
 

 

 

Konvergens och grammatiska lån i 

minoritetsspråk till följd av långvarig 

språkkontakt 

En jämförelse av nahuatl, ainu och romansh. 
 

 

 

 

Hilda Appelgren 

Handledare: Arthur Holmer, Gerd Carling 

Kandidatuppsats i Allmän språkvetenskap, 15hp 

HT20 

Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet 

 



Abstract 
Language contact poses many questions in regards to language change, one of which is the 

question of whether some features are more easily transferable between languages than 

others. Previous research has mainly focused on either areal features in so-called 

Sprachbunds in large quantitative studies, or single language situations. The present study 

attempts to bridge the gap between these two different approaches by investigating 

contact-induced change in three separate minority languages, in order to enable insights into 

both similarities and differences between the linguistic changes, as well as a more than 

shallow analysis of each linguistic situation. In the present study, grammatical change was 

investigated in Nahuatl after contact with Spanish, Ainu after contact with Japanese, and 

Romansh after contact with German. Grammars of classical and modern versions of the 

minority languages were reviewed along with previous comparative studies, and discovered 

cases of convergence and grammatical loans in the minority languages were thereafter 

analysed, sorted into relevant grammatical categories, and compared. Results show that 

morphological complexity was reduced in all minority languages, while word order and 

head/dependent marking was subject to change where these systems were different at the 

point of contact; word order change occurred in Nahuatl and Romansh, and head/dependent 

marking underwent changes in Nahuatl and Ainu. Suggestions for further research include a 

more extensive combination of internal and external factors, more research into convergence 

in Ainu, an in-depth comparison of rhaeto-romance languages and other languages in 

Switzerland, as well as comparative research on Nahuatl dialects. 

 

Keywords: language contact, borrowability, convergence, grammatical loans, minority 

languages, contact-induced change, comparative linguistics, nahuatl, ainu, romansh  
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1. Inledning 

Alla språk i världen, med undantag för isolatspråk, är besläktade med andra språk. Språk 

inom en språkfamilj uppvisar som regel en hel del likheter med varandra, men det är inte den 

enda anledningen till att ett språk kan likna ett annat. Ett språk är ofrånkomligt bundet till 

sina talare, och talare är människor som rör sig mellan geografiska områden över tid. Så 

uppstår språkkontakt; talare av ett språk kommer i kontakt med talare av ett helt annat språk, 

på gott och ont. När språkkontakten pågår tillräckligt länge eller är tillräckligt intensiv är det 

inte bara lånord det är fråga om, och språken kan genomgå mer omfattande 

strukturförändringar.  

 

Forskningsfältet som studerar språkkontakt är omfattande och aktivt, och lingvister inom 

fältet tenderar att fokusera på antingen interna eller externa faktorer för att analysera utfall av 

språkkontakten. I den aktuella studien ligger fokus på interna faktorer, såsom strukturella 

likheter och olikheter mellan språken samt nivån av lånbarhet för olika grammatiska 

kategorier. I en mindre omfattning kommer externa faktorer såsom sociokulturell kontext, det 

flerspråkiga samhället och språkprestige att beskrivas, dels för att ge kontext åt språkens 

interna förändringar och dels för det är sådant som karaktäriserar de språk som är inkluderade 

i studien. Tre specifika fall av långvarig språkkontakt kommer att utforskas för att belysa dels 

olika utfall av språkkontakt, dels eventuella mönster och skillnader i utvecklingen och dels 

faktorer som har bidragit till dessa. Studien avgränsas till grammatiska drag i språken, och 

berör därför inte fonologisk, semantisk, lexikal eller annan språklig utveckling. 

1.1 Syfte 

Huvudsyftet med studien är att jämföra tre asymmetriska kontaktsituationer, närmare bestämt 

tre minoritetsspråk som har varit i nära kontakt med ett majoritetsspråk under en längre tid. I 

den aktuella studien är dessa nahuatl i centrala Mexiko, romansh i Graubünden i Schweiz och 

ainu på Hokkaido i Japan, och de majoritetsspråk (spanska, tyska och japanska) som 

samexisterar med minoritetsspråken på dessa platser. Fall av konvergens och grammatiska 
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lån i minoritetsspråken sammanställs och jämförs, i syfte att se skillnader och likheter mellan 

kontaktsituationerna. Studien anlägger både ett synkront och diakront perspektiv genom att 

jämföra minoritetsspråkens grammatiska profiler i ett tidigare skede med en uppdaterad 

profil, och samtidigt jämföra de moderna varieteterna med närliggande majoritetsspråk. 

Syftet är att med hjälp av denna metod kunna identifiera så många som möjligt av de 

förändringar som har skett sedan kontakten inleddes, inklusive sådana förändringar som inte 

är helt fullbordade än men som ser ut att vara på väg att hända i moderna varieteter. Utöver 

en kartläggning av den grammatiska utvecklingen är syftet också att presentera möjliga 

förklaringar till varför utvecklingen ser ut som den gör, med hjälp av teorier om konvergens 

och lånbarhet. 

 

Fallen som undersöks i den här studien har relevans för syftet eftersom de alla är fall där 

talare av ett språk under lång tid befunnit sig i kontakt med ett närliggande språk som har fler 

talare och historiskt har haft en högre social ställning. En asymmetrisk relation mellan språk i 

kontakt medför en mängd konsekvenser för talarna av det språk som befinner sig i en 

underlägsen ställning, det vill säga minoritetsspråket. Inte minst är de i stor utsträckning 

tvungna att behärska det andra språket, alltså majoritetsspråket, för att kunna åtnjuta samma 

sociala möjligheter som den övriga befolkningen (Weinreich 2011, 25). Bara detta är 

asymmetriskt, eftersom talarna av majoritetsspråket inte ställs inför samma tvång, men det 

skapar också en språkpopulation av tvåspråkiga talare där det ena språket medför sociala 

fördelar – detta i sin tur leder med större sannolikhet till att det dominanta språket påverkar 

det underlägsna, i form av grammatiska och lexikala influenser (Muysken 2013, 714). Av 

denna anledning lämpar sig särskilt denna typ av språksituation för studiens syfte att 

undersöka tendenser för konvergens och grammatiska lån, eftersom vi kan förvänta oss att 

minoritetsspråken har genomgått förändringar på grund av kontakten med respektive 

majoritetsspråk och inte tvärtom . Andra typer av språkkontakt, där relationen språken 1

emellan är mer symmetrisk, bör man se till alla språk som är involverade i kontakten för att 

kunna dra slutsatser om vad som tenderar att förflyttas mellan språken. Genom att studera 

asymmetriska situationer går det att fokusera på ett av språken, vilket underlättar en 

jämförelse. 

1 Den asymmetriska situationen omöjliggör givetvis inte en påverkan i motsatt riktning, men den är troligtvis 
inte lika utbredd eftersom de som behärskar minoritetsspråket är just i minoritet. 
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De tre fallen har gemensamt att språkkontakten vid något tillfälle i historien har intensifierats, 

och påverkan från majoritetsspråket på minoritetsspråket har ökat. För nahuatl skedde detta 

efter den spanska koloniseringen av dagens Mexiko på 1500-talet (Ramírez-Trujillo 2009, 2), 

för romansh under 800-talet då tyska växte som ett högstatusspråk i sydöstra Schweiz 

(Haiman & Benincà 2017, 9), och för ainu under tidigt 1800-tal då den japanska regeringen, i 

ett försök att hindra ainufolket att alliera sig med Ryssland i en pågående rivalitet om 

handeln, uppmuntrade ainufolket till att lära sig japanska och assimileras in i det japanska 

samhället (Refsing 1986, 59). Att de tre fallen har detta gemensamt men på många punkter är 

olika varandra är troligtvis givande för att studien ska kunna fånga olika utvecklingsprocesser 

och möjliga utfall av långvarig språkkontakt. 

 

Alla tre minoritetsspråk har varit föremål för studier tidigare, både inom komparativ och 

sociolingvistisk forskning, men i olika stor utsträckning. Nahuatl och hur nahuatl har 

influerats av spanska är välstuderat (Olko, Burges & Sullivan 2018; Bruhn de Garavito, 

Herrera Herrera & Holzrichter 2005; Ramirez-Trujillo 2009; Canger & Jensen 2007), och 

rätoromanska språk har varit av stort intresse framför allt inom romanska studier (Sitaridou 

2012; Haiman & Benincà 2017) men också inom sociolingvistiken eftersom området präglas 

av kontakt mellan franska, tyska, italienska och olika rätoromanska varieteter (Weinreich 

1953; Posner & Rogers 1993; Rash 2002). Ainu har beskrivits av ett antal lingvister, framför 

allt i syfte att fastställa ainus släktskap med andra språk (Chamberlain 1887; Kindaichi 1937; 

Patrie 1982) eller att dokumentera språket medan det ännu finns levande modersmålstalare 

(Chiri 1936; Simeon 1968), men endast ett fåtal har ägnat sig åt att både beskriva modern 

ainu och studera japanskans grammatiska påverkan (Shibatani 1990; Refsing 1986). Vad som 

är unikt för den aktuella studien är att inkludera alla dessa tre språksituationer, för att belysa 

likheter och skillnader mellan språkkontaktens utfall i de olika situationerna. 

 

1.2. Frågeställningar 

För att operationalisera syftet vilar studien först och främst på en övergripande frågeställning: 

(1) När språk kommer i kontakt med varandra och relationen mellan dem är asymmetrisk, 
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vilka delar av det grammatiska systemet förändras i det underordnade språket? För att rikta 

den frågan mot studiens specifika språksituationer, följer frågeställningen: (2) Vilka 

grammatiska särdrag i nahuatl, romansh och ainu har konvergerat till, eller lånats från 

spanska, tyska och japanska?  

 

Svaret på den andra frågeställningen fungerar som underlag för jämförelsen, som görs utifrån 

följande frågeställningar: (3) Finns några generella likheter mellan de grammatiska 

förändringarna? Om ja, hur kan de grupperas och förklaras? och (4) Finns några skillnader 

mellan språkens grammatiska förändringar? Om ja, hur kan de förklaras? 

 

2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare studier i språkkontakt har generellt sett ut på något av följande sätt: 

 

1. Kvantitativ studie baserat på ett stort antal språk, för att göra generaliseringar om 

lånbarhet. 

2. Fallstudie av ett språk, vars situation och/eller strukturella utveckling beskrivs i detalj. 

3. Fallstudie av ett område som karaktäriseras av språklig mångfald och intensiv 

språkkontakt. 

 

Med ett stort antal språk och grammatiska drag som underlag går det att göra breda 

generaliseringar och se universella tendenser för språk över hela världen, vilket är vad som 

görs i studier av typ 1. En sådan studie antar med andra ord ett makroperspektiv, där varje 

enskilt fall inte nödvändigtvis speglas i generaliseringarna. Ett exempel på en studie av typ 1 

är Nichols (1992), som beskrivs mer ingående i avsnitt 2.2. Ett annat, mer aktuellt exempel är 

Seifart (2017) som undersökte lån av affix i 100 olika språk världen över, med hjälp av 

databasen AfBo (Affix Borrowing) där 649 fall av affixlån är inkluderade. Studien kunde 

bekräfta delar av vad som har sagts i tidigare forskning, som att avledningsaffix lånas i större 
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utsträckning än böjningsaffix, men resultatet visade också att böjningsaffix lånas oftare än 

vad som tidigare har hävdats.  

 

Många av de källor som används som underlag i denna studie är studier som faller under typ 

2. För att lyfta fram en specifik studie av det slaget kan nämnas Olko m.fl. (2018), som i 

likhet med den aktuella studien gjorde en jämförelse av skriftliga källor på nahuatl från 

tidpunkten då talarna kom i kontakt med spanska, fram till idag, i jakt på fall av konvergens. 

De fokuserade på ett mindre antal typologiska särdrag, och beräknade frekvensen av 

särdragen i källorna för att se om de har förändrats eller försvunnit under tiden efter att 

kontakten med spanska inleddes. 

 

Ett exempel på den tredje typen finns i Language Contact in Amazonia (Aikhenvald 2002), 

där Aikhenvald studerar utvecklingen av tikuna- och arawakspråk i nordvästra Amazonas för 

att undersöka olika bidragande orsaker till varför grammatiska drag och strukturer delas 

mellan genetiskt obesläktade språk. Amazonas är ett språkområde som är präglat av utbredd 

språkkontakt och språklig mångfald, där omkring 300 språk från 15 olika språkfamiljer talas. 

Utöver konkreta fall av grammatiska förändringar och konvergens, inkluderar Aikhenvald 

också den sociolingvistiska bakgrunden för varje kontaktsituation, eftersom även attityder 

och relationer språken emellan kan påverka utfallet av en kontaktsituation (Aikhenvald 2002, 

2f). 

 

Den aktuella studien kan närmast kategoriseras som ett mellanting mellan typ 1 och typ 2, 

eftersom det är en fallstudie av tre olika kontaktsituationer med syftet att inkludera både 

sådant som är unikt för varje språksituation, och sådant som fallen har gemensamt. Således 

tar studien varken ett rent mikro- eller makroperspektiv, utan placeras någonstans mellan två 

extremer. Sådana studier är en bristvara inom fältet, och det är min övertygelse att det finns 

viktiga och intressanta iakttagelser att göra när man inte väljer bort det ena eller andra 

perspektivet. 
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2.2 Lånbarhet 

Matras (2007, 31) definierar lån mellan språk som en process där talare av ett språk, i kontakt 

med ett annat, går över till att använda samma strategi för att uttrycka en språklig kategori 

som talare av ett annat språk. Med andra ord: om talarna av de två språken tidigare har använt 

sig av två olika strukturer för att uttrycka en språklig funktion (exempelvis kasus respektive 

ordföljd för att uttrycka syntaktiska roller) men över tid börjar använda samma struktur, har 

ett grammatiskt lån i någon riktning skett. Sannolikheten att detta händer för en viss struktur 

(grammatisk kategori) är vad som kallas borrowability (Matras 2007, 32)– i den här 

uppsatsen har jag valt att översätta denna term till lånbarhet. 

