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“Ditt foredag må ha følgende tema” (1):

 • “Hvordan skal foreldrene lære 
barna sine samisk språk (mange 
av foreldrene kan ikke samisk 
språk selv).

 • Hvordan skal ansatte i skole og 
barnehage jobbe for at barna/ 
elevene skal bli tospråklige.”

 
Samisk språk taper terreng, og norsk språk overtar på de fleste 



“Ditt foredag må ha følgende tema” (2)

“Samisk språk taper terreng, og norsk språk 
overtar på de fleste arenaer.
  Noen av foreldrene er samiskspråklige, og 
disse foreldrene strever også med å lære barna 
sine samisk.
  I dag opplever vi at foreldrene ikke kan 
samisk, for de har mistet sitt språk på grunn av 
fornorsknig, og disse foreldrene vil gjerne at 
barna skal lære samisk.
  I dette er viktig å si noe om hvilke ansvar som 
påligger barnehagen og skolen”.



Lite bakgrund

•Först skall vi se på några 
bakgrundsfakta och -teorier.

•Sedan tillämpar vi dem på de 
praktiska spörsmål som har 
ställts



“Samisk språk taper terreng, og norsk 
språk overtar på de fleste arenaer.”

Är detta något som 
sker enbart med
 de samiska språk??



Vad SKER i dag med 
världens språk? Bibehålls 

de??
NEJ





Språk blir i dag dödade i 
snabbare takt  än någonsin 
tidigare i mänsklighetens 

historia



3-600 språk kvar kring år 2100?
 Optimistisk 

prognos

50%
 av dagens talade 

språk kan vara 
”döda” eller 

allvarligt hotade 
kring 2100

Pessimistisk men 
realistisk prognos 

90-95%
kan vara ”döda” 

eller allvarligt 
hotade  kring 

2100



Ännu mera pessimistisk prognos
 (Mart Rannut 2003)

Bara de 40-50 språk kommer att 
överleva på vilka man kan tala till sitt 
kylskåp och sin spis och kaffemaskin. 
Dessa är de språk till vilka Microsoft 
program, Nokia mobilmenyer, osv, 
blir översatta.

Var står de samiska språken 
teknologiskt?



De samiska språkens framtid?
• Fråga 1. Kommer alla de samiska språken att fortsätta 

att leva? Hur länge? 20 år? Kanske? 50 år? Knappast? 
100 år? Nej? ELLER HUR?

• Fråga 2. Om inte alla kommer att leva, vilka av dem 
kommer att dödas?  När?

• Fråga 3. Vem är ansvarig? Talarna? Staten? 
Kommunerna? Samiska politiker? Andra?

• Fråga 4. Vem/vad kan påverka det i dag? Regeringarna? 
FN? Europarådet? EU? Samiska organisationer? 
Föräldrarna? Barn och unga? Lärare och skola/
barnehage? Alla? HUR??







Är samiskan i samma situation? 
Väldigt få talare, och de flesta är 

medelålders eller gamla?

Nej. De flesta samiska språken är i 
en MYCKET bättre situation, och 
revitaliseringen går framåt.
 Men det betyder INTE att de 
samiska språken inte skulle vara 
hotade/truede. Det är de.
 Till och med nordsamiskan.



Analys är
 en förutsättning för planer

• För att planlägga vad man kan 
göra måste man ha en detaljerad 
analys av det som har skett och 

sker när urfolksspråk försvinner/
dödas/när folk byter språk.



“I dette er viktig å si noe om hvilke ansvar som 
påligger barnehagen og skolen”.

För att ett språk skall leva vidare är det tre 
förutsättningar:
1. det viktigaste: att språket överförs från en 
generation till nästa (föräldrars ansvar).
2. att barn (och vuxna) har en möjlighet att lära 
språket upp till en hög nivå och att detta INTE 
betyder att de måste välja mellan hög nivå i det egna 
språket och hög nivå i det dominerande språket. De 
måste kunna lära BÅDA (och fler språk utöver dem) 
(barnehagens och skolans ansvar).
3. att det skapas tillfällen att använda språket i 
mångsidiga samhällsituationer: få arbete där det 
används, leva på språket (samhällets ansvar).

Text



Situationen idag:

”Noen av foreldrene er samiskspråklige, 
og disse foreldrene strever også med å 
lære barna sine samisk.
  I dag opplever vi at foreldrene ikke kan 
samisk, for de har mistet sitt språk på 
grunn av fornorsknig, og disse 
foreldrene vil gjerne at barna skal lære 
samisk.”



Är det föräldrarnas ansvar om de 
inte kan samiska idag? Nej, og ja. 

Tidigare: språkligt folkmord, påtvungen 
assimilation - INTE föräldrarnas ansvar,
MEN de kan göra något idag genom 
revitalisering OM de vill. 
BESTEFORELDRER!
Nu: bristande/manglande kunskap och/
eller motivation eller tid eller möjligheter. 
Här kan barnehage/skola/samhälle stöda: 
kunskap, attityder, kurser och andra 
tillbud, ekonomiska och tidsmässiga.



Tidigare: språkligt & kulturellt 
folkmord, enligt FN definitioner

Tänk på definitionerna!
Detta skedde tidigare.

Sker det nu?



EN AV DE VIKTIGASTE 
ORSAKERNA TILL ATT 

VÄRLDENS SPRÅK 
FÖRSVINNER ÄR

SPRÅKLIGT FOLKMORD
ENLIGT FN’S 

DEFINITIONER AV 
FOLKMORD





Folkmord?
Är ordet inte för starkt?

Urvattnar man inte begreppet  
om man använder det om 

någonting där folk inte blir 
fysiskt dödade?



FN’s internationella Konvention för att 
förhindra och straffa brottet folkmord 

(E793, 1948) 
har fem definitioner av folkmord.

  
 Två av dem beskriver det som har 

skett (och fortfarande sker)
 i dagens utbildning

 av de allra flesta urfolk och många 
minoriteter  



FN’s internationella Konvention för att 
förhindra och straffa brottet folkmord 

(E793, 1948) 
har fem definitioner av folkmord.

  
 Två av dem beskriver det som har 

skett (och fortfarande sker)
 i dagens utbildning

 av de allra flesta urfolk och många 
minoriteter  





• Article II(e): 'forcibly transferring 
children of the group to another 
group'; (att med tvång överflytta 
gruppens barn till en annan grupp) 



• Article II(e): 'forcibly transferring 
children of the group to another 
group'; (att med tvång överflytta 
gruppens barn till en annan grupp) 

Article II(b): 'causing serious bodily 
or mental harm to members of the 
group'; (emphasis added). (att orsaka 
allvarlig fysisk eller mental skada till 
gruppens medlemmar)



Utövare av språkligt folkmord

Utbildningssystem och massmedia är 
bland de allra viktigaste DIREKTA 
utövare av språkligt och kulturellt 

folkmord.
 Bakom dem är världens ekonomiska, 

tekno-militära, sociala och  politiska 
system.



 De flesta barn i världen från 
språkliga minoriteter, såsom döva 
barn och de flesta urfolksbarn 
och många barn från dominerade 

grupper (t.ex. i Afrika) blir, (om de 
överhuvudtaget går i skola) 

undervisade
SUBTRAKTIVT



Subtraktiv versus additiv



Subtraktiv versus additiv

• SUBTRAKTIV undervisning, 
DEFINITION: barn undervisas 
i språkdränkningsprogram. 
Undervisningsspråket är ett 
dominerande språk som  ersätter
deras modersmål. De lär sig det 
dominerande språket på 
bekostnad av modersmålet.



Subtraktiv versus additiv



Subtraktiv versus additiv

• ADDITIV undervisning: barn 
undervisas på modersmålet och får bra 
undervisning i det dominerande språket 
som andraspråk. Alla ytterligare språk 
inlärs i tillägg till modersmålet. Additiv 
undervisning gör barn 
HÖGKLASSIGT TVÅ- ELLER 
FLERSPRÅKIGA. De lär sig både 
deras eget språk och andra språk bra. 



Konsekvenser av subtraktiv undervisning  



Konsekvenser av subtraktiv undervisning  

• Den subtraktiva undervisningen ersätter barnens 
modersmål och dödar språk.



Konsekvenser av subtraktiv undervisning  

• Den subtraktiva undervisningen ersätter barnens 
modersmål och dödar språk.

