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ELDIA-prosjektet: situasjonen for 
kvensk språk og dets brukere i 
Norge. 
språklig praksis på ulike domener 

språklige holdninger til og oppfatninger av 
flerspråklighet

hvordan revitaliseringen av kvensk kan 
fremmes på en effektiv måte i 
minoritetsmiljøene
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Data
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 data samlet inn fra folk med kvensk bakgrunn 
(minoritetsgruppa) med spørreskjema 
(Kvænangen, Nordreisa, Storfjord, Alta, Porsanger, 
Tana, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø )

 utvalg på 1500 personer
 85 svar (svarprosenten bare 5,7%)

individuelle og gruppeintervjuer med kvener
(Tromsø, Skibotn, Nordreisa, Alta, Porsanger og fra 
Vadsø området )

 21 informanter til intervjuene

Data
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Metoden

 Vi analyserte dataen med utgangspunkt i den såkalte 
livskraftsmåler - European Language Vitality Barometer 
(EuLaViBar):

 et instrument til å vise den framtidige livskraften og 
vedlikeholdet av minoritetsspråk

 Å identifisere:

 forhold som truer vedlikeholdet av det aktuelle språket

 forhold som fremmer vedlikeholdet

 forhold som må forbedres for å fremme vedlikeholdet av 
språket



+ Fokusområder (nivå 1)

 Det språklige vedlikeholdet i et språksamfunn er ivaretatt 
dersom medlemmene av språksamfunnet: 

 har kompetanse/kapasitet til å bruke sitt/sine språk, 

 dersom de har mulighet til å bruke språket/språkene, 

 og dersom de har et ønske om å ta det/dem i bruk. 

 I tillegg til disse tre vilkårene undersøker ELDIA-prosjektet 
også språkprodukter som en av de nødvendige 
forutsetningene for vedlikehold av minoritetsspråk.
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Dimensjoner (nivå 2)

 lovgivning (bestemmelser som fremmer eller hindrer 
vedlikeholdet av minoritetsspråket)

 utdanning (formell og uformell språkopplæring og 
holdninger til utdanning)

 media (minoritetsspråklige medier, språk i media og bruken 
av ulike medier)

 språkbruk og samhandling (i ulike sammenhenger).
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Språksosiologiske variabler
(nivå 3)

 hva slags holdninger medlemmer av 
lokalsamfunnet har til språk og språkbrukere
 språkbruk på ulike domener
 ulike aspekter ved språkoverføring
media
 språktilegnelse
morsmål
 selvrapportert språkkompetanse
 språklovgivning
 undervisningsspråk
 språk i arbeidslivet
 støtte av eller forbud mot språkbruk
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ELDIA-skala for språklig livskraft
(nivå 4):

Nivå Beskrivelse

0 Vedlikeholdet av språket er alvorlig og kritisk truet. 

1 Vedlikeholdet av språket er akutt truet. 

2 Vedlikeholdet av språket er truet. 

3 Vedlikeholdet av språket er til en viss grad ivaretatt. 

4 Vedlikeholdet av språket er for tiden ivaretatt. 
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