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Yhteenveto

Meänkieltä puhutaan Tornionlaaksossa ja Malmikentillä Norrbottenin läänissä Pohjois-Ruotsissa. 

1900-luvun lopussa aloittiin kirjoittaa meänkieleksi ja vuonna 2000 kielen tunnistettiin 

vähemmistökielenä Ruotsissa. Tässä tutkimuksessa vertaillaan kirjoitettu meänkielen 

verbitaivutusta kveeniin ja suomeen, morfologisesta näkökulmasta. Historiallisesti ovat meänkieli ja

kveeni laskettu suomen murteina. Sosiaalisesti ja poliittisesti, kveenin kieli on monella tavalla 

samanlainen kuin meänkieli. Se on vuonna 2005 hyväksytty vähemmistökielenä Norjassa ja se 

puhutaan maan pohjoisosissa. Myös kveenin kirjakieli on nuori, jopa nuorempi kuin meänkielen 

ortografia. Suomen kieli toisaalta, on kirjoitettu monta sataa vuotta. Se on itsenäisen maan 

virallisena kielenä ja miljoonia ihmisiä puhuvat sitä. 

Tämä tutkimus näyttää että monta piirteitä meänkielen ja kveenin verbitaivutukseissa ovat yhteisiä. 

Yksi esimerki on yksitavuisien verbivartaloiden yksikköpääte -pi kolmannen persoonan 

preesensissä (esim. saapi 'hän saa', juopi 'hän juo'). Molemmilla kielillä, tiettyjä verbejä esintyvät  

kolmannen persoonan preesensissä geminaattaa (mennee 'menee', tekkee 'tekee'). Eri esimerkki on 

meänkielen ja kveenin kielen niin sanottu siirtymä-h (esim. syömhään 'syömään'). Sekä 

meänkielessä että kveenissä ovat olla-verbin yksikkömuoto ja monikkomuoto preesensissä käyneet 

yksiin (se oon 'hän on', net oon 'he ovat'). 

Ensimmäisen persoonan monikkopääte on meänkielessä ja kveenissä -m(m)A, jossa sekä edessä 

oleva vokaalin pituus että tavun paino vaikuttavat pääteen pituutteen (esim. saama 'saamme', 

hyyppäämä 'hyyppäämme', tulema 'tulemme', tulisimma ' tulisimme'). Samalla tavalla vaikuttavat 

sekä edessä oleva vokaalin pituus että tavun paino partisiipin perfektin yksikköpääteen -n(n)U 

(esim. käyny 'käynyt', huomanu 'huomannut', vaikuttannu 'vaikuttanut'). Ei meänkielessä eikä 

kveenissä ole imperatiivissa oma muoto ensimmäisessä persoonassa. Sen sijaan käytetään 

indikatiivista (esim. saama! 'saakaamme!', emmä saa! 'älkäämme saako!').

Monikon preteritissä on meänkielessä -it-pääte (esim. net annoit 'he antoivat'). Kveeniksi on 

yksitavuisien verbivartaloiden preesensin partisipin pääte -pA (esim. syöpä 'syövä'). Kveeniksi 

kirjoitettu niin sanottu ”heikko t:tä” joskus đ-kirjaimella, joskus h-kirjaimella (saađa/saaha 'saada').

Joskus taas se katoaa, ja katoaminen on meänkieleksikin tavallisin tapa kirjoittaa heikko t:tä (esim. 

myyä 'myydä').
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Förkortningar

1p – första person

2p – andra person

3p – tredje person

A – a eller ä, beroende på vokalharmoni

fi – finska

imp – imperativ

ind – indikativ

jak – jakande

knd – konditionalis

kv – kvänska

mk – meänkieli

neg – nekande

prf – perfekt particip

pl – plural

pls – pluskvamperfekt

prs – presens

prt – preteritum

sg – singular 

U – u eller y, beroende på vokalharmoni



1. Inledning

Meänkieli är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Till dess traditionella utbredningsområde 

brukar svenska Tornedalen och Malmfälten i Norrbotten räknas. I vissa redogörelser innefattas även

finska Tornedalen i utbredningsområdet. Sedan slutet av 1900-talet produceras texter på meänkieli 

och några vetenskapliga verk om språket har getts ut. I takt med att mer text produceras på 

meänkieli tycks ett någorlunda standardiserat skriftspråk växa fram. 

I Norge är kvänskan erkänt som minoritetsspråk. Kvänskans traditionella utbredningsområde 

återfinns i landets två nordligaste fylken Troms och Finnmark. Parallellt med utvecklandet av ett 

skriftspråk för meänkieli i Sverige utvecklas skriftspråket för kvänskan i Norge. Båda språken är 

nära besläktade med finskan och utbredningsområdet för kvänskan gränsar till motsvarande 

områden för meänkieli och finska. Till skillnad från kvänska och meänkieli har dock det finska 

skriftspråket flera hundra års aktivt standardiseringsarbete bakom sig. Finskan har miljoner talare, 

medan talarna av kvänska och meänkieli räknas i tusental respektive tiotusental. Finskan är 

majoritetsspråk i Finland, medan meänkieli och kvänska är minoritetsspråk jämte de båda 

majoritetsspråken svenska och norska i de respektive länderna.

I denna uppsats beskrivs verbböjningen i skriven meänkieli, främst utifrån morfologisk synvinkel. 

Uppsatsens fokus ligger på de delar av verbböjningen där meänkieli skiljer sig från kvänska 

och/eller finska. Underlaget utgörs i första hand av tillgängliga grammatikor för de undersökta 

språken.

2. Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva verbböjningen i skriven meänkieli utifrån ett 

huvudsakligen morfologiskt perspektiv. Jämförelser med de närliggande släktspråken kvänska och 

finska ska placera språket i ett dialektologiskt och skriftspråkligt sammanhang. 

3. Bakgrund och begrepp

Såväl meänkieli som kvänska och finska hör till den finsk-ugriska språkfamiljen, och till 

undergruppen östersjöfinska språk. Språken är nära besläktade (se 3.4). Med begreppet meänkieli 

menas i denna uppsats den finska som talas i nordligaste Sverige och i det närmaste angränsande 

området på den finska sidan gränsälvarna Muonio och Torne. I begreppet innefattas även de 

varieteter som beskrivs i avsnitt 3.1.1. Meänkieli har tidigare även kallats för tornedalska, 
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tornedalsfinska, tornefinska och norrbottensfinska. Dessa begrepp kan förekomma i direkta citat, 

och avser då meänkieli. Med termen kvänska menas här det finska språk som talas i nordligaste 

Norge och med begreppet finska avses det finska standardspråket, såsom det skrivs i Finland. 

Såväl meänkieli som kvänska och de nordligare varieteterna av finska har historiskt befunnit sig i 

kontakt med olika samiska varieteter. Alla tre språken var också varit i kontakt med skandinaviska 

språk. I närområdet talas även ryska. 

I alla de undersökta språken konjugeras verb i person, numerus, tempus och modus i den finita 

böjningen. I samtliga språk finns tre grammatiska personer (första, andra och tredje person), två 

numerus (singular och plural), fyra tempus (presens, preteritum, perfekt och pluskvamperfekt) samt 

modus indikativ, imperativ och konditionalis. Potentialis förekommer i viss mån i finska samt i 

något eller några stående uttryck i meänkieli (se 5.14). I samtliga språk förekommer även ett antal 

infinita former. 

3.1 Meänkieli

Efter beslut i riksdagen 1999, som trädde i kraft den 1 april 2000, räknas meänkieli, tillsammans 

med finska, jiddisch samt samtliga varieteter av romani chib och samiska, som ett av fem nationella 

minoritetsspråk i Sverige. Förvaltningsområdet för meänkieli är Gällivare, Haparanda, Kiruna, 

Pajala, Övertorneå och Kalix kommuner. 

Enligt Erling Wande (2003:22) brukar uppskattningarna av antalet talare inom förvaltningsområdet 

för meänkieli röra sig kring 25 000 – 40 000 “medan för hela Norrbotten siffror på upp till 75 000 

har nämnts (på 1980-talet)”. I en undersökning gjord på uppdrag av Sveriges Radio 

(Radioundersökningar AB 2005) angav 0,5 procent av de tillfrågade att de talar eller förstår 

meänkieli, samtidigt som 1,2 procent av de tillfrågade angav att de talar eller förstår både finska och

meänkieli. 35 829 personer deltog i undersökningen och underlaget anges vara representativt för 

Sveriges befolkning, med en felmarginal på 0,3 procent. I konkreta tal innebär detta, enligt 

undersökningen, att 130 000 personer mellan 9 och 79 år uppgav sig tala eller förstå meänkieli i 

Sverige 2005. Notera att denna siffra även kan innefatta finskspråkiga som har viss förståelse av 

meänkieli. Fred Karlsson anger (2009:16) antalet talare av meänkieli till 150 000. 
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3.1.1 Varieteter

Martti Airila delar (1912:14) upp ”tornedialekten” (Tornion murre) i två underdialekter: jokivarren 

murre 'älvdalsdialekten' och Vittangin murre 'Vittangidialekten' (översättningar är mina om inget 

annat anges). Birger Winsa (1991:17) anger dialekternas utbredning till ”vittangifinska som talas i 

delar av Kiruna kommun, torneälvdalsfinska som huvudsakligen talas i Pajala, Övertorneå och 

Haparanda kommuner och gällivarefinska som främst talas inom Gällivare kommun”. Vidare 

påpekar han att torneälvdalsfinskan även har ”sin motsvarighet på den finska sidan om gränsälvarna

Muonio och Torne”. 

Karta 1: Utbredningsområdet för meänkieli (ur Pettersson 1987)
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Erling Wande diskuterar frågan om indelningen tornedalsfinska-gällivarefinska-vittangidialekten är 

rimlig, ”eftersom det inte gjorts några omfattande undersökningar av dialekten i området som helhet

sen Airila [1912]” (Klockare & Wande 1982:51). 

Nils Erik Hansegård (1967:12) och Lennart Pettersson (1987:52) kallar den varietet som talas inom 

Jukkasjärvi församling, det vill säga den sydvästra delen av Kiruna kommun, för jukkasjärvifinska. 

I Pertti Virtarantas undersökning av den finska som talas i byn Kurravaara (1982) beskriver han 

själv varieteten som hörandes till vittangidialekten. Enligt Pettersson (1987:52) är 

kurravaaradialekten synonym med jukkasjärvifinska. Winsa använder (1991:17) termen 

”nattavaarafinska” om den underdialekt till gällivarefinska som talas i byn Nattavaara och ”i några 

få intilliggande byar, t ex Kilvo”. Även Airila talar om Nattavaaran murre 'Nattavaaradialekten' 

(1912:24). Nore Johansson hävdar å sin sida att Nattavaarafinskan ”knappast existerar mer eftersom

finskan där i dag är starkt blandad med svenska” (1987:147).

3.1.2 Skriftspråk

Utvecklingen mot ett skriftspråk baserat på meänkieli, som skiljer sig från det finska skriftspråket, 

börjar under den senare halvan av 1900-talet, även om Hansegård anger (2000:156) William Snells 

Kamaripirtiltä: muisteluksia Tornion murtheella 'Från kammarpörtet: berättelser på tornedialekten' 

från 1944 som den första boken skriven på meänkieli.

1987 bildades stiftelsen Meän akateemi - Academia Tornedaliensis, på initiativ av Svenska 

Tornedalingars Riksförbund - Torninonlaaksolaiset (STR-T). Enligt STR-T:s hemsida (2015) 

hanterar stiftelsen ”språkfrågor för STR-T:s del, men är en självständig organisation”. 1992 gavs en 

första ordbok ut på meänkieli (Kenttä & Wande) och samma år utgavs en ordbok över 

gällivarefinska (Winsa 1992). En populärvetenskaplig grammatik över meänkieli, skriven på 

språket, gavs ut i mitten av nittiotalet (Kenttä & Pohjanen 1996). En något omarbetad version på 

svenska gavs ut i en första upplaga 2005, i en andra upplaga två år efter det (Pohjanen & Muli 

2007), och i en tredje 2015.

I en bibliografi över böcker på meänkieli (Norrbottens länsbibliotek 2009) anges 20 skönlitterära 

böcker för vuxna, varav två översatta samt 22 skönlitterära böcker för barn, varav nio översatta. Av 

dessa 42 böcker utgavs åtta under 1980-talet, 14 under 1990-talet och 20 under perioden mellan 

millennieskiftet och år 2009.
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Hansegård skriver (2000:156) att meänkieli, eller norrbottensfinska som han kallar det, nyligen har 

”tagit steget från det förlitterära stadiet och inlett skapandet och utbyggnaden av ett standardspråk”. 

Vad gäller den dialektala basen för detta standardspråk menar Hansegård att det språk som talas i 

Pajala och Tärendö med omnejd har dominerat och att språkformen i den grammatik som gavs ut 

1996 ”är den som talas i Pajala- och Tärendö-trakten, även om andra norrbottensfinska talformer 

beaktats” (Hansegård 2000:157).

3.2 Kvänska

Befolkningsgruppen kväner erkändes som en nationell minoritet i Norge 1998, och kvänska 

erkändes som ett eget språk av Norges regering 2005. Kvänska är officiellt språk i Porsanger 

kommun, tillsammans med samiska och norska. Norska kveners förbund uppskattade 1994 antalet 

talare av språket till 5 000 – 7 000 (Hyltenstam 2003). Karlsson anger antalet talare av kvänska till 2 

000 – 8 000 (2009:16).

3.2.1 Varieteter

Anna-Riitta Lindgren delar (1990:23) in kvänska i två huvuddialekter: en västlig och en östlig. 

Däremellan faller den varietet som talas byn Tana, som Lindgren inte vill tilldela en 

dialekttillhörighet, på grund av otillräckligt faktaunderlag.

Karta 2: Utbredningsområdet för kvänska (ur Lindgren 1990) 
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Eira Söderholm analyserar i sin grammatik 16 olika dialektdrag i nio olika varieteter av kvänska 

och kommer till slutsatsen att det inte är relevant att tala om östlig respektive västlig kvänska, utan 

snarare om fyra huvuddialekter: 1) Varanger 2) Tana, Alta och Storfjord 3) Porsanger och Nordreisa

4) Kvænangen och Kåfjord (Söderholm 2014:30).

3.2.2 Skriftspråk

Det finns kvänska berättelser nedtecknade från början av 1900-talet men det skulle komma att dröja

till 1987 innan den första kvänskspråkiga personen själv skrev på kvänska. Då gav Olav Beddari 

från Pasvik, Sør-Varanger, gav ut sin Niin saapi sanoa - pieni ruijansuomalainen lukukirja 'Så får 

man säga – en liten finnmarksfinsk läsebok'.

Den första roman som gavs ut på kvänska var Alf Nilsen-Børsskogs Kuosuvaaran takana 'Bakom 

Kuosuvaara' (2004). Boken var den första i en serie om tre där de följande delarna utkom 2007 

respektive 2011. Nilsen-Børsskog gav även ut fem diktsamlingar innan han gick bort i januari 2014.

Agnes Eriksen har sedan 2000-talets början skrivit ett par barnböcker på kvänska och Terje Aronsen

har översatt administrativa, religiösa och vetenskapliga texter samt tecknade serier till kvänska 

(Söderholm 2014:22). Såväl Nilsen-Børsskog som Eriksen och Aronsen är hemmahörande i 

Børselv, Porsanger kommun.

2014 utkom Eira Söderholms kvänska grammatik Kainun kielen grammatikki. Som grund för 

arbetet med grammatiken valde Söderholm dialekten i Porsanger, och mer specifikt Børselv (på 

kvänska Pyssyjoki, se karta 2) eftersom det var på denna varietet som flest texter skrivits. Särskild 

betydelse hade Nilsen-Børsskogs första roman Kuosuvaaran takana (Söderholm 2014:22). Harri 

Mantila drar (2010:59) paralleller mellan den starka ställning varieteten i Pajala har för meänkielis 

skriftspråk och den ställning som Porsangervarieteten har för skriven kvänska.

2006 anslog norska Stortinget pengar till standardiseringen av kvänska. Året därefter grundades 

språkrådet Kieliraati som en del av Kainun institutti, ett nationellt center för kvänskt språk och 

kultur. 2008 bildades Kielitinka, som ett språkting med ansvar för standardisering av kvänskan. 

Kieliraatis medlemmar bestod av forskare medan Kielitinkas ledamöter utgjordes av kvänska 

språkbärare som representerade olika dialekter. Standardiseringen av språket delades på så vis upp i 

dels en akademisk, rådgivande instans, Kieliraati, och dels en representativ, beslutsfattande instans, 

Kielitinka (Söderholm 2007:196).
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3.3 Finska

Finska är officiellt språk i Finland och Europeiska unionen, nationellt språk i Karelska republiken 

(Ryssland) samt nationellt minoritetsspråk i Sverige sedan år 2000 (se 3.1). Sedan 1 februari 2015 

omfattar det finska förvaltningsområdet 59 kommuner i Sverige. Enligt Institutet för de inhemska 

språken (Kotimaisten kielten keskus 2015) är antalet talare av finska i storleksordningen fem 

miljoner, varav flertalet bor i Finland, omkring 300 000 i Sverige, 12 000 i Norge och mellan 50 

000 och 100 000 i Östkarelen och Ingermanland.