 

En viktig distinktion som enligt Haspelmath (2009) måste göras för att analysera lån till följd 

av språkkontakt är den mellan imposition och adoption. Det tidigare är resultatet av att en 

grupp talare lär sig ett nytt språk, och för över vissa strukturella egenskaper från modersmålet 

i processen. Sådana fall beskrivs även som interference through shift (Thomason & Kaufman 

1988), och resulterar i att främst fonologiska och syntaktiska egenskaper överförs till L2. Det 

senare, adoption, sker när talare av ett språk lånar delar från ett annat språk som uppfattas ha 

högre prestige eller på något sätt är i en dominant ställning. I sådana fall är lexikala lån det 

första som sker, innan andra delar av den språkliga strukturen också eventuellt börjar lånas 

(Haspelmath 2009, 50f).  

 

Generellt har man sett att ju mer grammatiskt ett drag är, desto mindre sannolikt är det att 

draget överförs till ett annat språk; fristående grammatiska morfem såsom adpositioner och 

konjunktioner överförs lättare än bundna grammatiska morfem såsom böjningssuffix. 

Däremot, om språket lånar tillräckligt många lexem från ett annat språk kan det leda till att 

även avlednings- och böjningsmorfem följer med. Vanligtvis krävs utbredd och långvarig 

tvåspråkighet för att mer strukturella förändringar ska ske i ett av språken (Burridge & Bridge 

2017, 190f; Thomason & Kaufman 1988, 37). Weinreich (2011, 49) poängterar att i en 

tvåspråkig kontaktsituation – en situation där en grupp av betydande storlek behärskar båda 

språken som talas i området – är det vanligt förekommande att talarna ser likheter mellan de 

två språken, översätter en grammatisk kategori från det ena språket till det andra, anammar 
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den översatta varianten och på så sätt lånar in en grammatisk kategori. Det är en sådan 

process som i regel leder till så kallade areala drag, det vill säga drag som delas av 

(obesläktade) språk inom ett geografiskt område. 

 

Nichols (1992) kartlade en generell hierarki för rörligheten hos fyra olika typologiska 

kategorier: ordföljd, huvud/dependent-marking, komplexitet och alignment. Underlaget i 

Nichols studie är enskilda drag inom dessa kategorier i en stor mängd (dokumenterade) språk 

i världen, som sedan studeras för att se var kluster för dragen hamnar. Om kluster uppstår 

inom ett visst geografiskt område, oberoende av språkfamilj, är dessa drag areala. Om de 

istället fördelar sig inom en språkfamilj är dragen genetiska. Bickel (2020, 81) 

problematiserar denna traditionella metod för att undersöka arealitet, och lyfter bland annat 

det faktum att språkkontakt kan spela en roll även när ett grammatiskt drag delas mellan 

genetiskt besläktade språk; språk som delar ett drag är inte för den sakens skull besläktade, 

och samtidigt kan nära kontakt mellan besläktade språk bidra till att specifika drag behålls. 

Nichols (1992) resultat placerade de fyra typologiska kategorierna  på en skala från mest 

genetiskt (och därmed minst sannolikt att påverkas av arealt tryck) till mest arealt (mest 

sannolikt att påverkas av arealt tryck), där ordföljd är mest arealt och alignment mest 

genetiskt. 

 

Mest genetiskt Mest arealt 

Alignment      >     Komplexitet      >      Huvud/dependent-marking      >      Ordföljd 

 

Ordföljden är enligt Nichols det drag som mest konsekvent tenderar att påverkas av arealt 

tryck, och alignment är som motsats det drag som är mest genetiskt stabilt  (1992, 170f). 2

Enligt Nichols (1992, 168) var komplexitet  också ett relativt stabilt drag, och resultatet 3

pekade på att komplexiteten om något ökade i kontakt med språk med högre nivå av 

komplexitet. Sedan denna studie publicerades har en mängd nya studier gjorts i ämnet, bland 

annat Cathcart m.fl. (2018) som undersökte förändringar i indoeuropeiska språk och visade 

att den mest arealt känsliga typen är förenklingar och reduktioner i komplexitet, tillsammans 

2 I den aktuella studien kommer inte alignment inkluderas, eftersom samtliga språk som studien berör har 
samma alignment: nominativ-ackusativ. 
3 Mätt i syntetiskt index, det vill säga förhållandet mellan ord och morfem där alla språk placeras på en skala 
från isolerande till polysyntetiskt. 
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med neutrala förändringar (varken en ökad eller minskad komplexitet). Ökad komplexitet var 

signifikant mindre arealt kopplat (Cathcart m.fl. 2018).  

 

Morfologisk komplexitet, i allt från hur det ska definieras till hur nivåer av det ska kunna 

mätas och jämföras tvärspråkligt, är inte ett okomplicerat område. Svaret på hur man på ett 

rättvist sätt ska redogöra för ett språks morfologiska komplexitet ligger utanför ramen för den 

här uppsatsen, men i resultatet appliceras analysmodellen som Ackerman & Malouf (2013) 

kallar enumerativ komplexitet. Denna innebär i stora drag att man ser till antalet olika 

distinktioner som måste reflekteras morfologiskt, antal olika former (allomorfer) och storlek 

på paradigm (exempelvis antal kasus).  

 

Resultatet från Nichols (1992) studie vad gäller komplexitet kan verka kontraintuitivt; borde 

inte komplexitet minska i språkkontaktsituationer, eftersom talare av olika språk måste göra 

sig förstådda? Vi känner exempelvis till utvecklingen av latinet i Europa, vars komplexa 

flekterande struktur över tid, när det spreds genom Europa, förlorade stora delar av sitt 

böjningssystem (Söhrman 2006; Janson 2003). Även engelska har genomgått en liknande 

process (Gelderen 2014). En förklaring till detta finner vi hos Trudgill (2001), som menar att 

språk tenderar att öka i komplexitet över tid när de lämnas ostörda, men också att kontakt 

mellan olika språk med vuxna talare (kreol- och pidginspråk är det tydligaste, och mest 

extrema fallet av detta) leder till att språken minskar i komplexitet.  

 

Just as complexity increases through time, and survives as the result of the amazing 

language-learning abilities of the human child, so complexity disappears as a result of the 

lousy language-learning abilities of the human adult. Adult language contact means adult 

language learning; and adult language learning means simplification (...)”  

(Trudgill 2001, 372) 

 

Stöd för denna hypotes går att hitta hos Lupyan & Dale (2010), som studerade korrelationen 

mellan morfologisk komplexitet i över 2000 språk och demografiska och sociohistoriska 

faktorer såsom mängden talare, geografisk spridning och nivån av språkkontakt. Deras 

resultat visade att språk som talas av en stor mängd människor, varav en betydande andel är 

L2-talare, tenderar att ha en lägre nivå av komplexitet än språk som har relativt få talare. När 
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ett språk sprids till fler talare, vilket är fallet med exempelvis latin och engelska som vid olika 

tidpunkter i historien har varit lingua franca för en betydande mängd människor, tenderar det 

alltså att minska i morfologisk komplexitet. 

 

Nichols (1992) framhävde lånbarhet som någonting inneboende hos den grammatiska 

kategorin, men hon har sedan dess också gjort studier där den sociolingvistiska situationen 

inkluderas för att jämföra olika typer av språkkontakt (Nichols 2020). Den som ämnar studera 

språkkontakt begår enligt Weinreich (1953) ett misstag om den inte också tar stor hänsyn till 

externa faktorer såsom tvåspråkighet, perioden av språkkontakt, geografisk och demografisk 

spridning, språkanvändning inom olika domäner såsom utbildning, regering och media, och 

politiska faktorer såsom prestige och språklojalitet (Kim & Labov 2011). Thomason & 

Kaufman går så långt som att säga att på grund av att externa faktorer är helt avgörande för 

vilka delar av språket som överförs, it follows that we must investigate the social setting 

before we can predict, or interpret historically, the areal diffusion of linguistic features 

(1988, 41). I den aktuella studien ligger fokus på interna faktorer, men externa faktorer är 

också högst relevanta eftersom studien undersöker språkkontakt mellan minoritets- och 

majoritetsspråk. Externa faktorer inkluderas därför genomgående i den här uppsatsen, i den 

mån som omfånget tillåter. 

2.3. Konvergens 

Inom sociolingvistik och kommunikationsteori används oftast termen konvergens som en 

förkortning av konvergent ackommodation, det vill säga fenomenet när enskilda talare 

anpassar sitt språkbruk för att betona sin tillhörighet eller solidaritet med en viss 

språkgemenskap (Olko, Borges & Sullivan 2018, 470). Här kommer begreppet användas för 

att beskriva processen av grammatisk utveckling när två språk som är distinkt olika varandra 

över tid börjar dela fler och fler strukturella drag, oftast som en följd av språkkontakt (Carling 

2019, 17). Konvergens står i kontrast till divergens, som är den utveckling som sker när ett 

språk utvecklas åt olika håll på grund av att talarna splittras geografiskt, och resulterar i två 

olika språkpopulationer. Värt att nämna här är att den aktuella studien inte undersöker 

konvergens i mer än ett av språken i en kontaktsituation, men som framgår av figur 1 kan 

konvergens också ske i två (eller fler) språk som då båda närmar sig varandra. 
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Figur 1: Illustration av divergens- och konvergensprocesser i Carling (2019), s. 17. 

 

 Förklaringar till varför ett språk konvergerar sin struktur med en annan, kan enligt Matras 

(2007, 34) generellt sett falla under någon av tre breda kategorier, som ramar in de olika 

externa och interna faktorer som har redovisats ovan: 

 

1. Strukturförändringens omfattning beror på hur intensivt språket har exponerats för 

kontaktspråket. 

2. Resultatet av kontakten är en konsekvens av de berörda språkens strukturella likheter 

och skillnader. 

3. Lånbarheten är en konsekvens av inbyggda semantisk-pragmatiska eller strukturella 

egenskaper hos de berörda grammatiska kategorierna. 

 

I den första kategorin placeras fenomen som domänförlust och lån till följd av att ett språk 

uppfattas ha hög prestige. I den andra kategorin hittar vi exempelvis funktionella “luckor” (ett 

ord eller en struktur lånas från ett annat språk för att talarna har blivit uppmärksamma på att 

det saknas i deras eget språk), men också situationer där språkens likheter med varandra 

underlättar konvergensen. Slutligen berör den tredje kategorin lånbarheten hos olika 

grammatiska kategorier, och hur detta påverkar utfallet av en kontaktsituation. Vad som bör 

poängteras här är att dessa tre kategorier inte utesluter varandra – en eller flera kan 

förekomma i samma kontaktsituation och påverka utfallet på olika sätt. 
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Aikhenvald (2002, 6) gör en indelning av olika typer av konvergens, som speglar 

maktförhållandet mellan de involverade språken. Konvergens av typ A och B uppstår i regel 

när det inte finns någon ojämn maktbalans mellan språken, medan en förutsättning för 

konvergens av typ C är att ett av språken är i en dominant position över det andra. 

 

A. Nya grammatiska mönster tillkommer i alla de språk som är i kontakt, och gamla 

mönster existerar jämsides de nya. Språken behåller alltså sin typologiska profil 

samtidigt som de tar till sig drag från en annan.  

B. Språkens olika grammatiska strukturer möts i ett slags kompromiss, där drag från de 

olika språken kombineras till en ny grammatisk profil. 

C. Ett av språken konvergerar sina grammatiska drag till det som finns i kontaktspråket, 

och förlorar samtidigt mönster och kategorier som inte har någon motsvarighet i 

kontaktspråket. 

 

Aikhenvald (2002, 7) poängterar att ingen konvergensprocess blir helt fullbordad, och att 

grammatiska profiler som kommer i kontakt inte utvecklas till att bli helt identiska. Även i 

fall av typ C, där tendensen går åt ett sådant håll, är utfallet oftast att språket dör innan 

utvecklingen har hunnit gå så långt. 

 

3. Metod och material 

3.1. Fallstudier 

Eftersom ett syfte med studien är att belysa, exemplifiera och jämföra situationer där 

språkförändring har skett till följd av språkkontakt kommer studien använda fallstudier av tre 

språk. Duff (2018, 306) menar att fallstudier kan vara en användbar metod för att ge kontext 

åt ett brett fenomen, och samtidigt analysera ett specifikt fall som en del av någonting större: 

[Case studies] provide an in-depth, contextualized, concrete, multidimensional 

exemplification of a subject that can help tell an important story but at the same time vividly 

encapsulate abstract principles as well. (Duff 2018, 306)  
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Att studera och analysera språk som man inte själv behärskar, vilket är fallet för många 

studier inom det typologiska forskningsfältet, kan i viss mån problematiseras. Så är fallet 

även i den aktuella studien, då jag saknar tidigare färdighet i nahuatl, ainu och romansh, och 

besitter betydligt mer kunskap om majoritetsspråken spanska, japanska och tyska. Detta kan 

ha bidragit till en partisk tolkning av de grammatiska beskrivningarna där jag utgår från vad 

jag vet om majoritetsspråken och projicerar det på vad jag läser om minoritetsspråken. Å 

andra sidan är den färdighet jag har i majoritetsspråken en tillgång, och utan den hade studien 

varit ytterst svår att genomföra. Att jag i viss utsträckning behärskar de tre majoritetsspråken 

har gjort att jag har kunnat ta till mig relevant litteratur och haft en grund för att genomföra 

de grammatiska analyserna. Ett optimalt scenario vore att den som gör en komparativ studie 

av det här slaget behärskar alla involverade språk, men förkunskap är inte en förutsättning för 

att kunna studera en språkkontaktsituation – även om det är att föredra, och inte minst 

underlättar arbetet – och jag har gjort mitt bästa för att förhålla mig kritiskt till mina egna 

iakttagelser och analyser. Alla eventuella feltolkningar och misstag tar jag fullt ansvar för. 

 

3.2. Analys 

Metoden som har använts för att besvara frågeställningarna har huvudsakligen bestått av 

litteraturstudier. Utförliga grammatiska beskrivningar och tidigare komparativ forskning av 

språken har studerats för att upptäcka särdrag som visar tecken på att ha konvergerat med 

majoritetsspråket. Strategin som har använts för att kartlägga och jämföra konvergensen kan 

sammanfattas i två scenarion: 

 

Scenario 1 

1. Tidigare forskare hävdar att minoritetsspråk A har lånat drag X från majoritetsspråket. 

2. Grammatiska beskrivningar av minoritetsspråk A granskas närmare för att bekräfta 

detta påstående. 

3. Grammatiska beskrivningar av minoritetsspråk B och C granskas för att undersöka 

om en liknande utveckling har skett även där. 
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Scenario 2 

1. Grammatiska beskrivningar av modern varietet av minoritetsspråk A uppvisar drag X 

som liknar drag X i majoritetsspråket. 

