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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg er Bjørnar Seppola. Leder for Kvenlandsforbundet. Jeg er født i Skibotn hvor jeg fortsatt bor. Men slekt har levd der siden i alle fall siden 1700-tallet trolig lenge før. En av stamfedrene, Lars Olsen qven, var en av de 3 bosatte som ble registrert på stedet ved den aller første registrering av bosettingen i 1723.I alle de år som er gått siden den tid har varianter av finsk vært en del av vår hverdag. Barn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre har til alle tider kunnet språket og gjør det den dag i dag.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Kartet som dere ser inne i ringen på vært symbol forteller noe om det arbeidsområdet vi har. I vårt forbund har vi vedtektfestet at møtespråket skal være kvensk, finsk og meän kieli.



Kvenfinsk ?
Fortsatt bruk av finsk skrivemåte 
blant kvener

Ca 300 år med finsk skrivemåte 
(1717)

Kvensk/finsk  - Bokmål/nynorsk

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi arbeider med noe vi kaller kvenfinsk. Den gamle finske bibelen har hatt stor innflytelse på det finske (kvenske) språket i Nordnorge.  Vi har i 300 år brukt det finsk skrivemåte og finsk litteratur som modell for de skriftlige arbeidene som er gjort i våre miljøer. 



Finske bibelutgaver

Coco Pyhä Ramattu Suomexi (1642)

Wanhan Biblian revisio (1683/85)

 1717 – Thomas von Westen - kvenene har 
karelske bøker og leser i dem

 1858 – Første norske bibeloversettelse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det kvenske talemålet i Nord-Norge var og er påvirket av språket i den gamle finske bibelen. Det var denne boka folk pleide å lese og som dannet mønster når de skrev.Den første finske bibelen (Coco Pyhä Ramattu Suomexi) ble trykket i Stocholm i 1642. Den er i bruk den dag i dag en del steder. Men språket og skrivemåte har gjennomgått store endringer. Den kom i revidert utgave i 1776 som var offisiellt i bruk til 1938. Det kom en annen utgave i 1859 men den fortrengte ikke den fra 1776.Talemålet til folk har også vært påvirket av den finske bibelen. Den første bibelen på norsk ble laget så sent som i 1858. Altså mer enn 200 år senere en den første finske bibelen. Før den tid brukte man i Norge danske bibler. Slik at om man skulle lese bibelen på 1700- og 1800-tallet så måtte man velge mellom dansk og  finsk. 



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Denne skrivemåte av finsk ligger langt unna det vi i dag oppfatter som finsk. Men den ligger ikke så langt unna skrivemåten i Bibelen fra 1642 (Coco Pyhä Ramattu Suomexi) Vi kan derfor regne med at forfatteren av denne troskapseden til kongen som trolig ble skrevet i 1743 har kjent til bibelutgaven fra 1642. Da Thomas von Westen som den første danske misjonær i 1716 besøkte Alta skrev han i sine memoarer at han fikk besøk av noen kvener som hadde karelske bøker som de leste i. Disse bøkene var trolig den omtalte Coco Pyhä Ramattu Suomexi fra 1642 og kanskje også Se Wsi Testamenti («Det nye testamentet») fra 1548. Det fantes ikke andre finske bøker på den tiden. Norske bøker vare ennå ikke trykt.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er, så langt jeg kan se, utgaven fra 1776, som har dannet modell for det som ble skrevet på kvensk/finsk i Nord-Norge. Aslak Hættas brev til retten i 1852, som vi her ser et utklipp av, har et preg av skrivemåten i denne bibelen. Noen dikt fra Skibotn på 1920-tallet hadde det samme. 



Hvorfor har vi undersøkt

 The Green Book of Language 
Revitalisation by Leanne Hinton og Ken 
Hale (San Diego: Academic Press, 2001).

 Anbefaler evaluering med jamne 
mellomrom

 Vi har jobbet mer enn 30 år med 
revitalisering - uten evaluering

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi ønsket å undersøke hvordan utviklingen for kvensk virkelig er. Det er mer en 30 år siden Universitetets finskavdeling kom i gang. Det er 20 år siden forsøk finsk som 2. språk i skolen kom i gang. Det er snart 10 år siden arbeidet ved Kventunet/Kvensk Institutt kom i gang. Vi ville vite hvor vi står? Vi ville vite om denne satsing har hatt noen innvirkning på antall språkbrukere?�Jeg vet at der en del som ikke liker resultatene av denne undersøkelsen, eller skal vi kalle det evaluering, men det er fritt opp til enhver å undersøke og legge fram andre tall. Gjerne for de enkelte bygdene vi har undersøkt. 



