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EMNER FOR DETTE
FOREDRAGET
Revitalisering - hva betyr det?
Ned- og oppgang av enaresamisk språk
Uralske språk i nordområda
Vanlige problemer i revitalisering: 

Hvorfor fungerer det ikke?
Dagens situasjon og framtidsutsikter for 

kvensk språk



MIN BAKGRUNN
 Doktorgradsstudent i finsk-ugriske studier, 

Helsingfors universitet
 Medlem av forskningsprosjektet MinorEuRus

«Empowerment and revitalization trends among the
linguistic minorities in the European Union and the
Russian Federation» (‘Emansiperings- og 
revitaliseringstrender i minoritetsspråk i Den 
europeiske union og Den russiske føderasjon’)

 Bor i Enare, samisk område i Finland
 Skriver avhandling om revitalisering av enaresamisk
 Erfaring fra minoritetssamfunn i Russland gjennom 

flere NGO-prosjekter, turer og tidligere opphold
 En av de tre forfatterne av boka «Kak i začem

sohranjat’ jazyki narodov Rossii» (‘Hvorfor og
hvordan bevare minoritetsspråk i Russland?’)

http://blogs.helsinki.fi/minor-
eurus/files/2012/12/kakizachem1.pdf

http://blogs.helsinki.fi/minor-eurus/files/2012/12/kakizachem1.pdf


REVITALISERING
 Bremse eller stanse språkskifte fra minoritetsspråk til 

majoritetsspråket
 Ta minoritetsspråket tilbake: som et språk for familier

og sosiale nettverk
 Løfte minoritetsspråk til nye nivåer: som et språk for 

utdanning, media, administrasjon osv.
 Modernisering av minoritetsspråk: nye domener, nye 

former, nye ord
 Språket får økt prestisje og popularitet
 Styrking av identitet og bevissthet hos talere og deres 

etterkommere



«SUKSESSHISTORIER» OM REVITALISERING
- NOEN EKSEMPLER FRA HEILE VERDEN

 katalansk 
 baskisk 
 mansk 
 kornisk 
 irsk 
 skotsk-gælisk 
 samisk, spesielt enaresamisk 
 maori 
 hawaiisk



ANARÂŠKIELÂ, ENARESAMISK
• Ett av ni levende samiske 
språk
• Språklig sett mellom vestlig og 
østlig samisk språk; egenskaper 
fra begge gruppene, men 
gruppert under østsamisk
• Muntlig bruk tradisjonelt bare i 
området til dagens Enare 
kommune
• Alltid vært et lite språk: maks. 
1000 talere i historisk tid
• I dag omtrent 350 talere



ENARESAMISK I
HOVEDTREKK
 Få talere, lite språksamfunn 
 Er en minoritet innenfor en minoritet, «dobbelt» press 
 Enaresamer er (for?) ydmyke og tolerante
 Finsk utdanningspolitikk siden begynnelsen av 1900-

tallet, internatskoler 
 Andre verdenskrig og dens konsekvenser: evakuering, 

ødeleggelse av Lappland, gjenoppbygging, økende 
andel av finsktalende 

 Avtakende bruk av enaresamisk i familier etter andre 
verdenskrig 

 Domenetap i det moderne samfunnet 
 Fra 1960- til 1990-tallet bare noen få barn som lærer 

enaresamisk heime



REVITALISERING AV
ENARESAMISK I HOVEDTREKK
 Første steg mot revitalisering i 1986: Forening for 

enaresamisk språk blir grunnlagt 
 Revitaliseringsbølge i 1997: Språkreiraktiviteter blir 

satt i gang 
 Veldig rask moderniseringsprosess spesielt siden år 

2000: Enaresamisk blir undervisningsspråk i skolen. 
 Eksempler: Ca. 12 000 nye ord innen biologi, 

matematikk, førskolelærerutdanning, teknikk, 
historie osv. 