3.3.1 Varieteter

Karlsson m.fl. delar (2009:18) in finska i åtta olika dialektgrupper: 1) sydvästfinska dialekter 2) 

sydvästfinska övergångsdialekter 3) tavastländska dialekter 4) sydösterbottniska dialekter 5) 

savolaxdialekter 6) nordösterbottniska dialekter 7) savolaxdialekter och 8) sydöstra dialekter. 

Karta 3: Finskans dialektgrupper (Institutet för de inhemska språken 2015) 
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Det finländska Institutet för de inhemska språken (Kotimaisten kielten keskus) delar in de åtta ovan 

nämnda dialektgrupperna i trettiotalet underdialekter, av vilka endast de nordliga underdialekterna 

(de nordösterbottniska) nämns här: a) Torneådialekter b) Gällivaredialekter c) Kemidialekter d) 

Kemijärvidialekter och e) Finnmarksdialekter. Grupp a och b motsvarar alltså mer eller mindre det 

som i Sverige anses som minoritetsspråket meänkieli, medan grupp e får anses motsvara 

minoritetsspråket kvänska i Norge.

3.3.2 Skriftspråk

Den finländske biskopen Mikael Agricola brukar anses vara det finska skriftspråkets fader. Han var 

verksam i Åbo i mitten av 1500-talet, och översatte religiösa texter till finska. Ur en dialektal 

synpunkt präglades detta första skriftspråk av den sydvästfinska dialekten. Under 1600-talets andra 

hälft breddades skriftspråkets dialektala bas ”tack vare några framstående tavastländska författares 

och något senare även flera österbottniska författares insatser” (Hormia 1970:10).

Åbo räknades dock alltjämt som huvudstad för den finska landsänden fram till 1812, och övervikten

för de sydvästra dialekterna i det finska skriftspråket fortsatte in på 1800-talet. Efter publiceringen 

av det finländska nationaleposet Kalevala 1835 ”började också de östfinska inslagen göra sig 

gällande” (Karlsson 2009:18). I mitten av 1800-talet ”stabiliserades ett förnyat skriftspråk” som 

baserade sig på det gamla västfinska skriftspråket, ”men de mest typiska väst- och sydvästfinska 

särdragen hade försvunnit” (Hormia 1970:10).

3.4 Förhållandet mellan meänkieli, kvänska och finska

I en rapport om kvänskans status ställd till det norska Kommunal- og regionaldepartementet samt 

Kultur- og kirkedepartementet (Hyltenstam & Milani 2003:60) görs en jämförelse mellan kvänska, 

standardfinska och meänkieli. Författarna menar att utifrån språkstrukturella olikheter kan kvänskan

”sägas skilja sig från det finska standardspråket ungefär lika mycket som norska skiljer sig från 

svenska. Skillnaderna gentemot meänkieli är mindre, men ändå tydliga”. Eira Söderholm skriver 

(2007:194) att skillnaden mellan tornesamiska i Sverige och Varangersamiska i östra Finnmarken är

större än skillnaden mellan kvänska och meänkieli, trots att de båda samiska varieteterna använder 

samma nordsamiska skriftspråk.

Eira Söderholm har gjort en lexikal jämförelse mellan flera finska varieteter. Jämförelsen utgår från 

de 800 mest frekventa orden i finska enligt frekvensordlistan Suomen murteiden taajuussanasto 

(Jussila, Nikunen & Rautoja 1992) och undersöker hur många av dessa ord som återfinns i kvänska,
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meänkieli samt ytterligare några varieteter. Undersökningen visar att 93,75 procent av de 800 mest 

frekventa standardfinska orden också återfinns i meänkieli. Motsvarande siffra för kvänska är 91,82

procent (Söderholm 2010:32).

Vidare har Söderholm utifrån Lauri Kettunens finska dialektatlas (Kettunen 1969) gjort en 

jämförelse av 62 olika drag i flera finska varieteter. I denna undersökning har Söderholm tilldelat 

varje drag ett värde baserat på varietetens överensstämmelse med standardfinska, där en fullständig 

överensstämmelse har tilldelats värdet 1. Om både det finska dialektdraget och ett annat drag 

uppträder i det undersökta släktspråket har värdet blivit 0,5. Om det standardfinska draget saknar 

motsvarighet i släktspråket har värdet angetts till 0. Enligt dessa kriterier kommer Söderholm till 

slutsatsen att meänkieli har ett genomsnittsvärde på 0,52 gentemot standardfinska medan 

motsvarande siffra för kvänska är 0,53 (Söderholm 2010:36).

Söderholm har i sin grammatik (2014:27) jämfört kvänska och meänkieli. I denna undersökning 

utgår hon från 61 av Kettunens dialektdrag (se ovan). Likheten mellan meänkieli och kvänska anges

i denna undersökning till 0,87. Med andra ord är överensstämmelsen mellan meänkieli och kvänska 

i det här avseendet större än överensstämmelsen mellan meänkieli och finska respektive mellan 

kvänska och finska.

Hansegård betonar (2000:164) att meänkieli är ett allmogespråk och anför att skillnaden mellan 

standardfinska och meänkieli inte bara är av rent språklig karaktär utan också beror på sociala 

faktorer, såsom behärskande av olika språkdomäner: ”Norrbottensfinnarna kommunicerar i 

allmänhet utan större problem med den rurala befolkningen på andra sidan gränsen om ämnen som 

står båda nära. Litet svårare kan det vara i kontakten med medelklassen och i urbana miljöer” 

(Hansegård 2000:169).

3.5 Tidigare forskning

Den första avhandling som berör finskan i svenska Tornedalen är Paavo Salonius Tutkimus 

kielimurteesta Tornion seuduilla 'Undersökning av språkdialekten i tornebygden' från 1881. Syftet 

var att studera hur finskan i området utvecklats sedan gränsdragningen Sverige-Finland 1809 

(Wande 1994:23). Knappt trettio år senare, 1912, utkom Martti Airilas avhandling 

Äännehistoriallinen tutkimus Tornion murteesta 'En ljudhistorisk undersökning av tornedialekten'. 

Airila samlade in material under sammanlagt nio månader under perioden 1904 till 1910, och 

undersökningen ”står sig som den mest heltäckande lingvistiska monografien överhuvudtaget över 
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tornedalsfinskan” enligt Erling Wande (1994:23). 

Pertti Virtaranta behandlar finskan i Kurravaara, inklusive många drag i verbböjningen, i en artikel 

från 1982. Nore Johansson undersöker i sin avhandling från 1987 meänkieli ur ett lexikalt 

perspektiv. Det första verket som uteslutande fokuserar på konjugation inom meänkieli är Lennart 

Petterssons avhandling Verbböjningar i jukkasjärvifinskan som lades fram vid Umeå universitet 

1987. I sin doktorsavhandling Miten muodot muuttuvat: Ruijan murteiden verbintaivutus Raisin, 

Pyssyjoen ja Annijoen kveeniyhteisöissä 'Hur former förändras: Finnmarksdialekternas verbböjning 

i Nordreisa, Børselv och Vestre Jakobselvs kvänsamhällen', framlagd vid Tromsø universitet 1990 

undersöker Anna-Riitta Lindgren verbböjningen inom kvänskan, och gör även jämförelser med 

olika varieteter av meänkieli och finska. Birger Winsas avhandling om ordförrådet i 

gällivarefinskan (1991) nämner som hastigast några aspekter av konjugationen i varieteten. Harriet 

Kuoppa undersöker i sin D-uppsats vid Umeå Universitet 1999 verben i två skönlitterära verk 

skrivna på meänkieli.

I mitten av 90-talet publicerades den första grammatikboken över meänkieli, Meänkielen 

krammatiikki, skriven av Matti Kenttä och Bengt Pohjanen (se 3.1.2). Harri Mantilas avhandling 

från 1992 behandlar h i efterstavelsen i de nordösterbottniska dialekterna av finska och Harriet 

Kuoppas licentiatuppsats från 2015 behandlar samma ämne, fast med utgångspunkt i skriven 

meänkieli. Vidare behandlas olika drag i meänkieli i vissa verk om finska dialekter, så som Osmo 

Hormias Finska dialekter: en översikt (1970).
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4. Material och metod

Undersökningen utgår från befintliga grammatikor. För meänkieli har Pojhanen & Muli (2015) och 

Kenttä & Pohjanen (1996) använts. För kvänska är huvudkällan Söderholm (2014) och för finska 

Fred Karlssons Finsk grammatik (2009). Hänsyn har även tagits till övrigt material som återfinns 

under avsnitt 3.5, samt till Zsuzsanna Oinas Guide to Finnish verbs: 120 verbs fully conjugated 

(2011) vad gäller bilaga 4-9.

För många av de undersökta fenomenen finns en stor variation inom talspråket, och för en del av 

dem även inom skriftspråket. Undersökningen är begränsad till skriven meänkieli, kvänska och 

finska. 

Terminologin i uppsatsen utgår från de begrepp som återfinns hos Söderholm (2014). Detta val 

grundar sig på att Söderholm har en väl utvecklad och modern begreppsapparat. Som exempel kan 

nämnas att Söderholm använder begreppet preteritum istället för imperfekt, vilket lämpar sig väl för

denna undersökning, då inget av de undersökta språken i verbböjningen skiljer på fullbordad och 

ofullbordad händelse, som ju begreppet imperfekt avser (se diskussion i Hultman 2003:265). Detta 

medför också exempelvis att termerna presens particip och perfekt particip används istället för de 

av Karlsson använda begreppen VA-particip och NUT-particip, eller de av Pohjanen & Muli 

använda particip I och particip II, liksom att termen infinitiv III används istället för MA-infinitiv.

En svårighet i jämförelsen mellan de olika språken är att de olika grammatikornas indelning i olika 

verbgrupper inte är helt och hållet jämförbar. För meänkieli gör Pohjanen & Muli (2015:61) en 

indelning i sex olika grupper: antaa-, huomata-, saa'a-, nousta/tulla-, tarvita/tarttea- samt vanheta-

verb. Denna indelning överensstämmer i allt väsentligt med motsvarande indelning för finska, 

såsom den beskrivs av Karlsson (2009:81). För kvänska gör Söderholm däremot (2014:186) en 

något annorlunda indelning med fyra huvudgrupper och ett antal undergrupper (se tabell 1). Jag 

bedömer att denna indelning inte står i motsättning till den indelning som görs för meänkieli och 

finska. Jag utgår därför från Pohjanen & Mulis indelning, och hänvisar till Söderholms indelning 

när det bedöms som relevant. 
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Tabell 1 – Indelning av verbgrupper för kvänska (kv), meänkieli (mk) och finska (fi)

I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat, det vill säga de delar av konjugationen där 

meänkieli i något avseende skiljer sig från kvänska och/eller finska. I bilaga fyra till nio presenteras 

konjugationen för de sex verben saa'a – saađa/saaha – saada 'att få', antaa – ant(t)aa(t) – antaa 'att

ge', nousta  'att stiga upp', tarvita 'att behöva', vanheta 'att åldras' samt huomata 'att märka'. De 

former som återfinns ordagrant i källmaterialet är fetmarkerade i bilagorna, de former som anges 

utan fetmarkering är att anse som troliga, men inte styrkta i materialet. De former som följs av 

frågetecken är att anse som osäkra. När inget annat anges är översättningar mina.

12

Grupp (kv) Exempel Grupp (mk) Exempel Grupp (fi) Exempel
1 saađa/saaha saa'a-verb saa'a saada-verb saada

2.a ant(t)aa(t) antaa-verb antaa antaa-verb antaa
2.b muistelea(t)

3.1 tulla nousta/tulla-verb tulla tulla/nousta-verb tulla
pestä nousta nousta

3.2 muistela
3.3 auka(i)sta

4.1 valita tarvita/tarttea-verb tarvita tarvita-verb tarvita
4.2 piikaroita
4.3 li(j)etä vanheta-verb vanheta lämmetä-verb lämmetä
4.4 hih(đ)ata huomata-verb huomata huomata-verb huomata



5. Resultat

5.1 Markören -pi i tredje person singular

För vissa verb i saa'a-gruppen uppträder i meänkieli en markör -pi i 3p sg indikativ aktiv. Exempel 

från Pohjanen & Muli (2015): saa'a (att få) – saapi (hen får); myyä (att sälja) – myypi (hen säljer); 

jua (att dricka) – juopi (hen dricker); voija (att må) – voipi (hen mår). Detta gäller dock inte alla 

verb i gruppen: tehä (att göra) – tekkee (hen gör); nähä (att se) – näkkee (hen ser). Virtaranta anger 

att ändelsen förekommer efter lång vokal eller diftong, i stavelse med huvudtryck (1982:299).

Airila nämner (1912:108) förekomsten av -pi även i andra grupper av verb än ovan nämnda: 

kertōpi, kūlūpi, mennēpi, tekèpi, oksentapi, ompi. Även hos en av Virtarantas informanter i 

Kurravaara förekommer ändelsen -pi sporadiskt i andra verbgrupper: kantapi, kulkepi, makapi. 

Enligt informanter till Virtaranta ska man även i den numera öde byn Sevuvuoma ha sagt menepi 

och tulepi (1982:299).

För kvänska anger Söderholm (2014:196) ändelsen -pi för motsvarande grupp verb som i meänkieli 

– det vill säga efter enstaviga verbstammar: saađa/saaha (att få) – saapi (hen får); juođa/juua (att 

dricka) – juopi (hen dricker). Lindgren anger (1990:82) ändelsen -pi som förekommande i de 

undersökta varieterna av kvänska, torneälvdalsfinska, kemifinska samt kemijärvifinska. I materialet 

återfinns även motsvarande exempel från gällivarefinska (1990:92). Se även Pettersson (1987:47) 

för motsvarigheter i jukkasjärvifinska. Enligt Kuoppa (1999:57) kan man i meänkieli ”höra framför 

allt äldre människor ibland använda [former med -pi]”.

Ändelsen -pi saknar motsvarighet i modern standardfinska. I 1500-talets finska skriftspråk var dock 

former med -pi allmänt förekommande och först på 1600-talet börjar de nu vedertagna formerna 

utan ändelse (saa, myy, juo osv.) förekomma mer allmänt (Hormia 1970:25). I den första 

finskspråkiga boken, Mikael Agricolas Abckiria från 1543, används former med -pi för flera olika 

grupper av verb (Häkkinen 2007:80). I talad finska är former utan ändelsen -pi ett fenomen som 

förekommer främst i västra och södra Finland, medan former på -pi eller -p dominerar i östra och 

norra Finland (se karta i bilaga 1). 

5.2 Geminering i tredje person singular

I 3p sg presens indikativ skiljer sig meänkieli och finska åt vad gäller vissa verb i saa'a-gruppen 

och tulla/nousta-gruppen. För dessa verb förekommer en geminering av konsonanter. Jämför fi 

tekee med mk tekkee 'hen gör', fi näkee med mk näkkee 'hen ser', fi tulee med mk tullee 'hen 
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kommer', fi pesee med mk pessee 'hen tvättar' och fi menee med mk mennee 'hen går'. Denna 

geminering förkommer dock inte för verben nousta 'stiga upp' och aatela 'tänka', som alltså i 3p sg 

blir nousee (och inte *noussee) samt aattelee (och inte *attellee). 

Enligt dessa exempel tycks det röra sig om så kallad allmän konsonantförlängning, ett fenomen som

förekommer i flera finska dialekter (se karta i bilaga 2) och innebär att ”alla konsonanter har 

förlängts mellan en kort tryckstark och en lång trycksvag vokal, ex. kalaa → kallaa, sanoo → 

sannoo” (Hormia 1970:31). I kvänska förekommer allmän konsonantförlängning med undantag för 

varieteterna i Porsanger och Nordreisa (Söderholm 2014:71). 

Enligt Hormia förekommer i kvänska även den så kallade ”utvidgade östfinska 

konsonantförlängningen”, som innebär att ”vilken konsonant som helst kan ha förlängts framför en 

lång vokal oberoende av längden eller trycket av den föregående stavelsen, ex. iltaa → ilttaa, 

lehmää → lehmmää, maksetaan → maksettaan” (Hormia 1970:31). I Söderholms grammatik 

beskrivs den i Porsanger och Nordreisa förekommande spesiaalivaihettelu 'specialväxlingen', som 

tycks fungera på liknande sätt men inte överensstämma helt och hållet. Enligt denna påverkas 

konsonanterna h, j, l, m, n, r och v av gemineringen endast efter kort, betonad vokal (2014:67).