SPRÅKBRUKER ? 

USERS OF THE LANGUAGE

EN PERSON SOM FØLGER EN 
VANLIG SAMTALE

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi har i vår undersøkelse tatt utgangspunkt i folks egen oppfatning av hvem man føre en samtale med. Om man skulle tilpasse det til Det felles europeiske rammeverket for språk (Common European Framework of Reference for Languages), så vil det nok bli mest riktig å si at vi har telt de som kan språket tilsvarende nivå 2 og 3 på denne skalaen. Slik:Nivå 1: Språkbruker på grunnivå.    1.1: Kan gjenkjenne ord og uttrykk når det snakkes langsomt og tydelig.                                                   1.2: Kan føre en enkel samtale. Svare med enkeltord og fraser. Nivå 2: Selvstendig språkbruker:      2.1 Kan forstå hovedinnholdet i klar standard tale om kjente emner.                                                    2.2 Kan produsere setninger selvom kjente emner og spørre om ting man ikke forstår.  Nivå 3: Dyktig språkbruker:             3.1 Kan forstå et bredt spekter av tekster om kjente evner. Forstår tale på filmer og i radio. Argumenerer og uttrykker                                                          seg klart og presist på språket.                                                    3.2 Behersker språket på morsmålsnivå.





METODE BRUKT

 Små bygdesamfunn. Alle kjenner alle.

 Intervju med personer som selv 
snakker kvensk/finsk

 De vet hvilke personer man kan 
snakke med i dag, på 1980- og 1990-
tallet

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Direkte intervju på kvensk/finsk med dem som snakker språket. De vet, og kan navngi, hvilke i bygda som kan språket. De kjenner også til hvilke som er gått bort. Bygdene er små med noen hundrede bosatte. Alle kjenner alle.



UTVIKLING I ANTALL SPRÅKBRUKERE 
AV KVENSK/FINSK I NORGE 
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Talere av gamle kvenske dia-
lekter. Telling på personnivå

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette er en annen undersøkelse hvor vi har telt antall språkbrukere på individnivå i de enkelte områdene. Også her er brukt informanter som snakker språket selv og som kjenner alle bosatte i bygda. Det er bare for Altas vedkommende dette ikke har vært mulig, siden Alta har en del innflyttere. Anslaget for Alta er derfor gjort på bakgrunn av opplysninger fra folk som deltar i finsk- og kvenskforeningene i Alta. På seminaret fikk vi vite at det i Bugøynes er ca 60 språkbrukere.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Antallet elever som søker finsk/kvensk-opplæring er nær halvert i løpet av perioden. Men antallet som fullfører grunnskolens læreplan i finsk som 2 språk har holdt seg konstant. Dette tyder på at de unge som vet at de har for små forkunnskaper til å klare kurset ikke lengre gir seg i kast med faget. I 2013 er der et gjennomsnitt på 59 elever pr klassetrinn som leser finsk/kvensk som 2 språk.  I 2001 var der et gjennomsnitt på 107 elever pr klassetrinn som leste finsk.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
FORBEREDELSER TIL REVITALISERINGFor å kunne delta i aktiviteter som språkbad og voksenopplæring etter en-til-en-metoden (Mentor-metoden) kreves forkunnskaper. Ungdommer som har fullført grunnskolens læreplan for Finsk som 2 språk vil som hovedregel få tilstrekkelig med forkunnskaper til at de kan fortsette sin språklæring. Ved revitaliseringsprosjekter rundt om i verden arrangeres alltid begynnerkurser i minoritetsspråket for folk som ikke kan språket i det hele tatt. Gjennom slike kurser kan folk kvalifisere seg til å kunne delta i språkbad og videre opplæring hos en mentor.Universitetet i Tromsø arrangerer begynnerkurser i både kvensk og finsk for voksne. Kvensk Institutt arrangerer kvelds- og helgekurser i kvensk. Gjennom disse kursene vil i alle fall en del av de som deltar nå opp til et nivå hvor de etterpå kan ha utbytte av å delta i språkbad og i opplæring av en mentor. I grunnskolene og videregående skoler får de unge tilbud om kvensk/finsk som 2. språk, samt finsk som B- og C-språk. Gjennom disse kursene får de unge et grunnlag for videre opplæring. Ca 30 unge pr årskull tar finsk som 2 språk i grunnskolen. En viktig mulighet er studieår i Finland. Men denne muligheten er lite kjent og lite brukt. Det er heller ikke gjort faste avtaler om studentutveksling med finske læresteder.