• Den förhindrar ordentlig läs- och skrivkunnig-
het på hög nivå.



Konsekvenser av subtraktiv undervisning  

• Den subtraktiva undervisningen ersätter barnens 
modersmål och dödar språk.

• Den förhindrar ordentlig läs- och skrivkunnig-
het på hög nivå.

• Den förhindrar elever från att få den kunskap och 
det kunnande som skulle motsvara deras infödda 
förmågor och som de behöver för 
socioekonomisk rörlighet och demokratiskt 
deltagande i samhället.



Konsekvenser av subtraktiv undervisning  

• Den subtraktiva undervisningen ersätter barnens 
modersmål och dödar språk.

• Den förhindrar ordentlig läs- och skrivkunnig-
het på hög nivå.

• Den förhindrar elever från att få den kunskap och 
det kunnande som skulle motsvara deras infödda 
förmågor och som de behöver för 
socioekonomisk rörlighet och demokratiskt 
deltagande i samhället.

• Subtraktiv undervisning deltar i språkligt 
folkmord enligt FN’s folkmordsdefinitioner.



Största delen av utbildningen för 
urfolk och minoriteter i hela världen 

deltar i språkligt och kulturellt 
forlkmord enligt FN’s 

Folkmordskonventions definitioner



Assimilationistisk utbildning  
utgör folkmord



Fritt val – eller berövande av 
språkligt och kulturellt kapital? 1

•När nuvarande samers föräldra-
generation eller mor- och farföräldra-
generation ”valde” att INTE tala 
samiska till barnen, och ”valde” att 
acceptera för dem undervisning på ett 
dominerande majoritetsspråk, var det i 
verkligheten en fråga om ett fritt val?



Fritt val – eller berövande av 
språkligt och kulturellt kapital? 2

•Eller kan det kanske hellre beskrivas 
som berövande av deras språkliga 
och kulturella kapital? 

• David Harvey talar i sin nya bok om ny-
imperialism om ”dispossession of cultural 
capital” (Harvey, David (2005). The New Imperialism. 



Assimilationen har inte valts ”fritt” 
om valet är mellan ens modersmål och 

ens framtid 1

•FN’s 2004 Human Development 
Report binder samman kulturell 
frihet med språkliga rättigheter och 
mänsklig utveckling. Se rapporten: 
(http://hdr.undp.org/reports/global/
2004/)

http://hdr.undp.org/reports/global/2004/
http://hdr.undp.org/reports/global/2004/
http://hdr.undp.org/reports/global/2004/
http://hdr.undp.org/reports/global/2004/


Assimilationen har inte valts ”fritt” om valet 
är mellan ens modersmål och ens framtid 2

• De argumenterar att det “inte finns något 
mera verkningsfullt sätt att ‘uppmuntra’ 
individer till att assimilera sig till en 
dominant kultur än att ha ekonomiska, 
sociala och politiska vinster arbeta mot 
deras modersmål. Sådan assimilation har 
inte valts fritt om valet är mellan ens 
modersmål och ens framtid”  (2004: 33)



Assimilationen har inte valts ”fritt” om valet är 
mellan ens modersmål och ens framtid 3

• Pressmeddelandet om FN-rapporten 
exemplifierar språkets roll som ett verktyg 
för att utesluta och marginalisera folk:

•“Begränsningar i människors möjligheter att 
använda deras eget språk – och begränsade 
kunskaper i att tala det dominanta eller 
officiella nationella språket – kan utesluta  
människor från utbildning, politiskt 
deltagande och tillgång till rättvisa”.



Är/har språkbytesprocessen för 
nuvarande samiska barn, deras 

föräldrar och besteföräldrar  (varit)
”frivillig” eller inte?

 Sker det ett brott mot mänskliga 
rättigheter om utbildningssystemet 

tvingar ett barn att byta språk?



Assimilationen har inte valts ”fritt” om det 
inte finns alternativ att välja mellan och om 
man inte har kunskap om konsekvenserna 1

Vi kan endast tala om “val”

 om det reellt finns (kvalitativt lika goda) 
alternativ att välja emellan, och

 om barn och föräldrar har tillräckligt 
med forskningsbaserad kunskap om 
sannolika långtidskonsekvenser av de 
olika alternativen.



Assimilationen har inte valts ”fritt” om det 
inte finns alternativ att välja mellan och om 
man inte har kunskap om konsekvenserna 2

Detta omfattar konsekvenser som

 ett möjligt berövande av barnets språkliga och 
kulturella (och intellektuella?) kapital genom 
subtraktiv undervisning

 hierarkisering av folk på grund av språk 
(lingvicism), och

 hot (trussel) mot det egna och andra språk och 
deras överlevnad.



Assimilationistisk utbildning  
kan utgöra folkmord och vara 
ett brott mot mänskligheten.

Men på det individuella planet 
kan en långtidskonsekvens 
också var negativa attityder 

gentemot samiska idag.



MEN idag kan föräldrar, 
barnehage och skola göra 
någonting/mycket, för att 

motverka assimilation
 - 

OM motivationen finns!
Och om tiden finns/tas, och 

om möjligheterna skapas



Motivation
Påstående: Alla samiska språk är väldigt 
små språk antalsmässigt. De är väl inte 
speciellt nyttiga?

Varför skulle man som individ lära dem? 

Varför borde de samiska språken fortsätta 
att existera?

Varför skulle storsamhället stödja dem?



3 viktiga argument för bevarande av 
alla världens språk, och därmed 

språklig mångfald

• Kreativitetsargumentet

• Engelskan räcker inte

• Språklig och kulturell mångfald är förknippad 
med biologisk mångfald och är en viktig 
förutsättning för bevarande av biologisk 
mångfald. Mångfald är en förutsättning för att 
bevara planeten.



Varför skulle samiska barn bli  högklassigt 
flerspråkiga genom utbildning?
 1. Kreativitetsargumentet

Kreativitet (skapande förmåga) och nya 
idéer  är de viktigaste tillgångar  (kulturellt 
kapital) i ett informationssamhälle. De är 

en förutsättning för att mänskligheten 
skall kunna anpassa sig till ändringar och 

finna nya lösningar till självskapade 
katastrofer. Flerspråkighet främjar  

kreativitet. Enspråkighet och likriktning 
(homogenisering) dödar kreativitet. 



Industri-         Informations- 
samhälle    (kunskaps-)samhälle

                De viktigaste 
             varor             

     VEM KLARAR 

 De som kontrollerar 
tillgången till 
råmaterial och äger 
andra 
förutsättningar och 
medel för 
produktion

produkterna:
  kunskap, idéer
SIG BRA?
 De som har tillgång till 

olika typer av 
kunskap, olika 
informationer, 
annorlunda idéer: 
kreativitet 

?



I kunskapssamhällen är 
likriktning och uniformitet ett 

handikapp



I kunskapssamhällen är 
likriktning och uniformitet ett 

handikapp
En viss typ av likriktning (”löpande 

bandet”) kan ha främjat vissa aspekter 
av industrialiseringen 



I kunskapssamhällen är 
likriktning och uniformitet ett 

handikapp
En viss typ av likriktning (”löpande 

bandet”) kan ha främjat vissa aspekter 
av industrialiseringen 

 I post-industriella kunskapssamhällen 
kommer likriktningen att vara ett  
definitivt handikapp



Kreativitet, innovation, investering - resultat av 
additiv undervisning och flerspråkighet.

 Det ekonomiska argumentet



Kreativitet, innovation, investering - resultat av 
additiv undervisning och flerspråkighet.

 Det ekonomiska argumentet
• Innovation förutsätter kreativitet, också  i 

varuproduktionen. 



Kreativitet, innovation, investering - resultat av 
additiv undervisning och flerspråkighet.

 Det ekonomiska argumentet
• Innovation förutsätter kreativitet, också  i 

varuproduktionen. 
• Investeringar följer i kölvatten på kreativitet.



Kreativitet, innovation, investering - resultat av 
additiv undervisning och flerspråkighet.

 Det ekonomiska argumentet
• Innovation förutsätter kreativitet, också  i 

varuproduktionen. 
• Investeringar följer i kölvatten på kreativitet.
• Högklassig flerspråkighet främjar kreativitet.



Kreativitet, innovation, investering - resultat av 
additiv undervisning och flerspråkighet.