5.3 Markören -m(m)A i första person plural

Första person plural markeras i meänkieli med ändelsen -m(m)A. Till exempel tulema 'vi kommer' 

och tulisimma 'vi skulle komma'. Ändelsen förekommer i presens indikativ jakande, preteritum 

indikativ jakande och presens konditionalis jakande. Även olla-verbet och negeringsverbet 

omfattas, till exempel: olema 'vi är', olisimma 'vi vore' samt emmä 'vi är inte'. Pohjanen & Muli 

(2015) anger inte när längden på -m- ska vara lång eller kort. 

Kuoppa hänvisar (1999:23) till uppgift från Erling Wande, enligt vilken det är stavelseantalet 

”kanske i kombination med betoningsförhållandena, som avgör om personändelsen i aktiva 1:a 

person pluralformer stavas med ett eller två -m- i meänkieli”. 

Enligt Pettersson (1987:47) förekommer markören -m(m)A för första person plural i hela det 

undersökta området för jukkasjärvifinska. Han anger att den jukkasjärvifinska ändelsen -m(m)A, 

samt markören för andra person plural, -ttA, är ”gemensamma med den tornefinska huvuddialekten”

(1987:199). Han anger även att -mmA används efter stavelse med bitryck och -mA efter obetonad 

stavelse.
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Även i kvänska finns en variation mellan -mA och -mmA. Söderholm formulerar en generell regel 

för längden på konsonanterna l, r, m och n, där både betoningen och längden på föregående vokal är

avgörande för konsonanternas geminering: ”Efter lång vokal – vare sig den är betonad eller 

obetonad – samt efter lång obetonad vokal, följer kort l, r, m och n, annars långt ll, rr, mm och nn” 

(Söderholm 2014:75). Denna regel kan schematiseras på följande sätt, där X representerar l, r, m 

eller n:

Tabell 2  Geminering av l, r, m och n i kvänska

Åtminstone vad gäller ändelsen -m(m)A verkar denna regel applicerbar även på meänkieli:

Tabell 3 – Exempel på 1p pl i meänkieli

Detta stämmer också överens med de förekomster av ändelsen -m(m)A som återfinns i 

exempeltexterna hos Pohjanen & Muli (2015), se tabell 4.

Tabell 4 – Exempel på 1p pl i meänkieli från Pohjanen & Muli (2015). För ord som förekommer flera gånger anges

antalet förekomster inom parentes.

Inga belägg med lång vokal och betonad stavelse före ändelsen -m(m)A återfinns bland 

exempeltexterna (första kvadranten), dock anges under preteritumparadigmen (2015:64) saima 'vi 

fick'.

Motsvarande markör för finska är -mme. Längden på -m- är alltid lång, till exempel: tulemme 'vi 

kommer' respektive tulisimme 'vi skulle komma'. Då den finala vokalen alltid är -e påverkas 

finskans första person pluralmarkör till skillnad från i meänkieli inte av vokalharmonin. Jämför 

finskans tulemme 'vi kommer' och hyppäämme 'vi hoppar' med meänkielis tulema 'vi kommer' och 

hyppäämä 'vi hoppar'.
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obetonad stavelse betonad stavelse

lång vokal annoima saama

kort vokal tulema tulisimma

obetonad stavelse betonad stavelse

lång vokal X X

kort vokal X XX

obetonad stavelse betonad stavelse

lång vokal istuima, kattoima, maistoima

kort vokal hääymä (2), käskimä, lähemä, olima (2) emmä (3), havattimma, oppisimma, pölkäsimmä



5.4 Markören -ttA i andra person plural

I såväl meänkieli som kvänska är markören för 2p pl -ttA (t ex annatta 'ni ger', menettä 'ni går'). 

Denna markör motsvaras i finskan av -tte. Enligt Winsa (1991:29) förekommer för gällivarefinskan 

även passiv i denna position.

5.5 Tredje person plural

På finska markeras 3p pl presens med ändelsen -vAt, som i tulevat 'de kommer'. I skriven meänkieli 

används ändelsen -vA (för bortfall av finalt -t se 5.6), som i tuleva 'de kommer'. I preteritum 

används på finska ändelsen -ivAt, som i antoivat 'de gav'. På meänkieli används här istället en form 

som motsvarar 2p sg, som i annoit 'de gav; du gav'.

På kvänska kan 3p pl presens markeras med ändelsen -vA(t), som i antava(t) 'de ger' (för bortfall av 

finalt -t se 5.6). Det är också möjligt att använda en form som motsvarar presens passiv, som i 

annethaan 'de ger; det ges'. Den senare varianten är särskilt vanlig i Porsanger-varieteten, och delvis

även i Nordreisa (Söderholm 2014:198).

I preteritum är det i samtliga varieteter av kvänska vanligt att använda den form som motsvarar 

passiv preteritum, till exempel annethiin 'de gav; det gavs'. Men, tillägger Söderholm, det är även 

möjligt att använda ”det äldre t-suffixet” (2014:198), det vill säga en form som motsvarar 3p pl prt i

meänkieli (exempelvis annoit 'de gav; du gav'). Denna form refereras till som ”en mer sällan 

förekommande variant” (2014:199).

På finska bildas konditionalis presens 3p pl med markören -isivAt, som i antaisivat 'de skulle ge'. På

meänkieli är motsvarande ändelse -(i)sit, som i antasit 'de skulle ge; du skulle ge' (för bortfall av -i- 

se 5.8). På kvänska förekommer både en variant som motsvarar 2p sg (dock med bibehållet -i-, som 

i antaisit 'de skulle ge; du skulle ge') och en variant som motsvarar konditionalis passiv presens, 

som i annettais 'de skulle ge; det skulle ges' (Söderholm 2014:220).

Både i meänkieli och kvänska sammanfaller 3p sg och 3p pl för olla-verbet i presens (se tabell 8). 

För kvänska förekommer i preteritum både en form som motsvarar 2p sg och en som motsvarar 

passiv prt: olit 'de var; du var' respektive olthiin 'de var; det var'. På meänkieli skrivs 3p pl prt för 

olla-verbet olit 'de var; du var' och på finska olivat 'de var'. För 3p konditionalis presens används på 

meänkieli olisit 'de skulle vara; du skulle vara' och på finska olisivat 'de skulle vara'. På kvänska 

används en form som motsvarar 2p sg eller en form som motsvarar passiv presens: olisit 'de skulle 
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vara; du skulle vara' respektive oltais 'de skulle vara; det skulle varas' (Söderholm 2014:218-219). 

Se vidare om konditionalis presens passiv under 5.14 och om olla-verbet under 5.21.

För jukkasjärvifinska anför Pettersson (1987:47) att en form som motsvarar passiv används som 

predikat i 3p pl prt, men att som varianter till passivformerna finns former med ändelsen -t, 

exempelvis tulit 'de kom'.

Birger Winsa anger (1991:29) att gällivarefinskans mest utmärkande drag är passivanvändningen i 

1p, 2p och 3p pl preteritum, och tillägger att 3p pl är den vanligast förekommande av dessa, även i 

presens. Winsa menar också att passivbruket i tredje person plural aktiv framförallt är ”en karelsk 

företeelse som förekommer i trakterna av Ladoga och i nordfinskan” (1991:40). 

5.6 Bortfall av finalt -t

Meänkieli och finska står i motsättning vad gäller ändelserna för 3p pl samt perfekt particip 

singular. I båda dessa ändelser förekommer på finska, till skillnad från meänkieli, ett finalt -t. 

Jämför mk 3p pl lukeva 'de läser' med fi lukevat 'de läser' samt mk saanu 'sagt' med fi saanut 'sagt'.

Detta uteblivna finala -t är dock inte enhetligt för hela meänkieliområdet. Fomer med bibehållet -t 

vanligast i Jukkasjärvifinskan enligt Pettersson (1987:47). Inte heller är uteblivet finalt -t begränsat 

till meänkieli. I finskt talspråk faller slutkonsonanten -t bort eller assimileras till följande konsonant 

(Karlsson 2009:312). I den finska översättningen av J.K. Rowlings Harry Potter och de vises sten 

används uteblivet -t som talspråks- eller dialektmarkör (Ebner 2015). 

För kvänska kan finalt -t i 3p pl-markören -vA(t) skrivas ut eller utelämnas (Söderholm 2014:197). 

Tilläggas bör också att det på kvänska finns en variation i huruvida finalt -t förekommer i perfekt 

particip singular aktiv eller inte. Söderholm skriver ibland ut detta finala -t inom parenteser, till 

exempel: saanu(t) 'sagt'. Hon anger även att ”oon tavalinen käyttäät t:töntä haamuu” eller att 'det är 

vanligt att använda formen utan -t' (2014:211). 

5.7 Bortfall av finalt -i

För 3p sg konditionalis presens förekommer i finska ett finalt -i som inte förekommer i meänkieli, 

jämför fi tulisi och mk tulis 'hen skulle komma' eller fi olisi och mk olis 'hen skulle vara'. Detta 

gäller även negeringsformen för konditionalis, jämför fi en tulisi och mk en tulis 'jag skulle inte 

komma'. För kurravaarafinska anger Virtaranta liknande exempel, såsom hommais 'skulle syssla 
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med', tanssais 'skulle dansa', trollais 'skulle trolla' (1982:291). Även i kvänska uteblir finalt -i 

(Söderholm 2014:218). Detta uteblivna finala -i är inte unikt för meänkieli och kvänska, utan 

förekommer enligt Fred Karlsson även i ledigt finskt talspråk (2009:310). 

5.8 Bortfall av -i-

I finskt talspråk förekommer bortfall av -i- i diftonger som ai, oi, ui och äi i obetonade stavelser 

(Karlsson 2009:311). För meänkieli förekommer detta bortfall även sporadiskt i skriftspråket. 

Exempelvis anger Pohjanen & Muli 3p sg preteritum av antaa 'att ge' som anto, i motsättning till 

finskans antoi (2015:64). I övriga former kvarstår dock -i-, till exempel 1p sg annoin, 2p sg annoit 

eller 1p pl annoima. 

För verbet nukkua 'sova' anges i Kenttä & Pohjanen (1996:97) endast preteritumformer utan -i-: 1p 

sg nukun, 2p sg nukut, 3p sg nukku, 1p pl nukuma, 2p pl nukutta, 3p pl nukut.

För konditionalis anger Pohjanen & Muli (2015:71) för antaa-verbet fomer utan -i- med 

anmärkningen ”-i faller bort”: net antasit 'de skulle ge', mie antasin 'jag skulle ge'. Även för sanoa 

'att säga' och puhua 'att tala' faller medialt i: mie sanosin 'jag skulle säga', tet puhusitta 'ni skulle 

tala'. För huomata 'märka', saa'a 'få', syödä 'äta' och halvata 'vilja' kvarstår -i- (dock faller finalt -i 

faller för negeringsformen av konditionalis, se 5.7): mie huomaisin 'jag skulle märka', mie saisin 

'jag skulle få', emmä söis 'vi skulle inte äta' samt että halvais 'ni skulle inte vilja'.

Enligt Kuoppas jämförande undersökning av verbböjningen i två skönlitterära verk av Bengt 

Pohjanen respektive Bengt Kostenius används -i- konsekvent av Pohjanen i första person preteritum

singular, medan det i tredje person singular ibland faller, till exempel: alko 'började', kysy 'frågade', 

sano 'sade' (Kuoppa 1999:25). Även hos Kostenius förekommer bortfall för 3p sg preteritum: sano 

'sade', alko 'började', katto 'tittade'. Vad gäller 3p pl för verbet alkaa 'börja' förekommer i Kostenius 

material både former med och utan medialt i: aloit respektive alot 'de började' (se diskussion i 

Kuoppa 1999:41).

För kvänska anges -i- för såväl preteritum som konditionalis, exempelvis annoit 'du gav', antoi 'hen 

gav', annoima 'vi gav' (Söderholm 2014:209) och antaisit 'du skulle ge', antais 'hen skulle ge', 

antaisimma 'vi skulle ge' (Söderholm 2014:220).
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5.9 h i efterstavelsen

I meänkieli förekommer ett h-ljud som faller tillbaka på en historisk placering mellan vokaler efter 

trycksvag stavelse (Mantila 2010:55). Kuoppa kallar ljudet för ”h i efterstavelsen” (2015:5), en term

som fortsättningsvis används här. Fenomenet förekommer för verbböjningen i meänkieli i passiv 

indikativ presens och preteritum (till exempel huomathaan 'man märker' och huomathiin 'man 

märkte'), perfekt particip plural (till exempel tulheet 'kommit' och olheet 'varit'), imp 3p sg och pl (t 

ex tulkhoon 'måtte hen komma' och menkhööt 'måtte de gå') samt infinitiv III illativ (t ex sanhoon 

'för att säga' och hyppäähmään 'för att hoppa'). 

I skriven meänkieli finns en variation avseende placeringen av detta h i efterstavelsen. Exempelvis 

anger Kenttä & Pohjanen perfekt particip pluralformen hypähneet 'hoppat' men tillägger att ”Om det

för någon känns som att hypänheet ligger bättre i munnen än hypähneet så är det bara att säga så 

som det passar och skriva så som känns bäst” (Kenttä & Pohjanen 1996:100).

Enligt Kuoppas jämförande undersökning av två skönlitterära verk av Bengt Pohjanen respektive 

Bengt Kostenius framgår att Kostenius är konsekvent med sin placering av h före m i infinitiv III 

illativ, exempelvis seisohmaan (Kuoppa 1999:51). Pohjanen å sin sida använder både former där h 

placeras före och efter m (Kuoppa 1999:68). Se vidare om infinitiv III illativ under 5.17.

I sin licentiatuppsats från 2015 behandlar Harriet Kuoppa placeringen av h i efterstavelsen i 43 

böcker på meänkieli utgivna mellan 1985 och 2009. Utgångspunkten är att fastställa i vilken 

omfattning så kallad metates har inträffat respektive inte inträffat i skriftspråket. Som exempel på 

ett fall där metates har inträffat anges kattohmaan 'för att titta' och som exempel där det inte har 

inträffat anges kattomhaan 'för att titta'. Placeringen av h i efterstavelsen verkar stabiliseras över tid,

och i 2000-talets litteratur tycks det ha utkristalliserats fyra olika ställningar där metates ofta 

förekommer, respektive två ställningar där metates är möjlig, men så gott som aldrig förekommer 

(Kuoppa 2015:102). De ställningar där metates ofta förekommer är följande: 

1. Efter två olika tonande konsonanter, t ex varhmaan 'säkert' (metates i 97,6% av 

förekomsterna i den undersökta litteraturen på 2000-talet).

2. Efter stavelse med huvudbetoning och lång vokal eller diftong, t ex sauhnaan 'till bastun' 

(95,5%).

3. Efter obetonad stavelse med lång vokal, diftong eller två olika vokaler, t ex 

komenteeraahmaan 'för att kommentera' (93,3%).
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4. Efter kort obetonad stavelse som föregås av kort betonad stavelse, t ex erohneet 'skiljt sig' 

(85,1%).

De ställningar där metates mycket sällan förekommer är följande:

1. Efter kort obetonad vokal som föregås av lång betonad stavelse, t ex istuhmaan 'för att sitta' 

(0,8%).

2. I andra positioner efter kort vokal med bitryck, t ex lopettahmaan 'för att sluta' (1,4%).

Tilläggas bör att Kuoppas material har stor övervikt på torneälvdalsvarieteten. Inte minst kommer 

en stor del av de undersökta författarna från Pajala kommun (Kuoppa 2015:27). Enligt Mantila 

(1992:194-196) förekommer den metatesiska placeringen av h oftare i torneälvdalsvarieteten än i 

gällivarefinska och vittangifinska, vilket torde påverka utfallet för Kuoppas undersökning.

I modern skriven finska finns inget h i efterstavelsen. I skriven kvänska används de icke-

metatesiska formerna, exempelvis syömhään 'för att äta' (Mantila 2010:60, Söderholm 2014:77). 

För gällivarefinska anger Hormia former med kort -A-, exempelvis lamphat 'lammen' i motsättning 

till det långa -AA- som återfinns i torneälvdalsvarietetens och vittangifinskans lamphaat 'lammen' 

(se bilaga 3).

5.10 Imperativ presens aktiv

I inget av det undersökta materialet har imperativformer för 1p sg kunnat hittas. För 1p pl används i 

såväl meänkieli som kvänska en form som motsvarar 1p pl indikativ, där finska istället använder 

markören -kAAmme. Detta gäller även vid negering, jämför mk och kv emmä anna 'vi ger inte!' med

fi älkäämme antako 'vi ger inte!'. För kvänska anger Söderholm (2014:224) att den enda skillnaden 

mellan imperativ indikativ presens 1p pl och imperativ presens 1p pl är att det personliga 

pronomenet uteblir i imperativ. Jämför Met läh(đ)emä Raishiin 'Vi far till Nordreisa' med 

Läh(đ)emä Raishiin! 'Vi far till Nordreisa!'. 

