men utförandet kommer att spelas in. Detta för att vi 
ska kunna analysera resultaten senare. 
 
Vid frågor eller funderingar kontakta Kim eller Nina. 
 
Kim Månsson 
Telefon: 0730687037 
Mail: kima0008@student.umu.se, kim.mansson@hotmail.com 
 
Nina Kostet  
Telefon: 0706765702  
Mail: niko0004@student.umu.se, ninakostet@icloud.com  
 

 
Med vänliga hälsningar, 
 

Kim Månsson och Nina Kostet 

  

mailto:kima0008@student.umu.se
mailto:kim.mansson@hotmail.com
mailto:niko0004@student.umu.se
mailto:ninakostet@icloud.com
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Appendix B 
 

Blankett 
 
Mov vaajmoen giele 
Fonemtest sydsamiska 
 

 

 

 

Namn 

 

 

Födelsedatum 

 

 

Ålder              år              månader 

 

 

Testdatum 

 

 

Testad av  
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Nr Målord Transkription In Med  Nr Målord Transkription In Med 

1 Peara 

(potatis) 

[pɪæ:ra] 

 p   14 Laadtege 

(hjortron) 

[lat:eg̥ɛ] 

[lat:əg̥ə] 

 

 

 g̥ 

2 Guapa 

(strumpa) 

[g̥ʊapːa] 

  p  15 Munnie 

(ägg)  

[mʉn:ɪɛ]     

 m  

3 Äbpla 

(äpple) 

[æpːla] 

  pːl  16 Låamme 

(ficka) 

[lʊɔmːɛ] 

 

 

 mː 

4 Biejjie 

(sol) 

[b̥iejːe] 

 b̥   17 Naaloe/Naala 

(synål)  

[nɑ:lʊə] 

 n  

5 Tijg̥ere 

(tiger) 

[tɪːgerɛ] 

 t   18 Nejpie 

(kniv) 

[nɛjpie] 

 n  

6 Gïete 

(hand) 

[g̥ɪeːtɛ] 

  t  19 

 

Njuenie 

(näsa) 

[ɲʉːniɛ]  

   

 

 

 n 

7 Ledtie 

(fågel) 

[letːɪɛ] 

  tː  Njaelmie 

(mun) 

[ɲalmiɛ] 

 

 

 

ɲ  

8 Dåahka 

(docka) 

[d̥ɔaχka] 

 d̥   20 Bïenje 

(hund)  

[bɪe:ɲe] 

 

 

 ɲ 

9 Kåarje 

(korg) 

[kɔarjɛ] 

 k   21 Jïenge 

(is) 

[jɪe:ŋe] 

 

 

 ŋ 

10 Tsåahka / 

klahka 

(klocka) 

[tsɔaχka] 

  χk  22 Tjengkere 

(boll)  

[tɕeŋkere] 

 

 

 

tɕ 

 

ŋk 

11 Prievie 

(Brev) 

[prieːvɪɛ] 

  v  23 Tjoejhke 

(mygga) 

[tɕʊej̥ke] 

 

 

tɕ 

 

 

12 Gärja 

(bok) 

[gærja] 

 

 g̥ rj  24 Vietjertjoej-

hke/vietjere 

(hammare) 

[vɪɛtɕere] 

[vɪe:tɕere] 

 

 

 tɕ 

 

13 Ga:megə 

(sko) 

[ga:meg̥e] 

 

 

 

 g̥  25 Tsååbpe 

(groda) 

[tsɔp:e] 

 

 

 

ts  
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Nr Målord Transkription In Med  Nr Målord Transkription In Med 

26 Vïnhtse 

(båt)  

[vɪn̥tsɛ] 

  n̥ts  39 Healma  

(kjol) 

[heɛlma]    

 

 

 

h lm 

27 Saevege  

(flagga) 

[sæ:veg̥e] 

[sa:veg̥e]      

 s   40 

 