2. Drag X granskas i grammatiska beskrivningar av klassisk varietet av minoritetsspråk 

A för att upptäcka eventuell konvergens. 

3. Grammatiska beskrivningar av minoritetsspråk B och C granskas för att undersöka 

om en liknande utveckling har skett även där. 

 

Att studien inte har använt ett och samma tillvägagångssätt för alla språksituationer och alla 

grammatiska förändringar beror på de varierande källorna. Exempelvis har grammatiska lån i 

nahuatl och romansh varit föremål för många tidigare studier, medan ainu inte har studerats i 

samma utsträckning. I scenario 1 har alltså fyndet av konvergens eller ett grammatiskt lån 

gjorts i tidigare komparativ forskning, och i scenario 2 är det nya potentiella fynd som lyfts 

fram. Mycket få av de fall av konvergens och grammatiska lån som uppvisas i denna studie är 

ett resultat av scenario 2. De fall av konvergens och grammatiska lån som hittades 

presenteras i avsnitt 4.1.–4.3., och jämförelsen mellan de tre språken presenteras i avsnitt 4.4.  

 

Utifrån underlaget som hämtas från källorna, redovisas jämförelsen mellan de tre 

minoritetsspråken i form av ett dataset med binära värden: ett existerande drag betecknas med 

1, och ett icke-existerande drag betecknas med 0. Detta är, i stora drag, samma strategi som 

appliceras i databasen Diachronic Atlas of Comparative Linguistics (DiACL 2017), där en 

stor mängd typologisk data finns lagrad för omkring 500 språk från 18 olika språkfamiljer. 

Studien hade kunnat baseras på de grammatiska särdrag som bygger den typologiska datan i 

DiACL, men på grund av studiens omfång och tidsram hade det inte varit den mest effektiva 

strategin för att upptäcka fall av konvergens.  

 

3.3. Material 

Resultatet är delvis baserat på källmaterial som beskriver ett tidigare stadium (klassisk 

nahuatl, klassisk ainu och protoromanska) och dagens varieteter (modern nahuatl, modern 

ainu och romansh) av varje minoritetsspråk, samt aktuellt stadium för varje motsvarande 

18 



majoritetsspråk (spanska, japanska och tyska). Tidigare komparativ forskning har också 

fungerat som källmaterial, för att komplettera de grammatiska beskrivningarna och för att fall 

av konvergens och lån som har hittats av tidigare forskare också ska inkluderas.  

 

Datan för klassisk nahuatl är hämtad från Andrews (2003), i kombination med komparativa 

data från tidigare forskning som också gör iakttagelser om modern nahuatl. Dessa källor är 

Bruhn de Garavito, Herrera Herrera & Holzrichter (2005), Canger & Jensen (2007), Olko, 

Burges & Sullivan (2018) och Ramírez-Trujillo (2009). Data för modern nahuatl är också 

hämtad från Wolgemuth (2007) och visst vokabulär från Campbell & Karttunen (1989). 

Datan för klassisk ainu är i huvudsak hämtad från Shibatani (1990), som inte är en komplett 

grammatisk beskrivning av klassisk ainu men som redogör för vissa grammatiska skillnader 

mellan klassisk och modern ainu. Refsing (1986) är i huvudsak en beskrivning av den 

moderna Shizunai-dialekten av ainu, men innehåller också en del jämförelser mellan klassisk 

och modern ainu. 

 

I fallet med romansh är metoden lite annorlunda. Eftersom syftet är att få syn på fall av 

konvergens eller grammatiska lån, och eftersom alla romanska språk idag skiljer sig markant 

från protoromanska, är det mer givande att jämföra romansh med andra moderna romanska 

språk (inklusive andra rätoromanska språk som har kontakt med andra språk än tyska), än att 

jämföra med ett äldre språk. Protoromanska har därför enbart i vissa fall använts för 

jämförelsen, och då ur Hall (1983) och Sitaridou (2012). I övrigt är datan i första hand 

hämtad från Haiman & Benincà (2017) där jämförelser görs mellan de rätoromanska språken 

och andra romanska språk, och där egenskaper som är unika för bland annat romansh lyfts 

fram. Datan kompletteras av Anderson (2016) och Weinreich (2011). 

 

Datan för majoritetsspråken spanska, tyska och japanska hämtas från referensgrammatikor 

och i vissa fall från databasen Diachronic Atlas of Comparative Linguistics (2017). Nedan 

diskuteras en del av källorna och vissa generaliseringar om deras brister eftersom 

källmaterialet utgör en central del av metoden. 

19 



3.3.1. Terminologi och glossning 

Att olika författare använder olika termer för att beskriva samma grammatiska fenomen 

behöver inte utgöra ett problem, så länge varje författare definierar termerna de väljer att 

använda. Som läsare, och i det här fallet av många olika grammatiska beskrivningar, går detta 

oftast att komma runt med hjälp av noggrann glossning och kunskap om olika begrepp 

(exempelvis att “objektskasus” är samma sak som “ackusativ”), och de flesta grammatiska 

beskrivningar som används i denna studie går att hantera på det sättet. I vissa fall har det dock 

blivit problematiskt, framför allt när det gäller Andrews (2003), vars Introduction to 

Classical Nahuatl ligger till grund för en stor del av datan för klassisk nahuatl. Ett problem 

med Andrews beskrivning är att Andrews själv har konstruerat termer för att beskriva 

grammatiken, och exempelmeningarna är översatta men saknar i många fall glossning. Hans 

beskrivningar är därför mer svårtolkade än övriga källor. För att undvika misstolkningar av 

Andrews beskrivningar och termer har jag noga granskat hans exempel på nahuatl med 

översättning till engelska och jämfört med glossade meningar från andra källor, men trots 

detta finns en risk att min analys i vissa fall är felaktig. 

 

I de fall där Andrews exempelmeningar saknar glossning, har jag efter bästa förmåga själv 

glossat enligt samma metod som han själv har glossat andra meningar. I de allra flesta övriga 

fall är glossningen tagen direkt från den citerade källan. Glossningen är därför inte helt 

enhetlig, och vissa glossningar ger mer detalj än andra. Syftet med glossningarna är att ge 

tillräckligt med information för att en läsare utan kunskap i språken ska kunna förstå, men 

också att belysa de grammatiska företeelser som är relevanta för exemplet. Att utforma en 

glossningsnorm för alla exempelmeningar som ges i resultatdelen är en uppgift som vore 

alltför tidskrävande för uppsatsarbetet, och därför ser glossningarna ut som de gör. Trots att 

den här uppsatsen är skriven på svenska är glossningarna på engelska, eftersom glossningen 

är gjord på engelska i källorna. Jag har därför valt att undvika ett ytterligare steg av 

översättning, och för enhetlighetens skull är även mina egna glossningar och översättningar 

på engelska. De exempelmeningar på tyska som inkluderas på vissa ställen för att ge en 

jämförelse, har eliciterats från en informant med tyska som modersmål. Informanten har 

godkänt att dennes översättningar är inkluderade i studien. 
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3.3.2. Dialektal variation 

Ett annat potentiellt problem med källorna är att det är olika dialekter som beskrivs. Detta 

gäller framför allt romansh och nahuatl. Den dialektala variationen i dessa språk är stor, och 

på vissa punkter är dialekterna även grammatiskt olika varandra. I materialet för romansh 

beskrivs skillnader mellan dialekterna, men materialet för nahuatl karaktäriseras av att olika 

lingvister har studerat olika dialekter och gjort olika iakttagelser utan att jämföra dialekterna 

med varandra. Olko m.fl. (2014, 370) framhäver att bristen på studier i dialektologi är ett 

närvarande problem för forskningen på nahuatl. 

 

Wolgemuth (2007) baserar sin grammatiska beskrivning av modern nahuatl på 

Isthmus-dialekten, som talas i området omkring Veracruz som ligger vid Mexikos östra kust. 

Bruhn de Garavito m.fl. (2005) studerade två dialekter: den ena i delstaten Tlaxcala och den 

andra strax norr om delstaten Puebla. Även Canger & Jensen (2007) och Ramírez-Trujillo 

(2009) presenterar exempel från dialekter runt Puebla, och Olko m.fl. (2018) inkluderar en 

större mängd data från varieteter av nahuatl från Veracruz, Tlaxcala och Puebla. Ingen av 

dessa källor beskriver skillnader eller likheter mellan olika dialekter. Redovisningen av 

resultatet kommer vara transparent för vilka förändringar som påstås finnas i vilken dialekt 

(det vill säga, alla påstådda förändringar härleds till en eller flera av dessa källor), och 

eftersom avsikten med studien är att ge en bild av flera pågående förändringar i språken 

kommer det inte nödvändigtvis skada studiens syfte att lyfta fram variationer mellan olika 

dialekter. 

 

3.3.3. Ojämnt underlag 

Slutligen bör det betonas att alla språk som undersöks inte har beskrivits och analyserats i 

samma utsträckning av tidigare forskare. Underlaget för nahuatl och romansh i denna studie 

är betydligt större än underlaget för ainu, vilket är problematiskt för jämförelsen av språkens 

utveckling. En bidragande orsak till detta är sannolikt att ainu, till skillnad från nahuatl och 

romansh, är ett språk som de senaste decennierna gått mot en säker språkdöd. De 

ansträngningar som har gjorts för att beskriva ainu har i och med detta inte gjorts med en 

21 



prioritet att studera förändringar i språket, utan för att beskriva ainu för eftervärlden. Men 

med det sagt: det går inte att utesluta att förändringar har skett som inte syns i datan. 

Eftersom underlaget är ojämnt måste man närmast räkna med att det kommer finnas luckor i 

datan, och att fler tecken på grammatisk konvergens kommer gå att upptäcka i de språk som 

har studerats mer ingående. Trots att detta är en brist är min förhoppning att denna studie kan 

bidra till att sådana luckor börjar fyllas, och att den kan uppmuntra till framtida forskning i 

ämnet. 

 

4. Dataunderlag och resultat 

Nedan följer en redovisning av underlaget som ligger till grund för studiens resultat. I 

avsnitten 4.1.-4.3. redogörs varje språksituation för på följande sätt: först beskrivs den 

sociolingvistiska situationen översiktligt, sedan presenteras alla de fall av konvergens och lån 

som har hittats i språket, och därefter ges en sammanfattning av förändringarna utifrån valda 

grammatiska kategorier som inkluderar de förändringar som har observerats. Dessa 

kategorier är följande: ordföljd, kodning av kärnargument och oblika argument, topikalitet 

och bestämdhet, och grammatiska distinktioner. Jämförelsen av förändringarna inom dessa 

olika kategorier presenteras i avsnitt 4.4.  

4.1. Nahuatl  

4.1.1. Språksituation 

Nahuatl är ett språk som talas i centrala Mexiko av omkring 1 miljon talare. Dessa talare är 

utspridda över ett flertal mindre samhällen som är relativt isolerade från varandra, och språket 

har därför utvecklats till olika dialekter som är så pass olika varandra att en del hävdar att 

nahuatl borde betraktas som en språkfamilj snarare än ett enskilt språk. På grund av detta ger 

existerande studier olika bilder av nuläget vad gäller nahuatls utveckling och egenskaper 

(Garavito, Herrera & Holzrichter 2005, 1). Skriftliga källor av nahuatl finns daterade till 

1540-talet, men idag skrivs ingenting på nahuatl och språket förs vidare muntligt. Spanska är 

Mexikos officiella språk och i dagsläget det enda andra språk som nahuatl är i direkt kontakt 

med (Canger & Jensen 2007, 403).  
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Under ett par århundraden efter den spanska koloniseringen åtnjöt nahuatl en relativt ostörd 

existens. Bland annat bedrevs religiös verksamhet på nahuatl i flera områden där den 

mexikanska ursprungsbefolkningen levde, och för att underlätta kommunikationen med 

befolkningen behärskade även präster och andra mer och mindre högt uppsatta aktörer 

nahuatl. Efter det mexikanska frihetskriget, som nådde sitt slut 1821, skedde en rad 

samhällsförändringar som inte gynnade den nahuatl-talande delen av befolkningen. Den 

enhetliga spanskstyrda infrastrukturen som tidigare använt nahuatl för skriftlig 

dokumentation, kommunikation, juridiska förehavanden och historiska, lokala traditioner 

försvann och ersattes av statliga styren som inte prioriterade ursprungsbefolkningen eller 

deras språk. Till följd av detta minskade kommunikationen mellan olika nahuatl-talande 

regioner, och skillnader mellan de olika språkliga varieteterna ökade (Olko & Sullivan 2014, 

369). 

 

Utbildningen i de flesta områden där nahuatl talas förs på spanska, och eleverna uppmuntras 

att använda spanska både i skolan och hemma med sina familjemedlemmar. Andra faktorer 

som har påverkat utvecklingen är avsaknaden av tolkar och översättningar i det offentliga 

rummet, såsom inom vården och statliga instanser, och en nedvärderande syn på nahuatl till 

följd av puristiska attityder och en avsaknad av kulturell identitet och kunskap om nahuatls 

historia (Olko m.fl. 2018, 473) 

 

4.1.2. Relevanta förändringar 

Under de drygt 500 år som nahuatl har varit i kontakt med spanska har en rad förändringar 

skett i språket, som tyder på konvergens och lån. De mest centrala som litteraturen redogör 

för uppvisas här: övergång från postpositioner till prepositioner, inlån av självständiga 

subjektspronomen, en utvidgad funktion av partikeln in från adjunktor och demonstrativ till 

bestämd artikel, förlorad distinktion av animata och inanimata substantiv, och förlorad 

distinktion av komitativ och instrumentativ kasusmarkering. 
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4.1.2.1. Adpositioner och relationella ord 

Relationella ord är en ordklass i nahuatl vars funktion och form har förändrats från klassisk 

till modern nahuatl. Funktionen av relationella ord är att uttrycka relationer rörande tid, rum 

och sätt – närmast går funktionen att likna vid adpositioner, men traditionellt har relationella 

ord inte haft samma strukturella egenskaper som adpositioner. I modern nahuatl har 

relationella ord på flera håll förlorat sina böjningsmönster och fungerar mer eller mindre 

istället som spanska prepositioner.  Relationella ord brukade innehålla ett possessivt prefix 

som refererade till ett objekt men gör inte alltid det längre, och ordföljden har förändrats. I 

klassisk nahuatl var ordföljden Relational Word (RW) – Verb (V) – Relational Referent 

(RR), men i moderna varieteter är ordföljden istället V – RW – RR. Denna förändring kan 

vara ett resultat av olika möjliga processer:  

 

1. Talare såg likheter mellan spanska prepositioner och relationella ord i nahuatl och 

omtolkade RW till en mer prepositionell form, vilket ledde till att böjningsmönster 

försvann och ordföljden ändrades, 

2. Personböjning för relationella ord försvann under inflytande från spanska, vilket 

gjorde förändringen i ordföljd nödvändig eftersom det då blev otydligt vad RW 

syftade på, 

3. Placeringen av relationella ord började imitera spanska prepositionsfraser, vilket ledde 

till att personböjning inte längre var nödvändig. 