Vad gäller frekvensen för de olika imperativformerna så är 2p sg och pl de vanligast förekommande 

i finska (Karlsson 2009:217) och i kvänska (Söderholm 2014:224). Inget tyder på att något annat 

skulle gälla för meänkieli.  Såväl 2p sg jakande som 2p sg nekande förefaller ur morfologisk 

synvinkel representeras likadant i de tre undersökta språken. Vissa ord- eller ljudspecifika skillnader

kan förekomma, jämför exempelvis mk och kv tarvitte 'behöv!” med fi tarvitse 'behöv!'. 
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I finska är ändelsen för 2p pl -kAA. För kvänska anger Söderholm (2014:225) att ändelsen för 

imperativ 2p pl är -k(k)AA. Varianten med -kkAA används för verben i grupp 1, 2 och 3 (se tabell 1) 

när man i övrigt i texten använder den kvänska specialväxlingen (se 5.2). Till exempel: menkkää 

'gå!'. Regeln gäller även för negeringsverbet, som följaktligen får formen älkkää. Undantaget är de 

verb i grupp 3 vars stammars slutkonsonant är tonlöst h eller s, till exempel pestä 'att tvätta' → 

peskää 'tvätta!'. När man inte använder sig av den kvänska specialväxlingen skrivs istället, liksom i 

finska, ändelsen -kAA (t ex menkää, älkää, peskää).

För verben i grupp 4 (den grupp som i meänkieli motsvaras av tarvita-, vanheta- och huomata-

verben) används i kvänska alltid ändelsen -kkAA. Detta innebär att ett verb av typen vanheta 'att 

åldras' i imperativ 2p pl får formen vanhekkaa 'åldras!' på kvänska. På finska heter motsvarande 

imperativform vanhetkaa 'åldras!', då böjningsstammens -t- bevaras för tarvita-, lämmetä- och 

huomata-verben. 

I meänkieli är ändelsen för 2p pl -kAA. Undantaget är verbet huomata 'märka' som i imperativ 2p pl 

blir huomakkaa 'observera!'. Detta är också det enda exemplet som har hittats för tarvita-, vanheta- 

och huomata-verben. Möjligtvis gäller för meänkieli, liksom för kvänska, att böjningsstammens -t- 

assimileras till ett -k- när imperativ 2p pl-ändelsen -kAA tillfogas.

En parallell till detta fenomen tycks vara den särskilda negeringsform som förekommer i finskans 

imperativ nekande 3p sg och samtliga personer pl, liksom i åtminstone 2p pl i meänkieli. Även där 

kvarstår i finska böjningsstammens -t-, medan det i meänkieli motsvaras av -k-. Jämför till exempel 

mk älkää hypäkkö 'hoppa inte!' med fi älkää hypätkö 'hoppa inte!'. För kvänska blir ändelsen för 

negeringsformen i 2p pl -k(k)AA enligt reglerna ovan, till exempel älk(k)ää antak(k)aa 'ge inte!'.

För 3p sg och pl förekommer både i kvänska och meänkieli h i efterstavelsen (se 5.9), jämför mk 

och kv antakhoon 'måtte hen ge!' med fi antakoon 'måtte hen ge!' samt mk och kv antakhoot 'måtte 

de ge!' med fi antakoot 'måtte de ge!'. För såväl 3p sg som 3p pl kvarstår böjningsstammens -t- för 

tarvita-, vanheta- och huomata-verben i finska, på samma sätt som ovan beskrivits för 2p pl samt 

för negeringsformen i 3p sg och samtliga personer i plural. I både meänkieli och kvänska tycks 

detta -t- försvinna. Jämför exempelvis fi vanhetkoon (fi) med mk och kv vanhekhoon (kv) 'måtte 

hen åldras!' eller fi huomatkoon med mk och kv huomakhoon 'måtte hen märka!'.
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Tabell 5 – Imperativ presens för huomata 'att märka' på meänkieli, kvänska och finska

För de nekande aktiva imperativparadigmen uppträder en del skillnader mellan de undersökta 

språken. För 3p sg använder sig både finska och meänkieli av en konstruktion med negeringsverbet 

tillsammans med huvudverbet i imperativens negerade form: älköön tulko (fi) resp. älkhöön tulko 

(mk) 'måtte (hen) inte komma!'. Kvänskan använder här olla-verbet i imperativ aktiv jakande, 

tillsammans med den tredje infinitivens abessivform: olkhoon tulematta 'måtte (hen) vara 

okommen!'. Det samma gäller pluralformen, jämför fi älkhööt tulko, mk älkhööt tulko 'måtte (de) 

inte komma!' och kv olkhoot tulematta 'måtte (de) vara okomna!'. 

5.11 Imperativ presens passiv

Imperativ passiv omnämns för meänkieli hos Pohjanen och Muli (2015:68), men beskrivs inte över 

huvudtaget. Inte heller anges exempel.

För kvänska beskriver Söderholm att formen bildas med ändelsen -t(t)AkhOOn, exempelvis 

annettakhoon 'måtte det givas' men tillägger att ”Passiv imperativ används nästan aldrig i vanligt tal

eller texter” (2014:228). Den nekande formen bildas på ett sätt som påminner om negerandet av 

imperativ 3p: olla-verbet förblir jakande och istället får huvudverbet tredje infinitivens abessivform,

till exempel oltakhoon antamatta 'måtte det inte givas'. Söderholm tillägger dock att ”Bildandet av 

nekande passiv imperativ är ännu mer perifert [än den jakande formen]” (2014:229). För finska 

anger Karlsson (2009:234) ändelsen -t(t)AkOOn för presens imperativ jakande. För nekande anges 

”älköön följt av passivformen utan personändelse”. Även Karlsson tillägger att formerna är 

sällsynta. 
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Meänkieli Kvänska Finska
jakande
1p sg prs imp - - -
2p sg prs imp huomaa huomaa huomaa
3p sg prs imp huomakhoon huomakhoon huomatkoon

1p pl prs imp huomaama huomaama huomatkaamme
2p pl prs imp huomakkaa huomakkaa huomatkaa
3p pl prs imp huomakhoot huomakhoot huomatkoot

nekande
1p sg prs imp neg - - -
2p sg prs imp neg älä huomaa älä huomaa älä huomaa
3p sg prs imp neg älkhöön huomakko olkhoon huomaamatta älköön huomatko

1p pl prs imp neg emmä huomaa emmä huomaa älkäämme huomatko
2p pl prs imp neg älkää huomakko älk(k)ää huomakkaa älkää huomatko
3p pl prs imp neg älkhööt huomakko olkhoot huomamatta älkööt huomatko



5.12 Imperativ perfekt aktiv

Vad gäller imperativ perfekt aktiv anger Kenttä och Pohjanen för meänkieli (1996:106) att den 

jakande 3p sg-formen bildas genom olkhoon + perfekt particip aktiv singular, exempelvis olkhoon 

syöny 'måtte (hen) ha ätit!'. För kvänska anger Söderholm att ”För imperativ skulle det i teorin 

utöver presens kunna finnas en perfektform. Detta är nästan inte över huvudtaget i bruk, och tas 

därför inte upp här” (2014:224).

För finska anger Zsuzsanna Oinas (2011:16) att 3p singularformen bildas genom olkoon + perfekt 

particip aktiv singular samt att pluralformen bildas genom olkoot + perfekt particip aktiv plural, 

exempelvis olkoon antanut 'måtte (hen) ha gett!' och olkoot antaneet 'måtte (de) ha gett!'. Den 

nekande singularformen bildas genom älköön olko + perfekt particip aktiv singular och den nekande

pluralformen bildas genom älkööt olko + perfekt particip aktiv plural, exempelvis: älköön olko 

antanut 'måtte (hen) inte ha gett!' respektive älkööt olko antaneet 'måtte (de) inte ha gett!'.

5.13 Imperativ perfekt passiv

För meänkieli anger anger Kenttä och Pohjanen (1996:106) att den jakande formen bildas genom 

olkhoon + perfekt particip passiv singular, exempelvis olkhoon syöty 'måtte det ha ätits!'.

För finska anger Oinas (2011:17) att den jakande formen bildas genom olkoon +  perfekt particip 

passiv singular samt att den nekande formen bildas genom älköön +  perfekt particip passiv 

singular, till exempel olkoon sanottu 'måtte det vara sagt!' respektive älköön olko sanottu 'måtte det 

inte ha sagts!'.  Vad gäller imperativ perfekt i kvänska, se 5.12.

5.14 Konditionalis presens passiv

Konditionalis presens passiv bildas på finska genom att foga markören -isiin till passivstammen. 

Till exempel: katsottaisiin 'det skulle tittas' och juotaisiin 'det skulle drickas' (Karlsson 2009:234). 

På meänkieli bildas motsvarande form med markören -shiin (Kenttä & Pohjanen 1996:104). Till 

exempel: tultashiin 'det skulle kommas', syötäshiin 'det skulle ätas' och hypättäshiin 'det skulle 

hoppas'. På meänkieli skriver man alltså ut h i efterstavelsen (se 5.9) och markerar bortfall av första 

vokalen i konditionalismarkören -isi- (se 5.8).

Nekande konditionalis presens passiv bildas på meänkieli med negeringsverbet i 3p sg och 

huvudverbets passivstam med markören -s. Till exempel: ei tultas 'det skulle inte kommas', ei 

syötäs 'det skulle inte ätas' och ei hypättäs 'det skulle inte hoppas'. På finska bildas motsvarande 
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form med markören -isi, som i ei juotaisi ' man skulle inte dricka' och ei tehtäisi 'man skulle inte 

göra'.

På kvänska bildas den jakande formen genom att foga ändelsen -is till passivstammen, exempelvis 

kattottais 'det skulle tittas' och lennettäis 'det skulle flygas'. Den nekande formen bildas på samma 

sätt med tillägg av negeringsverbet i 3p sg. Till exempel: ei kattottais 'det skulle inte tittas' och ei 

lennettäis 'det skulle inte flygas'. På kvänska är det även vanligt att konditionalis presens passiv 

används även i 3p pl (Söderholm 2014:219). Jämför med hur passivformer kan användas för 3p pl i 

andra ställningar (se 5.5).

5.15 Potentialis 

Om potentialis skriver Pohjanen & Muli (2015:73) att det är ”nästan helt okänt i meänkieli” men 

kan förekomma i presens i uttryck som missä lienee 'var han nu torde vara' (författarnas 

översättning). Potentialis återfinns inte i Söderholms kvänska grammatik. Karlsson beskriver 

potentialis i finska, men tillägger att formen är ”ganska sällsynt” (2009:221). I jukkasjärvifinskan 

böjs inte verb i potentialis, enligt Pettersson (1987:107). Istället används indikativ + adverbet 

pian/piàn/pīan eller hās där man i standardfinska skulle ha använt potentialis: se pian (piàn, pīan) 

asu hotellissä 'hen bor nog på hotellet'.

5.16 Svagstadium av t (saa'a – saađa/saaha – saada)

Svagstadiet av t-ljudet var i sen protofinska en tonande dental frikativa. Detta ljud har sedan 

utvecklats i olika riktningar i olika finska varieteter. I de västfinska varieteterna motsvaras detta ljud

av l och r, medan det i de östra och nordliga varieteterna motsvaras av bortfall, j, v eller h (Mantila 

2010:56). I modern skriven finska motsvaras detta ljud av grafemet d, som i sodan 'krigets' eller 

saada 'att få'. Enligt Mantila är den huvudsakligen förekommande motsvarigheten i så väl kvänska 

som i meänkieli bortfall (exempelvis soan 'krigets', jämfört med fi sodan 'krigets'). Efter diftong 

som slutar med -i är motsvarigheten dock j (exempelvis paijan 'skjortans', jämför med fi paidan 

'skjortans'). Efter diftong som slutar med -u eller -y är motsvarigheten v (exempelvis rauvan 

'järnets', jämför med fi raudan 'järnets'). 

I skriven meänkieli förekommer bortfall i denna ställning, till exempel: tehä 'göra' (jämför med fi 

tehdä . Detta bortfall innebär ibland att närliggande ljud påverkas, vilket också återspeglas i 

ortografin: jämför finskans juoda 'dricka' och voida 'kunna' med meänkielis jua 'dricka' och voija 

'må'. Ett specialfall är saa'a 'att få' där en apostrof används i grammatikorna, troligen för att markera
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stavelsegränsen mellan långt och kort a-ljud.

I skriven kvänska återfinns, till skillnad från i meänkieli och finska, grafemet đ, som markerar   

tonande dental frikativa. Detta ljud hör till Porsangervarieteten, medan man i andra varieteter 

använder sig av h eller bortfall i motsvarande ställning (Söderholm 2014:233). Själva grafemet đ 

har enligt Mantila (2010:60) lånats till kvänskan från [nord]samisk ortografi. Intressant i  

sammanhanget är att även bokstaven š inkluderas i det kvänska alfabetet, med hänvisning till 

ortnamn lånade från (nord)samiska (Söderholm 2014:33). I det undersökta materialet förekommer 

grafemet i infinitiv I (saađa), samt i passiv presens indikativ (saa(đ)haan). Enligt Mantila är det 

frikativa đ:et “ett underligt drag för majoriteten av talare av de kvänska dialekterna” eftersom ljudet

i de flesta varieteter motsvaras av bortfall (2010:60). 

I samtliga undersökta språk återfinns alltså variation för svagstadium av t, och i samtliga tre har 

man valt olika grafem för att representera fenomenet. En parallell kan dras till den historiska 

tonande dentala frikativa som återfinns i de centralsamiska språken. Även där hittar vi en variation i

det talade språket, och även där har olika skriftspråkliga strategier valts i olika varieteter: i 

nordsamiska används grafemet đ både för enkelkonsonanter och i konsonantkluster (t ex ođđa 'ny', 

geađgi 'sten'), i lulesamiska grafemen d och r (ådå 'ny', giergge 'sten') och i den preliminära 

pitesamiska ortografin används grafemet r (årrå 'ny', gärrge 'sten') (Wilbur 2014:52).

5.17 Finalt -t och vokalismen i infinitiv I

I kvänskan förekommer ibland finalt -t i infinitiv I för verb som hör till det Söderholm kallar 

verbtyp 2, exempelvis lähteä(t) 'ge sig av' (se tabell 1). Detta är enligt Söderholm (2014:234) ett 

huvudsakligen västligt fenomen, i Varanger är ändelsen bara -A. Enligt Söderholm finns det inom 

kvänskan även en variation inom vokalismen, där man i Porsanger och även i Nordreisa istället för 

att lägga till -A(t) förlänger den näst sista vokalen. Som exempel ges lähteet 'ge sig av'. I 

Varangervarieteten motsvaras detta av -eA → -iA, som exempel ges lähtiä 'ge sig av'. Inget av dessa 

fenomen har motsvarigheter i skriven meänkieli eller finska (dock i talad finska, se Hormia 

1970:32). 

5.18 Infinitiv III illativ

Infinitiv III bildas i meänkieli genom att tillfoga markören -mA- till verbets böjningsstam och 

därefter tillfoga en ändelse för kasus inessiv (-ssA), elativ (-stA), adessiv (-llA), abessiv (-ttA) eller 

illativ (Pohjanen & Muli 2015:75). För infinitiv III illativ finns i meänkieli två olika former: dels en
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kortare form -hOOn och dels en längre form -hmAAn/-mhAAn (Kuoppa 1999:37) (för placeringen 

av h i efterstavelsen, se 5.9). Pohjanen & Muli ger som exempel på infinitiv III illativ sanhoon 'för 

att säga' och hyppäähmään 'för att hoppa'. I finska har belägg hittats för den längre formen (dock 

utan h i efterstavelsen) exempelvis syömään 'för att äta'.

I porsangervarieteten av kvänska förekommer former utan markören -mA- (exempelvis kiussahan 

'för att reta') utöver de i övriga varieteter förekommande formerna kiusaamha(a)n och kiusaahmaan

(Mantila 2010:60). 

5.19 Presens particip

Presens particip aktiv singular bildas i meänkieli och finska genom att foga ändelsen -vA till 

böjningsstammen: lukea 'att läsa'→ lukeva 'läsande' (Pohjanen & Muli 2015:76 resp. Karlsson 

2009:252). I kvänskan bildas formen på samma vis, med undantag för den grupp som Söderholm 

kallar verbtyp 1 (dvs. verb med enstaviga stammar, exempelvis saađa/saaha 'att få', se tabell 1). För

denna grupp anges ändelsen som -pA. Exempel: syöđä/syyä 'att äta' → syöpä 'ätande' (Söderholm 

2014:240).

Presens particip passiv singular bildas i meänkieli, liksom i finska och kvänska, med ändelsen 

-t(t)AvA, till exempel: sanottava 'något som måste sägas' och juotava 'drickbar'. Vad gäller 

variationen mellan -tAvA och -ttAvA anges att “konsonanterna i meänkieli dubbleras mellan tredje 

och fjärde stavelsen” (Pohjanen & Muli 2015:76). 