Riepie  

/reepesje 

(räv) 

[reiːpiɛ] 

 

 

r  

28 Voesse  

(ryggsäck) 

[vuʊsːɛ]   

  s  41 Sirrie/surrie 

(blåbär) 

[sir:ɪɛ] 

   r 

29 Klaase 

(fönster)  

[klɑːse]     

  s  42 Lijnie 

(halsduk) 

[li:nɪɛ]       

 l   

30 Faala/faelies 

(val)    

[fɑːla] 

 f   43 Kaamele 

(kamel) 

[kaːmele] 

  l 

31 Sjiraffe   

(giraff)  

[ʃɪrafː e] 

  f  44 Aahka 

(mormor) 

[aχka] 

   

 

 

 

 

χk 

32 Vaajmoe 

/vaajma  

(hjärta) 

[vajmuʊ]     

 v    Aajja 

(morfar) 

[aj:a] 

 

 

 j 

33 Pruvvie   

(bro)    

[prɵvː ɪɛ] 

 

 

 v  45 Tjelmie 

(ögon) 

[tɕɛlmɪe] 

 

  

 lm 

34 Sjeejsa  

(skridsko)  

[ʃejsa]  

 ʃ   46 Guksie 

(kåsa) 

[gɵksɪɛ]   

 
 

 ks 

35  Båassjoe 

(del i kåtan) 

[b̥̥ɔʃ:uʊ] 

 

 

 ʃ  47 Sarve 

(älg) 

[sarve] 

 

 

 rv 

36 Joptse   

(soppa)  

[juptsɛ] 

 j   48 Laejpie 

(bröd ) 

[lɛjpɪɛ] 

 

   

 jp 

37 Voeje   

(smör)  

[vuʊ:je]   

 

 

 j  49 Earhtenh 

(ärtor) 

[eɛr̥ten] 

 

 

 

 r̥t 

38 Hierkie  

(häst)  

[hɪerkiɛ]     

 h   50 Vöönhtse 

(höna) 

[vøn̥tsɛ] 

 

 

 

 ts 
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Nr Målord Transkription In Med  Nr Målord Transkription In Med 

51 Tjaktje 

(höst) 

[tɕaktɕɛ] 

  ktɕ  63 Gierkie 

(sten)   

[g̥ɪerkiɛ] 

 

 

 rk 

52 Rööpses  

(röd)  
[røps] 

  ps 

 

(Fin) 

 64 Baernie 

(pojke)  

[b̥ærniɛ]   

  rn 

53 Ruffie 

/ropmege 

(spöke) 

[rʉf:ɪɛ] 

[rupmeg̥ɛ] 

 r   65 Badtse 

(fjäder) 

[b̥atːse] 

 

 

  ts 

54 Gåajvoe 

(spade)  

[gʊɔjvuʊ]    

  

 

jv  66 Paahke 

(paket) 

[paχkɛ] 

   χk 

55 Ståamhpe 

(stubbe)    

[stɔampe] 

[stɔam̥pe]      

 st   67 Duvrie 

(björn) 

[d̥ɵʋrɪɛ] 

[d̥ɵvrɪɛ] 

  ʋr /vr 

56 Stramhpa  

(snår) 

[strɔm̥puʊ] 

 str   68 Fuehtie  

(tass)    

[fʉχtiɛ]     

   

 

 χt 

57 Aske  

(måne)  

[aske]     

  sk  69 Mueltie 

(jord) 

[mʉltiɛ] 

 

 

 

 lt 

58 Treavka 

(skida) 

[treɛvka]  

[treɛwka] 

[treəʊka] 

 tr   70 Joknge 

(lingon)   

[jʊkŋe] 

 

 

 kŋ 

59 Snjeara  

(mus)  

[sɲeɛːra] 

 

 

sɲ   71 Mielhkie 

(mjölk) 

[miel̥kiɛ] 

 

 

 

 l̥k 

60 Njåamele/ 

snjåame 

(hare) 