 I dag er enaresamisk undervisningsspråk i Enare 
kommunesenter fra førskole til ungdomsskole i de 
fleste fag; intensiv språkopplæring for voksne 
arrangeres årlig; undervisning på universitet.



«SELV OM SKOLEN ALEINE IKKE KAN REDDE SPRÅK, 
SÅ KAN SKOLEN UTRYDDE DEM MER ELLER MINDRE

PÅ EGEN HAND.»
TOVE SKUTNABB-KANGAS & OLE HENRIK MAGGA (2003)

Foto: Privatarkiv til Ilmari Mattus



55 ÅR SEINERE: BEHOV FOR MER
STØTTE TIL UNDERVISNINGS-
MATERIELL I ENARESAMISK

Foto: Lokalavisa «Inarilainen»



LØSE PROBLEMET MED DE(N) TAPTE
GENERA-SJONEN(E): INTENSIV
SPRÅKOPPLÆRING FOR VOKSNE
 Korte språkkurs eller kurs en gang i uka gir ofte ikke 

aktive språkferdigheter 
 Når det er vilje til å gjenoppta overføringa av et trua 

minoritetsspråk, kreves det intensiv og effektiv 
språkopplæring for voksne samfunnsmedlemmer 

 Slik opplæring i enaresamisk har blitt gitt siden 2009 
av Uleåborgs universitet (2009-2010) og Samisk 
utdanningssenter (fra 2010): ettårige intensive 
språkkurs på heiltid 

 Målet med voksenopplæringa: aktive 
språkferdigheter, aktiv språkbruk på jobb og/eller 
heime. 

 Bemerkelsesverdig stor andel av dagens skole- og 
språkreirlærere har lært enaresamisk på disse 
intensivkursa 

 I tillegg til formell språkopplæring brukes det 
innovative metoder som mester-lærling-program og 
språkbad for voksne



KIELÂMIÄŠTÁRHÁRJUTTÂLLÂM -
ENARESAMISK MODELL FOR MESTER-
LÆRLING-PROGRAM

 Bakgrunnen: mester-lærling-program fra California (Leanne
Hinton 2002) 

 Språklæringsmetode som blei brukt for første gang som en 
del av formell språkopplæring i enaresamisk 
voksenopplæring i 2009-2010, og siden da hvert år 

 Mestere = hovedsakelig eldre, innfødte, vanlige talere av 
enaresamisk; lærlinger = voksne elever av enaresamisk 

 Lærlingene tilbringer enkelte dager heime hos 
språkmesteren, eller de drar et sted sammen (fiske, fôring av 
reinsdyr, shopping ...) og snakker bare enaresamisk 

 En eller to lærlinger per mester; mester-lærling -paret/-
gruppa er ikke den samme heile tida, men byttes

 Ifølge tilbakemeldinger fra lærlinger har dette vært den 
viktigste delen av hele språkopplæringa,  både fra et språklig 
og et kulturelt og følelsesmessig synspunkt 

 Mer informasjon: Olthuis & Kivelä & Skutnabb-Kangas 2013 
og www.casle.fi

http://www.casle.fi/


HVORDAN HAR DE KLART DET?
ÅRSAKENE BAK SUKSESSEN TIL
ENARESAMISK

 Vekt på faktisk språkbruk: Snakk når og hvor du 
kan! Hvis du ikke snakker perfekt, snakk 
ufullstendig! 

 Prioritering av språkoverføring mellom 
generasjoner: All revitalisering er basert på at 
barn lærer språket 

 Løse problemet med de(n) tapte generasjonen(e): 
intensiv voksenopplæring 

 Åpen for endring: endre språket, domener, 
språksamfunnet 

 Etnisk nøytralt: Alle talere er etterspurt og 
akseptert 

 Eksterne føringer for revitalisering: Støtte fra 
pan-samisk bevegelse, progressiv lovgivning og 
politikk i Finland, kulturelle trender gunstige for 
minoriteter



SPRÅKREIR
 Barnehage (gruppe) som bruker lokalt, trua 

minoritetsspråk 
 Tidlig og fullstendig «neddykking»: Lærere og 

sykepleiere snakker bare det aktuelle 
minoritetsspråket, heile dagen, i alle aktiviteter, 
fra første dag. 