5.20 Perfekt particip

Perfekt particip singular aktiv markeras i meänkieli med ändelsen -n(n)U. Till exempel: antanu 

'gett' och liikahtannu 'rört sig'. Undantaget är saa'a-verben där även ändelserna -l(l)U, -r(r)U och 

-s(s)U förekommer när stammen slutar på -l-, -r- respektive -s-, till exempel: kuulu 'hört', purru 

'bitit' och noussu 'stigit upp'. Verb i denna grupp, vars stam slutar på vokal, får ändelsen -n(n)U: 

myydä 'att sälja' → myy- → myyny 'sålt'. Pohjanen & Muli (2015) anger inte när konsonanternas 

längd ska vara lång eller kort. 

Även på finska förekommer ändelser med både kort och långt -n-. Därtill uppträder på finska ett 

finalt -t i samtliga perfekt participformer (se 5.6). Verb från tarvita-, lämmetä- och huomata-

grupperna får på finska perfekt participändelsen -nnUt, övriga verb -nUt (undantaget saada-verb 
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vars stam slutar på konsonant, som får ändelserna -llUt, -rrUt och -ssUt). Detta stämmer inte 

överens med meänkieli, där verbgruppen inte är avgörande för längden på perfekt participmarkören 

-n(n)U. Jämför finskans hypännyt 'hoppat' med meänkielis hypäny 'hoppat' eller finskans 

kirjoittanut 'skrivit' med meänkielis kirjoittannu 'skrivit'.

Även i kvänska finns en variation -nnU respektive -nU (för saađa/saaha-verben även -l(l)U, -r(r)U 

och -s(s)U). Söderholm formulerar (2014:75) en generell regel för längden på konsonanterna l, r, m 

och n, där både föregående stavelses betoning och vokallängd är avgörande för konsonanternas 

geminering (se 5.4). Enligt denna regel skulle geminering inträda efter kort, betonad vokal. I övrigt 

skulle kort konsonant gälla. Denna regel verkar applicerbar även på meänkieli: 

Tabell 6 – Exempel på perfekt particip singular i meänkieli. I begreppet ”lång vokal” innefattas även diftong.

Detta stämmer också överens med de förekomster av ändelsen -n(n)U och den förekomst av 

ändelsen -l(l)U som återfinns i exempeltexterna hos Pohjanen & Muli (2015), se tabell 7.

Tabell 7 – Exempel på perfekt particip singular i meänkieli från Pohjanen & Muli (2015). För ord som förekommer

flera gånger anges antalet förekomster inom parentes.

Inget exempel på perfekt particip för lång vokal och obetonad stavelse (andra kvadranten) har 

kunnat hittas för meänkieli. För kvänska anger Söderholm piikaroinu 'spikat' och haravoinu 'krattat;

kammat'.

Perfekt particip aktiv plural bildas på meänkieli med ändelsen -hneet/-nheet, där -h- kan placeras 

före eller efter -n- (se 5.9). Perfekt particip passiv bildas i samtliga undersökta språk med ändelsen 

-t(t)U, exempelvis luettu 'läst' och syöty 'uppäten'. 
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obetonad stavelse betonad stavelse

lång vokal

kort vokal

käyny

huomanu vaikuttannu

obetonad stavelse betonad stavelse

lång vokal kuulu (2), käyny (3), saanu (4), tainu (2), tieny 
alkanu, halunu, hoksanu, jaksanu, istunu,

 jällanu, jäätyny, karanu, kasunu, liikahtannukhaan, loksahtannu, ollu (7),
kort vokal kokenu, lähtäny, muistanu, nauranu, pakottannu, pannu (2), tullu, valmistannu

näkyny (2), oottanu (2), painanu, pitäny,
puhunu, satanu, syntyny, tukkinu



5.21 'Att vara' och negeringsverbet

Verbet 'att vara' olla, följer på meänkieli och kvänska de regler som angetts ovan vad gäller 

ändelserna -m(m)A och -ttA, h i efterstavelsen samt bortfall av finalt -i och -t. Detta innebär 

exempelvis att 'vi är' på meänkieli och kvänska heter olema (jämför med fi olemme), 'ni är' heter 

oletta (fi olette), 'hen skulle vara' heter olis (fi olisi). Perfekt particip singular blir ollu (fi ollut) och 

den längre formen av infinitiv III illativ blir olemhaan/olehmaan (fi olemaan). Reglerna gäller även 

för negeringsverbet, jämför mk och kv emmä med fi emme 'inte vi', mk och kv että med fi ette 'inte 

ni' samt imp 3p sg mk och kv älkhöön med fi älköön.

På både meänkieli och kvänska sammanfaller olla-verbet för 3p prs ind singular och plural. Jakande

innebär detta för mk och kv oon 'hen är; de är', jämfört med fi on 'hen är' respektive ovat 'de är'. 

Negationsverbet blir på meänkieli och kvänska ei både för 3p sg och pl (jämför med fi 3p sg ei och 

3p pl eivät). I preteritum 3p pl kan man på kvänska använda den form som motsvarar 2p sg (olit 'de 

var') eller den form som motsvarar preteritum passiv (olthiin 'de var'). Se vidare om 3p pl i kvänska 

under avsnitt 5.5. 

Tabell 8 – Olla-verbets böjning i presens indikativ för meänkieli, kvänska och finska
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Meänkieli Kvänska Finska Svenska
jakande
1p sg prs ind olen olen olen 'jag är'
2p sg prs ind olet olet olet 'du är'
3p sg prs ind oon oon on 'hen är'

1p pl prs ind olema olema olemme 'vi är'
2p pl prs ind oletta oletta olette 'ni är'
3p pl prs ind oon oon ovat 'de är'

nekande
1p sg prs ind en ole en ole en ole 'jag är inte'
2p sg prs ind et ole et ole et ole 'du är inte'
3p sg prs ind ei ole ei ole ei ole 'hen är inte'

1p pl prs ind emmä ole emmä ole emme ole 'vi är inte'
2p pl prs ind että ole että ole ette ole 'ni är inte
3p pl prs ind ei ole ei ole eivät ole 'de är inte'



5.22 Övriga infinita former

Infinitiv I translativ (exempelvis sanoakseni 'för att jag ska säga') förekommer i meänkieli, men är 

ovanlig (Pohjanen & Muli 2015:74). Formen bildas på samma sätt i finska (Karlsson 2009:238). 

Inga belägg har hittats för kvänska.

För finska förekommer infinitiv II i två kasus: dels inessiv (med ändelsen -ssA) som uttrycker tid, 

och dels instruktiv (med ändelsen -n), som uttrycker sätt. Exempel: sanoessani 'då jag säger' och 

sanoen 'sägande'. Instruktivformen är i finskan “rätt sällsynt” (Karlsson 2009:239). För meänkieli 

anger Pohjanen & Muli (2007:74) att formen förekommer i inessiv och instruktiv, men endast 

exempel med inessiv presenteras. I kvänskan är formen inte produktiv, men förekommer i stående 

uttryck (Söderholm 2014:235).

Agentparticip återfinns inte hos Pohjanen & Muli (2015), dock återger Kuoppa två exempel på 

formen tekemä 'gjord av' (1999:36) samt aiheuttama 'förorsakad' (1999:50). Formen beskrivs i 

kvänska av Söderholm (2014:243) och i finska av Karlsson (2009:265).

Infinitiv IV beskrivs av Pohjanen & Muli (2015:75) som ett verbalsubstantiv som bildas genom att 

foga ändelsen -minen till verbets böjningsstam. Som exempel ges kalastaminen 'fiskande'. 

Motsvarande form finns i finskan, men beskrivs inte i Söderholms kvänska grammatik.

Inga motsvarigheter för den finska form som Oinas kallar den femte infinitiven (2011:19), med 

ändelsen -mAisillAAn, har kunnat återfinnas i tillgängliga grammatikor för kvänska och meänkieli.
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6. Sammanfattning

Verbböjningen i meänkieli, kvänska och finska uppvisar många likheter, men också flera skillnader. 

På flera områden delar meänkieli och kvänska gemensamma drag, som står i motsättning till 

finskan. Detta gäller exempelvis 1p pl-markören -m(m)A som är gemensam för meänkieli och 

kvänska, men står i kontrast till finskans motsvarande markör -mme (jmfr mk och kv olema med fi 

olemme 'vi är'). Också 2p pl-markören -ttA är gemensam för meänkieli och kvänska, men skiljer sig 

från finskans -tte (jmfr mk och kv oletta med fi olette 'ni är'). Det samma kan sägas om perfekt 

particip singular-ändelsen -n(n)U som är gemensam för meänkieli och kvänska.

Verb av typen saa'a får i meänkieli markören -pi i 3p sg presens, liksom motsvarande verb på 

kvänska. I nutida skriven finska saknas motsvarighet till detta fenomen (jmfr mk och kv saapi med 

fi saa 'hen får'). I både meänkieli och kvänska uppträder i 3p sg presens en geminering som saknar 

motsvarighet i finskan (jmfr mk och kv mennee med fi menee 'hen går'). Kvänskan tycks dock, 

åtminstone dialektalt, ha något annorlunda regler för geminering än meänkieli. 

I såväl meänkieli som kvänska uppträder ett bortfall av finalt -t i 3p pl och perfekt particip singular, 

även om det i kvänska tycks vara valfritt att skriva ut detta -t eller inte. Även i meänkieli finns en 

dialektal variation i det här hänseendet. I skriven meänkieli används i 3p pl preteritum en form som 

motsvarar 2p sg, som i annoit 'de gav; du gav'. Detta alternativ är möjligt, men mer sällan 

förekommande, i kvänska. I båda språken finns en möjlighet att använda passivformer istället för 

markören -vA(t) i 3p pl.

Ytterligare ett gemensamt drag kvänska och meänkieli emellan är h i efterstavelsen. Detta fenomen 

förekommer i båda språken, även om det realiseras olika i skrift. I skriven meänkieli accepteras 

exempelvis både formerna hypähneet och hypänheet 'hoppat', medan man på kvänska endast 

använder sig av de icke-metatesiska formerna (t ex syömhään 'för att äta'). Modern skriven finska 

saknar h i efterstavelsen.

I såväl skriven meänkieli som kvänska faller finalt -i bort i 3p sg och negeringsformen av 

konditionalis (jmfr mk och kv tulis med fi tulisi 'hen skulle komma'). Detta fenomen förekommer 

också i talad finska, även om det inte realiseras i skriftspråket. I skriven meänkieli förekommer 

ibland bortfall av -i- i diftonger som ai, oi, ui och ai i obetonade stavelser, till exempel anto 'hen 

gav' sanosin 'jag skulle säga' i motsättning till finskans antoi och sanoisin. I kvänska och finska 

skrivs medialt -i- alltid ut. I alla tre språken finns i det talspråket en variation i uttalet av 
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svagstadiets t. I alla språken har man också gjort olika ortografiska val i hur man representerar 

ljudet i skrift. För meänkieli används i första hand omission, medan man i finska skriver d (jmfr fi 

tehdä med mk tehä 'att göra'). När omission skulle medföra tre likadana vokaler på rad infogas i 

skriven meänkieli en apostrof (jmfr fi saada och mk saa'a). Ibland påverkas närliggande ljud av 

omissionen, vilket också realiseras i skrift (jmfr fi juoda och voida med mk jua och voija 'att dricka'

respektive 'att må'). I skriven kvänska finns tre olika varianter: dels omission (t ex syyä 'att äta'), 

dels infogande av -h- (t ex saaha 'att få') och dels grafemet đ som representerar tonande dental 

frikativa och som har importerats från nordsamisk ortografi (t ex saađa 'att få').

I meänkieli förekommer två varianter av infinitiv III illativ, dels en form med infinitiv III-markören 

-mA-, dels en kortare variant -hOOn (t ex sanomhaan respektive sanhoon 'för att säga'). I kvänska 

bildas presens particip för verb med enstaviga stammar med markören -pA, i motsättning till den för

meänkieli och finska gemensamma markören -vA (jfmr kv syöpä med fi och mk syövä 'ätande'). I 

kvänska förekommer för verb av antaa-typen dialektalt vissa variationer av vokalismen samt finalt 

-t i infinitiv I.

I meänkieli och kvänska används i 1p pl imperativ en form som motsvarar 1p pl indikativ presens. 

Finska använder sig här av en markör -kAAmme (jmfr mk och kv huomaama 'vi märker!' med fi 

huomatkaamme 'vi märker!'). För 2p pl imperativ är ändelsen -k(k)AA på kvänska, där formerna 

med -kk- används för vissa verbgrupper i vissa dialekter. För meänkieli tycks en assimilation -tk- →

-kk- förekomma i 2p pl imperativ, jmfr fi huomatkaa med mk huomakkaa 'observera!'. 

Vad gäller de nekande imperativerna i 3p sg och pl så skiljer sig kvänska från finska och meänkieli. 

De två senare språken använder en konstruktion med negeringsverbet och huvudverbet i 

imperativens negerande form, medan kvänskan använder olla-verbet i imperativ jakande 

tillsammans med abessivformen av infinitiv III (jmfr mk älkhöön huomakko, fi älköön huomatko 

och kv olkhoon huomaamatta 'måtte hen inte märka!').

Den form som kallas imperativ passiv presens bildas på finska med markören -t(t)AkOOn och på 

kvänska med markören -t(t)AkhOOn. Formen anges som sällsynt i båda språken. För meänkieli har 

inget exempel kunnat hittas.

Imperativ perfekt aktiv bildas både på meänkieli och finska med olla-verbet böjt i 3p sg imperativ +

perfekt particip sg (t ex mk olkhoon syöny och fi olkoon syönyt 'måtte (hen) ha ätit!'). Passivformen 
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bildas med olla-verbet böjt i 3p sg imperativ + perfekt particip passiv sg (t ex mk olkhoon syöty och

fi olkoon syöty 'måtte det ha ätits!') För kvänska anges imperativ perfekt som ett så perifert fenomen

att det inte beskrivs i språkläran.

På meänkieli och kvänska skrivs 3p sg presens av olla-verbet oon, till skillnad från finskans on 'hen 

är'. På meänkieli och kvänska har olla-verbet sammanfallit i 3p sg och 3p pl presens indikativ (jmfr 

mk och kv net oon med fi he ovat 'de är').

Potentialis är ovanligt i meänkieli, men kan exempelvis förekomma för olla-verbet i något stående 

uttryck (t ex missä lienee 'var hen nu torde vara'). Även i finskan beskrivs potentialis som sällsynt, 

och för kvänska har inga exempel kunnat hittas. Infinitiv I translativ förekommer i finska och 

meänkieli, men formen ovanlig i det sistnämnda språket. För kvänska har inga exempel kunnat 

hittas för infinitiv I translativ. 

Infinitiv II förekommer i finska och meänkieli, och beskrivs som sällsynt i finskan. I kvänskan är 

formen inte produktiv. Agentparticip förekommer i kvänskan och finskan, och tycks förekomma 

också i meänkieli, även om formen inte beskrivs i språkläran. Infinitiv IV förekommer i meänkieli 

och finska, men inget belägg har kunnat hittas i språkläran för kvänska. Inte heller har några 

motsvarigheter till den form som i finskan kallas för den femte infinitiven kunnat hittas i materialet 

för vare sig meänkieli eller kvänska.

En högst schematiserad bild av denna sammanfattning återfinns i tabell 9 på nästa sida, med 

referenser till respektive punkt i undersökningen i kolumnen längst till vänster.
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Tabell 9 – Sammanfattning av resultat
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meänkieli kvänska finska
5.1 + + -
5.2 geminering i 3p sg + + -
5.3 1p pl
5.4 2p pl
5.5 3p pl pres
5.5 3p pl pret
5.6 + +/- -
5.7 + + -
5.8 +/- - -
5.9 + + -
5.10 särskild imp 1p pl - - +
5.10 + + -
5.10 3p neg imp med inf III abessiv - + -
5.11 imp passiv ? +/- +/-
5.12 imp perf + - +
5.15 potentialis - - +
5.16 d
5.17 - +/- -
5.17 annan vokalism i infinitiv I - +/- -
5.18 kort inf III ill + +/- -
5.19
5.20 perf part
5.21 oon oon on
5.21 + + -

-pi i 3p sg

-m(m)A -m(m)A -mme
-ttA -ttA -tte
-va -va(t)/passiv -vat
-it -it/passiv -ivat

bortfall av finalt -t
bortfall av finalt -i
bortfall av -i-
h i efterstavelsen

-kk- motsvarar -tk-

svagt t Ø, j, v đ, h, Ø
finalt -t i infinitiv I

pres part för saa'a-verb -vA -pA -vA
-n(n)U* -n(n)U(t)** -nUt***

3p sg av olla-verbet
3p pl av olla = 3p sg

*inkl -l(l)U, -r(r)U, -s(s)U
**inkl -l(l)U(t), -r(r)U(t), -s(s)U(t)
***inkl -llUt, -rrUt, -ssUt



7. Diskussion och slutsater

Meänkieli och kvänska delar många gemensamma drag som skiljer dem från finska. Bland dessa 

drag återfinns bland andra markörerna -m(m)A för 1p pl, -ttA för 2p pl, -pi för 3p sg presens av vissa

verb samt geminering i 3p sg presens av andra verb. Även h i efterstavelsen är ett gemensamt drag, 

liksom ändelsen för perfekt particip singularis och sammanfallet av 3p sg och 3p pl för olla-verbet. 