 Det ekonomiska argumentet
• Innovation förutsätter kreativitet, också  i 

varuproduktionen. 
• Investeringar följer i kölvatten på kreativitet.
• Högklassig flerspråkighet främjar kreativitet.
• Högklassigt flerspråkiga klarar sig bättre som grupp än 

motsvarande enspråkiga på test som mäter flera aspekter 
av 'intelligens', kreativitet, divergent tänkande, 
kognitiv fleksibilitet, osv. (De lär sig också ytterligare 
språk snabbare (på kortare tid) och bättre.



Kreativitet, innovation, investering - resultat av 
additiv undervisning och flerspråkighet.

 Det ekonomiska argumentet
• Innovation förutsätter kreativitet, också  i 

varuproduktionen. 
• Investeringar följer i kölvatten på kreativitet.
• Högklassig flerspråkighet främjar kreativitet.
• Högklassigt flerspråkiga klarar sig bättre som grupp än 

motsvarande enspråkiga på test som mäter flera aspekter 
av 'intelligens', kreativitet, divergent tänkande, 
kognitiv fleksibilitet, osv. (De lär sig också ytterligare 
språk snabbare (på kortare tid) och bättre.

• Additiv undervisning kan leda till högklassig 
flerspråkighet. 



Samiska, flerspråkighet, kreativitet 1
Samiska barn kan bli högklassigt flerspråkiga 
om de får största delen av undervisningen på 
samiska, och får bra undervisning i andra 
språk (norska/svenska/finska + engelska) som 
andra/främmande språk, av lärare som kan 
både samiska och de andra språken.

 En del av undervisningen kan senare vara PÅ 
ett annat språk (men aldrig före 7. klass, i 
intellektuellt och språkligt krävande ämnen/
fag). Det skall finnas massor med tillfällen att 
använda samiska i meningsfulla sammanhang 
utanför skolan. 



Samiska, flerspråkighet, kreativitet 2

★Metaspråklig medvetenhet (bevisthet) 
är den viktigaste orsaken till de fördelar som 
är ett resultat av högklassig flerspråkighet. 
Kreativiten är bara ett exempel på dessa 
fördelar.

★Om de språk som människor blir två- eller 
flerspråkiga i, skiljer sig maximalt från 
varandra, främjar detta utvecklingen av 
metaspråklig medvetenhet.



Samiska, flerspråkighet, kreativitet 3
De samiska språken skiljer sig mycket från alla 

indoeuropeiska språk (såsom norska, ryska och svenska) 
och kan därför främja metaspråklig medvetenhet 
maximalt.

Därför kan vi antaga att högklassigt flerspråkiga med 
samiska/norska, samiska/ryska, samiska/svenska, som två 
av språken, kan som grupp, vara mera  kreativa än 
motsvarande enspråkiga som grupp, och till och med 
mera kreativa än människor som är högklassigt 
flerspråkiga i flera besläktade språk.

Detta argument kan inte användas maximalt för 
kombinationen samiska/finska plus andra språk.



2. Engelskan räcker 
inte argumentet



English is not enough (UK)
English is not enough. We are fortunate to 
speak a global language but, in a smart and 

competitive world, exclusive reliance on 
English leaves the UK VULNERABLE and 

dependent on the linguistic competence 
and the goodwill of others … Young people 

from the UK are at a GROWING 
DISADVANTAGE in the recruitment 

market
 (Nuffield Foundation 2002)  



’We are mentally colonialized and 
alienated from our cultures if all 

we know is in English’ 

Tariq Rahman, 2002, Pakistan



’Bra’ engelska kommer att vara 
som läs- och skrivkunnighet igår 

eller IT-kunskaper idag: 
arbetsgivarna ser dem som viktiga 

och nödvändiga MEN INTE 
TILLRÄCKLIGA för att få ett 

gott jobb



Teorier om tillgång och 
efterfrågan förutser:



Teorier om tillgång och 
efterfrågan förutser:

När många människor har det som tidigare var 
mera ovanligt (här = nästan infödd engelska), 

går priset ner.



Teorier om tillgång och 
efterfrågan förutser:

När många människor har det som tidigare var 
mera ovanligt (här = nästan infödd engelska), 

går priset ner.
 Värdet av ‘perfekt’ engelska på 

arbetsmarknaden blir betydligt lägre  när 
många i ett land eller område eller i hela 

världen kan engelska bra.



Teorier om tillgång och 
efterfrågan förutser:

När många människor har det som tidigare var 
mera ovanligt (här = nästan infödd engelska), 

går priset ner.
 Värdet av ‘perfekt’ engelska på 

arbetsmarknaden blir betydligt lägre  när 
många i ett land eller område eller i hela 

världen kan engelska bra.
När en miljard människor kan engelska bra, 

skall man ha flera språk för att klara sig! 



Price

Quantity

Supply

Demand

P*

Q*

Figure 1. The market diagram (Grin 2003: 26)



Price

Quantity

Supply

Demand

P*

Q*

Figure 2. The market for high levels of English;
 what happens when supply is higher than 

demand? Consequences for market equilibrium 

2004?

2020?

When the supply (number of people with ”good” English) goes up,
the price (its usefulness  for individuals on the job market) goes down



Är engelskan i motsättning till samiskan?

Några föräldrar kunde tro att det är 
bättre för barnen att bli bra i norska och 
engelska, utan samiskan. Det blir väl 
lättare att lära engelska bra om barnen 
kan tillägna engelskan fler timmar i 
skolan och starta tidigare med 
engelskan? Kunde det inte vara lättare 
om man inte “behöver” ha samiska?

FEL! 



Högklassig tre- eller fyrspråkighet blir en 
ekonomisk nödvändighet - och en stor tillgång  



Högklassig tre- eller fyrspråkighet blir en 
ekonomisk nödvändighet - och en stor tillgång  
Redan nu är det att kunna samiska bra en 

absolut ekonomisk tillgång, inte enbart i 
samiska områden. 



Högklassig tre- eller fyrspråkighet blir en 
ekonomisk nödvändighet - och en stor tillgång  
Redan nu är det att kunna samiska bra en 

absolut ekonomisk tillgång, inte enbart i 
samiska områden. 

Om samiska (eller norska?) barn redan kan 
samiska och norska bra, lär de sig 

engelska lättare, snabbare, och bättre än 
barn som startar engelskan som 

enspråkiga.



Det blir väldigt svårt för enspråkiga unga 
att få bra jobb. Man skall vara 3-4-språkig.

• Många stora internationella firmor anställer inte 
längre enspråkiga, ofta inte ens tvåspråkiga (kanske 
om språken är engelska-franska, engelska-kinesiska, 
engelska-japanska, engelska-spanska). De vill helst ha 
3-4-språkiga. Det är inte så viktigt vilket det 4. 
språket är - det är viktigt att det finns! Se på 
detaljerade internationella undersökningar av 
språkekonom Francois Grin (googla honom). 
Högklassig samiska + norska + engelska + ett annat 
språk = möjlighet till goda jobb - och kreativitet!



3. Biodiversitetsargumentet

•Språklig mångfald är en 
förutsättning för 
bibehållande av biologisk 
mångfald, och för 
(mänskligt) liv på planeten



Språklig mångfald är en förutsättning för 
bibehållande av biologisk mångfald, och för 

(mänskligt) liv på planeten

 En stor del av världens språkliga mång-
fald utgörs av de små urfolksspråken 
(över 4000 av de ca 7000 språken)

 Största delen av världens megabiodiver-
sitet finns på områden som bebos eller 
förvaltas av urfolk  

 Språklig mångfald och biologisk mångfald
är besläktade. Det finns ett korrelationssam-
band och antagligen ett orsakssamband.  



Döda urfolksspråk?

 Urfolkens kunskap om biodiversitet och dess 
bevarande är ofta mer nyanserad och sofistikerad 
än den västliga vetenskapens kunskap.

 Mycket av den detaljerade kunskapen om hur 
ekosystem fungerar och hur de kan bevaras (TEK, 
Traditionell Ekologisk Kunskap) är kodad i 
urfolksspråken. Exempel: laxens gjutningsplatser, 
Pekka Aikio.

 Genom att döda dessa språk dödar vi 
förutsättningarn för biodiversitetens och 
ekosystemens bevarande, och genom det 
förutsättningar för mänskligt liv på planeten. 



Det finns massor med litteratur...

