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HVORDAN FORELDRE, BARNEHAGEANSATTE OG REPRESENTANTER FOR 

KOMMUNEADMINISTRASJON SER PÅ REVITALISERING AV KVENSK I 
BARNEHAGE I TO KOMMUNER I NORD-NORGE



INNHOLD

• Revitalisering av minoritetsspråk i barnehage – litt om 
tidligere forskning

• Metode og materiale
• Kvensk språk og kultur i barnehage i offisielle dokumenter
• Presentasjon av to barnehager: Hvordan arbeider de 

med kvensk?
• Hvordan ser ansatte i kommuneadministrasjonen på 

kvensk språk og kultur i barnehagen
• Hvordan ser foreldrene på arbeidet med kvensk språk 

og kultur?
• Resultater



REVITALISERING AV MINORITETSSPRÅK I 
BARNEHAGE – TIDLIGERE FORSKNING

• Språkreir - en metode for å formidle et truet språk til
barn i situasjoner der språkformidlingen ikke lenger
skjer i familien

• Språkreirmetoden har vært brukt i Norge i
revitalisering av sørsamisk (Todal 2007) og lulesamisk

• Et viktig prinsipp er at minoritetsspråket brukes
konsevent sammen med barna i språkreiret



METODE OG MATERIALE 

• Et delprosjekt i prosjektet ved Høgskolen i Finnmark 
”Barnehage – et inkluderende felleskap” ledet av prof. Sidsel 
Germeten

• To barnehager, én i Finnmark og én i Nord-Troms, deltok i 
dette delprosjektet

• Intervjuer med foreldre, barnehagepersonell og 
representanter fra kommuneadministrasjonen som ble gjort 
2009 -2011

• 13 foreldre, 6 barnehageansatte, og 2 ansatte i 
kommuneadministrasjonen

• Foreldrene har kvensk, finsk, samisk eller norsk bakgrunn eller 
en blanding av disse 
Anonymisering av deltakere er et problem pga små og 
gjennomsiktige miljøer



STATLIGE DOKUMENTER 

• Mål og meining (St.meld.nr 35(2007-2008)
• Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

2006/2011
• Temahefte om språklig og kulturellt mangfold (red. 

av Marit Gjervan 2006 /2011 )
• Mest om temaet i dokumentet som omtaler norsk

språkpolitikk, lite i dokumenter som styrer
barnehagens daglige virksomhet



BARNEHAGEN I FINNMARK

• I Finnmark har personalet jobbet lenge med å 
introdusere kvensk for barna.

• Kvensk brukes med barna spesielt ved matbordet 
og i påkledningssituasjoner. 

• Barnehagen besøker jevnlig et gamlehjem og en 
gård med formål om å bruke kvensk der.

• Mye egenprodusert materiell henger på veggene
• Barna hadde lært å forstå kvensk i noen 

rutinepregede situasjoner, og kunne også 
produsere litt kvensk i slike situasjoner



BARNEHAGEN I FINNMARK

• Personalet kjenner til prinsipper i språkreirmetoden
“Det beste er jo at ungene hører språket hele
tiden.”

• I praksis vanskelig å realisere prinsipper som er
viktige i språkreirmetoden

• Problemer med å skaffe kvensktalende personell
• Lite skriftlig materiell som kan brukes i arbeidet
• Lite støtte fra andre miljøer eller fra

kommuneadministrasjonen



BARNEHAGEN I FINNMARK

• “Målet er jo det at ungene skal lære litt språk. Vi 
snakker jo om det, at det er et språk som har vært
brukt mer her og det her at vi er kvener, de som bor
her er kvener. Og det her med å forberede dem til 
skolen, at de har et grunnlag når de kommer på 
skolen, for dem som velger kvensk, at ikke språket 
skal være helt nytt for dem. At de har lettere for å
ta det.”



BARNEHAGEN I NORD-TROMS

• Barnehagen i  Nord-Troms er en ny barnehage 
med to avdelinger som har fått  kvenske navn.

• De barnehageansatte planlegger å introdusere 
kvensk kultur og litt språk til barna ved å bruke 
sanger, rim, og enkelte ord ved matbordet. 