 

Olko m.fl. (2018, 488) hävdar händelseförlopp 2): (...) as relational words lost their indexing 

function it was no longer possible to have intervening elements between them and their 

dependents. Som exempel visas bland annat följande utdrag: 

 

1. Maria, xi-c-tlali ni xicalli pan cua-mezah (2016) 

María 2SG.OPT-3SG.OBJ-put this gourd_bowl LOC wood-table 

‘María, put this bowl on the table.’ 
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2. i-pan tonal-li domingo pan  chicme hora teotlac (1816) 

3SG.POSS-on day-ABS.SG Sunday on    seven       hour afternoon 

‘on the day Sunday at seven o’clock in the afternoon’ 

 

I exempel 2) förekommer det lokativa relationella ordet både med och utan böjning, men med 

ordföljden RW–RR i båda fallen. Olko m.fl. (2018) tar detta som ett belägg för att 

personböjningen var det som försvann först, men den tolkningen går att problematisera. 

Eftersom de relationella orden i källan från 1816 förekom både med och utan personböjning i 

en icke-traditionell ordföljd (RW-RR) är det mycket möjligt att förändringen i ordföljd 

skedde först, varpå personböjningen blev överflödig. 

 

En annan iakttagelse gällande prepositioner har gjorts av Ramírez-Trujillo (2009), som 

hävdar en ökad preferens för prepositioner i modern nahuatl. I klassisk nahuatl tilläts både 

post- och prepositioner  men postpositioner var dominerande – i modern nahuatl tillåts 4

fortfarande pre- och postpositioner men prepositioner är dominerande (Ramírez-Trujillo 

2009, 6). En viktig skillnad mellan pre- och postpositionell användning är att när dessa ord 

förekom postpositionellt i klassisk nahuatl sattes de direkt på substantivet utan böjning 

(exempel 3a) och endast när de placerades före substantivet tog de personböjningen som 

nämnts ovan (exempel 3b). 

 

3. a) peta-tech 

     mat-on 

b) i-tech petatl 

    POSS-on mat 

‘On the mat’ 

(Ramírez-Trujillo 2009, 10) 

 

Utvecklingen av relationella ord kan sammanfattas i följande steg: 

4 Lexikalt är dessa samma ord som benämns ‘relationella ord’ ovan. För resonemangets skull, som också berör 
ordföljden N-Adpos./Adpos.-N, används stundvis ‘prepositioner’ och ‘postpositioner’ för att beskriva dessa ord. 
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1. Adpositionsfraser kunde i klassisk nahuatl uttryckas genom postpositioner på 

substantivet eller relationella ord som indexerade substantivet och förekom då i 

ordföljden RW-V-RR.  

2. Postpositioner på substantiv blev gradvis mer ovanliga, och relationella ord 

(postposition på ett possessivt pronomen) mer vanliga. 

3. Relationella ord omtolkas som prepositioner och flyttas från positionen framför 

verbet, till positionen framför substantivet. 

4. När relationella ord står framför substantivet försvinner behovet av indexering, och 

utvecklingen från postposition till preposition, med relationellt ord som ett 

mellansteg, är därmed färdig. 

 

Steg 1 och 2 kan förklaras med något så enkelt som att det troligtvis är mer ekonomiskt att 

placera postpositionen på ett pronominellt element (possessivmarkören) än på ett substantiv. 

Dels var man inte tvungen att upprepa ett känt substantiv, dels behövde inte substantivet 

genomgå några morfofonologiska processer som vi ser i exempel 3 vilket gjorde att antalet 

möjliga former av ett givet substantiv minskade. En liknande konstruktion finns exempelvis i 

finska, där postpositioner tar ett possessivt suffix när de placeras efter pronomen, samtidigt 

som själva pronomenet kan utelämnas (Karlsson 1999, 225). En möjlig förklaring till varför 

ordföljden blev RW-V-RR, är att när ordet förflyttas från substantivet och istället placeras på 

possessivmarkören får det en adverbiell funktion, snarare än en adpositionell. Stöd för denna 

tolkning finns i det faktum att övriga adverb i klassisk nahuatl placeras före verbet, och att 

även relationella ord såsom -huan enligt Andrews (2003, 448) inte bör tolkas som en 

konjunktion, utan snarare ett adverbial som modifierar predikatet (exempel 4).  

 

4. Nehhuatl no-huan yah. 

I.am 1SG-with he.went  5

‘He went with me.’ 

(Andrews 2003, 448) 

 

5 Min glossning. 
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4.1.2.2. Subjektspronomen 

Andrews (2003, 48) förklarar att personliga pronomen i klassisk nahuatl inte användes på 

något annat vis än som affix i nominal- och verbkomplex. Dessa personaffix bestod alltid av 

mer än ett morfem, och indexerade person, animacitet, numerus och kasus; med denna mängd 

information i predikatet är självständiga pronomen överflödiga. Affixen finns kvar i modern 

nahuatl (Wolgemuth 2007, 39) men vad som har tillkommit i bruket är självständiga 

personliga subjektspronomen framför nominala predikat.  

 

5. Ni-alcalte nican san miguel (1618) 

1SG.SBJ-mayor here     San Miguel 

‘I am the mayor here in San Miguel’ 

(Olko m.fl. 2018, 476) 

6. Na ni-te-tah-tzin-ya (2016) 

1SG 1SG.SBJ-UNSPEC.POSS.HUM-man-REV-already 

‘I am already an old man’ 

(Olko m.fl. 2018, 476) 

 

Spanska verb har också personböjning, om än inte lika komplex som i nahuatl, och de 

självständiga pronomen som finns i språket är ofta inte nödvändiga men används för emfas, 

kontrast eller tydlighet. Eftersom nahuatl hade andra sätt att markera emfas, följde inte denna 

funktion med lånet av självständiga pronomen. I nahuatl har alltså själva ordklassen 

subjektspronomen lånats in från spanska, men inte funktionen.  

 

4.1.2.3. In som adjunktor eller determinerare 

Huruvida modern nahuatl har utvecklat en determinerare eller inte är omtvistat (Garravito 

m.fl. 2005). Diskussionen rör sig om partikeln in, som i klassisk nahuatl användes som en 

indelande adjunktor för att markera det som Andrews (2003) benämner supplementering. 

Supplementering kan, lite förenklat, beskrivas som ett sätt att utvidga en sats eller fras, eller 

markera underordnade led i den (Andrews 2003, 136). Omarkerad supplementering användes 

för att utvidga fraser, vilket var nödvändigt eftersom fraser och satser konstruerades likadant, 
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i form av fulla predikat. Det fanns en begränsning på hur mycket information som kunde 

förpackas i varje predikat, och när man ville utvidga frasen var man alltså tvungen att göra 

det med hjälp av en adjunkt, i form av ytterligare ett predikat, som placerades efter 

huvudordet (exempel 7). Supplementering, i likhet med exempelvis relativsatser, är rekursivt 

och kan därför utgöra många led av information i en sats (exempel 8). 

 

7. Ahcualli imontah 

he.is.bad he.is.her.father.in.law 

‘Her father-in-law is bad.’ 

(Andrews 2003, 138) 

8. Ical icniuh   Petoloh 

it.is.his.house he.is.his.friend  he.is.Peter 

‘It is Peter’s friend’s house.’ 

(Andrews 2003, 139) 

 

För att markera ett led som tydligt underordnat, användes in som en adjunktor framför det 

underordnade ledet, som då kunde förekomma antingen före (exempel 9a) eller efter den 

överordnade satsen (exempel 9b).  

 

9. a) In onechittaqueh otzahtziqueh 

    adjr they.saw.me they.shouted 

   ‘The ones who saw me shouted.’ 

b) Hualquizah in mihtotizqueh 

    they.come.out adjr they.will.dance 

    ‘The ones who will dance come out.’  

    (Andrews 2003, 149) 
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I modern nahuatl fungerar underordnade satser på ett liknande sätt, men med andra 

subjunktioner. 

10. Kihtowah iga mihto:tiáh 

they.say.it that they.dance 

‘They say that they are dancing.’ 

(Wolgemuth 2007, 111) 

11. Iní:n owaʔ yeh kito:gaʔ mopilti:n yawi         xo:čowati. 

This cane that he.planted.it your.child it.is.going   it.is.going.to.bloom. 

‘This cane that your child planted is going to bloom.’ 

(Wolgemuth 2007, 83) 

 

Både verbkomplex och nominala predikat kunde supplementeras i klassisk nahuatl (exempel 

12), vilket är en viktig detalj för att förstå tendensen i modern nahuatl att använda in som en 

determinerare. Trots att klassisk nahuatl inte gjorde någon distinktion mellan bestämd och 

obestämd form av substantiv, fanns alltså en partikel som kunde ha betydelsen ‘vad gäller 

…’, vilket närmast kan liknas vid topic-markörer. Campbell & Karttunen (1989, 82) 

beskriver in i modern nahuatl som en partikel som kan betyda antingen ‘the’/’this’ eller ‘as 

for, with respect to’. Detta är inte helt olikt användningsområden för in i klassisk nahuatl 

eftersom samma partikel (exempel 13) kunde användas även som demonstrativ (Andrews 

2003, 140). 

 

12. Itztic in atl 

it.is.cold adjr it.is.water 

‘The water is cold.’ 

(Andrews 2003, 405) 

13. Cuix tiquihtoh in? 

Q you.said.it this 

Did you say this? 

(Andrews 2003, 141) 
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Utifrån dessa exempel kan vi konstatera att in ursprungligen hade två användningsområden: 

demonstrativt pronomen, och markering av underordnad supplementering. I kombination 

med att in som adjunktor kunde placeras även framför nominala predikat, är en möjlig teori 

att dessa två användningsområden i viss mån har smält samman och att partikeln används 

som bestämd artikel. Att ett demonstrativt pronomen skulle utvecklas till en bestämd artikel 

är långt ifrån ett kontroversiellt påstående. Det är en vanligt förekommande 

grammatikaliseringsprocess, vari demonstrativer förlorar deiktiska komponenter såsom 

avstånd eller annat semantiskt innehåll, och istället börjar användas som bestämd artikel eller 

prefix (Heine & Kuteva 2007, 88f). Denna utveckling i nahuatl må alltså tillskrivas en rent 

intern grammatikalisering, men den kan också ha förstärkts av kontakten med spanska, som 

gör skillnad på bestämd och obestämd form med hjälp av determinerare.  

 

Garravito m.fl. (2005, 9) vill inte ställa sig bakom att partikeln används som spanskans 

bestämda artikel, och poängterar att olika talare använder in inkonsekvent och på olika sätt; 

ibland framför subjekt, ibland framför objekt, ibland framför både subjekt och objekt och 

ibland inte alls. Garravito m.fl. (2005, 9) medger att de inte har en förklaring för hur in 

används i bruket. Även Wolgemuth konstaterar i sin beskrivning av modern nahuatl: The 

particle in is difficult to classify with precision. Its use corresponds in part to that of the 

definite article and the demonstrative adjective and in part to that of a conjunction 

(Wolgemuth 2007, 115). Olko m.fl. (2018) beskriver inte partikeln ingående, men glossar in 

ibland som determinerare, och ibland som subjunktion. Detta är alltså uppenbarligen en 

aspekt av modern nahuatl som kräver vidare granskning och analys, och studier med ett större 

underlag än vad som finns tillgängligt i den aktuella studien. Det står dock klart att in i 

modern nahuatl ibland används som en bestämd artikel, vilket inte förekom innan kontakten 

med spanska. 

 

4.1.2.4. Animathet 

I klassisk nahuatl var det endast animata substantiv som kunde markeras i plural, men sedan 

sent 1500-tal förekommer även pluralmarkering av inanimata substantiv (exempel 14b) (Olko 

m.fl. 2018, 479; Canger & Jensen 2007, 404). Även modifierare till inanimata substantiv kan 
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i modern nahuatl ta pluralmarkering (exempel 15). Den tidigare strukturen är inte helt utbytt, 

men Olko m.fl. (2018, 481) menar att utvecklingen visar på en tendens mot att animathet som 

en grammatisk kategori är på väg att försvinna. 

14. a) ome cal-li 

    two building-ABS.SG 

b) ome cal-meh 

     two building-ABS.PL 

     ‘two buildings’ 

    (Olko m.fl. 2018, 479) 

15. aʔmo miyek-in kal-tin 

NEG much-PL house-PL 

‘There are not many houses’ 

(Canger & Jensen 2007, 404) 

Eftersom alla substantiv i spanska, animata eller ej, tar pluralmarkering är det inte osannolikt 

att denna förändring är en konsekvens av språkkontakten.  

4.1.2.5. Komitativ, instrumentativ och samordning 

Klassisk nahuatl gjorde en tydlig distinktion mellan komitativ, som uttrycker sällskap eller 

samvaro (som i “Jag gick i skolan med min bror”) och instrumentativ, som uttrycker verktyg 

eller tillvägagångssätt (“Jag skar brödet med en kniv”), med hjälp av olika relationella ord. 

Spanska gör ingen sådan distinktion, utan använder prepositionen con för båda funktionerna. 

Samtidigt fanns i klassisk nahuatl ingen konjunktion för att samordna olika led, likt 

spanskans y.  I modern nahuatl finns tecken på att distinktionen mellan komitativa och 

instrumentativa relationella ord har gått förlorad. Komitativ markerades i klassisk nahuatl 

med -huan, och instrumentativ med -ca. I modern nahuatl används huan som en konjunktion, 

likt spanskans y, och samtidigt har instrumentativen -ca fått en utvidgad betydelse som täcker 

den tidigare komitativa funktionen. 