Ett drag som skiljer kvänskan från de andra två språken är presens particip-markören -pA för verb 

med enstavig stam.  

Skillnaderna språken emellan är av tre olika typer. För det första handlar det om rena skillnader i det

talade språket, som också återspeglas i de olika språkens respektive ortografier. Detta gäller 

exempelvis markören -pi i 3p sg presens av verb med enstavig stam. För det andra handlar det om 

allmänna talspråkliga fenomen som gestaltas i de yngre ortografierna (meänkieli och kvänska) men 

inte i finskan. Här återfinns bland annat uteblivet finalt konditionalis-i, ett fenomen som 

förekommer muntligen i alla tre undersökta språk, men bara realiseras i ortografierna för meänkieli 

och kvänska. Troligen kan också assimileringen av -tk- till -kk- i vissa av imperativformerna fogas 

till den här kategorin. 

För det tredje handlar det om olika ortografiska val i de olika skriftspråken. Ett tydligt exempel är 

de olika strategier som har valts för att representera talspråkets rika variation av svagt t - i den 

talade finskan (i vid mening) finns åtminstone sex olika ljud (d, h, j, l, r, v) samt bortfall i 

motsvarande ställning. I finska används grafemet d (som i saada 'att få') och i kvänska används 

grafemet đ eller h (saađa/saaha 'att få'). På meänkieli används företrädelsevis bortfall (som i saa'a 

'att få'). Efter diftong som slutar med -i är motsvarigheten j (som i paijan 'skjortans') och efter 

diftong som slutar med -u eller -y är motsvarigheten v (som i rauvan 'järnets'). 

Både i meänkieli och kvänska finns utrymme för dialektal variation inom skriftspråken (se t ex 5.9 

om placeringen av h i efterstavelsen för meänkieli, eller 5.16 om valet av đ eller h i kvänska). 

Skriftspråket för meänkieli tycks dock ibland något inkonsekvent (se t ex 5.8 om bortfall av -i-).

Vad gäller giltigheten för undersökningens resultat kan det vara lämpligt att än en gång påpeka att 

undersökningen är begränsad till skriven meänkieli, kvänska respektive finska. Den är även 

begränsad genom sin utgångspunkt i preskriptiva grammatikor, snarare än i naturligt språk. 
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meänkieli finska
Infinitiv I

en saa en saa en saa
et saa et saa et saa
ei saa ei saa ei saa

emmä saa emmä saa emme saa
että saa että saa ette saa
ei saa ei saa eivät saa

en saanu en saanu(t) en saanut
et saanu et saanu(t) et saanut
ei saanu ei saanu(t) ei saanut

emmä saahneet emmä saanheet emme saaneet
että saahneet että saanheet ette saaneet
ei saahneet ei saanheet eivät saaneet

ei saatu ei saatu ei saatu

olen saanu olen saanu(t) olen saanut
olet saanu olet saanu(t) olet saanut
oon saanu oon saanu(t) on saanut

olema saahneet olema saanheet olemme saaneet
oletta saahneet oletta saanheet olette saaneet
oon saahneet oon saanheet ovat saaneet

en ole saanu en ole saanu(t) en ole saanut
et ole saanu et ole saanu(t) et ole saanut
ei ole saanu ei ole saanu(t) ei ole saanut

emmä ole saahneet emmä ole saanheet emme ole saaneet
että ole saahneet että ole saanheet ette ole saaneet
ei ole saahneet ei ole saanheet eivät ole saaneet

oon saatu oon saatu on saatu

kvänska
saa'a saađa/saaha saada

1p sg prs ind saan saan saan
2p sg prs ind saat saat saat
3p sg prs ind saapi saapi saa

1p pl prs ind saama saama saamme
2p pl prs ind saatta saatta saatte
3p pl prs ind saava saa(đ)haan/saava(t) saavat

1p sg prs ind neg
2p sg prs ind neg
3p sg prs ind neg

1p pl prs ind neg
2p pl prs ind neg
3p pl prs ind neg

Passiv prs jak saathaan/saahaan saa(đ)haan saadaan
Passiv prs neg ei saa'a ei saađa/saaha ei saada

1p sg prt ind sain sain sain
2p sg prt ind sait sait sait
3p sg prt ind sai sai sai

1p pl prt ind saima saima saimme
2p pl prt ind saitta saitta saitte
3p pl prt ind sait saathiin/sait saivat

1p sg prt ind neg
2p sg prt ind neg
3p sg prt ind neg

1p pl prt ind neg
2p pl prt ind neg
3p pl prt ind neg

Passiv prt jak saathiin saathiin saatiin
Passiv prt neg

1p sg prf ind
2p sg prf ind
3p sg prf ind

1p pl prf ind
2p pl prf ind
3p pl prf ind

1p sg prf ind neg
2p sg prf ind neg
3p sg prf ind neg

1p pl prf ind neg
2p pl prf ind neg
3p pl prf ind neg

Passiv prf jak



ei ole saatu ei ole saatu ei ole saatu

olin saanu olin saanu(t) olin saanut
olit saanu olit saanu(t) olit saanut
oli saanu oli saanu(t) oli saanut

olima saahneet olima saanheet olimme saaneet
olitta saahneet olitta saanheet olitte saaneet
olit saahneet olthiin/olit saanheet olivat saaneet

en ollu saanu en ollu(t) saanu(t) en ollut saanut
et ollu saanu et ollu(t) saanu(t) et ollut saanut
ei ollu saanu ei ollu(t) saanu(t) ei ollut saanut

emmä olheet saahneet emmä olheet saanheet emme olleet saaneet
että olheet saahneet että olheet saanheet ette olleet saaneet
ei olheet saahneet ei olheet saanheet eivät olleet saaneet

oli saatu oli saatu oli saatu
ei oltu saatu ei ollu saatu ei ollut saatu

en sais en sais en saisi
et sais et sais et saisi
ei sais ei sais ei saisi

emmä sais emmä sais emme saisi
että sais että sais ette saisi
ei sais ei sais/saatais eivät saisi

olisin saanu olisin saanu(t) olisin saanut
olisit saanu olisit saanu(t) olisit saanut
olis saanu olis saanu(t) olisi saanut

olisimma saahneet olisimma saanheet olisimme saaneet
olisitta saahneet olisitta saanheet olisitte saaneet
olisit saahneet oltais/olisit saanheet olisivat saaneet

en olis saanu en olis saanu(t) en olisi saanut
et olis saanu et olis saanu(t) et olisi saanut
ei olis saanu ei olis saanu(t) ei olisi saanut

emmä olis saahneet emmä olis saanheet emme olisi saaneet
että olis saahneet että olis saanheet ette olisi saaneet
ei olis saahneet ei oltais/olis saanheet eivät olisi saaneet

olis saatu olis saatu olisi saatu
ei olis saatu ei olis saatu ei olisi saatu

Passiv prf neg

1p sg pls ind
2p sg pls ind
3p sg pls ind

1p pl pls ind
2p pl pls ind
3p pl pls ind

1p sg pls ind neg
2p sg pls ind neg
3p sg pls ind neg

1p pl pls ind neg
2p pl pls ind neg
3p pl pls ind neg

Passiv pls jak
Passiv pls neg

1p sg prs knd saisin saisin saisin
2p sg prs knd saisit saisit saisit
3p sg prs knd sais sais saisi

1p pl prs knd saisima saisima saisimme
2p pl prs knd saisitta saisitta saisitte
3p pl prs knd saisit saatais/saisit saisivat

1p sg prs knd neg
2p sg prs knd neg
3p sg prs knd neg

1p pl prs knd neg
2p pl prs knd neg
3p pl prs knd neg

Passiv prs knd jak saatashiin saatais saataisiin
Passiv prs knd neg ei saatas ei saatais ei saataisi

1p sg prf knd
2p sg prf knd
3p sg prf knd

1p pl prf knd
2p pl prf knd
3p pl prf knd

1p sg prf knd neg
2p sg prf knd neg
3p sg prf knd neg

1p pl prf knd neg
2p pl prf knd neg
3p pl prf knd neg

Passiv prf knd jak
Passiv prf knd neg



- - -

- - -
älä saa älä saa älä saa

?
?

Infinitiv II ?

Infinitiv III

Infinitiv IV ?

Infinitiv V ? ?

Negeringsform

1p sg prs imp
2p sg prs imp saa saa saa
3p sg prs imp saakhoon saakhoon saakoon

1p pl prs imp saama saama saakaamme
2p pl prs imp saakaa saak(k)aa saakaa
3p pl prs imp saakhoot saakhoot saakoot

1p sg prs imp neg
2p sg prs imp neg
3p sg prs imp neg älkhöön saako olkhoon saamatta älköön saako

1p pl prs imp neg emmä saa emmä saa älkäämme saako
2p pl prs imp neg älkää saako älk(k)ää saak(k)aa älkää saako
3p pl prs imp neg älkhööt saako olkhoot saamatta älkööt saako

Passiv prs imp jak saatakhoon saatakoon
Passiv prs imp neg oltakhoon saamatta älköön saatako

saate- saade-

saama- saama- saama-

saaminen saaminen

saamaisillaan

saa saa saa

Negeringsform knd sais sais saisi

Prs part aktiv saava saapa saava

Prs part passiv saatava saatava saatava

Prf part aktiv sg saanu saanu(t) saanut

Prf part aktiv pl saahneet saanheet saaneet

Prf part passiv saatu saatu saatu



meänkieli finska
Infinitiv I

annan annan annan
annat annat annat

en anna en anna en anna
et anna et anna et anna
ei anna ei anna ei anna

emmä anna emmä anna emme anna
että anna että anna ette anna
ei anna ei anna eivät anna

en antanu en antanu(t) en antanut
et antanu et antanu(t) et antanut
ei antanu ei antanu(t) ei antanut

emmä antanheet emmä antanheet emme antaneet
että antanheet että antanheet ette antaneet
ei antanheet ei antanheet eivät antaneet

ei annettu ei annettu ei annettu

olen antanu olen antanu(t) olen antanut
olet antanu olet antanu(t) olet antanut
oon antanu oon antanu(t) on antanut

olema antanheet olema antanheet olemme antaneet
oletta antanheet oletta antanheet olette antaneet
oon antanheet oon antanheet ovat antaneet

en ole antanu en ole antanu(t) en ole antanut
et ole antanu et ole antanu(t) et ole antanut
ei ole antanu ei ole antanu(t) ei ole antanut

emmä ole antanheet emmä ole antanheet emme ole antaneet
että ole antanheet että ole antanheet ette ole antaneet
ei ole antanheet ei ole antanheet eivät ole antaneet

oon annettu oon annettu on annettu

kvänska
antaa ant(t)aa(t) antaa

1p sg prs ind
2p sg prs ind
3p sg prs ind antaa ant(t)aa antaa

1p pl prs ind annama annama annamme
2p pl prs ind annatta annatta annatte
3p pl prs ind antava annethaan/antava(t) antavat

1p sg prs ind neg
2p sg prs ind neg
3p sg prs ind neg

1p pl prs ind neg
2p pl prs ind neg
3p pl prs ind neg

Passiv prs jak annethaan annethaan annetaan
Passiv prs neg ei anneta ei anneta ei anneta

1p sg prt ind annoin annoin annoin
2p sg prt ind annoit annoit annoit
3p sg prt ind anto antoi antoi

1p pl prt ind annoima annoima annoimme
2p pl prt ind annoitta annoitta annoitte
3p pl prt ind annoit annethiin/annoit antoivat

1p sg prt ind neg
2p sg prt ind neg
3p sg prt ind neg

1p pl prt ind neg
2p pl prt ind neg
3p pl prt ind neg

Passiv prt jak annethiin annethiin annettiin
Passiv prt neg

1p sg prf ind
2p sg prf ind
3p sg prf ind

1p pl prf ind
2p pl prf ind
3p pl prf ind

1p sg prf ind neg
2p sg prf ind neg
3p sg prf ind neg

1p pl prf ind neg
2p pl prf ind neg
3p pl prf ind neg

Passiv prf jak



ei ole annettu ei ole annettu ei ole annettu

olin antanu olin antanu(t) olin antanut
olit antanu olit antanu(t) olit antanut
oli antanu oli antanu(t) oli antanut

olima antanheet olima antanheet olimme antaneet
olitta antanheet olitta antanheet olitte antaneet
olit antanheet olthiin/olit antanheet olivat antaneet

en ollu antanu en ollu(t) antanu(t) en ollut antanut
et ollu antanu et ollu(t) antanu(t) et ollut antanut
ei ollu antanu ei ollu(t) antanu(t) ei ollut antanut

emmä olheet antanheet emmä olheet antanheet emme olleet antaneet
että olheet antanheet että olheet antanheet ette olleet antaneet
ei olheet antanheet ei olheet antanheet eivät olleet antaneet

oli annettu oli annettu oli annettu
ei oltu annettu ei ollu annettu ei ollut annettu

antas?

en antas? en antais en antaisi
et antas? et antais et antaisi
ei antas? ei antais ei antaisi

emmä antas? emmä antais emme antaisi
että antas? että antais ette antaisi
ei antas? eivät antaisi

olisin antanu olisin antanu(t) olisin antanut
olisit antanu olisit antanu(t) olisit antanut
olis antanu olis antanu(t) olisi antanut

olisimma antanheet olisimma antanheet olisimme antaneet
olisitta antanheet olisitta antanheet olisitte antaneet
olisit antanheet oltais/olisit antanheet olisivat antaneet

en olis antanu en olis antanu(t) en olisi antanut
et olis antanu et olis antanu(t) et olisi antanut
ei olis antanu ei olis antanu(t) ei olisi antanut

emmä olis antanheet emmä olis antanheet emme olisi antaneet
että olis antanheet että olis antanheet ette olisi antaneet
ei olis antanheet ei oltais/olis antanheet eivät olisi antaneet

olis annettu olis annettu olisi annettu
ei olis annettu ei olis annettu ei olisi annettu

Passiv prf neg

1p sg pls ind
2p sg pls ind
3p sg pls ind

1p pl pls ind
2p pl pls ind
3p pl pls ind

1p sg pls ind neg
2p sg pls ind neg
3p sg pls ind neg

1p pl pls ind neg
2p pl pls ind neg
3p pl pls ind neg

Passiv pls jak
Passiv pls neg

1p sg prs knd antasin antaisin antaisin
2p sg prs knd antasit antaisit antaisit
3p sg prs knd antais antaisi

1p pl prs knd antasimma antaisimma antaisimme
2p pl prs knd antasitta antaisitta antaisitte
3p pl prs knd antasit annettais/antaisit antaisivat

1p sg prs knd neg
2p sg prs knd neg
3p sg prs knd neg

1p pl prs knd neg
2p pl prs knd neg
3p pl prs knd neg ei annettais/antais

Passiv prs knd jak annettashiin annettais annettaisiin
Passiv prs knd neg ei annettas? ei annettais ei anettaisi

1p sg prf knd
2p sg prf knd
3p sg prf knd

1p pl prf knd
2p pl prf knd
3p pl prf knd

1p sg prf knd neg
2p sg prf knd neg
3p sg prf knd neg

1p pl prf knd neg
2p pl prf knd neg
3p pl prf knd neg

Passiv prf knd jak
Passiv prf knd neg



- - -

- - -
älä anna älä anna älä anna

?
?

Infinitiv II ?

Infinitiv III

Infinitiv IV ?

Infinitiv V ? ?

Negeringsform

antas?