• se www.terralingua.org - en internationell organisation som 
undersöker sambanden (TSK var viceprecident de första 7 åren). 
Det nyaste finns oftast här (ex. Maffi; Loh & Harmon).

• se också min hemsida, under Some recent books, för boken nedan:

• Skutnabb‐Kangas, Tove, Maffi, Luisa and Harmon, Dave (2003). 
Sharing A World of Difference. The Earth’s Linguistic, 
Cultural, and Biological Diversity. Paris: UNESCO Publishing. 
UNESCO, Terralingua, and World Wide Fund for Nature. 56 pp. 
(ISBN UNESCO 92‐3‐103917‐2). (Can be downloaded at http://
www.terralingua.org/RecPublications.htm). Has also been 
published in French, Catalan, Russian and Korean – all but the 
Korean can be downloaded from Terralingua).

http://www.terralingua.org
http://www.terralingua.org
http://www.terralingua.org/RecPublications.htm
http://www.terralingua.org/RecPublications.htm
http://www.terralingua.org/RecPublications.htm
http://www.terralingua.org/RecPublications.htm


Och så...

... till det praktiska.

Vad kunde man göra i 
olika situationer?



★Hvordan skal foreldrene lære barna sine samisk 
språk (mange av foreldrene kan ikke samisk 
språk selv).

★ Hvordan skal ansatte i skole og barnehage 
jobbe for at barna/ elevene skal bli tospråklige.”

✦Noen av foreldrene er samiskspråklige, og 
disse foreldrene strever også med å lære 
barna sine samisk.

✦  I dag opplever vi at foreldrene ikke kan 
samisk, for de har mistet sitt språk på grunn 
av fornorsknig, og disse foreldrene vil 
gjerne at barna skal lære samisk.



Möjliga situationer för barn

Båda föräldrar 
kan samiska 

Föräldrarna 
talar samiska 

med barnet

Barnet är i 
samisk barne-

hage/skola

En förälder kan 
samiska

Den samisk-
talande föräldern 
talar samiska med 

barnet 

Barnet är i 
samisk barne-

hage/skola

Ingen av 
föräldrarna kan 

samiska

Barnet hör inte 
samiska hemma 
av föräldrarna

Barnet är inte i 
samisk barne-

hage/skola



Enkla möjligheter för barn - men 18 möjliga kombinationer! 
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



A3, B3, C3
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter

1. Ändra på C3: Sänd barnet i 
samisktalande barnehage/skola, i en 
grupp/klass där de andra barnen inte 
heller kan samiska. SPRÅKBAD.
2. Ändra på A3: En eller båda föräldrar 
startar på samiskkurs.
3. Organisera massor med möjligheter för barnet 
att höra samiska.
4. Försök uppmuntra barnet att använda 
samiska så mycket som möjligt.



A1, B1, C1
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Förbättringsmöjligheter

1. Organisera massor med möjligheter för barnet 
att höra samiska.
2. Försök uppmuntra barnet att använda 
samiska så mycket som möjligt.
3. Skaffa så mycket kunskaper som möjligt om 
flerspråkighet och urfolksfrågor, och dela dem 
med andra, också barn.
4. Stöd alla föräldrar och barn i att lära sig 
samiska, och att ha positiva attityder.



A1, B1, C3
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter
1. Man kan och bör inte tvinga folk - den som vill 
assimileras måste få göra det, men det är bra att 
ha kunskaper om långtidskonsekvenserna.
 
2. Kunskaper om det tidigare folkmordet 
behövs. Attitydförändringar behövs. Det kan 
vara traumatiskt på många sätt.

3. Man bör kunna kräva att dessa föräldrar i 
alla fall inte hindrar andra i att lära och bruka 
samiska.



A1, B2, C1
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter
1. Ändra på B2:  Den förälder som inte talar 
samiska med barnet kan försiktigt starta 
med det. Diskutera i familjen när och hur 
(tider, platser, situationer, något som känns 
bekvämt och naturligt för alla).
3. Organisera massor med möjligheter för 
föräldern och barnet att vara tillsammans i 
situationer där alla andra talar samiska.
4. Försök uppmuntra föräldern och barnet att 
använda samiska så mycket som möjligt - men så 
långsamt som det krävs.



A1, B2, C3
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter
1. En djuptgående diskussion om orsakerna till att 
bara en förälder talar samiska och att barnet inte är 
i samisktalande barnehage/skola behövs. Om den 
ena föräldern upplever stor press, kan hans/hennes 
attityder bli ännu mera negativa. Stöd och 
kunskaper om den historiska bakgrunden för 
negativa attityder samt om flerspråkighetens 
fördelar behövs! ALLA föräldrar vill hjälpa sina 
barn att bli mera intelligenta, kreativa, osv! (Det 
ville de också tidigare, när föräldrar valde att tala 
norska till barnen - de trodde att det var bäst för 
barnen! De ville inte att barnen skulle gå igenom det 
som de hade gått igenom i skolan!)
2. Ändra på C3 först, om möjligt.  



A1, B3, C1
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter
1. Ändra B3 till B2 eller, helst, B1. En förutsättning 
är att analysera orsakerna till att föräldrarna inte talar 
samiska med barnet. Är det negativa attityder? 
(Knappast). Är det brist på tid? Brist på möjligheter? 
Bristande tillit till att man kan samiska tillräckligt bra? 
Vana (“vi har startat med norska, det känns svårt/
onaturligt att byta”). Omgivningens attityder? Rädsla 
för att man utesluter andra (t.ex. äldre barn eller andra 
i familjen eller barnets kamrater)? Rädsla för att barnet 
inte lär sig norska tillräckligt bra? Kunskaper behövs! 
Kontrakt med (och stöd från) barnehage/ skola 
om att föräldrarna börjar tala samiska (delmål, 
slutmål, med tider när de skall nås).



A1, B3, C3
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter

1. Ändra först C3 till C1, sedan B3 till B2 eller 
helst B2. Förutsättning: djuptgående analys av 
orsakerna!
2. Som i föregående (A1, B3, C1)



A 2, B 1, C 1
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter
1. Försök att förbättra den ena förälderns 
samiskkunskaper så fort som möjligt så 
att familjen kommer från A2 till A1. Massivt 
stöd och uppmuntran från barnehage/skola/
kommun/samisktalande föräldrar, osv. Kurser 
(gärna betalade av kommunen/staten), 
organiserade tillfällen att bruka samiska. 
Jämförelse med enaresamiskan! Detta gäller 
ALLA situationer där bara den ena föräldern kan 
samiska. Alla föräldrar med positiva attityder kan 
“brukas”: de kan berätta hur de har kommit fram 
till de positiva attityderna (och handlingarna!).  



A 2, B 2, C 1
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter

1. Ändra först A2 till A1, sedan B2 till B1. 
Massor med stöd och uppmuntran! Här kan 
man se en stor attitydförändring i “blandade” 
äktenskap under de senaste 25 åren: tidigare 
talade också den samisktalande föräldern norska 
till barnen; nu är det alltmer allmänt att i alla fall 
den samisktalande föräldern talar samiska, med 
stöd från den icke-samisktalande föräldern.
2. Som i föregående, A2, B1, C1.



A 2, B 3, C 1
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter

1. Ändra först från B3 till B2. 
Kontrakt om detta med barnehage/
skola, med tidsgräns. Stöd i att 
planlägga hur starten och 
progressionen kan ske. 
Uppmuntran, inte skuldkänslor!



A 2, B 1, C 3
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



A 3, B 1, C 3
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



A 3 B 2, C 3
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter
Osannolika situation OM 
samisktalande barnehage/skola 
finns. Man kan finna situationen 
utanför de samiska områdena om 
barnehage/skola inte finns.  Stöd, 
distansinlärning, IT, 
sommarläger, osv., för både barn 
och föräldrar. Kanske tidig 
läsinlärning på samiska (2-3 år).



A 2, B 2, C 3
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter

1. Ändra först från C3 till C1. 
Analys av orsakerna och kunskap 
behövs som förutsättningar.



A 2, B 3, C 3
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter

1. Ändra först från C3 till C1. 
Djuptgående analys av orsakerna och 
kunskap behövs som förutsättningar.