 

I klassisk nahuatl kunde samordnade fraser vara markerade eller omarkerade – i det 

markerade fallet användes konjunktionen auh för att betona samordningen, men i de allra 
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flesta fall av samordning var denna omarkerad och uttrycktes med hjälp av juxtaposition eller 

genom supplementering av den satsdel som de samordnade fraserna har gemensam (Andrews 

2003, 544). En konjunktion användes alltså bara när talaren ville markera kontrast mellan 

leden. I exemplen nedan är 16) omarkerad samordning utan supplementering, 17) är 

omarkerad med supplementering av possessor, och 18) är markerad samordning. Någon 

konjunktion motsvarande spanskans y fanns inte i klassisk nahuatl. 

16. In otemaatequiloc niman ye ic  tetlamaco, tlacualo.  
adjr hands.are.washed immediately soon it.is.seen  food.is.served people.eat  6

‘When hands have been washed, then immediately thereupon food is served and 

people eat.’  

(Andrews 2003, 544) 

17. Ca inahual inecuepaliz in Tezcatl-Ihpoca. 

indeed disguise transfigurationadjr Tezcatl-Ihpoca  7

‘It is Tezcatl-Ihpoca's disguise and transfiguration.’  

(Andrews 2003, 545) 

18. Quin otimeuh, auh ye   cuel tonquiza!  

when you.got.up and already  quickly you.are.leaving  8

‘You just now got up, and you are leaving already so soon!’  

(Andrews 2003, 547) 

I modern nahuatl används huan i stor utsträckning för att samordna fraser och satser, och 

fungerar strukturellt ibland precis som en konjunktion när det i sådan kontext inte heller 

längre böjs som ett relationellt ord. I exempel 19) illustreras hur huan och -ca kombineras på 

ett sätt som direkt motsvarar en spansk konstruktion med y och con. Exempel 20) visar 

samordning av två satser, och intressant i detta fall är att huan används för samordningen 

(vilket inte gjordes i klassisk nahuatl) men att böjningen fortfarande är kvar. Enligt Olko m.fl. 

(2018, 492) har auh helt försvunnit från bruket i modern nahuatl, och huan kan användas 

även för kontrastiv samordning (exempel 21). Wolgemuth (2007, 113) lyfter också fram 

6 Min glossning. 
7 Min glossning. 
8 Min glossning. 
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pero, ett direkt lån från spanska, som ett vanligt alternativ i modern nahuatl. 

 

19. Ti-c-cua-h tlil-mol i-ca tamal huan i-ca  

1PL.SBJ-3SG.OBJ-eat-PL soot-sauce 3SG.POSS-COM tamale and 3SG.POSS-COM  

naca-tl de pitzo-tl 

meat-ABS.SG of pig-ABS.SG 

‘We eat black mole with tamales and with pork’ 

(Olko m.fl. 2018, 491) 

20. Nigah qui:squeh, ihuán yahquih Ayipehtzi:na:pan. 

here they.left and they.went Apechinapa 

‘They left here and went to Apechinapa.’ 

(Wolgemuth 2007, 111) 

21. Qu-ix-tzon-tequi-yaya huan ax-qui-tlan-qui (1985) 

3SG.OBJ-surface-hair-cut-IPFV but NEG-3SG.OBJ-defeat-NPRES.SG 

‘She repeatedly cut [the corn stalks/corn deity] but she didn’t defeat him.’ 

(Olko m.fl. 2018, 492) 

 

Förändringen sammanfattas i figur 2. Illustrationen är en förenkling, eftersom det i bruket 

fortfarande förekommer -huan som komitativ, och -ca förekom på vissa håll i komitativ 

betydelse redan på 1500-talet. 

 

Figur 2: Förskjutning av instrumentativ-, komitativ- och samordningsmarkering i nahuatl. 
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 Klassisk nahuatl Modern nahuatl Spanska 

Instrumentativ -ca -ca con 

Komitativ -huan -ca con 

Konjunktion   huan y 

Kontrastiv 
konjunktion auh huan, pero pero 



4.1.3. Berörda grammatiska kategorier 

Förändringarna i nahuatl är spridda över alla de kategorier som nämndes i inledningen till 

avsnitt 4 och som kommer beröras närmare under avsnitt 4.4. En förändring i ordföljd ser vi i 

skiftet från postpositioner till prepositioner, men värt att nämna är att det inte nödvändigtvis 

skedde på grund av kontakt med spanska – som nämndes finns ett rent ekonomiskt motiv för 

att frångå den postpositionella konstruktionen. Någon säker förändring i satsordföljd går inte 

att fastställa baserat på källorna i den aktuella studien (Olko m.fl. 2018). Nästa kategori berör 

kodning av kärnargument och oblika argument i satsen. På detta område ser vi endast 

tillkomsten av självständiga subjektspronomen i nahuatl och igen förflyttningen från post- till 

prepositioner för oblika argument. I övrigt har ingenting noterats som förändrat inom denna 

kategori. 

 

Vad gäller nästa kategori, topikalitet och bestämdhet, finns i nahuatl bruket av partikeln in 

och hur den har börjat bete sig snarast som en bestämd artikel, om än inte helt konsekvent. 

Vad gäller topikalitet skulle vissa säkerligen vilja hävda att det finns ett inslag av topikalitet i 

bruket av samma partikel, men det bedöms här inte vara tillräckligt framträdande för att in 

också ska betraktas som en topicmarkör. Slutligen har nahuatl förlorat ett par grammatiska 

distinktioner, vilket är den sista kategorin. Det gäller förlusten av animathet, det vill säga 

distinktionen mellan animata och inanimata substantiv, och distinktionen mellan 

instrumentativ och komitativ. 

 

4.2. Ainu 
4.2.1. Språksituation 

De många århundraden av geografisk närhet och kontakt med japanska har lett till ömsesidig 

påverkan mellan de båda språken (Refsing 1986, 57), men framför allt under de senaste 

hundra åren då majoriteten av ännu levande ainutalare har varit tvåspråkiga har japanskan 

varit en stark influens. Fram till början av 1800-talet var det förbjudet för ainufolket att lära 

sig skriva eller tala japanska, och de var relativt isolerade från japaner till följd av landgränser 

som sattes upp för att minimera friktion mellan ainufolket och japanska bosättare (Refsing 

1986, 58). Innan Meijirestaurationen 1868 betraktades Hokkaido (som tidigare kallats Ezochi 
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– “främmande land”) som ett perifert och okänt område av det japanska folket (Heinrich 

2012, 93). 

 

Från och med år 1869 började insatser göras för att assimilera ainufolket in i det japanska 

samhället. Bland annat infördes och standardiserades det japanska skriftsystemet för 

platsnamn, delar av ainus befolkning tvångsförflyttades för att ge plats åt japanska bosättare, 

vissa av ainus traditionella ritualer såsom jakt, tatueringar och begravningsceremonier 

förbjöds, och ainufolket tilldelades japanskt medborgarskap. Åtgärderna blev allt kraftigare 

från 1898, då ett särskilt utbildningssystem för ainu infördes, som innebar obligatorisk 

skolgång på japanska (Heinrich 2012, 95). Utbildningen av ainu och japaner var helt 

segregerad under åren 1901–1908, och igen 1916–1937. Under den här tiden låg fokus för 

ainus utbildning på att lära ut japanska, och mycket lite tid lades åt andra ämnen. Barnen 

uppmuntrades dessutom att ta avstånd från ainus kultur och vanor, och visa lojalitet till den 

japanska nationen. Detta ledde till att en hel generation av ainu utvecklade en negativ attityd 

till sitt eget språk och sin kultur (Heinrich 2012, 97), och slutade i stor utsträckning att föra 

vidare språket till sina barn (Ibid, 141). 

 

Idag lever endast ett fåtal människor som behärskar ainu, och dessa är inte modersmålstalare 

och har under sina liv inte använt ainu som sitt primära språk för daglig kommunikation. 

Ainufolket fick 2008 officiell status i Japan som inhemsk minoritetsbefolkning, och sedan 

2009 är ainu klassat som ett akut utrotningshotat språk av UNESCO (Heinrich 2012, 143). 

 

4.2.2. Relevanta förändringar 

Eftersom få enskilda studier har gjorts på konvergens i ainu, är de förändringar som redovisas 

här i stort sett helt hämtat från Shibatani (1990) och Refsing (1986). Det kan således inte 

betraktas vara en uttömmande redovisning av allt som har förändrats i ainu sedan kontakten 

med japanska intensifierades, men de fall av konvergens och lån som litteraturen lyfter fram 

är följande: reducerade kombinationer av personaffix på verb, en ökad preferens för 

postpositioner framför applikativa konstruktioner för att visa oblika argument, ökad 
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användning av topic-markör, och ett nytt adverbbildande suffix. 

 

4.2.2.1. Reducerade personaffix 

På transitiva verb markeras både subjekt och objekt i form av prefix, både i klassisk och 

modern ainu. Detta är ett starkt huvudmarkerande drag, eftersom argumenten i satsen 

indexeras på verbfrasens huvud. Vissa kombinationer av prefixen för första och andra person 

har dock reducerats till enbart eci-, som ursprungligen var markören för andra person plural 

(Shibatani 1990, 29). Det är enbart transitiva verb som har påverkats på detta vis, och för 

intransitiva verb är subjektaffixen intakta. 

 

ku-e- → eci- 

1SG-2SG  
ku-eci- → eci- 

1SG-2PL 

ci-e- → eci- 

1PL-2SG 
ch-eci- → eci- 

1PL-2PL 

 

Exempel 22) visar två av de kombinationer som finns kvar. 

 

22. a) e-en-kore 

   2SG-1SG-give 

   ‘You give me’ 

b) eci-un-kore 

   2PL-1PL-give 

  ‘You (PL) give us’ 

(Shibatani 1990, 29) 

 

När personböjning reduceras eller försvinner brukar detta innebära en ökad användning av 

självständiga pronomen för att markera subjektet – intressant nog har detta inte hänt i ainu. 
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Snarare finns indikationer på att utvecklingen har gått åt motsatt håll; enligt Batchelor (1887, 

5) används självständiga pronomen i stor utsträckning, men enligt Shibatani (1990, 30) 

förekommer självständiga pronomen högst marginellt och då i syfte att ge emfas åt subjektet. 

Både denna avsaknad av utsatt subjekt och förflyttningen från huvudmarkering kan härledas 

till japanska; i japanska undviks ofta personliga pronomen, samtidigt som verb inte indexerar 

argument över huvud taget (Iwasaki 2013, 315; 79). 

 

4.2.2.2. Från applikativa konstruktioner till postpositioner 

I klassisk ainu var den vanligaste metoden för att markera relationer mellan olika satsdelar att 

bilda så kallade applikativa konstruktioner i form av prefix på verbet (exempel 23a). Den 

applikativa konstruktionen kan användas både för att uttrycka dativ, lokativ, allativ, ablativ, 

instrumental eller komitativ, men i modern ainu finns postpositioner för alla dessa funktioner 

(Shibatani 1990, 66; Refsing 1986). I modern ainu är det också vanligare att man använder 

dessa postpositioner för att på ett analytiskt vis markera satsdelarna (exempel 23b), på samma 

sätt som japanska, än den gamla applikativa konstruktionen. Denna förändring är med andra 

ord både ett fall av förändrad huvud/dependent-markering och en minskad tendens att 

använda inkorporering av fraser på verbet (i det här fallet adpositionsfraser), vilket är ett 

framträdande drag i polysyntetiska språk. 

 

23. a) Huci matkaci ko-paskuma  

    grandmother girl APPL-tell.old.stories 

b) Huci matkaci orun upaskuma 

    grandmother girl to tell.old.stories 

‘Grandmother told the old stories to the girl’  

(Shibatani 1990, 65) 

 

Som framgår av figur 3 fanns endast tre olika applikativa prefix i ainu, som täckte alla olika 

funktioner: ko-, e- och o-. Med andra ord förekom en hel del synkretism i systemet (samma 

morfem täckte olika funktioner), medan postpositionerna tydligt går att skilja från varandra. 
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Figur 3: Applikativa verbprefix och postpositioner för markering av oblika argument i ainu 
och japanska. 

 

En teori för varför den här förändringen har skett är att när det blev tydligt för ainu-talare att 

de distinktioner som inte gick att göra med det applikativa systemet, gick att göra på japanska 

med hjälp av postpositioner, ökade preferensen för det senare. I likhet med topic-markören 

som diskuterades ovan, handlar det inte heller här om ett lån av postpositionerna som sådana; 

konstruktionen fanns redan som ett tillgängligt alternativ i ainu, och ökade i frekvens efter 

kontakt med japanska. 

 

Applikativa konstruktioner är en form av inkorporering av adpositioner, då adpositionsfrasen 

bakas in i verbet. Även andra former av inkorporering, som exempelvis full inkorporering av 

objekt i exemplen nedan, var enligt Shibatani (1990) vanligare i klassisk ainu än i modern. 

När objekt inkorporeras får satsen en sänkt valens från transitiv till intransitiv, vilket är 

tydligt i de verbala affixen; det transitiva prefixet a- byts ut mot det intransitiva suffixet -an. 

Shibatani (1990, 18) menar att den minskade användningen av inkorporering av såväl 

kärnargument (såsom objekt i exempel 24-25) som oblika argument (de applikativa 

konstruktionerna som beskrevs ovan) visar på en övergång i ainu från ett polysyntetiskt språk 

till ett mer analytiskt. 
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Applikativt 
verbprefix ainu 

Postposition ainu Postposition 
japanska 

Dativ ko- orun ni 

Lokativ e-/o- ta ni/de 

Allativ e-/ko- ta/un e 

Ablativ o- orowa kara/yori 

Instrumentativ e- ari de 

Komitativ ko- tura to 



24. a) Wakka a-ta-re 

     water 1SG-draw-CAUS 

b) Wakka-ta-re-an 

     water-draw-CAUS-1SG 

‘I make X draw water’ 

25. a) Kina a-e rusuy 

    herbs 1SG-eat want  

b) Kina-e-rusuy-an 

    herbs-eat-want-1SG 

‘I want to eat herbs’ 

(Shibatani 1990, 63) 

 

4.2.2.3. Topic-markör 

I japanska är topic-markören wa en central del av talad diskurs; topic-markören signalerar 

inte nödvändigtvis subjekt, utan snarare vad ämnet rör sig om (exempel 26). En topic-markör, 

anakne eller anak, är enligt Shibatani (1990, 38) vanligare i modern än klassisk ainu. I 

modern ainu kan partikeln placeras efter olika typer av substantivfraser (exempel 27) och 

efter adverbial, likt japanska (Shibatani 1990, 39).  