[sɲʊɔ:me] 

[ɲʊɔ:melɛ] 

 ɲ/sɲ   72 Klovse/ 

tjïelke-jovje 

(helvit ren) 

[klu:sɛ] 

 

 

 

kl  

61 Tjakse 

(pall) 

[tɕakse] 

  ks  73 Snurke  

(gris) 

[snɵrkɛ] 

 

 

 

sn  

62 Aaksjoe  

(yxa) 

[akʃuʊ] 

 

 

 kʃ  74 Juelkie 

(fot)                        

[jʊelkiɛ]  

[jʉlkiɛ] 

 

 

 lk 
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Nr Målord Transkription TYP 

75 Boehtele/poehte (flaska) 

[b̥uʊxtelɛ] 

 ASS 

76 Gaahtoe /gaahta (katt) 

 [g̥aχtuʊ] 

 ASS 

77 Gaedtie (strand) 

[g̥at:ɪɛ] [g̥æt:ɪɛ] 

 ASS 

78 Steeblege/aluhke (stövlar) 

[steːb̥leg̥e] 

 ASS 

 

79 Laatege (skidspår) 

[la:teg̥e] [lɑːg̥e] [laːkə] 

 

 

 

ASS 

80 Kraavhtse (gröt)  

[kraʊɸtsə] [kraʊɸtsɛ] 

 MET 

81  Åeruve (ekorre) 

[ʊɔ:rʊvɛ] 

 MET 

82 Daelvie (vinter) 

[d̥ælviɛ] [d̥alviɛ] 

 MET 

83 Eellefaante (elefant) 

[eːlefante] 

 SEN 

BET 

84 Aabpelsinja (apelsin) 

[ɑpːelsiɲa] [ɑpːelsi:ɲa] 

 SEN 

BET 

85 Teelefovne (telefon) 

[telefu:nɛ] 

 SEN 

BET 

86 Jeanoehierkie  (flodhäst) 

[jeɛnuʊhɪrkɪɛ]    

 4-st 

87 Biejjielåbloe  (fjäril) 

[bɪej:elɔb̥luʊ]    

 4st 

88 Skiemtjebilje-(ambulans) 

[skɪmtɕebɪjle] [skɪmtɕebi:le] 

 5st 

89 Laavkome-lihtie (badkar) 

[lavkɔmeliɕtiɛ] 

 5-st 

90 Vaarjelimmie-tjohpe/  

Svaalhtje (hjälm) 

[vaːrjelimːiɛtɕuxpe] 

[varjelimːiɛtɕuxpe] [sval̥tɕɛ]   

 

 

6-st 

91 Dållejamhketäjja-bïjle  

(brandbil) 

[dɔlːejaŋketejːabɪjlə] 

 

 

8-st 
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KONSONANTER 

KLUSILER NASALER 

FON IN MED FON IN MED FON IN MED 

Bi-

labial 
 

1, 4, 20 2, 25, 40 m 15, 69,71 16, 43, 60 ŋ  21, 70 

      

Dental 
 

5, 8, 52 6, 7 n 17, 18 15, 19 

    

Velar 
 

6, 9, 12 13, 14 ɲ 19, 60 20, 84 

    

FRIKATIVOR LATERAL & 
TREMULANT 

FON IN MED FON IN MED FON IN MED 

f 30, 68 31, 53 v 26, 28, 32 33, 11 l 7, 16,42 30, 43,60 

     

 

 

s 27, 41, 

47 

28, 29 j 4, 36, 70 37, 44 r 40, 53 1, 41 

    

 

  

ʃ 31, 34 35, 40 h 38, 39 

   

AFFRIKATIVOR  

FON IN MED  

tɕ 22, 23, 

45 

24, 89  

 

 

  

ts 10, 25 26, 65  
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KONSONANTFÖRBINDELSER 