1p sg prs imp
2p sg prs imp anna anna anna
3p sg prs imp antakhoon antakhoon antakoon

1p pl prs imp annama annama antakaamme
2p pl prs imp antakaa antak(k)kaa antakaa
3p pl prs imp antakhoot antakhoot antakoot

1p sg prs imp neg
2p sg prs imp neg
3p sg prs imp neg älkhöön antako olkhoon antamatta älköön antako

1p pl prs imp neg emmä anna emmä anna älkäämme antako
2p pl prs imp neg älkää antako älk(k)ää antak(k)kaa älkää antako
3p pl prs imp neg älkhööt antako olkhoot antamatta älkööt antako

Passiv prs imp jak annettakhoon annettakoon
Passiv prs imp neg oltakhoon antamatta älköön annettako

antae- antae-

antama- antama- antama-

antaminen antaminen

antamaisillaan

anna anna anna

Negeringsform knd antais antaisi

Prs part aktiv antava antava antava

Prs part passiv annetteva annettava annettava

Prf part aktiv sg antanu antanu(t) antanut

Prf part aktiv pl antanheet antanheet antaneet

Prf part passiv annettu annettu annettu



meänkieli finska
Infinitiv I

en nouse en nouse en nouse
et nouse et nouse et nouse
ei nouse ei nouse ei nouse

emmä nouse emmä nouse emme nouse
että nouse että nouse ette nouse
ei nouse ei nouse eivät nouse

en noussu en noussu(t) en noussut
et noussu et noussu(t) et noussut
ei noussu ei noussu(t) ei noussut

emmä nousheet emmä nousheet emme nousseet
että nousheet että nousheet ette nousseet
ei nousheet ei nousheet eivät nousseet

ei noustu ei noustu ei noustu

olen noussu olen noussu(t) olen noussut
olet noussu olet noussu(t) olet noussut
oon noussu oon noussu(t) on noussut

olema nousheet olema nousheet olemme nousseet
oletta nousheet oletta nousheet olette nousseet
oon nousheet oon nousheet ovat nousseet

en ole noussu en ole noussu(t) en ole noussut
et ole noussu et ole noussu(t) et ole noussut
ei ole noussu ei ole noussu(t) ei ole noussut

emmä ole nousheet emmä ole nousheet emme ole nousseet
että ole nousheet että ole nousheet ette ole nousseet
ei ole nousheet ei ole nousheet eivät ole nousseet

oon noustu oon noustu on noustu

kvänska
nousta nousta nousta

1p sg prs ind nousen nousen nousen
2p sg prs ind nouset nouset nouset
3p sg prs ind nousee nousee nousee

1p pl prs ind nousema nousema nousemme
2p pl prs ind nousetta nousetta nousette
3p pl prs ind nouseva nousthaan/nouseva(t) nousevat

1p sg prs ind neg
2p sg prs ind neg
3p sg prs ind neg

1p pl prs ind neg
2p pl prs ind neg
3p pl prs ind neg

Passiv prs jak nousthaan nousthaan noustaan
Passiv prs neg ei nousta ei nousta ei nousta

1p sg prt ind nousin nousin nousin
2p sg prt ind nousit nousit nousit
3p sg prt ind nousi nousi nousi

1p pl prt ind nousima nousima nousimme
2p pl prt ind nousitta nousitta nousitte
3p pl prt ind nousit nousthiin/nousit nousivat

1p sg prt ind neg
2p sg prt ind neg
3p sg prt ind neg

1p pl prt ind neg
2p pl prt ind neg
3p pl prt ind neg

Passiv prt jak nousthiin nousthiin noustiin
Passiv prt neg

1p sg prf ind
2p sg prf ind
3p sg prf ind

1p pl prf ind
2p pl prf ind
3p pl prf ind

1p sg prf ind neg
2p sg prf ind neg
3p sg prf ind neg

1p pl prf ind neg
2p pl prf ind neg
3p pl prf ind neg

Passiv prf jak



ei ole noustu ei ole noustu ei ole noustu

olin noussu olin noussu(t) olin noussut
olit noussu olit noussu(t) olit noussut
oli noussu oli noussu(t) oli noussut

olima nousheet olima nousheet olimme nousseet
olitta nousheet olitta nousheet olitte nousseet
olit nousheet olthiin/olit nousheet olivat nousseet

en ollu noussu en ollu(t) noussu(t) en ollut noussut
et ollu noussu et ollu(t) noussu(t) et ollut noussut
ei ollu noussu ei ollu(t) noussu(t) ei ollut noussut

emmä olheet nousheet emmä olheet nousheet emme olleet nousseet
että olheet nousheet että olheet nousheet ette olleet nousseet
ei olheet nousheet ei olheet nousheet eivät olleet nousseet

oli noustu oli noustu oli noustu
ei oltu noustu ei ollu noustu ei ollut noustu

en nousis en nousis en nousisi
et nousis et nousis et nousisi
ei nousis ei nousis ei nousisi

emmä nousis emmä nousis emme nousisi
että nousis että nousis ette nousisi
ei nousis eivät nousisi

olisin noussu olisin noussu(t) olisin noussut
olisit noussu olisit noussu(t) olisit noussut
olis noussu olis noussu(t) olisi noussut

olisimma nousheet olisimma nousheet olisimme nousseet
olisitta nousheet olisitta nousheet olisitte nousseet
olisit nousheet oltais/olisit nousheet olisivat nousseet

en olis noussu en olis noussu(t) en olisi noussut
et olis noussu et olis noussu(t) et olisi noussut
ei olis noussu ei olis noussu(t) ei olisi noussut

emmä olis nousheet emmä olis nousheet emme olisi nousseet
että olis nousheet että olis nousheet ette olisi nousseet
ei olis nousheet ei oltais/olis nousheet eivät olisi nousseet

olis noustu olis noustu olisi noustu
ei olis noustu ei olis noustu ei olisi noustu

Passiv prf neg

1p sg pls ind
2p sg pls ind
3p sg pls ind

1p pl pls ind
2p pl pls ind
3p pl pls ind

1p sg pls ind neg
2p sg pls ind neg
3p sg pls ind neg

1p pl pls ind neg
2p pl pls ind neg
3p pl pls ind neg

Passiv pls jak
Passiv pls neg

1p sg prs knd nousisin nousisin nuoisisin
2p sg prs knd nousisit nousisit nousisit
3p sg prs knd nousis nousis nousisi

1p pl prs knd nousisimma nousisimma nousisimme
2p pl prs knd nousisitta nousisitta nousisitte
3p pl prs knd nousisit noustais/nousisit nousisivat

1p sg prs knd neg
2p sg prs knd neg
3p sg prs knd neg

1p pl prs knd neg
2p pl prs knd neg
3p pl prs knd neg ei noustais/nousis

Passiv prs knd jak noustashiin noustais noustaisiin
Passiv prs knd neg ei noustas? ei nousis/noustais ei noustaisi

1p sg prf knd
2p sg prf knd
3p sg prf knd

1p pl prf knd
2p pl prf knd
3p pl prf knd

1p sg prf knd neg
2p sg prf knd neg
3p sg prf knd neg

1p pl prf knd neg
2p pl prf knd neg
3p pl prf knd neg

Passiv prf knd jak
Passiv prf knd neg



- - -

- - -
älä nouse älä nouse älä nouse

emmä nouse emmä nouse

?
?

Infinitiv II ?

Infinitiv III

Infinitiv IV ?

Infinitiv V ? ?

Negeringsform

1p sg prs imp
2p sg prs imp nouse nouse nouse
3p sg prs imp nouskhoon nouskhoon nouskoon

1p pl prs imp nousema nousema nouskaamme
2p pl prs imp nouskaa nouskaa nouskaa
3p pl prs imp nouskhoot nouskhoot nouskoot

1p sg prs imp neg
2p sg prs imp neg
3p sg prs imp neg älkhöön nousko olkhoon nousematta älköön nousko

1p pl prs imp neg älkäämme nousko
2p pl prs imp neg älkää nousko älk(k)ää nouskaa älkää nousko
3p pl prs imp neg älkhööt nousko olkhoot nousematta älkööt nousko

Passiv prs imp jak noustakhoon noustakoon
Passiv prs imp neg oltakhoon nousematta älköön noustako

nouste- nouste-

nousema- nousema- nousema-

nouseminen nouseminen

nousemaisillaan

nouse nouse nouse

Negeringsform knd nousis nousis nousisi

Prs part aktiv nouseva nouse(e)va nouseva

Prs part passiv noustava noustava noustava

Prf part aktiv sg noussu noussu(t) noussut

Prf part aktiv pl nousheet nousheet nousseet

Prf part passiv noustu noustu noustu



meänkieli finska
Infinitiv I

en tarvitte en tarvitte en tarvitse
et tarvitte et tarvitte et tarvitse
ei tarvitte ei tarvitte ei tarvitse

emmä tarvitte emmä tarvitte emme tarvitse
että tarvitte että tarvitte ette tarvitse
ei tarvitte ei tarvitte eivät tarvitse

ei tarvita ei tarvita ei tarvita

en tarvinu en tarvinu(t) en tarvinnut
et tarvinu et tarvinu(t) et tarvinnut
ei tarvinu ei tarvinu(t) ei tarvinnut

emmä tarvinheet emmä tarvinheet emme tarvinneet
että tarvinheet että tarvinheet ette tarvinneet
ei tarvinheet ei tarvinheet eivät tarvinneet

ei tarvittu ei tarvittu ei tarvittu

olen tarvinu olen tarvinu(t) olen tarvinnut
olet tarvinu olet tarvinu(t) olet tarvinnut
oon tarvinu oon tarvinu(t) on tarvinnut

olema tarvinheet olema tarvinheet olemme tarvinneet
oletta tarvinheet oletta tarvinheet olette tarvinneet
oon tarvinheet oon tarvinheet ovat tarvinneet

en ole tarvinu en ole tarvinu(t) en ole tarvinnut
et ole tarvinu et ole tarvinu(t) et ole tarvinnut
ei ole tarvinu ei ole tarvinu(t) ei ole tarvinnut

emmä ole tarvinheet emmä ole tarvinheet emme ole tarvinneet
että ole tarvinheet että ole tarvinheet ette ole tarvinneet
ei ole tarvinheet ei ole tarvinheet eivät ole tarvinneet

oon tarvittu oon tarvittu on tarvittu

kvänska
tarvita tarvita tarvita

1p sg prs ind tarvitten tarvitten tarvitsen
2p sg prs ind tarvittet tarvittet tarvitset
3p sg prs ind tarvittee tarvittee tarvitsee

1p pl prs ind tarvittemma tarvittemma tarvitsemme
2p pl prs ind tarvittetta tarvittetta tarvitsette
3p pl prs ind tarvittevat tarvithaan/tarvitteva(t) tarvitsevat

1p sg prs ind neg
2p sg prs ind neg
3p sg prs ind neg

1p pl prs ind neg
2p pl prs ind neg
3p pl prs ind neg

Passiv prs jak tarvithaan tarvithaan tarvitaan
Passiv prs neg

1p sg prt ind tarvittin tarvittin tarvitsin
2p sg prt ind tarvittit tarvittit tarvitsit
3p sg prt ind tarvitti tarvitti tarvitsi

1p pl prt ind tarvittimma tarvittimma tarvitsimme
2p pl prt ind tarvittitta tarvittitta tarvitsitte
3p pl prt ind tarvittit tarvithiin/tarvittit tarvitsivat

1p sg prt ind neg
2p sg prt ind neg
3p sg prt ind neg

1p pl prt ind neg
2p pl prt ind neg
3p pl prt ind neg

Passiv prt jak tarvithiin tarvithiin tarvittiin
Passiv prt neg

1p sg prf ind
2p sg prf ind
3p sg prf ind

1p pl prf ind
2p pl prf ind
3p pl prf ind

1p sg prf ind neg
2p sg prf ind neg
3p sg prf ind neg

1p pl prf ind neg
2p pl prf ind neg
3p pl prf ind neg

Passiv prf jak



ei ole tarvittu ei ole tarvittu ei ole tarvittu

olin tarvinu olin tarvinu(t) olin tarvinnut
olit tarvinu olit tarvinu(t) olit tarvinnut
oli tarvinu oli tarvinu(t) oli tarvinnut

olima tarvinheet olima tarvinheet olimme tarvinneet
olitta tarvinheet olitta tarvinheet olitte tarvinneet
olit tarvinheet olthiin/olit tarvinheet olivat tarvinneet

en ollu tarvinu en ollu(t) tarvinu(t) en ollut tarvinnut
et ollu tarvinu et ollu(t) tarvinu(t) et ollut tarvinnut
ei ollu tarvinu ei ollu(t) tarvinu(t) ei ollut tarvinnut

emmä olheet tarvinheet emmä olheet tarvinheet emme olleet tarvinneet
että olheet tarvinheet että olheet tarvinheet ette olleet tarvinneet
ei olheet tarvinheet ei olheet tarvinheet eivät olleet tarvinneet

oli tarvittu oli tarvittu oli tarvittu
ei oltu tarvittu ei ollu tarvittu ei ollut tarvittu

en tarvittis en tarvittis en tarvitsisi
et tarvittis et tarvittis et tarvitsisi
ei tarvittis ei tarvittis ei tarvitsisi

emmä tarvittis emmä tarvittis emme tarvitsisi
että tarvittis että tarvittis ette tarvitsisi
ei tarvittis eivät tarvitsisi

olisin tarvinu olisin tarvinu(t) olisin tarvinnut
olisit tarvinu olisit tarvinu(t) olisit tarvinnut
olis tarvinu olis tarvinu(t) olisi tarvinnut

olisimma tarvinheet olisimma tarvinheet olisimme tarvinneet
olisitta tarvinheet olisitta tarvinheet olisitte tarvinneet
olisit tarvinheet oltais/olisit tarvinheet olisivat tarvinneet

en olis tarvinu en olis tarvinu(t) en olisi tarvinnut
et olis tarvinu et olis tarvinu(t) et olisi tarvinnut
ei olis tarvinu ei olis tarvinu(t) ei olisi tarvinnut

emmä olis tarvinheet emmä olis tarvinheet emme olisi tarvinneet
että olis tarvinheet että olis tarvinheet ette olisi tarvinneet
ei olis tarvinheet ei oltais/olis tarvinheet eivät olisi tarvinneet

olis tarvittu olis tarvittu olisi tarvittu
ei olis tarvittu ei olis tarvittu ei olisi tarvittu

Passiv prf neg

1p sg pls ind
2p sg pls ind
3p sg pls ind

1p pl pls ind
2p pl pls ind
3p pl pls ind

1p sg pls ind neg
2p sg pls ind neg
3p sg pls ind neg

1p pl pls ind neg
2p pl pls ind neg
3p pl pls ind neg

Passiv pls jak
Passiv pls neg

1p sg prs knd tarvittisin tarvittisin tarvitsisin
2p sg prs knd tarvittisit tarvittisit tarvitsisit
3p sg prs knd tarvittis tarvittis tarvitsisi

1p pl prs knd tarvittisima tarvittisima tarvitsisimme
2p pl prs knd tarvittisitta tarvittisitta tarvitsisitte
3p pl prs knd tarvittisit tarvittais/tarvittisit tarvitsisivat

1p sg prs knd neg
2p sg prs knd neg
3p sg prs knd neg

1p pl prs knd neg
2p pl prs knd neg
3p pl prs knd neg ei tarvittais/tarvittis

Passiv prs knd jak tarvittashiin tarvittais tarvittaisiin
Passiv prs knd neg ei tarvittas ei tarvittis/tarvittais ei tarvittaisi

1p sg prf knd
2p sg prf knd
3p sg prf knd

1p pl prf knd
2p pl prf knd
3p pl prf knd

1p sg prf knd neg
2p sg prf knd neg
3p sg prf knd neg

1p pl prf knd neg
2p pl prf knd neg
3p pl prf knd neg

Passiv prf knd jak
Passiv prf knd neg



- - -

tarvittemma tarvittemma

- - -
älä tarvitte älä tarvitte älä tarvitse

emmä tarvitte emmä tarvitte

?
?

Infinitiv II ? ?

Infinitiv III

Infinitiv IV ?

Infinitiv V ? ?