 

26. Sake-wa watashi-ga nomimasen 

sake-TOP I-SUBJ do.not.drink 

‘As for wine, I do not drink’ 

27. a) Ku-kor hampe anakne isoun-kur   ne 

    1SG-have father TOP hunting-person  be 

     ‘My father was a hunter’ 

b) Sake anakne somo a-ku 

     wine TOP NEG 1SG-drink 

    ‘As for wine, I do not drink.’ 

(Shibatani 1990, 39) 

39 



 

Som vi kommer se fler exempel på i redovisningen av grammatiska förändringar i ainu, är det 

tydligt här att det inte rör sig om varken om ett grammatiskt eller lexikalt lån; den japanska 

topic-markören liknar inte den som används i ainu, och att markera ämne med en 

topic-markör gjordes i ainu, om än marginellt, redan innan kontakten med japanska blev 

intensiv. Istället kan vi se detta som ett drag som funnits länge, men blivit mer frekvent i 

bruket efter kontakt med ett språk som använder samma drag (om än i en annan skepnad) i 

betydligt större utsträckning. 

 

4.2.2.4. Adverb 

I klassisk ainu användes adjektiv (morfologiskt betraktat statiska verb) i stor utsträckning 

även som adverb utan någon morfologisk markering. I moderna dialekter är det vanligare att 

adverbet bildas genom ett avledningssuffix från adjektivet (Shibatani 1990, 80). Detta är i 

likhet med japanska, som bildar adverb från adjektiv med suffixet -ku (Iwasaki 2013, 63). 

 

Klassisk ainu Modern ainu Japanska  

kosne suma kosne suma karu-i ishikoro 

light   rock light   rock light-ADJ rock ‘A light rock’  

kosne terke kosne-no    terke karu-ku      fumikiru 

light   jump light-ADV  jump light-ADV jump ‘Lightly jump’ 

 

4.2.3. Berörda grammatiska kategorier 

I ainu ser vi inte lika många förändringar som i nahuatl, men de som har noterats kan ändå 

placeras i nästan lika många kategorier som nahuatl. Ordföljden har inte förändrats alls i ainu, 

vilket vi återkommer till i diskussionen. När det kommer till kodning av argument har desto 

mer hänt: kombinationerna av personaffix har reducerats i transitiva verb – 

objektindexeringen har alltså minskat – och det finns en ny preferens för att med 

postpositioner markera oblika argument, istället för att använda applikativa konstruktioner. 

Vad gäller topikalitet och bestämdhet, har topicmarkören i ainu fått en ökad användning men 

någon förändring gällande bestämdhet har inte uppmärksammats. Till sist har ainu förändrats 
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på en enda punkt när det kommer till grammatiska distinktioner, i form av det nya 

adverbbildande avledningssuffixet som placeras på adjektiv och på så sätt särskiljer de två 

ordklasserna från varandra. 

 

4.3. Romansh 

4.3.1. Språksituation 

Idag har fyra språk nationell status i Schweiz: tyska, franska och italienska sedan 1848, och 

romansh sedan 1938. Det var dock inte förrän 1996 som romansh även fick status som ett 

officiellt språk inom statliga myndigheter. Landet är indelat i tjugosex kantoner, som var och 

en har relativt stor frihet att reglera och hantera språkfrågor inom kantonen. I landets 

övergripande språkpolicy uppmuntras alla kantoner att bevara och främja romansh där det 

talas, och att bidra till utbyte och kommunikation mellan landets olika språksamhällen (Rash 

2002, 113). I Graubünden som är av främst intresse här, talas fem olika dialekter av romansh: 

sursilvan, sutsilvan, surmiran, puter och vallader (Anderson 2016, 169). Som framgår av 

figur 4 har talare av dessa olika dialekter nära kontakt med italienska och tyska i olika 

utsträckning. Sursilvan och sutsilvan talas främst i de västra delarna av kantonen, jämte 

schweizertyska, puter och vallader talas i de östra delarna jämte italienska, och surmiran talas 

i centrala Graubünden. 
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Figur 4: Karta över språkvarieteter i Graubünden i Anderson (2016), s. 170. 

 

Från 1200-talet och framåt har det romanshdominerade området i Graubünden minskat, och 

vad som tidigare var ett tydligt avgränsat område där romansh dominerade är idag spridda, 

mindre områden där romansh fortfarande talas. Under århundraden har antalet tysktalande 

ökat, samtidigt som antalet romanshtalande har minskat – från 1860 till 1980 sjönk andelen 

romanshtalande i Graubünden från 39.8% till 21.9%, och andelen tysktalande steg från 46% 

till 59.9% (Rash 2002, 120f). Dialekterna av romansh skiljer sig i vissa fall markant från 

varandra, och talarna har relativt lite kontakt med varandra och desto mer kontakt med talare 

av tyska eller italienska (se figur 4).  

 

Filologen Heinrich Schmid utformade 1982 rumantsch grischun, som var ett försök till en 

enhetlig norm för alla dialekter av romansh. Trots motstånd från talare och föga framgångar 

har rumantsch grischun använts som en språklig standard för romansh, bland annat inom 
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skolväsendet (Anderson 2016, 169). Rumantsch grischun är i praktiken inte mer än en 

grafolekt som talarna inte upplever speglar deras faktiska språkbruk. Den romanshtalande 

befolkningen saknar alltså fortfarande en enande språkstandard och ett tydligt språkcentrum, 

vilket bidrar till talarnas minskade språklojalitet (Rash 2002, 125). Det finns stora skillnader i 

talarnas kompetens i de olika språken i Graubünden; talare av romansh är tvungna att förstå 

och behärska tyska i större utsträckning än vad tysktalande är tvungna att förstå romansh. 

Den romanshtalande delen av befolkningen måste i praktiken behärska både standard- och 

schweizertyska för att exempelvis få samma karriärsmöjligheter som den tysktalande 

befolkningen, inte minst för att kantonens huvudstad Chur huvudsakligen är tysktalande 

(Rash 2002, 116).  

 

4.3.2. Relevanta förändringar 

På grund av den långa perioden av språkkontakt mellan romansh och tyska, och den parallellt 

pågående kontakten mellan andra rätoromanska varieteter och italienska och franska, jämförs 

romansh här ibland med andra romanska språk och ibland med andra rätoromanska språk för 

att visa drag som är unika för romansh och som liknar tyska. På några ställen jämförs även 

olika dialekter av romansh med varandra, eftersom talare i vissa områden har mer kontakt 

med italienska än med tyska. Förändringarna som tas upp nedan är: V2-ordföljd, mer utbredd 

användning av subjektspronomen, avsaknad av objektsklitika, distinktion mellan attributiv 

och predikativ adjektivanvändning, konjunktiv för indirekt tal och avsaknad av syntetisk 

futurum. 

 

4.3.2.1. V2-ordföljd 

Det mest framträdande draget i romansh som har förändrats från protoromanska är att språket 

har utvecklat V2-ordföljd i likhet med tyska. En generell definition av V2-ordföljd i tyska är 

att huvudsatsens finita verb innehar satsens andra position, även när subjektet inte står i första 

position (exempel 28, jfr tyska exempel 29). Om en annan satsdel förflyttas till satsens 

fundament triggas en omvändning av subjekt och verb, så att verbet kommer före subjektet 

och en V3-ordföljd undviks. Likaså undviks V1-ordföljd när det egentliga subjektet förflyttas 

till en senare position i satsen (se 4.3.2.2.) med hjälp av ett formellt subjekt i första position 
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(Haiman & Benincà 2017, 150). Det är alltså inte enbart förekomsten av verbet i andra 

position i huvudsats som karaktäriserar ett V2-språk, utan tvånget av det. 

 

28. Gleiti va l’ onda en vacanzas 

soon go.3SG the aunt on vacation 

‘Soon the aunt goes on vacation.’ 

(Hack & Gaglia 2009, 160) 

29. Bald macht die Tante Urlaub 

soon do.3SG the aunt vacation 

 

Satser med V2-ordföljd förekom även i medeltida varieteter av romanska språk, men det 

råder ingen konsensus om huruvida de bör betraktas som V2-språk eller inte. Skriftliga källor 

från medeltiden vittnar om en stor frihet i vilka satsdelar som kunde flyttas till fundamentet, 

följt av det finita verbet (Wolfe 2019, 18). Det finns samtidigt sådant som tyder på att 

V2-ordföljden snarast hade en pragmatisk eller diskursiv funktion (Sitaridou 2012, 558f), och 

att förekomsten av V1- och V3-ordföljd är ett argument mot obligatorisk och systematisk 

V2-ordföljd (ibid., 580). Oavsett härkomst klassas romansh som ett V2-språk idag, medan 

varken andra romanska språk (spanska, franska, italienska, rumänska) eller rätoromanskans 

två andra språk, friuliska och ladinska, som haft närmare kontakt med italienska och franska 

än med tyska, gör det (Carling 2020). 

 

4.3.2.2. Subjektspronomen 

Romanska språk är generellt, med undantag för franska, så kallade pro-drop-språk. Oftast 

behövs inte ett explicit subjektspronomen, och de används främst för att uttrycka emfas 

(Hack & Gaglia 2009, 159). Germanska språk, däribland tyska, har istället subjektstvång, där 

utsatt subjekt måste finnas i nästan alla typer av satser. Rätoromanska språk visar en större 

tendens mot det senare, men med en del skillnader språken emellan. Romansh har i stort sett 

alltid subjektstvång, men även här finns också skillnader mellan dialekterna. Sursilvan kräver 

personliga subjektspronomen i samtliga fall förutom ett: när ordföljden är omvänd kan 

pronomen för 2a person, både singular och plural, utelämnas (exempel 30). Nästan likadant är 
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subjektstvånget distribuerat i schweizertyska, med skillnaden att det endast är pronomen för 

andra person singular som kan utelämnas. Övriga dialekter av romansh har något fler möjliga 

konstruktioner där subjektspronomen inte behövs (Haiman & Benincà 2017, 162). När det 

gäller opersonliga konstruktioner använder sig alla dialekter av romansh av pronomenet för 

tredje person singular i neutrum som grammatiskt subjekt (exempel 31), medan friuliska och 

ladinska använder tredje person singular i maskulinum (ibid., 164).  

 

30. Oz fas (ti) quella lavur 

today do.2SG (you) this work 

‘Today you do this work.’ (Sursilvan) 

(Hack & Gaglia 2009, 163) 

31. igl ei bi 

3SG.N is fine 

‘It is fine [weather]’ (Sursilvan) 

(Haiman & Benincà 2017, 164) 

 

Utöver obligatoriskt utsatt subjektspronomen har alla dialekter i romansh konstruktioner med 

formellt och egentligt subjekt i satser med existentiella verb. Denna typ av konstruktion finns 

även i germanska språk, och används oftast för att introducera nya subjekt.  

 

32. Ei vegn in urezi 

it comes a storm 

‘There is a storm coming’ (Sursilvan) 

33. Bi dasper quella paunt er igl ina tgeasetta 

just next.to that bridge was it a house.DIM 

‘Just next to that bridge, there was a small house’ (Surmiran) 

(Haiman & Benincà 2017, 166) 
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Själva subjektstvånget är alltså inte helt unikt för romansh, men valet av pronomen för 

opersonligt/generellt subjekt och fenomenet formellt och egentligt subjekt är vad romansh har 

mer gemensamt med tyska än vad övriga rätoromanska språk har. 

 

4.3.2.3. Klitika 

Klitika är en form av pronomen som finns i olika utsträckning i romanska språk. Dessa kan 

syfta på subjekt, dativobjekt eller ackusativobjekt och står obetonade framför predikatet. Det 

finns egentligen ingenting, utöver ortografisk tradition, som skiljer sådana klitika från 

verbkongruens, eftersom de när de förekommer är oskiljaktiga från predikatet. Verb i 

romanska språk är i stor utsträckning personböjda efter subjektet, vilket gör detta fenomen 

extra intressant när man talar om objektskongruens. 

 

I alla rätoromanska språk, och deras olika dialekter, förutom romansh, förekommer 

subjektsklitika som dubblerad subjektsmarkering.  

 

34. Un om al veve dois fis 

 a man he had two sons 

‘A man had two sons’ (Friuliska) 

(Heiman & Benincà 2017, 171) 

 

I romansh förekommer dessa subjektsklitika endast i omvänd ordföljd, med undantag för 

sursilvan där det inte förekommer över huvud taget (Haiman & Benincà 2017, 175). Utöver 

subjektsklitika saknar sursilvan också objektsklitika. Haiman & Benincà (2017, 111) kallar 

dessa atonic oblique personal pronouns, och i äldre källor fram till 1800-talet fanns dessa i 

både dativ- och ackusativformer. I den moderna dialekten har dessa helt försvunnit från 

bruket, medan tonic personal pronouns, det vill säga betonade självständiga pronomen, 

fortfarande används. I dialekten surmiran finns ett paradigm av klitika kvar, men utan 

distinktion mellan subjekt- och objektsform, och endast i litteraturen. I det avseendet liknar 

romansh, åtminstone i dialekterna sursilvan och surmiran, det tyska systemet. I exemplen 

nedan är 35-36 två utdrag från en bibelöversättning till äldre surselvan från 1648, där vi i 35 
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ser exempel på objektsklitika och i 36 självständigt pronomen (jfr exempel 37 på tyska). 

 

35. Un da vus  mi ven ad antardir 

one of you.PL 1SG.DAT will to betray 

‘One of you will betray me.’ 

36. Philippe, chi c’ ha vieu mei, ha vieu ilg   Bab 

Philip who that has seen 1SG.OBJ has seen the  Father 

‘Philip, who has seen me, has seen the Father.’ 

(Haiman & Benincà 2017, 112) 

37. Einer von euch wird mich verraten 

one-M.NOM of you.DAT.PL will me.ACC betray 

‘One of you will betray me.’ 