 Barn som kommer til språkreir, har lite eller 
ingen kunnskap i språket, avhengig av 
bakgrunn. 

 Vanligvis retta mot barn fra 0-7 år. 
 Mål for aktivitetene: tospråklige barn, språket 

sprer seg fra reir til heimeområdet, gjenopptak
av språkoverføring mellom generasjoner



SPRÅKREIR I URALSKE
SPRÅKSAMFUNN

samiske språk

võro (sør-
estisk)

karelsk
vepsisk

komi

enetsisk
nganasansk

udmurtisk

marisk



ENETSISK I
LANDSBYE
N
POTAPOVO

Potapovo
• Landsby med 300 

innbyggere i det 
autonome distriktet 
Taymyrsky-Dolgano-
Nenetsky

• Ved elva Jenisej, ca. 8 mil 
fra Dudinka

• Her bor de fleste talerne 
av skog-enetsisk (ca. 30-
50 personer?)



SPRÅKOVERFØRING MELLOM
GENERASJONER I URALSKE
MINORITETSSAMFUNN I RUSSLAND
 Mellomstore språk som blir overført på landsbygda, 

men svært lite i urbane områder: marisk, komi, 
udmurtisk, ersja, moksja

 Små nordområdespråk som fortsatt overføres til 
barn i familier som driver med tradisjonelle 
næringer, men ikke i andre omgivelser: tundra- og 
skog-nenets, khanty, mansisk, selkupisk 

 Språk som ikke lenger overføres til barn: 
kildinsamisk, tersamisk, akkalasamisk, karelske, 
ludisk, vepsisk, ingrisk, votisk, tundra- og skog-
enets, nganasansk



REVITALISERING AV
MINORITETSSPRÅK I RUSSLAND: 
HVA BLIR GJORT?

 Renessanse av minoritetskulturer etter 
sammenbruddet av Sovjetunionen: NGO-
aktiviteter, arrangementer, offentlig diskusjon 

 Utvikling av moderne minoritetskultur: radio, tv, 
internett, filmer, popmusikk 

 Utvikling av litterær tradisjon/kultur: publisering, 
aviser, magasiner, konkurranser for barn og unge, 
«morsmålsdagen"-arrangement osv. 

 Økende popularitet og prestisje for minoritetsspråk 
gjennom ulike lokale prosjekter



REVITALISERING AV
MINORITETSSPRÅK I RUSSLAND: 
HVA MANGLER?

 Revitalisering som fører til reversering av 
språkskifte på individnivå 

 Revitalisering som fører til gjenopptak av 
språkoverføring mellom generasjoner der 
overføringa er blitt brutt 

 Oppdatert informasjon om to-og fleirspråklighet
som danner grunnlag for at foreldre kan gjøre 
språklige valg for sine familier 

 Et utdanningssystemet som gjør til to- og 
fleirspråklighet mulig

 Et samfunn hvor minoritetsgrupper og 
enkeltpersoner får oppfylt sine språklige 
rettigheter



VANLIGE PROBLEMER I REVITALISERING
(I): PRAKTISKE OG EKSTERNE FAKTORER

 Problem av de(n) tapte generasjonen(e): få eller 
ingen talere blant unge og middelaldrende 
voksne

 Mangel på finansiering 
 Mangel på læremidler 
 Store avstander i språksamfunnet 
 Passiv eller aktiv statlig assimileringspolitikk 
 Passive eller negative holdninger i 

majoritetsbefolkninga 
 Konflikter mellom ulike minoritetsgrupper i 

området



VANLIGE PROBLEMER I
REVITALISERING (II): HOLDNINGER I
SPRÅKSAMFUNNET

 Misforståelse av språkoverføring mellom generasjoner: 
Allmenn antakelse verden over om at språkundervisning i 
skolen/barnehagen sikrer overføring av språket til barna. 