• Ingen av de barnehageansatte har 
språkkompetanse i kvensk. Personalet hadde nylig 
deltatt på et kort kurs om kvensk i barnehagen. 
Det foreligger ingen planer om å bruke kvensk i 
større grad. 



REPRESENTANTER FOR 
KOMMUNEADMINISTRASJON

• Barnehagene velger selv temaer som de ønsker å 
arbeide med, og styrer sin virksomhet relativt
selvstendig

• I Finnmark mener informanten at en ambulerende
stilling i kvensk kunne brukes for språkstimulering

• I Troms er informanten positiv til at barn får
kjennskap til den lokale kvenske kulturen, men 
informanten er ikke interessert i kvensk språkreir.



FORELDRENE

• Finnmark: Kvensk brukes fortsatt i bygda, og til og med 
foreldre som har flyttet hit er klar over at kvensk språk og 
kultur  er viktig for den lokale identiteten. Alle foreldrene, 
uansett bakgrunn, er interessert i revitalisering av kvensk 
språk og kultur i barnehagen.

• Nord-Troms: Det er ikke vanlig å treffe lokale mennesker 
som kan snakke kvensk, og kvensk språk og kultur i 
bygda er ikke lenger synlig for dem som kommer utenfra. 
Etter foreldrenes mening kan barnehagen gjerne 
presentere noe av den kvenske kulturen, men de er ikke 
interesserte i revitalisering av språket.   



INFORMANTER FRA FINNMARK

• ”Det er en rikdom å kunne språk. Og det hadde vært 
artig om de (barna) hadde lært seg kvensk, hadde lært 
seg å snakke ordentlig siden det er morsmålet mitt.” 
(Marit) 

• ”Jeg hadde ikke hørt om kvensk før jeg flyttet hit, jeg 
visste ikke hva kvensk var engang. Men jeg syns det er 
kjempespennende, og jeg vil lære det selv.” (Lise)

• ”Om det finnes muligheter til å revitalisere et språk, så
må det finnes muligheter her. Kvensk er fortsatt i bruk her, 
til og med folk i førtiårene har kvensk som morsmål. Her 
har vi en situasjon med aktive språkbrukere og
interesserte foreldre, så en kan ikke vente mer. Om man 
skal etablere språkreir, så må man gjøre det nå! (Anne) 



INFORMANTER FRA TROMS

• ”Jeg syns det er viktig at vi tar det (språket) opp før 
det er helt glemt. Det blir jo bare mer og mer borte 
hvis vi ikke tar det opp. Hvis det ikke blir 
vedlikeholdt, så blir det mer og mer borte. Til slutt er 
det ingen som kan, og det er jo trist.” (Eva)

• ”Jeg syns det er greit at de kan lære litt, men jeg 
tror ikke at jeg hadde valgt (kvenskspråklig 
barnehage) for mine unger hvis det hadde blitt en 
ren kvensk(språklig barnehage). Det har noe med 
bakgrunn å gjøre.” (Karin)



RESULTATER

• Offisielle dokumenter som styrer virksomheten i
barnehagene har nesten ikke noe fokus på
nasjonale minoriteter, og de kjenner heller ikke
språkreir som metode for språkstimulering.

• Barnehagene jobber alene med å presentere
kvensk språk og kultur til barna, de får ikke
administrativ støtte til arbeidet, og det eksisterer
heller ikke noe nettverk for barnehager som ønsker
å jobbe med dette temaet. 

• Det er viktig at kommunale myndigheter blir mer
involvert, fordi de har mer makt enn personalet i
barnehagene eller foreldrene.



RESULTATER 

• Det største problemet: mangel på personell som
kan kvensk, mangel på undervisningsmateriell i
kvensk språk og kultur

• Forskjell mellom foreldrene i Finnmark og Troms: i
Finnmark er informantene interessert i å bevare
kvensk uansett egen etnisk bakgrunn, i Troms er
interessen avhengig av hvilken bakgrunn
informantene har. 

• Hvis man ønsker at det finnes kvenske språkbrukere i
fremtiden , er barnehagen en viktig arena for 
språklæring, slik eksempler fra andre minoritetsspråk
har vist.
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