 

4.3.2.4. Attributiv och predikativ 

Romansh uppvisar också olika former på adjektiv beroende på om det förekommer attributivt 

eller predikativt. Predikativa adjektiv böjs efter subjektet i genus och numerus, medan 

attributiva adjektiv inte gör det. Tyska adjektiv har också olika former för attributiv och 

predikativ användning av adjektiv, men till skillnad från romansh är det den attributiva 

formen som böjs efter substantivet. I romansh är detta ett drag som har överlevt från 

protoromanska på vissa håll, och återfinns också i katalanska och den franska dialekten i 

Maurienne men inte i övriga romanska språk eller dialekter (Hall 1983, 31). 

38. a) In bien carstgaun 

    a good man 

    (Anderson 2016, 174) 

b) Ein gut-er Mann 

    a good-M.SG man  

    ‘A good man’  
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39. a) Il carstgaun ei bun-s  

    the man is good-M.SG 

    (Anderson 2016, 174) 

b) Der Mann ist gut 

    the man is good 

    ‘The man is good.’ 

Det är själva distinktionen mellan attributiv och predikativ som liknar tyska, och inte formen. 

Detta är inte heller ett fall av varken konvergens eller lån, utan snarare en annan form av 

inflytande; det faktum att det har överlevt i romansh går eventuellt att tillskriva närheten till 

tyska. Talare av romansh torde känna igen samma distinktion i tyska, och behåller därför 

distinktionen istället för att göra sig av med den. 

4.3.2.5. Konjunktiv 

I latin, och likaså i många moderna romanska språk, är användningen av konjunktiv-modus 

ett framträdande drag. I tyska finns två former av konjunktiv: konjunktiv I är en presensform 

som används för indirekt tal i mer formella sammanhang (exempelvis skriftspråk och 

nyhetsuppläsningar), och konjunktiv II är en dåtidsform som används för att uttrycka 

önskade, osannolika eller möjliga händelser (Freund & Sundqvist 1988, 480). I romansh 

används konjunktiven i stort sett uteslutande för indirekt tal, vilket troligtvis är på grund av 

tyskt inflytande (Haiman & Benincà 2017, 88; Weinreich 2011, 28).  

40. El skriva ke el aj-i    fac  in bi viadi 

he writes that he have-3SG.SUBJ made a good trip 

‘He writes that he has made a good trip.’ (Sursilvan) 

41. Er schreibt, er habe    eine schöne Reise gemacht 

he writes he have.3SG.SUBJ  a good trip made 

(Haiman & Benincá 2017, 88) 
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4.3.2.6. Futurum 

Dialekterna sursilvan och sutsilvan utmärker sig i romansh med att inte ha någon syntetisk 

futurum (Anderson 2016, 175; Haiman & Benincà 2017, 74). Enligt Haiman & Benincà 

(2017, 74) har dessa två dialekter aldrig använt någon annan konstruktion för futurum än den 

analytiska, som är typisk för germanska språk: ett hjälpverb (‘kommer’ eller ‘ska’) 

tillsammans med huvudverbet i infinitiv. Övriga dialekter och andra rätoromanska språk 

använder i likhet med andra romanska språk en syntetisk futurum, jämsides en analytisk 

variant. Den syntetiska futurumformen utvecklades genom en syntes av verbets infinitivform 

och ett efterföljande hjälpverb i presens, i de flesta fall från latinets habere, ‘att ha’ 

(Bertinetto & Squartini 2016, 951; Maiden 2018, 263). I moderna romanska språk finns även 

analytiska futurumkonstruktioner, bildade med hjälpverbet ‘gå’/’komma’ före huvudverbet i 

infinitiv. I bruket används ofta denna analytiska futurum för närstående framtid, medan den 

syntetiska används för mer avlägsen framtid (Bertinetto & Squartini 2016, 952). 

Sursilvan och sutsilvan har med andra ord inte följt samma utveckling som andra romanska 

språk, eller ens övriga dialekter av romansh. Den analytiska futurumformen är inte 

nödvändigtvis någonting som dessa dialekter har lånat från tyska, eftersom den återfinns även 

i andra dialekter och romanska språk, men det faktum att alla övriga romanska språk, 

inklusive de rätoromanska, har utvecklat syntetisk futurum medan sursilvan och sutsilvan inte 

har gjort det är ändå värt att notera.  

 

4.3.3. Berörda grammatiska kategorier 

Den tydligaste påverkan av ordföljd bland studiens tre minoritetsspråk ser vi i romansh, i 

skiftet från SVO till V2. Vidare vill jag hävda att objektindexeringen har påverkats, i och 

med att objektsklitika har försvunnit. Att romansh även saknar klitika för dativobjekt tolkar 

jag för jämförelsens skull som en förlust av det som till funktionen motsvarar en form av 

applikativ och är även det ett fall av förändring i kodning av argument. Någon förändring i 

topikalitet och bestämdhet har inte noterats. En sista förändring som placeras i kategorin 

grammatiska distinktioner är den som gäller distinktionen mellan attributiv och predikativ 

användning av adjektiv, som inte är ett direkt lån från tyska utan snarare ett drag som har 
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överlevt från protoromanska i romansh men inte i nästan alla övriga romanska 

språkvarieteter. 

 

Ett ord ska också sägas om konjunktiv och futurum, som också har påverkats av kontakten 

med tyska: det visade sig vara mycket svårt att placera dessa förändringar i någon kategori 

som kunde jämföras med ainu och nahuatl. Av denna anledning kommer inte dessa 

förändringar tas upp i kommande avsnitt, men eftersom de ändå är förändringar som har lyfts 

av andra lingvister har det trots problemet med jämförelsen fått vara kvar i underlaget. 

 

4.4. Översikt och jämförelse 

För att ge en tydligare överblick av förändringarna, och för att påbörja en jämförelse mellan 

språken, se Figur 4. Tabellen är uppbyggd med värdena 1, +, – och 0 för att illustrera alla 

olika förändringar som har skett. 1 betyder att draget är närvarande och används frekvent, + 

betyder att draget har blivit vanligare eller fått en bredare funktion, – betyder att draget har 

blivit mindre vanligt, och 0 betyder att draget inte finns. Alla fall av konvergens eller lån som 

beskrivits i avsnitt 4.3. är inkluderade i tabellen, med undantag för konjunktivbruket och 

avsaknaden av syntetisk futurum i romansh, som redogjordes för under 4.3.2.5–6. 

Anledningen till detta är som sagt att dessa förändringar inte är jämförbara med de andra 

språken, eftersom tempus och modus är så annorlunda konstruerat i nahuatl och ainu. Det går 

helt enkelt inte att hitta direkt motsvarande drag i de andra språkgrupperna.  

Skuggningen signalerar var förändring har skett: ljust skuggade fält visar förändringar som 

tyder på konvergens eller grammatiska lån, och oskuggade fält är drag som inte har 

förändrats och inte heller var olika, språken emellan, innan språkkontakten uppstod. Fält som 

är skuggade i en mörkare grå nyans är drag som inte har förändrats, trots att minoritetsspråket 

och majoritetsspråket var olika i det avseendet när de fick kontakt. De nio kolumnerna 

representerar varje språkgrupp i tre kolumner vardera, med språknamnen förkortade överst i 

tabellen. Klassisk nahuatl (KN), modern nahuatl (MN) och spanska (Sp) utgör således den 

första gruppen, följt av klassisk ainu (KA), modern ainu (MA) och japanska (Jap) i den andra, 

och romanska språk (Rom), modern romansh (MR) och tyska (Ty) i den tredje. Det tål att 
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förtydligas igen, att “romanska språk” här är en grov generalisering och är inte tänkt att vara 

en uttömmande beskrivning av romanska språk. För att förstå alla värden i tabellen bör 

läsaren känna till följande noteringar: 

● Eftersom det inte finns belägg för att med säkerhet hävda att satsordföljden i modern 

nahuatl går mot SVO låter jag denna punkt vara obesvarad. Ordföljden undersöks i 

Olko m.fl. (2018) med otydliga resultat, delvis på grund av att de flesta satser i 

underlaget saknade (explicita) subjekt eller objekt. 

● I ainu är applikativ en konstruktion där flera olika oblika argument indexeras på 

verbet (se 4.2.2.2.), men applikativ i de övriga språken syftar endast på indexering av 

dativobjekt. Klitika för dativobjekt i spanska och andra romanska språk räknas här 

som en typ av indexering. 

● Trots den möjliga tolkningen av partikeln in som en topicmarkör i nahuatl bedöms 

användningen inte vara tillräckligt framträdande för att det ska räknas som en 

topicmarkör här. 

● Japanska använder olika verb för animat och inanimat existens, och i regel används 

inte det pluralbildande suffixet -tachi för inanimata substantiv. Detta tolkas som en 

distinktion mellan animata och inanimata substantiv, om än en marginell sådan. 

● Attributiva och predikativa adjektivfraser i nahuatl kan konstrueras på olika sätt. När 

adjektiv används attributivt kan de inkorporeras i ett nominalt predikat, men oftast är 

adjektivet ett eget predikat som supplementeras även när det används attributivt. 

Generellt är det alltså ingen skillnad mellan attributiva och predikativa adjektiv. 

● Japanska har två grupper av adjektiv, varav den ena består av inlånade och avledda 

adjektiv. Den andra gruppen är en betydligt större grupp, och är den som betraktas 

som de mer “sanna” adjektiven här. Dessa adjektiv visar ingen skillnad mellan 

attributiv och predikativ användning.  
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Figur 5: Översikt av identifierade fall av konvergens och grammatiska lån i nahuatl, ainu 

och romansh. 

Som tabellen visar är det enda enskilda draget, eller grammatiska kategorin, som har 

förändrats i samtliga tre språk subjektspronomen. I nahuatl har det uppstått som en ny 

kategori från att inte ha funnits alls, i ainu har subjektspronomen fått en något minskad 

användning, och i romansh har de ett bredare användningsområde än i övriga romanska 

språk. Utöver subjektspronomen finns det flera drag som har konvergerat i två av tre språk, 

9 Adjektiv och adverb är separata ord, och ingenstans i källorna nämns någon adverbbildande 
avledningsprocess. 
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 KN MN Sp KA MA Jap Rom MR Ty 

Ordföljd          

SVO 0 ? 1 0 0 0 1 0 0 

V2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

SOV 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Kodning av kärnargument          

Objektindex 1 1 1 1 – 0 1 0 0 

Subjektindex 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

Subjektspronomen 0 1 1 1 – 0 1 1 1 

Subjektstvång 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Kodning av oblika argument          

Prepositioner 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

Postpositioner 1 – 0 1 + 1 0 0 0 

Applikativ 1 1 1 1 – 0 1 0 0 

Topikalitet och bestämdhet          

Topicmarkör 0 0 0 1 + 1 0 0 0 

Bestämd ≠ obestämd 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

Distinktioner          

Animat ≠ inanimat 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Instrumentativ ≠ komitativ 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

Adjektiv ≠ adverb 1? 1  9 1 0 1 1 1 1 1 

Attributiv ≠ predikativ 0 0 0 0? 0 0 0 1 1 



exempelvis under “Kodning av oblika argument” där både nahuatl och ainu har genomgått 

förändring i bruket av postpositioner (åt olika håll), och ainu och romansh har upphört med 

att indexera objekt. Vi ser också en hel del drag som bara har konvergerat i ett av tre språk, 

vilket till synes beror på strukturella olikheter mellan språken, och vad varje minoritetsspråk 

hade gemensamt med majoritetsspråket innan kontakten. Exempelvis ser vi en förlust av 

distinktionen mellan instrumentativ och komitativ kasusmarkering i nahuatl, men ingen 

förändring i ainu eller romansh; romansh och tyska aldrig haft en sådan distinktion i sin 

grammatiska struktur, medan både ainu och japanska har haft distinktionen. 

Det som däremot går att se är att samtliga språk har genomgått konvergens eller gjort 

grammatiska lån inom större kategorier. I tabellen ovan är dessa indelade i ordföljd, kodning 

av argument, topikalitet och bestämdhet, och grammatiska distinktioner. För att närma oss en 

bredare gruppering kan vi göra följande uppdelning av förändringarna istället: 
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Figur 6: Översikt av konvergens och grammatiska lån indelat i kategorierna ordföljd, 

komplexitet, huvud/dependentmarking och ordklasser och distinktioner. 

10 Från postpositioner till prepositioner, och en möjlig tendens till SVO 
11 Från SVO till V2 
12 Nytt adverbbildande avledningsmorfem 
13 Förlust av personböjning på relationella ord 
14 Reducerade personaffix och minskad användning av applikativ konstruktion 
15 Analytisk futurum och inga objektsklitika 
16 Postpositioner på substantivet, sedan på possessivmarkören och nu är prepositionerna omarkerade 
17 Från applikativa konstruktioner till postpositioner 
18 Subjektspronomen och bestämd artikel 
19 Ökad användning av topic-markör och distinktion mellan adjektiv och adverb 
20 Distinktion mellan attributiv och predikativ användning av adjektiv 
21 Förlorad distinktion mellan animata och inanimata substantiv, och mellan instrumentativ och komitativ 

54 

Förändring i: Nahuatl Ainu Romansh 

Ordföljd Ja  10 Nej Ja  11

Ökad komplexitet Nej Ja  12 Nej 

Minskad komplexitet Ja  13 Ja  14 Ja  15

Huvud/dependent-markering Ja  16 Ja  17 Nej 

Nya ordklasser eller 
distinktioner 

Ja  18 Ja  19 Ja  20

Förlorade ordklasser eller 
distinktioner 

Ja  21 Nej Nej 



Det vi ser här är att nahuatl och romansh, men inte ainu, har genomgått förändringar i 

ordföljd. Ainu har däremot, tillsammans med nahuatl, genomgått vissa förändringar i 

huvud/dependent-markering medan romansh inte har gjort det. Ökad komplexitet ser vi 

mycket lite av, då “ja” för ainu endast rör sig om ett nytt adverbbildande suffix. Minskad 

komplexitet och nytillkomna ordklasser ser vi dock exempel på i samtliga tre språk.  

5. Diskussion 
Frågeställningen (2) Vilka grammatiska särdrag i nahuatl, romansh och ainu har 

konvergerat till, eller lånats från spanska, tyska och japanska?, har besvarats och redovisats i 

resultatdelen men vissa särskilda fall av konvergens och lån kommer belysas ytterligare här. 