A 3, B 1, C 1
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter
Osannolik situation, men möjlig om 
föräldrarna är stora idealister och språkets 
situation är desperat; om man inte har talare 
av språket överhuvudtaget och rekonstruerar 
språket från skriftliga källor och 
bandupptagningar, eller om man endast har 
väldigt få gamla talare, t.ex. i master/
apprentiship situationer (i USA, Kanada; se 
Leanne Hintons böcker).  Inte aktuellt i de 
nordiska länderna för samer - men det KAN 
bli aktuellt.



A 3, B 2, C 1
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter
1. Ändra först från A3 till A2, senare 
kanske till A1.  

Inspiration från Fionnlagh M. Macleoid
Finlay MacLeod <finlay@cnsa.org.uk>

T.ex. “Learn Gaelic Before The Child Is Born 
Document. What we need to do in Scotland for 
Intergenerational Transmission to be successful” 
och massor med andra dokument och tips. Jämför 
situationen:

mailto:finlay@cnsa.org.uk
mailto:finlay@cnsa.org.uk


Skotsk gaeliska: Finlay MacLeod <finlay@cnsa.org.uk>
Intergenerational Transmission Rarely Occurs In Scotland Today, Why?

Överförsel mellan generationerna sker 
sällan i Skotland i dag. Varför? 

This is one of the most important issues facing Gaelic in Scotland today. 
Indeed it is rapidly turning into a problem that must be resolved and with 
some haste, if we truly want to see Gaelic thriving as a natural, healthy, 
living language, taking its rightful place in Scotland’s future.
Detta är en av de viktigaste frågorna för gaeliskan i 
Skotland idag. I själva verket håller det på att snabbt 
bli ett problem som måste lösas, och fort, om vi vill se 
gaeliskan verkligen blomstra som ett naturligt, 
levande språk vid god hälsa, ett språk som tar sin 
rättmätiga plats i det framtida Skotland.

mailto:finlay@cnsa.org.uk
mailto:finlay@cnsa.org.uk


Finlay MacLeod tar upp följande frågor i dokumentet

A)     Why aren’t Gaelic speaking parents passing Gaelic onto their babies/children, particularly in the 
highly significant first 3 years of their life?

B)     Why are the first 3 years in a child’s life such an important factor in intergenerational 
transmission, especially for those who are working in the field of language learning and in partnership 
with all those trying to make it work and succeed?

C)     Do we have to choose between having large numbers of Gaelic speakers or concentrating 
primarily on making intergenerational transmission work or in the best of all possible worlds, can we 
make them work together to produce an even greater degree of success?

D)     Why aren’t young parents, who are coming through minority language education such as Gaelic, 
unwilling or unable to pass Gaelic onto their children, however committed they are to the task?

E)     Can Gaelic learners really supersede fluent speakers?

F)      What do we need to set up or put in place for intergenerational transmission to be successful, 
especially in families, thus giving Gaelic another bite of the apple, in working towards it gaining a 
secure place in Scotland’s future?



A 3, B 3, C 1
1 2 3

A Kan föräldrarna 
samiska?

Bägge 
kan En kan Ingen 

kan

B
Talar föräldrar-
na samiska med 

barnet?

Bägge 
talar En talar Ingen 

talar

C
Är barnet i 

samisktalande 
barnehage/skola

Ja Ja Nej



Ändringsmöjligheter
1. Ändra från A3 til A2 eller A1. Så mycket stöd för 
föräldrarna som möjligt.
2. Barn vilkas föräldrar inte kan samiska alls bör 
ha barnen i ett språkbadsprogram
a. Helt “norska” norsktalande föräldrar (som vill 
ge fördelar till barnen) - samma typ av språkbad 
som i Kanada, Finland, Katalonien, etc där 
majoritetsbarn går i skola på ett minoritetsspråk.
b. Föräldrar med samisk bakgrund som vill ta 
tillbaka de (tvångs)assimilerade föräldrarnas eller
mor- och farföräldrarnas språk - 
revitaliseringsspråkbad (som i Aotearoa/Nya 
Zealand eller Hawaii; också enaresamiska). 



Vilka goda alternativa modeller finns det för urfolk?

• 1. Språkskyddsprogram (language shelter or 
language maintenance programmes)

• 2. Språkbad för urfolk (immersion programmes 
for Indigenous peoples)

• 3. Tvåvägsprogram (two-way programmes)

• VILKA  ÄR KRITERIERNA FÖR ATT 
ANVÄNDA DEM  MED FRAMGÅNG?
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Alternative 1 - when the minority 
language is strong

• Language maintenance or language shelter 
programmes. Linguistic minority children (often 
with a low-status mother tongue) choose 
voluntarily, among existing alternatives, to be 
instructed through the medium of their mother 
tongue, in classes with minority children with the 
same mother tongue, in which the teacher is 
bilingual and there is a pedagogically sound 
instructional programme in the majority language 
as a second or foreign language, also provided by a 
bilingual teacher.
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Alternative 2 - when the minority 
language is not min.children’s L1

• Immersion programmes for Indigenous peoples 
or minorities.  Dominated-group children who have 
partially or completely lost their ancestral language 
choose voluntarily, among existing alternatives, to be 
instructed through the medium of the Indigenous/
minority language, in classes with children with the 
same goal and target language, in which the teacher 
is bilingual so that children can initially use their 
dominant language, and in contexts in which that 
language is not in danger of being replaced by the 
Indigenous/minority language; an additive language 
learning context. 105



WHAT IS IMMERSION?
• “language immersion” has historically been associated 

with French-Canadian immersion for middle-class 
Anglophones (Cummins & Swain, 1986; Lambert & 
Tucker, 1986).  The term was misleadingly 
appropriated by U.S. policymakers to describe 
submersion programmes (called “structured 
immersion”), despite protest from the concept’s 
originator (Lambert, 1984: 26-27). Recently the term 
has taken on new meaning in Indigenous-language 
immersion programmes to revitalize endangered 
Indigenous languages (Bear Nicholas, 2005; Hinton & 
Hale, 2001; Hinton et al., 2002).  
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This is how Immersion started
• Immersion programmes for dominant language 

speakers.  Linguistic majority children with a high-
status mother tongue (e.g., Anglophones in Ontario, 
Canada) choose voluntarily, among existing 
alternatives, to be instructed through the medium of a 
foreign/minority language, in classes with majority 
children with the same mother tongue, in which the 
teacher is bilingual so that children can initially use 
their own language, and in contexts in which their 
mother tongue is not in danger of being replaced by 
the language of instruction; an additive language 
learning context. 107



Program Språk-
dränkning

Språkbad;
immersion

Språk-
skydd

Barnens språk MAJ+MIN bara MAJ bara MIN
Underv.språk MAJ MIN MIN

Läraren Enspr. MAJ Tvåspråkig Tvåspr.
Kan barnet 

underv,språket?
MAJ ja

MIN nej
NEJ JA

Program valt 
frivilligt? NEJ JA JA

Finns det 
alternativ? NEJ JA JA

Resultat? Dåliga Goda Goda



Program Språkbad 
för MIN

Språkbad
för MAJ

Språk-
skydd

Barnens språk MIN? bara MAJ bara MIN
Underv.språk MIN MIN MIN

Läraren Tvåspråkig Tvåspråkig Tvåspr.
Kan barnet 

underv,språket?
Nej eller 

Lite
NEJ JA

Program valt 
frivilligt? JA JA JA

Finns det 
alternativ? JA JA JA

Resultat? Goda Goda Goda



Alternative 3 - when all children 
want to learn both languages

• Two-way bilingual (dual language) programmes (sometimes erroneously called 
double or dual immersion in the U.S.). Approximately 50 percent majority and 50 
percent minority students (with the same mother tongue) choose voluntarily to be 
instructed by a bilingual teacher, initially mainly through a minority language (the 
90 percent/10 percent model) or through both languages (the 50/50 model), with 
the dominant language taught as a subject (at the beginning separately to both 
groups, e.g., mother tongue English to native English-speakers and ESL to 
minority language speakers in the U.S.). The percentage of instruction in the 
dominant language increases in all 90/10 models, in some to 40 to 60 percent by 
grade 6, whereas it stays the same in the 50/50 model (which places the  latter in 
the transitional model category). Two-way models thus combine in one classroom 
a maintenance model for minorities (especially in the 90/10 model) and an 
immersion model for the majority, while maximizing peer-group contact in the 
other language for both groups. In some cases two-way immersion may include 
instruction in two minoritised languages (e.g., Navajo and Spanish in the U.S.), 
coupled with ESL instruction for both groups.
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Varifrån kommer definitionerna?
• Alla definitioner kommer från Skutnabb-

Kangas, Tove & McCarty, Teresa L. (2008). 
KEY CONCEPTS IN BILINGUAL 
EDUCATION: IDEOLOGICAL, 
HISTORICAL, EPISTEMOLOGICAL, AND 
EMPIRICAL FOUNDATIONS. In Cummins, 
Jim & Hornberger, Nancy (eds). Encyclopedia 
of Language and Education. 2nd Edition, 
Volume 5, Bilingual Education. Kluwer 
Academic Publishers
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Skall barn som inte kan samiska vara 
tillsammans med barn som kan det?