 «Vanlige» folk engasjerer seg ikke i revitalisering: De anser 
språkaktivister, skoler, politikere og stat som ansvarlig for 
å gjenopplive språket. 

 Språkoverføring anses ikke som prioritet: I stedet brukes 
mest ressurser til f.eks. standardisering av språket, 
språklovgivning og oversettelse av administrative 
dokumenter. 

 Intoleranse og purisme: Språket vil aldri bli det samme 
tradisjonelle, reine, opprinnelige språket som besteforeldre 
snakka. Purisme og sterk motstand mot språkendring gjør 
revitalisering svært vanskelig. 

 Folk snakker om språket, men de snakker ikke språket: 
Positive holdninger, prosjekter og økonomisk støtte redder 
ikke språket hvis talerne ikke bruker det.



DAGENS SITUASJON FOR
KVENSK
+++
 Aktiv standardisering av språket 
 Voksende litteratur
 Språkundervisning og –planlegging på 

Universitetet i Tromsø og på Kainun Institutti –
Kvensk institutt

- - -
 Ingen overføring mellom generasjoner lenger: 

barn lærer ikkje språket aktivt lenger
 Utilstrekkelig opplæring for dem som ønsker å 

lære seg språket
 Få tegn til popularisering av språket 
 Uenighet innad i gruppa fører til sløsing av 

knappe ressurser



Framtidsutsikter for 
kvensk: 

Hva bør gjøres?



1. ØKT FOKUS PÅ IDEOLOGISK
KLARGJØRING *
 Kritisk evaluering og offentlig diskusjon av 

revitalisering 
 Klargjøring av oppgaver og mål for revitalisering, 

som f.eks.:
 Hvem er ansvarlig for språket? 
 Hva ønsker vi? Hvilke konkrete mål ønsker vi å 

oppnå ved å revitalisere språket vårt? 
 Bruker vi tilstrekkelige metoder i forhold til målet? 
 Hvis målene ikke kan nås med de valgte metodene, 

bør vi velge mer effektive metoder eller mer 
beskjedne mål?

*Ideological clarification (Joshua Fishman 1991)



2. PRIORITERE SPRÅKOVER-
FØRING MELLOM GENERASJONER
 Ingen revitaliseringstiltak kan redde et 

minoritetsspråk dersom ikke barna i 
språksamfunnet snakker språket

 Språkundervisning i barnehagen og skolen fører 
ikke til aktive språkferdigheter

 Språkoverføring mellom generasjoner krever 
intensiv, heiltidsinnputt

 Dersom foreldra ikke lenger kan overføre språket 
til barna sine heime, er det bare noen få utveier:
1. Tidlig og fullstendig «neddykking» i språkreir  
2. Språkbadklasser i skolen
3. Relingvifisering av heimen: intensiv opplæring for 

voksne 



MATTI MOROTTAJA I TIDSSKRIFTET
”ANARÂŠ” 

I JUNI 1992
”Tehálumos lii kuittâg et ulmuuh sárnuččii 

sämikielâ. Tom laahâ ij pyevti meridiđ, tot lii 
ulmui jieijâs haaldust. Anarâškielâ uáiná jo 

kuoksuu sevŋis ääigi maŋa. Mij sämmiliih jiejah 
ennuu meridep, 

itá-uv peivičuovâ.” 

’Viktigst av alt er at folk vil snakke språket. Det 
oppnår man ikke gjennom forskrifter, men det er 

opp til folk sjøl. Enaresamisk ser nå allerede 
skumring på horisonten etter mørketida. Det er er 
mest samene sjøl som avgjør om skumringa skal gå 

over i dagslys.’ 
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