De andra frågeställningarna, (3) Finns några generella likheter mellan dessa grammatiska 

förändringar? Om ja, hur kan de grupperas och förklaras? och (4) Finns några skillnader 

mellan språkens grammatiska förändringar? Om ja, hur kan de förklaras?, kommer här få 

större plats i diskussionen, eftersom de kräver mer förklaring än (2). Svaren på dessa 

frågeställningar används tillsammans för att närma oss ett svar på studiens övergripande 

frågeställning: (1) När språk kommer i kontakt med varandra och relationen mellan dem är 

asymmetrisk, vilka delar av det grammatiska systemet förändras i det underordnade språket? 

5.1. Konvergenstyper 

För att återkoppla först och främst till Aikhenvalds (2002) konvergenstyper visar resultatet att 

konvergensen som ägt rum i dessa tre fall generellt kan placeras under typ C (Ett av språken 

konvergerar sina grammatiska drag till det som finns i kontaktspråket, och förlorar samtidigt 

mönster och kategorier som inte har någon motsvarighet i kontaktspråket). Exempel på detta 

är att nahuatl har förlorat distinktioner som fanns i klassisk nahuatl (animathet, instrumentativ 

och komitativ), lånat till sig nya drag (subjektspronomen) och konvergerat ytterligare andra 

drag till att likna spanska (prepositioner, in som bestämd artikel). Den enda skillnaden mellan 

denna typ av konvergens och typ A (Nya grammatiska mönster tillkommer i alla de språk 

som är i kontakt, och gamla mönster existerar jämsides de nya.) är att ett av språken förlorar 

sådant som saknar motsvarighet i kontaktspråket, och att typ A innebär att alla involverade 

språk tar till sig nya mönster, men det faller utanför den här uppsatsens omfång. Som 
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resultatet visade har samtliga tre minoritetsspråk förlorat olika distinktioner eller mönster 

som inte finns i majoritetsspråket. 

5.2. Ordföljd 

I två av tre minoritetsspråk har förändringar skett i ordföljden, som pekar på konvergens mot 

majoritetsspråket. I nahuatl ser vi förändringen när det gäller relationella ord, där ordföljden 

gått från RW-V-RR till V-RW-RR, som i sin tur har lett till att relationella ord har börjat 

förlora sitt böjningsmönster. Eftersom spanska är ett språk som använder prepositioner, kan 

vi härleda denna förändring till språkkontakten. Det finns möjligen också en förändring i 

satsordföljden i modern nahuatl, som rör sig mot SVO, men detta har inte kunnat bevisas i 

någon tidigare studie och inte heller i denna. I romansh ser vi V2-ordföljden, som är ett 

karaktäriserande drag i germanska språk och sannolikt kan tillskrivas påverkan från tyska. 

I ainu ser vi ingen förändring i ordföljd – både klassisk och modern ainu klassificeras som ett 

SOV-språk och ordföljdsmönster som typiskt följer med den grundordföljden, såsom 

postpositioner, modifierande adjektiv, demonstrativer och relativsatser före substantiv, 

adverb före verb och huvudverb före hjälpverb har förblivit stabila i utvecklingen från 

klassisk till modern ainu (Shibatani 1990, 24). Här är det relevant att peka ut att japanska 

också är ett SOV-språk med alla dessa drag; det fanns ingenting i ainu som kunde konvergera 

med japanska vad gäller ordföljden, och de förändringar som har skett i ainu går inte att hitta 

inom denna kategori.  

5.3. Huvud/dependent-markering 

När det gäller huvud/dependent-markering är det bara nahuatl och ainu som har uppvisat 

förändring, men det är också bara de som hade en annorlunda struktur än majoritetsspråket 

innan kontakten började. Det tydligaste exemplet på förändring från en typ av markering till 

en annan, är den nya preferensen för postpositioner för markering av oblika argument i ainu. 

Det finns även ett annat fall som har redovisats, exempelvis adpositionsfrasen i nahuatl som 

gick från att placera en adposition på substantivet (dependentmarkering) till att placera den på 

en possessivmarkör (huvudmarkering, om man tolkar possessivmarkören som en böjning av 

adpositionen), till att slutligen placera den framför substantivet utan någon markering.  
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Om man jämför dessa två fall av förändrad huvud/dependent-markering är det uppenbart att 

det i ainu rör sig om en betydligt mer omfattande förändring än i nahuatl. Övergången från 

applikativa konstruktioner till postpositioner i ainu är en förändring i huvudsats, medan den 

enda upptäckta förändringen i nahuatl har skett i adpositionsfrasen. Likheten mellan de två är 

att båda förändringarna innefattar adpositioner på olika vis, men det är mycket sannolikt att 

detta bara är en tillfällighet. 

5.4. Morfologisk komplexitet 

Förändringar i morfologisk komplexitet ser vi i samtliga tre minoritetsspråk. Det faktum att 

det alltså finns förändringar inom alla tre av Nichols (1992) kategorier gör att det inte går att 

varken bekräfta eller säga emot hennes hierarki; språkkontakten har varit tillräckligt intensiv 

och långtgående att det inte går att säga någonting om vilka drag som har varit mer eller 

mindre benägna att påverkas. Nichols modell för hur förändringar i komplexitet går till, 

däremot, kan vi säga någonting om. 

Framför allt nahuatl och ainu har genomgått reduktioner i komplexitet, såsom förlusten av de 

relationella ordens böjningsmönster i nahuatl och de förenklade personaffixen på verb i ainu. 

Samtidigt har ainu fått en högre komplexitet när det kommer till adverb, som i klassisk ainu 

inte markerades på något sätt för att skilja dem från adjektiv men i modern ainu tar ett 

adverbbildande suffix i likhet med japanska adverb. Att komplexiteten i ainu alltså har 

minskat på vissa håll, men ökat på andra, kan (åtminstone inom ramen för vad som har 

undersökts i den här uppsatsen) endast förklaras med att dessa drag har konvergerat med 

japanska. Romansh uppvisar också reduktioner i komplexitet, framför allt i avsaknaden av 

objektsklitika men också i avsaknaden av syntetisk futurum. Det senare är dock, som har 

nämnts, snarare en utebliven utveckling som har skett i andra romanska språk men inte i 

romansh. Nahuatl visar ett fall av påverkan som exemplifierar precis det som Nichols (1992) 

beskriver är typiskt för vad som händer i ett språk med hög komplexitet, nämligen att själva 

nivån av komplexitet inte blir lägre men att funktionen av de olika morfemen kan förändras. 

Detta är vad som verkar ha hänt i förskjutningen av markeringarna för instrumentativ, 

komitativ och samordning; distinktionen mellan instrumentativ och komitativ försvinner 

visserligen, men det som händer är att instrumentativmarkören -ca utvecklas till att täcka 
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båda funktionerna, den tidigare komitativmarkören -huan blir en ny konjunktion, och 

fungerar också som kontrastiv samordnare tillsammans med lånet av pero från spanska. 

Förlusten av full objektkongruens i ainu, samtidigt som subjektkongruensen är intakt för 

intransitiva verb – trots att japanska har varken eller – kan eventuellt förklaras med att 

utvecklingen följer en kongruenshierarki. Bland världens språk är det vanligare att enbart 

subjekt (närmare bestämt satsens agent) markeras på verbet, än att objekt (satsens patient) gör 

det (Siewierska 2013). Det är därför inte osannolikt att det första som försvinner när ett 

kongruenssystem reduceras är just objektkongruensen. Detta fall av konvergens kan också 

vara i linje med vad Aikhenvald (2002, 7) poängterar angående konvergensprocesser: att en 

sådan där ett språk av lägre status konvergerar sina drag till ett annat språk och samtidigt 

förlorar mönster som saknar motsvarighet i det dominanta kontaktspråket, sällan fullbordas 

innan språket dör. 

Det som Nichols (1992) fastslår när hon säger att grammatisk komplexitet är ett relativt 

stabilt drag, och att nivån av komplexitet inte tenderar att förändras om språket inte har 

mycket låg komplexitet från början, verkar inte gälla i dessa tre fall; överlag har nivån av 

komplexitet i språken minskat. Detta är snarare i enlighet med resultatet från Cathcart m.fl. 

(2018). En förklaring skulle kunna vara att dessa kontaktsituationer är annorlunda från det 

som Nichols (1992) använde för att fastställa sin hierarki för lånbarhet. Språksituationerna 

som analyseras i denna studie är inte så kallade Sprachbunds, eller areala språkområden, utan 

situationer där talare av två olika språk har kommit i intensiv kontakt med varandra från att 

inte ha haft någon kontakt alls. Situationerna liknar alltså mer sådana fall av språkkontakt där 

så kallade pidginspråk uppstår, med skillnaden att något sådant “blandat” språk inte har 

uppstått.  

En annan möjlig förklaring till varför förändringarna inte helt stämmer överens med Nichols 

(1992) kan vara att samtliga tre minoritetsspråk är eller har varit utrotningshotade, och kan ha 

genomgått förändringar som är typiska för sådana språk. Några av de utvecklingstendenser 

som är vanliga bland utdöende språk är en ökad preferens för analytiska konstruktioner 

framför syntetiska, och morfologisk och syntaktisk reduktion (Campbell 2013, 320f). Utöver 

de fall av morfologisk och syntaktisk reduktion som redan har visats, finns övergångar från 

bunden morfologi till analytiska konstruktioner i alla tre minoritetsspråk: den nya preferensen 
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för postpositioner i ainu, självständiga pronomen istället för bundna klitika i romansh, och 

övergången från bundna postpositioner till fria prepositioner i nahuatl. Tidigare i den här 

uppsatsen har alla dessa förändringar förklarats med att de är exempel på konvergens mot 

majoritetsspråket, men det är mycket möjligt att de också, eller rentav istället, vittnar om 

pågående språkdöd. Eftersom en kartläggning av aktuell vitalitetsstatus för nahuatl, ainu och 

romansh faller utanför ramen för det här arbetet, lämnar jag en sådan slutsats till framtida 

forskare att göra. 

6. Slutsatser 

Studien har visat att det finns likheter mellan förändringarna i de tre minoritetsspråken, trots 

att det är olika grammatiska drag som har förändrats. Något som är märkbart är att varje gång 

någonting konstaterat har förändrats i ett språkpar, har det också hänt i de andra när det har 

funnits möjlighet till en liknande förändring. Det går alltså att påstå att man nästan 

undantagslöst kan replikera en förändring i det ena språket i de andra språken. Ordföljd och 

huvud/dependent-markering har förändrats i viss utsträckning när språken var olika innan 

kontakten: nahuatl och romansh i ordföljd, och nahuatl och ainu i 

huvud/dependent-markering.  

Alla tre minoritetsspråk har genomgått reduktioner i morfologisk komplexitet, vilket går emot 

Nichols (1992) modell men stämmer överens med Cathcart m.fl. (2018) som undersökte 

förändringar i indo-europeiska språk över en lång tidsperiod, och även sådant som har sagts 

om språk med ett stort antal vuxna L2-talare (Trudgill 2001; Lupyan & Dale 2010). Nahuatl, 

ainu och romansh är inte språk som har många L2-talare, utan snarare språk med en stor 

mängd talare som har ett annat, större språk som L2. Att dessa minoritetsspråk ändå visar 

samma mönster i reducerad komplexitet kan eventuellt förklaras med att kontaktsituationerna 

är av ett sådant slag, som närmast kan liknas vid sådana där pidginspråk uppstår (även om det 

inte har uppstått några sådana blandade språk här). En annan potentiell förklaring är att alla 

tre språken är eller har varit utdöende och därför genomgår reduktioner i komplexitet vilket är 

typiskt för döende språk. 

Resultatet visar också skillnader mellan fallen av konvergens i de olika språken, framför allt 

vilka drag som har konvergerat. Dessa kan på det stora hela förklaras med att de tre 
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minoritetsspråken hade olika grammatiska drag gemensamt med respektive majoritetsspråk 

när kontakten uppstod. Studiens övergripande frågeställning, (1) När språk kommer i kontakt 

med varandra och relationen mellan dem är asymmetrisk, vilka delar av det grammatiska 

systemet förändras i det underordnade språket?, kan besvaras med att komplexiteten 

generellt reduceras, och att det är de delar av det grammatiska systemet som är öppna för 

förändring – det vill säga, de grammatiska särdrag som är annorlunda från majoritetsspråket – 

som genomgår förändring. Detta är i enlighet med den konvergenstyp som är typisk för språk 

som befinner sig i ett underläge gentemot kontaktspråket. 

6.1. Framtida forskning 

Den här studien har genomförts kvalitativt, inom ett område som ofta angrips kvantitativt. 

Omfånget tillät inte en mer omfattande undersökning av ett större antal enskilda särdrag, men 

en sådan studie skulle kunna komplettera resultaten från den här. Utöver detta vore det 

intressant om fler liknande studier gjordes med samma upplägg, med ett mellanting mellan 

mikro- och makroperspektiv, där andra språk än just dessa tre undersöktes. Som jag har 

nämnt tidigare är det enligt mig något som vore intressant att se mer av, eftersom det 

generellt saknas bland forskning som görs om språkkontakt. Det vore också givande att 

undersöka språkpar som uppvisar fler typologiska olikheter, för att se om den aktuella 

studiens upptäckt att förändring sker på alla ställen där det kan ske, stämmer även i ett sådant 

fall där det finns ännu fler drag som skulle kunna genomgå konvergens. 

I det här arbetet var jag tvungen att göra en avvägning mellan interna och externa faktorer, 

och landade i att fokusera på interna. Det är fortfarande min önskan att göra en liknande 

studie med tillägget att systematiskt beskriva och jämföra talarnas olika förutsättningar att 

använda och utveckla sina modersmål, minoritetsspråkens chans till överlevnad och 

ländernas språkpolitik och språkideologi. Med en kombination av interna och externa faktorer 

skulle en nyanserad och rättvis bild av språken och talarnas faktiska situationer träda fram, 

och det vore intressant att se om interna förändringar går att härleda till externa 

förutsättningar. 

Under arbetet med romansh insåg jag att Schweiz skulle kunna utgöra grund för en helt egen 

studie, där olika varieteter av rätoromanska jämförs med varandra och med italienska, franska 
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och tyska för att se hur mycket av skillnaderna mellan varieteterna kan tillskrivas 

kontaktspråket talarna har mest kontakt med. Det finns också anledning att göra en mer 

omfattande studie på enbart konvergens i ainu, vilket blev uppenbart av bristen på underlag 

för det här arbetet. Som andra forskare också lyfter fram, finns också mycket att göra i arbetet 

med att jämföra olika varieteter av nahuatl, eftersom stor variation finns mellan dialekterna. 
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