INITIALA MEDIALA 

KLUS Ord nr. KLUS Ord nr. KLUS Ord nr. KLUS Ord nr. KLUS Ord nr. 

pr 11, 33 p:l 3 rk 
 

38, 73 sk 57 lk 74 

     

st 55 jk 23 lm 39 vk 58 n̥ts 26, 50 

     

str 56 rj 9, 12 jn 42 ks 61, 46 r̥t 49 

     

tr 58 jp 18, 48 js 34 rk 63, 86 χk 10, 44, 66 

     

sɲ 59, 60 lm 19, 45 pts 36 rn 64 χt  68 

     

kr 80 ŋk 

 

22 rv 47 vr 67 kʃ 62 

     

kl 72 ls  84 ktɕ 51 lt 69 l ̥k 71 

     

sn 73 jm 32 jv 54 kŋ 70 FINAL 

    

        ps 52 

      

ÖVRIGT: Fonologiska förenklingsprocesser och andra observationer 
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Appendix C 

 

Instruktioner  
 

Förberedelser  

 

Logoped bör ha grundläggande kunskaper om det sydsamiska ljudsystemet och 

fonemtestet före utförandet. Det rekommenderas därför att tillhörande rapport läses innan. 

Det rekommenderas även att utförandet spelas in. En inspelning bör göras för att 

analysen av barnets expressiva fonologi ska bli säkrare och för att logoped vid behov ska 

kunna jämföra uttalet med referens-inspelningarna. Samtliga ord utom skidspår och även 

eliciteringsfraser finns som WAV-filer. 

 

Instruktioner till deltagare 

 

Visa barnet den samiska flaggan och säg: ”Vi kommer titta på bilder och jag vill att du talar 

om för mig vad de heter på sydsamiska, om du inte vet så gör det ingenting. Då kan vi 

hjälpas åt.” 

 

Om barnet svarar på svenska kan du säga: ”Bra! Du vet vad det heter på svenska, men 

vet du vad det heter på sydsamiska?”.  

 

Eliciteringsstrategier  

 

Vid utförandet av fonemtestet kan både semantisk och fonetisk prompting ges. Fonetisk 

prompting kan ges i form av första stavelsen eller fonemet. Om fonetisk prompting ges 

markeras detta genom ett kryss bredvid ordet i blanketten. 

 

Egna eliciteringsstrategier kan användas. Den samiska flaggan ingår i testet och kan 

användas som visuell elicitering. Verbal elicitering kan ges och logoped bör lära sig de tre 

nedanstående fraserna på sydsamiska.  

 

 “Vad heter det på samiska?”   
Mij dihte saemiengielesne? [ˈmɪjˈdiχtaˈsaːminˈg̥ɪelasˌna]  
 

 “Bra jobbat!” 
 Hijven barkeme! [ˈhievanˌbarkaˌma] 
 

 “Årstid”  
Jaepien boelhke [ˈjaːpiɛnˈb̥ʊlka] 
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Blanketter 

 

Siffrorna i rutorna för målljud hänvisar till maximalt tre målord där språkljudet ingår. Vid 

ifyllande av blanketten sätts ett kryss vid etablerade språkljud. Om språkljudet inte har 

etablerats transkriberas barnets realisering av språkljudet. En ruta för fritext finns längst 

ner i blanketten.  

 

Förkortningar i blanketten 

IN – Ordinitialt 

MED – Ordmedialt 

FIN – Ordfinalt (ord 52) 

ASS – Assimilationsbenäget ord 

MET – Metatesbenäget ord 

SEN BET – Ord med sen betoning 

KLUS – Konsonantkluster 

 

Inspelningar 

Inspelningarna till fonemtestet är gjorda av en skicklig andraspråkstalare. Inspelat 
sydsamiskt tal av en modersmålstalare finns i appen pekmok av Optimates för Apple för 
den som är intresserad. Appen är en pekbok och innehåller några av de ord som ingår i 
fonemtestet.  

 