Negeringsform

1p sg prs imp
2p sg prs imp tarvitte tarvitte tarvitse
3p sg prs imp tarvikhoon tarvikhoon tarvitkoon

1p pl prs imp tarvitkaamme
2p pl prs imp tarvikkaa tarvikkaa tarvitkaa
3p pl prs imp tarvikhoot tarvikhoot tarvitkoot

1p sg prs imp neg
2p sg prs imp neg
3p sg prs imp neg älkhöön tarvikko olkhoon tarvittematta älköön tarvitko

1p pl prs imp neg älkäämme tarvitko
2p pl prs imp neg älkää tarvikko älk(k)ää tarvikkaa älkää tarvitko
3p pl prs imp neg älkhööt tarvikko olkhoot tarvittematta älkööt tarvitko

Passiv prs imp jak tarvittakhoon tarvittakoon
Passiv prs imp neg oltakhoon tarvittematta älköön tarvittako

tarvite-

tarvittema- tarvittema- tarvitsema-

tarvitteminen tarvitseminen

tarvitsemaisillaan

tarvitte tarvitte tarvitse

Negeringsform knd tarvittis tarvittis tarvitsisi

Prs part aktiv tarvitteva tarvitte(e)va tarvitseva

Prs part passiv tarvittava tarvittava tarvittava

Prf part aktiv sg tarvinu tarvinu(t) tarvinnut

Prf part aktiv pl tarvinheet tarvinheet tarvinneet

Prf part passiv tarvittu tarvittu tarvittu



meänkieli finska
Infinitiv I

en vanhene en vanhene en vanhene
et vanhene et vanhene et vanhene
ei vanhene ei vanhene ei vanhene

emmä vanhene emmä vanhene emme vanhene
että vanhene että vanhene ette vanhene
ei vanhene ei vanhene eivät vanhene

ei vanheta ei vanheta ei vanheta

en vanhenu en vanhenu(t) en vanhennut
et vanhenu et vanhenu(t) et vanhennut
ei vanhenu ei vanhenu(t) ei vanhennut

emmä vanhenheet emmä vanhenheet emme vanhenneet
että vanhenheet että vanhenheet ette vanhenneet
ei vanhenheet ei vanhenheet eivät vanhenneet

ei vanhettu ei vanhettu ei vanhettu

olen vanhenu olen vanhenu(t) olen vanhennut
olet vanhenu olet vanhenu(t) olet vanhennut
oon vanhenu oon vanhenu(t) on vanhennut

olema vanhenheet olema vanhenheet olemme vanhenneet
oletta vanhenheet oletta vanhenheet olette vanhenneet
oon vanhenheet oon vanhenheet ovat vanhenneet

en ole vanhenu en ole vanhenu(t) en ole vanhennut
et ole vanhenu et ole vanhenu(t) et ole vanhennut
ei ole vanhenu ei ole vanhenu(t) ei ole vanhennut

emmä ole vanhenheet emmä ole vanhenheet emme ole vanhenneet
että ole vanhenheet että ole vanhenheet ette ole vanhenneet
ei ole vanhenheet ei ole vanhenheet eivät ole vanhenneet

oon vanhettu oon vanhettu on vanhettu

kvänska
vanheta vanheta vanheta

1p sg prs ind vanhenen vanhenen vanhenen
2p sg prs ind vanhenet vanhenet vanhenet
3p sg prs ind vanhenee vanhenee vanhenee

1p pl prs ind vanhenemma vanhenemma vanhenemme
2p pl prs ind vanhenetta vanhenetta vanhenette
3p pl prs ind vanheneva vanhenevat/vanhethaan vanhenevat

1p sg prs ind neg
2p sg prs ind neg
3p sg prs ind neg

1p pl prs ind neg
2p pl prs ind neg
3p pl prs ind neg

Passiv prs jak vanhethaan vanhethaan vanhetaan
Passiv prs neg

1p sg prt ind vanhenin vanhenin vanhenin
2p sg prt ind vanhenit vanhenit vanhenit
3p sg prt ind vanheni vanheni vanheni

1p pl prt ind vanhenimma vanhenimma vanhenimme
2p pl prt ind vanhenitta vanhenitta vanhenitte
3p pl prt ind vanhenit vanhethiin/vanhenit vanhenivat

1p sg prt ind neg
2p sg prt ind neg
3p sg prt ind neg

1p pl prt ind neg
2p pl prt ind neg
3p pl prt ind neg

Passiv prt jak vanhethiin vanhethiin vanhettiin
Passiv prt neg

1p sg prf ind
2p sg prf ind
3p sg prf ind

1p pl prf ind
2p pl prf ind
3p pl prf ind

1p sg prf ind neg
2p sg prf ind neg
3p sg prf ind neg

1p pl prf ind neg
2p pl prf ind neg
3p pl prf ind neg

Passiv prf jak



ei ole vanhettu ei ole vanhettu ei ole vanhettu

olin vanhenu olin vanhenu(t) olin vanhennut
olit vanhenu olit vanhenu(t) olit vanhennut
oli vanhenu oli vanhenu(t) oli vanhennut

olima vanhenheet olima vanhenheet olimme vanhenneet
olitta vanhenheet olitta vanhenheet olitte vanhenneet
olit vanhenheet olthiin/olit vanhenheet olivat vanhenneet

en ollu vanhenu en ollu(t) vanhenu(t) en ollut vanhennut
et ollu vanhenu et ollu(t) vanhenu(t) et ollut vanhennut
ei ollu vanhenu ei ollu(t) vanhenu(t) ei ollut vanhennut

emmä olheet vanhenheet emmä olheet vanhenheet emme olleet vanhenneet
että olheet vanhenheet että olheet vanhenheet ette olleet vanhenneet
ei olheet vanhenheet ei olheet vanhenheet eivät olleet vanhenneet

oli vanhettu oli vanhettu oli vanhettu
ei oltu vanhettu ei ollu vanhettu ei ollut vanhettu

en vanhenis en vanhenis en vanhenisi
et vanhenis et vanhenis et vanhenisi
ei vanhenis ei vanhenis ei vanhenisi

emmä vanhenis emmä vanhenis emme vanhenisi
että vanhenis että vanhenis ette vanhenisi
ei vanhenis eivät vanhenisi

olisin vanhenu olisin vanhenu(t) olisin vanhennut
olisit vanhenu olisit vanhenu(t) olisit vanhennut
olis vanhenu olis vanhenu(t) olisi vanhennut

olisimma vanhenheet olisimma vanhenheet olisimme vanhenneet
olisitta vanhenheet olisitta vanhenheet olisitte vanhenneet
olisit vanhenheet oltais/olisit vanhenheet olisivat vanhenneet

en olis vanhenu en olis vanhenu(t) en olisi vanhennut
et olis vanhenu et olis vanhenu(t) et olisi vanhennut
ei olis vanhenu ei olis vanhenu(t) ei olisi vanhennut

emmä olis vanhenheet emmä olis vanhenheet emme olisi vanhenneet
että olis vanhenheet että olis vanhenheet ette olisi vanhenneet
ei olis vanhenheet ei oltais/olis vanhenheet eivät olisi vanhenneet

olis vanhettu olis vanhettu olisi vanhettu
ei olis vanhettu ei olis vanhettu ei olisi vanhettu

Passiv prf neg

1p sg pls ind
2p sg pls ind
3p sg pls ind

1p pl pls ind
2p pl pls ind
3p pl pls ind

1p sg pls ind neg
2p sg pls ind neg
3p sg pls ind neg

1p pl pls ind neg
2p pl pls ind neg
3p pl pls ind neg

Passiv pls jak
Passiv pls neg

1p sg prs knd vanhenisin vanhenisin vanhenisin
2p sg prs knd vanhenisit vanhenisit vanhenisit
3p sg prs knd vanhenis vanhenis vanhenisi

1p pl prs knd vanhenisima vanhenisima vanhenisimme
2p pl prs knd vanhenisitta vanhenisitta vanhenisitte
3p pl prs knd vanhenisit vanhettais/vanhenisit vanhenisivat

1p sg prs knd neg
2p sg prs knd neg
3p sg prs knd neg

1p pl prs knd neg
2p pl prs knd neg
3p pl prs knd neg ei vanhettais/vanhenis

Passiv prs knd jak vanhettashiin vanhettais vanhettaisiin
Passiv prs knd neg ei vanhettas ei vanhettais ei vanhettaisi

1p sg prf knd
2p sg prf knd
3p sg prf knd

1p pl prf knd
2p pl prf knd
3p pl prf knd

1p sg prf knd neg
2p sg prf knd neg
3p sg prf knd neg

1p pl prf knd neg
2p pl prf knd neg
3p pl prf knd neg

Passiv prf knd jak
Passiv prf knd neg



- - -

- - -
älä vanhene älä vanhene älä vanhene

?
?

Infinitiv II ? ?

Infinitiv III

Infinitiv IV ?

Infinitiv V ? ?

Negeringsform

1p sg prs imp
2p sg prs imp vanhene vahene vanhene
3p sg prs imp vanhekhoon vanhekhoon vanhetkoon

1p pl prs imp vanhenemma vanhenemma vanhetkaamme
2p pl prs imp vanhekkaa vanhekkaa vanhetkaa
3p pl prs imp vanhekhoot vanhekhoot vanhetkoot

1p sg prs imp neg
2p sg prs imp neg
3p sg prs imp neg älkhöön vanhekko olkhoon vanhenematta älköön vanhetko

1p pl prs imp neg emmä vanhene emmä vanhene älkäämme vanhetko
2p pl prs imp neg älkää vanhekko äl(k)kää vanhekkaa älkää vanhetko
3p pl prs imp neg älkhööt vanhekko olkhoot vanhenematta älkööt vanhteko

Passiv prs imp jak vanhettakhoon vanhettakoon
Passiv prs imp neg oltakhoon vanhenematta älköön vanhettako

vanhete-

vanhenema- vanhenema- vanhenema-

vanheneminen vanheneminen

vanhenemaisillaan

vanhene vanhene vanhene

Negeringsform knd vanhenis vanhenis vanhenisi

Prs part aktiv vanheneva vanehene(e)va vanheneva

Prs part passiv vanhettava vanhettava vanhettava

Prf part aktiv sg vanhenu vanhenu(t) vanhennut

Prf part aktiv pl vanhenheet vanhenheet vanhenneet

Prf part passiv vanhettu vanhettu vanhettu



meänkieli finska
Infinitiv I

en huomaa en huomaa en huomaa
et huomaa et huomaa et huomaa
ei huomaa ei huomaa ei huomaa

emmä huomaa emmä huomaa emme huomaa
että huomaa että huomaa ette huomaa
ei huomaa ei huomaa eivät huomaa

en huomanu en huomanu(t) en huomannut
et huomanu et huomanu(t) et huomannut
ei huomanu ei huomanu(t) ei huomannut

emmä huomahneet emmä huomanheet emme huomanneet
että huomahneet että huomanheet ette huomanneet
ei huomahneet ei huomanheet eivät huomanneet

ei huomattu ei huomattu ei huomattu

olen huomanu olen huomanu(t) olen huomannut
olet huomanu olet huomanu(t) olet huomannut
oon huomanu oon huomanu(t) on huomannut

olema huomahneet olema huomanheet olemme huomanneet
oletta huomahneet oletta huomanheet olette huomanneet
oon huomahneet oon huomanheet ovat huomanneet

en ole huomanu en ole huomanu(t) en ole huomannut
et ole huomanu et ole huomanu(t) et ole huomannut
ei ole huomanu ei ole huomanu(t) ei ole huomannut

emmä ole huomahneet emmä ole huomanheet emme ole huomanneet
että ole huomahneet että ole huomanheet ette ole huomanneet
ei ole huomahneet ei ole huomanheet eivät ole huomanneet

oon huomattu oon huomattu on huomattu

kvänska
huomata huomata huomata

1p sg prs ind huomaan huomaan huomaan
2p sg prs ind huomaat huomaat huomaat
3p sg prs ind huomaa huomaa huomaa

1p pl prs ind huomaama huomaama huomaamme
2p pl prs ind huomaatta huomaatta huomaatte
3p pl prs ind huomaava huomathaan/huomaava(t) huomaavat

1p sg prs ind neg
2p sg prs ind neg
3p sg prs ind neg

1p pl prs ind neg
2p pl prs ind neg
3p pl prs ind neg

Passiv prs jak huomathaan huomathaan huomataan
Passiv prs neg ei huomata ei huomata ei huomata

1p sg prt ind huomasin huomasin huomasin
2p sg prt ind huomasit huomasit huomasit
3p sg prt ind huomas huomas huomasi

1p pl prt ind huomasimma huomasimma huomasimme
2p pl prt ind huomasitta huomasitta huomasitte
3p pl prt ind huomasit huomathiin/huomasit huomasivat

1p sg prt ind neg
2p sg prt ind neg
3p sg prt ind neg

1p pl prt ind neg
2p pl prt ind neg
3p pl prt ind neg

Passiv prt jak huomathiin huomathiin huomattiin
Passiv prt neg

1p sg prf ind
2p sg prf ind
3p sg prf ind

1p pl prf ind
2p pl prf ind
3p pl prf ind

1p sg prf ind neg
2p sg prf ind neg
3p sg prf ind neg

1p pl prf ind neg
2p pl prf ind neg
3p pl prf ind neg

Passiv prf jak



ei ole huomattu ei ole huomattu ei ole huomattu

olin huomanu olin huomanu(t) olin huomannut
olit huomanu olit huomanu(t) olit huomannut
oli huomanu oli huomanu(t) oli huomannut

olima huomahneet olima huomanheet olimme huomanneet
olitta huomahneet olitta huomanheet olitte huomanneet
olit huomahneet olthiin/olit huomanheet olivat huomanneet

en ollu huomanu en ollu(t) huomanu(t) en ollut huomannut
et ollu huomanu et ollu(t) huomanu(t) et ollut huomannut
ei ollu huomanu ei ollu(t) huomanu(t) ei ollut huomannut

emmä olheet huomahneet emmä olheet huomanheet emme olleet huomanneet
että olheet huomahneet että olheet huomanheet ette olleet huomanneet
ei olheet huomahneet ei olheet huomanheet eivät olleet huomanneet

oli huomattu oli huomattu oli huomattu
ei oltu huomattu ei ollu huomattu ei ollut huomattu

en huomais en huomais en huomaisi
et huomais et huomais et huomaisi
ei huomais ei huomais ei huomaisi

emmä huomais emmä huomais emme huomaisi
että huomais että huomais ette huomaisi
ei huomais eivät huomaisi

olisin huomanu olisin huomanu(t) olisin huomannut
olisit huomanu olisit huomanu(t) olisit huomannut
olis huomanu olis huomanu(t) olisi huomannut

olisimma huomahneet olisimma huomanheet olisimme huomanneet
olisitta huomahneet olisitta huomanheet olisitte huomanneet
olisit huomahneet oltais/olisit huomanheet olisivat huomanneet

en olis huomanu en olis huomanu(t) en olisi huomannut
et olis huomanu et olis huomanu(t) et olisi huomannut
ei olis huomanu ei olis huomanu(t) ei olisi huomannut

emmä olis huomahneet emmä olis huomanheet emme olisi huomanneet
että olis huomahneet että olis huomanheet ette olisi huomanneet
ei olis huomahneet ei oltais/olis huomanheet eivät olisi huomanneet

olis huomattu olis huomattu olisi huomattu
ei olis huomattu ei olis huomattu ei olisi huomattu

Passiv prf neg

1p sg pls ind
2p sg pls ind
3p sg pls ind

1p pl pls ind
2p pl pls ind
3p pl pls ind

1p sg pls ind neg
2p sg pls ind neg
3p sg pls ind neg

1p pl pls ind neg
2p pl pls ind neg
3p pl pls ind neg

Passiv pls jak
Passiv pls neg

1p sg prs knd huomaisin huomaisin huomaisin
2p sg prs knd huomaisit huomaisit huomaisit
3p sg prs knd huomais huomais huomaisi

1p pl prs knd huomaisimma huomaisimma huomaisimme
2p pl prs knd huomaisitta huomaisitta huomaisitte
3p pl prs knd huomaisiva huomattais/huomaisit huomaisivat

1p sg prs knd neg
2p sg prs knd neg
3p sg prs knd neg

1p pl prs knd neg
2p pl prs knd neg
3p pl prs knd neg ei huomattais/huomais

Passiv prs knd jak huomattashiin huomattais huomattaisiin
Passiv prs knd neg ei huomattas ei huomattais ei huomattaisi

1p sg prf knd
2p sg prf knd
3p sg prf knd

1p pl prf knd
2p pl prf knd
3p pl prf knd

1p sg prf knd neg
2p sg prf knd neg
3p sg prf knd neg

1p pl prf knd neg
2p pl prf knd neg
3p pl prf knd neg

Passiv prf knd jak
Passiv prf knd neg



- - -

- - -
älä huomaa älä huomaa älä huomaa

?
?

Infinitiv II ?

Infinitiv III

Infinitiv IV ?

Infinitiv V ? ?

Negeringsform

1p sg prs imp
2p sg prs imp huomaa huomaa huomaa
3p sg prs imp huomakhoon huomakhoon huomatkoon

1p pl prs imp huomaama huomaama huomatkaamme
2p pl prs imp huomakkaa huomakkaa huomatkaa
3p pl prs imp huomakhoot huomakhoot huomatkoot

1p sg prs imp neg
2p sg prs imp neg
3p sg prs imp neg älkhöön huomakko olkhoon huomaamatta älköön huomatko

1p pl prs imp neg emmä huomaa emmä huomaa älkäämme huomatko
2p pl prs imp neg älkää huomakko älk(k)ää huomakkaa älkää huomatko
3p pl prs imp neg älkhööt huomakko olkhoot huomamatta älkööt huomatko

Passiv prs imp jak huomattakhoon huomattakoon
Passiv prs imp neg oltakhoon huomaamatta älköön huomattako

huomate- huomate-

huomaama- huomaama- huomaama-

huomaaminen huomaaminen

huomaamaisillaan

huomaa huomaa huomaa

Negeringsform knd huomais huomais huomaisi

Prs part aktiv huomaava huomaava huomaava

Prs part passiv huomattava huomattava huomattava

Prf part aktiv sg huomanu huomanu(t) huomannut

Prf part aktiv pl huomahneet huomanheet huomanneet

Prf part passiv huomattu huomattu huomattu
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