• OM man kan ha separata grupper, är det 
bättre under de första åren. ALLA samiska 
språk är så mycket hotade/truede att de barn 
vilkas föräldrar kan samiska och brukar det 
med barnen är en fantastisk resurs för hela det 
samiska samhället. De är “kärngruppen”, och 
deras språk- och kulturinlärning borde stödas 
så mycket som möjligt. Finns det risk för 
isolering/segregation/dålig norskinlärning? NEJ.



What minorities want to avoid (and some power-holders claim 
they want to avoid when they in fact want to prevent good 

maintenance programmes for minorities)
• Segregation programme.   Linguistic minority 

children with a low-status mother tongue are forced to 
accept instruction through the medium of their mother 
tongue in classes with minority children with the same 
mother tongue, where the teacher may be monolingual 
or bilingual but is often poorly trained, the class/school 
has poorer facilities and fewer resources than classes/
schools for dominant group children, and teaching of 
the dominant language as a second/foreign language is 
poor or non-existent. Later integration is not a goal in 
these programmes.
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Ju längre modersmålet är det 
huvudsakliga undervisningsspråket, 

desto bättre är resultaten i alla 
skolämnen, också landets majoritetsspråk  

•Wayne Thomas & Virginia Collier 2002

• Kathleen Heugh 2009

• Kathleen Heugh, Carol Benson, Berhanu 
Bogale & Mekonnen Alemu Gebre-
Yohannes, i tryck



Om man INTE kan ha separata grupper...

• ...Massor med möjligheter. Men man kan 
inte rekommendera EN modell - det 
måste anpassas till de lokala 
förhållanden. Här kommer den samiska 
kreativiteten till sin användning. 



Alternative 3 - when all children 
want to learn both languages

• Two-way bilingual (dual language) programmes (sometimes erroneously called 
double or dual immersion in the U.S.). Approximately 50 percent majority and 50 
percent minority students (with the same mother tongue) choose voluntarily to be 
instructed by a bilingual teacher, initially mainly through a minority language (the 
90 percent/10 percent model) or through both languages (the 50/50 model), with 
the dominant language taught as a subject (at the beginning separately to both 
groups, e.g., mother tongue English to native English-speakers and ESL to 
minority language speakers in the U.S.). The percentage of instruction in the 
dominant language increases in all 90/10 models, in some to 40 to 60 percent by 
grade 6, whereas it stays the same in the 50/50 model (which places the  latter in 
the transitional model category). Two-way models thus combine in one classroom 
a maintenance model for minorities (especially in the 90/10 model) and an 
immersion model for the majority, while maximizing peer-group contact in the 
other language for both groups. In some cases two-way immersion may include 
instruction in two minoritised languages (e.g., Navajo and Spanish in the U.S.), 
coupled with ESL instruction for both groups.
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Tidigare spørsmål från ett föredrag
• Här har jag samlat några spørsmål som har 

ställts tidigare i en annan kommun. 
• Jag antyder bara möjliga svar - om vi hade haft 

tid, hade jag utdjupat dem muntligt.

117



Hvor inkluderende skal 
sameskolen være?

•Maximalt!
•Men med 
grupperingar.



Skal det være samtaler med alle foreldre 
som ønsker å ha barnet ved skolen, hvor 
man kartlegger barnets språkbakgrunn, 
etterfulgt av uttalelser fra f.eks. 
barnehagen de går i?
 Er det en vei å gå?

•Bra!



Skal barn som ikke kan få noen 
oppfølging hjemme, gå på sameskolen?
• Ja. Tvådelad skola: barn som kan samiska, går i 

språkskyddsprogram, barn som inte kan 
samiska, går i urfolksspråkbad. En del av 
undervisningen kan senare vara gemensam 
(eventuellt ett tvåvägsprogram?)

• Föräldrarna behöver motiverande 
information och stöd, och kurser i samiska.

• Kontrakt med föräldrar om att starta 
uppföljning hemma.



Skal barn av samisktalende 
foreldre som bare snakker norsk 
med barnet, gå på sameskolen?

•Kontrakt!



Skal barn som tydelig har 
problemer med å bruke samisk 
som redskapsspråk, gå på 
sameskolen?

•Det beror på orsakenerna. Man 
kan inte ge råd utan att veta 
mycket mer. Hur definierar man 
“redskapsspråk”?



Har foreldrene barnas beste mht. utvikling av 
et sunt selvbilde for øyet når de velger skole, 
eller tenker de på at "barnet deres skal få det 
de selv gikk glipp av"? (Altså, forer de deres 
egen gamle sorg, eller bygger de opp under 
barnets selv?)

•Det behöver inte vara ett antingen/
eller (enten/eller) spörsmål. 
Föräldrarna kan göra båda sakerna 
samtidigt.



Skal det være en aldersgrense for når vi dessverre 
blir nødt til å si: Beklager, vi har ikke noen 
institusjon som kan bygge opp ditt barns 
språkkompetanse til full tospråklighet, for nå har 
norsken festet seg som et dominerende 
førstespråk. Eller er det slik at språkutviklinga i 
hele det samiske språksamfunnet har en så 
nedadgående tendens at vi vil få denne utarmingen 
av språkmiljøet uansett?

• Institutioner kan (och håller på att) byggas 
upp! Samiska språkmiljöer behöver inte 
utarmas!

• Det ÄR möjligt att vara högklassigt tvåspråkig.



S?

•Kunskap kunskap kunskap

•Samtal samtal samtal

S?
Hvordan bevisstgjøre ansatte 

på deres roller som 
språkmodeller for barna?



email från Annika Pasanen

• Här har jag bitar från en email från Annika Pasanen 
om den 1-åriga utbildningen i enaresamiska som 
startade i augusti 2009. På seminariet skulle jag ha 
uppsummerat det på svenska om vi hade haft tid.



email från Annika Pasanen
• Elokuussa alkoi täällä Giellagas-instituutin järjestämä inarinsaamen kielen täydennyskoulutus, 

jossa 18 aikuisopiskelijaa opiskelee kieltä intensiivisesti vuoden ajan. Koulutusta suunniteltiin yli 
vuosi etukäteen, mihin meillä oli harvinainen ja loistava mahdollisuus Kulttuurirahaston tuen 
ansiosta. Noin puolet osallistujista on opettajia ja loput muita kielensiirtymisen kannalta tärkeissä 
ammateissa toimivia ihmisiä. Ja samoin noin puolet on juuriltaan inarinsaamelaisia, puolet 
suomalaisia (monilla heistä on kylläkin esim. inarinsaamelainen mies tai muuten kytköksiä 
kieleen). Opetus seuraa Giellagaksen inarinsaamen opetusohjelmaa - alkeis- ja jatkokurssi, 
perusopinnot ja osa aineopinnoista. Lisäksi on laaja harjoitteluosio, johon kuuluu 
saamelaiskulttuurikursseja, työharjoittelua inarinsaamenkielisissä työpaikoissa sekä 
kielimestariharjoittelua - koulutustamme varten räätälöity versio master-apprentice -ohjelmasta.

• Parin kolmen kuukauden opiskelun jälkeen on selvää, että tämä koulutus on vaikuttamassa 
mullistavasti koko kieliyhteisöön ja kielen tulevaisuuteen. Sen saattoi aistia jo elokuussa avajaisten 
ja orientatiopäivien aikana. Toisena päivänä tuo joukko, suuri osa toisilleen ennalta tuntemattomia 
ihmisiä, istui luokassa psykologin vetämässä ryhmäyttämisessä ja puhui mm. suhteestaan 
inarinsaamen kieleen ja syistään osallistua koulutukseen. Se tunnelma oli jotain ainutlaatuista, olen 
kiitollinen että sain olla mukana siinä. Monet itkivät kertoessaan syistä, joiden takia kieli on 
suvussaan kadonnut, tai kielettömän miehensä traumoista, kuka mistäkin. Useampi puhui siitä, että 
tähän mennessä ei ole pystynyt käyttämään saamenpukua, mutta tämän vuoden jälkeen aikoo 
käyttää. Siinä tuli kaikki ulos. Sitten ruvettiin opiskelemaan.



email från Annika Pasanen
• Itse en ole mitenkään päivittäin seuraamassa koulutusta, koska teen nykyään töitä kotona ja 

minulla on aika rajallinen rooli koulutuksessa - hoitelen sitä harjoitteluosuutta, kielimestareita 
ym. Joka kerta kun käyn luokassa tai muuten puhun tyyppien kanssa, olen ällistynyt. Suurin 
osa puhuu aivan käsittämättömän hyvin kuluneeseen aikaan nähden. Ja rohkeasti, virheistä 
välittämättä. Näkee, että motivaatio on valtava. Tänään täällä oli inarinsaamenkielinen 
isänpäiväkonsertti, jonka järjestivät pääasiassa meidän opiskelijat. Siellä oli esiintymässä 
kielipesä- ja koululapsia, meidän opiskelijoita ynnä muita. Meikäläiset kääntää jatkuvalla 
syötöllä suomen- ja englanninkielisiä pop- ja iskelmäbiisejä inarinsaameksi. Luokassa pari 
viikkoa sitten vierailleet kielimestarit olivat kanssa haltioissaan päästessään laulamaan 
Moskovan valoja yms. inarinsaameksi, sitä oli ihana katsoa.

• Parin viikon päästä täältä lähtee nelisenkymmentä henkeä, lapsia ja aikuisia, Helsinkiin 
edistämään yhteistä asiaamme - inarinsaamenkielisen oppimateriaalin tilannetta. Huolimatta 
joiltain osin hyvin toimivasta omakielisestä opetuksesta kirjoja kun ei edelleenkään ole, 
useimmilla luokka-asteilla ei yhtä ainoaa. OPM on pitänyt saamelaiskäräjien 
oppimateriaalirahat samanasuuruisina vuodesta 1993 saakka, mikä on täysin pöyristyttävää ja 
mihin eurooppalaisen vähesmmistökieliperuskirjan toteutumista valvova ministerikomissio 
on jo kahdesti kiinnittänyt huomiota. Kun näin on, me inarinsaamenkielisten lasten 
vanhemmat lähdemme itse ajamaan asiaa. Käydään Eduskunnassa, tavataan 
vähemmistövaltuutettu ja presidentti. Lapset esittävät oppikirjaräppiä.



email från Annika Pasanen
• Minun Sammeli 5 v. aloitti tänä syksynä inarinsaamenkielisen eskarin, 

vuoden etuajassa koska oppi lukemaan jo vuosi sitten yms. Kaisla 3 v. on 
kielipesässä. 

• Niin ja vielä RLS:stä. Tuntuu, että on yhtäkkiä kaikkialla täällä. Yhden 
opiskelijamme anoppi on ruvennut yhtäkkiä tänä syksynä puhumaan saamea 
lapsenlapsilleen, vaikkei ole siihen vuosikausien aikana oikein pystynyt. 
Toinen opiskelijamme aikoo ruveta vuoden alussa puhumaan 
puolitoistavuotiaalle tytölleen saamea kotikielenä, kyseli siihen vinkkejä. 
Tänään näin saamenpuvussa semmoisia paikallisia äijiä, joita en ikinä olisi 
uskonut näkeväni. Yhtäkkiä minun poika rupeaa iltaisin puhumaan mulle 
saamea kotona, ja mitäpä minä siihen muuta kuin puhun takaisin. Vanhat 
kielenpuhujat on mielissään, kun kuulevat yhtäkkiä radiossa ihan uusia 
puhujia ja uusia lauluja. Helsingin matkamme on saanut valtavasti tukea, 
rahallista ja moraalista. Konsertti oli tänään tuplaten loppuunmyyty. Tämä 
on ihan mieletöntä! Olen etuoikeutettu, kun saan olla mukana tässä! This is 
what's happening here



Har samiska barn de språkliga 
rättigheter som de borde ha?

• Vilka språkliga mänskliga 
rättigheter borde samiska 
barn ha i  utbildningen? 



På individuell nivå borde samiska barn ha 
språkliga mänskliga rättigheter i 

förhållande till följande fyra aspekter

• 1. Modersmålet/modersmålen 

• 2. Andra språk 

• 3. Förhållandet mellan modersmål och andra 
språk

• 4. Möjlighet att fullt tillgodogöra sig 
undervisningen



EN UNIVERSELL GRUNDBOK FÖR SPRÅKLIGA 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER BÖR GARANTERA PÅ 
INDIVIDNIVÅ, NÄR DET GÄLLER MODERSMÅL



EN UNIVERSELL GRUNDBOK FÖR SPRÅKLIGA 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER BÖR GARANTERA PÅ 
INDIVIDNIVÅ, NÄR DET GÄLLER MODERSMÅL

att var och en har rätten att



EN UNIVERSELL GRUNDBOK FÖR SPRÅKLIGA 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER BÖR GARANTERA PÅ 
INDIVIDNIVÅ, NÄR DET GÄLLER MODERSMÅL

att var och en har rätten att

 - identifiera sig med sitt/sina modersmål och få denna 
identifikation accepterad och respekterad av andra 
(inklusive staten);



EN UNIVERSELL GRUNDBOK FÖR SPRÅKLIGA 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER BÖR GARANTERA PÅ 
INDIVIDNIVÅ, NÄR DET GÄLLER MODERSMÅL

att var och en har rätten att

 - identifiera sig med sitt/sina modersmål och få denna 
identifikation accepterad och respekterad av andra 
(inklusive staten);

  - lära sig modersmålet/ modersmålen fullt, muntligt 
(där det är fysiologiskt möjligt) och skriftligt. Detta 
förutsätter att minoriteterna utbildas (i ett 
statsfinansierat utbildningssystem) till stor del på sina 
modersmål, och.;



EN UNIVERSELL GRUNDBOK FÖR SPRÅKLIGA 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER BÖR GARANTERA PÅ 
INDIVIDNIVÅ, NÄR DET GÄLLER ANDRA SPRÅK

2. att var och en vars modersmål inte är ett officiellt majoritetsspråk i 
landet där hon/han bor har en rätt att med skolans hjälp bli 
högklassigt tvåspråkig (eller trespråkig om personen har två 
modersmål) i modersmålet/modersmålen och ett (självvalt) officiellt 
språk.



EN UNIVERSELL GRUNDBOK FÖR SPRÅKLIGA 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER BÖR GARANTERA PÅ 
INDIVIDNIVÅ, NÄR DET GÄLLER FÖRHÅLLANDET 

3. att byte av modersmål alltid är frivilligt, inte påtvunget.

 Detta förutsätter att

- A. utbildningssystemet erbjuder olika alternativ;

- B. föräldrarna har tillräckliga forskningsmässigt baserade 
kunskaper om långtidskonsekvenserna av de olika alternativen.



EN UNIVERSELL GRUNDBOK FÖR 
SPRÅKLIGA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
BÖR GARANTERA PÅ INDIVIDNIVÅ, NÄR 
DET GÄLLER MÖJLIGHETEN ATT FULLT 

4.  att var och en har rätten att fullt 
tillgodogöra sig undervisningen 
oberoende av vilket eller vilka 
modersmål personen har.



Har samiska barn alla dessa  
rättigheter i dag?

Det beror på
- hur man definierar ett samiskt 

barns modersmål, och
- var i landet det samiska barnet 

bor



Vad är DITT modersmål?
•Vilka kriterier använder 
DU när du definierar ditt 
modersmål?

•Har du ett modersmål - 
eller två?



Definitioner av modersmål
Kriterium Definition

URSPRUNG Det språk som man har lärt sig 
först

IDENTIFI-
KATION

a. Intern  (egen)
b. Extern (andras)

a. Det språk som man 
identifierar sig med

b. Det språk som man av andra 
identifieras som infödd talare av

Kompetens Det språk som man behärskar 
bäst

Funktion Det språk som man använder 
mest



Språkliga majoriteters modersmål

För språkliga majoriteter (t.ex. 
norsktalande i Norge) sammanfaller 

oftast alla definitioner. De har lärt sig 
norska först, identifierar sig med 
norska, identifieras av andra som 

infödda talare av norska, kan norska 
bäst och använder norska mest.



Språkliga minoriteters modersmål

•Om språkliga minoriteter bor och arbetar  
där majoritetsspråket dominerar, blir 
majoritetsspråket oftast deras mest 
använda språk på de flesta mera formella 
områden och ofta också informellt.

•Därför är det inte rättvist att använda en 
funktionsdefinition för deras modersmål.



Definitioner av modersmål
Kriterium Definition

URSPRUNG Det språk som man har lärt sig 
först

IDENTIFI-
KATION

a. Intern  (egen)
b. Extern (andras)

a. Det språk som man 
identifierar sig med

b. Det språk som man av andra 
identifieras som infödd talare av

Kompetens Det språk som man behärskar 
bäst

Funktion Det språk som man 
använder mest



Språkliga minoriteters 
modersmål

• Om språkliga minoriteter utbildas 
subtraktivt  i språkdränkningsprogram, blir 
majoritetsspråket oftast deras bäst 
behärskade språk på de flesta mera formella 
områden.

• Därför är det inte heller rättvist att använda 
en kompetensdefinition för deras modersmål.



Definitioner av modersmål
Kriterium Definition

URSPRUNG Det språk som man har lärt sig 
först

IDENTIFI-
KATION

a. Intern  (egen)
b. Extern (andras)

a. Det språk som man 
identifierar sig med

b. Det språk som man av andra 
identifieras som infödd talare av

Kompetens Det språk som man 
behärskar bäst

Funktion Det språk som man 
använder mest



Ofta är en kombination av 
ursprungsdefinitionen och den 

interna 
identifikationsdefinitionen en 
god modersmålsdefinition för 

minoriteter.



Definitioner av modersmål
Kriterium Definition

URSPRUNG Det språk som man har lärt sig 
först

IDENTIFI-
KATION

a. Intern  (egen)
b. Extern (andras)

a. Det språk som man 
identifierar sig med

b. Det språk som man av andra 
identifieras som infödd talare av

Kompetens Det språk som man behärskar 
bäst

Funktion Det språk som man använder 
mest



Men det finns undantag.
ETT undantag är de döva. 90-95% av 
döva barn föds till hörande föräldrar.
Om barnen får en god utbildning, lär 
de sig teckenspråk tidigt, och får sin 

utbildning mest på teckenspråk.

Barn och föräldrar har inte samma 
modersmål.



För de flesta döva barn är den mest 
rättvisa modersmålsdefinitionen:

Det språk som de identifierar sig med
(ofta, i alla fall senare, också i 

kombination med extern 
identifikation: det språk som de av 

andra identifieras som infödda talare 
av)



För döva barn är teckenspråket det 
enda språk som de kan uttrycka sig 
fullt ut på. De kan inte göra det på 
något talat språk, annat än i skrift. 

Därför kan man också för dem lägga 
till en modifierad kompetens-

definition. Modersmålet är det språk 
som de identifierar sig med och som 

de kan uttrycka sig fullt ut på. 



Definition av döva barns modersmål
Kriterium Definition

URSPRUNG Det språk som man har lärt sig 
först

IDENTIFI-
KATION

a. Intern  (egen)
b. Extern (andras)

a. Det språk som man 
identifierar sig med

b. Det språk som man av andra 
identifieras som infödd talare av

Kompetens Det språk som man behärskar 
bäst

Funktion Det språk som man 
använder mest



Det andra viktiga undantaget – 
tvångsassimilerade urfolksbarn eller 

minoritetsbarn



Om den påtvingade assimilationen har 
skett redan i föräldrars eller mor- och 
farföräldrars generation, är det heller 

inte rättvist att använda en 
ursprungsdefinition, eftersom 

föräldrarna inte har (kunnat) tala(t) 
t.ex. det samiska modersmålet  till 

barnen 



Definitioner av modersmål
Kriterium Definition

URSPRUNG Det språk som man har lärt sig 
först

IDENTIFI-
KATION

a. Intern  (egen)
b. Extern (andras)

a. Det språk som man 
identifierar sig med

b. Det språk som man av andra 
identifieras som infödd talare av

Kompetens Det språk som man 
behärskar bäst

Funktion Det språk som man 
använder mest



Då kan en intern 
identifikationsdefinition vara den 

enda möjliga. 



Definitioner av modersmål
Kriterium Definition

URSPRUNG Det språk som man har lärt sig 
först

IDENTIFI-
KATION

a. Intern  (egen)
b. Extern (andras)

a. Det språk som man 
identifierar sig med

b. Det språk som man av andra 
identifieras som infödd talare av

Kompetens Det språk som man behärskar 
bäst

Funktion Det språk som man använder 
mest



Jag påstår följande:

Man kan identifiera sig med ett språk som 
man inte kan.

Man kan ha ett modersmål
 som man inte behärskar.



Man kan identifiera sig med ett språk som 
man inte kan.

Man kan ha ett modersmål som man inte 
behärskar.

Om detta accepteras i folkrätten (och det 
har inte prövats i någon rättegång), så 
gäller de (få) rättigheter som finns till 

undervisning i och på modersmålet, också 
barn i revitaliseringsprogram



Till slut ett par ytterligare 
litteraturhänvisningar 



International Expert Meeting on 
UNESCO Programme Safeguarding 

of Endangered Languages

 UNESCO, Paris-Fontenoy,
 10-12 March 2003.

 ”Recommendations
 for Action Plans”



”Language Vitality and Endangerment”
UNESCO Intangible Cultural Heritage Unit’s 

Ad Hoc Expert Group on Endangered 
Languages.

 Approved 31 March 2003 by the Participants 
of the at International Expert Meeting on 

UNESCO Programme Safeguarding of 
Endangered Languages,

 UNESCO, Paris-Fontenoy,10-12 March 2003.



• Båda FN-rapporterna finns på min hemsida.



Ole Henrik Magga, Ida Nicolaisen, Mililani 
Trask, Robert Dunbar and Tove Skutnabb-

Kangas (2005). Indigenous Children and 
Violations of the Right to Education¨. Expert 

paper written for the United Nations Permanent 
Forum on Indigenous Issues. New York: United 

Nations.

Har en sociologisk och juridisk argumentation 
som visar att undervisning av urfolk och 

minoriteter på ett majoritetsspråk utgör ett 
brott mot rätten till undervisning.



 Robert Dunbar (folkrättsjurist) och Tove 
Skutnabb-Kangas har skrivit en uppföljning till 
Expertrapporterna för FN’s Permanent Forum on 
Indigenous Issues: Skutnabb -Kangas Tove and 
Dunbar, Robert (in press). Indigenous Children’s 
Education as Linguistic Genocide and a Crime 
Against Humanity? A Global View. Guovdageaidnu/
Kautokeino: Galdu, Resource Centre for the Rights of 
Indigenous Peoples (http://www.galdu.org).  

Boken kommer ut i början på 2010.

http://www.galdu.org
http://www.galdu.org


Läs också Skutnabb-
Kangas, Tove (2000). 
Linguistic genocide in 

education - or worldwide 
diversity and human 

rights? Mahwah, NJ & 
London, UK: Lawrence 

Erlbaum Associates,
 818 pp.

 (se www.ruc.dk/
~tovesk/ för 

innehållsförteckning ). 
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Många exempel på urfolksundervisning från 
Indien, Nepal, Peru, det samiska , USA, Kanada,  

osv. Också viktiga resultat från Afrika.

• Skutnabb‐Kangas, Tove, Phillipson, Robert, 
Mohanty, Ajit and Panda, Minati (eds) 
(2009). Social Justice through 
Multilingual Education. Bristol: 
Multilingual Matters.  [http://tiny.cc/
6eRkp]

http://tiny.cc/6eRkp
http://tiny.cc/6eRkp
http://tiny.cc/6eRkp
http://tiny.cc/6eRkp


Boken Heugh, Kathleen & 
Skutnabb-Kangas, Tove 
(eds). Multilingual 
education works går i 
tryck 18 december 2009.  