Norske ungdommer med 
eksamen i finsk 

 1991 – 2002                        ca 100

 2002 – 2014                            376

 Sum ca 470. Øker med ca 30 pr år. Om 10 
år vil det være rundt 800

Utfordringen blir å få noe kvensk inn i 
finskopplæringa ikke å skifte ut finsk

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Siden alle norske ungdommer er pliktig til å gjennomføre grunnskole så får vi et godt bilde ved å studere eksamensstatistikken for norske elever i grunnskolens siste år, 10 klasse. Denne protokollen viser at siden tellingen av eksamenselever i finsk startet i 2001, har 376 ungdommer tatt eksamen i finsk som 2. språk. De er i alderen 16 - 29 år og er en berikelse for de miljøene det gjelder. Teller vi med de ca 100 ungdommene som tok eksamen i finsk som 2.språk fra ordningen startet i 1991 og fram til 2001 står vi igjen med at ca 470 norske ungdommer i alderen 16 - 39 år har tatt eksamen i finsk som 2. språk. I tillegg kommer at ca 30 nye ungdommer kommer til for hvert år. Om 10 år vil vi ha nær 700 personer som har eksamen i finsk som 2. språk. Nærmest samtlige av disse unge kaller språket sitt for finsk. Vi har tilbudt dem eksamensoppgaver på det nye kvenske skriftspråket. De vil ikke ha dem. De er gitt anledning til å skrive sine besvarelser på den nye kvenske språket, og en del opplever også et press fra miljøet om å skrive på kvensk, men ungdommene trosser presset og skriver på finsk. Dette utgjør en stor utfording for de som arbeider med å introdusere den nye kvenske skriftspråket.



Totalt språkmiljø

Ca 500 eldre mennesker som taler 
kvenske/finske dialekter fra Nordnorge

Ca 470 unge (16 – 39 år) som har fullført 
finsk som 2. språk i grunnskolen

Ca 1400 finske borgere bosatt i Troms og 
Finnmark

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Dette gir et totalt miljø på 2400 personer som snakker finsk og/eller kvensk. Av de 500 eldre mennesker som snakker gamle dialekter kvensk eller gammelfinsk er det bare en liten del som kaller språket sitt for kvensk. Flertallet bruker begrepet finsk om språket. Blant de unge som har lært finsk i skolen er det nok slik at de aller, aller fleste kaller språket sitt finsk, men man skal ikke se bort fra at noen i framtida kan tenke seg å lære seg kvensk som fremmedspråk. De unge som lærer seg finsk via skolen øker med ca 30 pr år, mens den gamle gruppa går bort i raskt tempo. De 1400 finske borgere som bor i disse to fylkene snakker hovedsakelig finsk, men det fins eksempler på at noen av dem har lært seg kvensk. 



Konklusjoner

Antallet språkbrukere i kvensk ned med 93 
% trass i satsingen over 30 år

Kvensk føres ikke videre til ungdom

Senterbyggingen og utvikling av 
infrastruktur de senere år har ikke gitt en 
eneste ny språkbruker



Flere konklusjoner
 Svært liten interesse for det nye kvenske  

skriftspråket. 

 Det er en liten rekruttering av ungdom 
som lærer finsk. Ca 470 har tatt eksamen 
i finsk som 2 språk de siste 20 år. 

 Barnehagetilbud mangler helt

 Språkarbeidet preget av tilfeldighet 



Strategier for revitalisering

 Joshua Fishmann:
Muntlig språk snarere en skriftlig 

 Konsentrere seg om det muntlige språket 
og bygge opp grupper av brukere 

Overgang til lesing og skriving først når 
man har oppnådd stabil språkbruk i alle 
aldersgrupper. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 MENTORMETODENDen mest brukte metoden når voksne, som ikke har språket med seg fra barndommen, skal lære seg et minoritetsspråk, er MENTORMETODEN. Den går i korthet ut på at en voksen språkbruker har med seg en lærling (som også er voksen) i sitt daglige arbeid. All kommunikasjon mellom Mentor (læreren) og eleven (lærlingen) foregår på minoritetsspråket. Mentor og lærling må være sammen minst 20 timer pr uke, helst 40 timer pr uke. Og læringen pågår i minst et år, helst 2 – 3 år. Metoden kalles også EN TIL EN – METODEN. Lærer og elev må begge være bevisste på snakke kun minoritetsspråket sammen. Dette innebærer at den som skal være lærling hos en mentor, på forhånd må ha lært seg så mye av språket at eleven klarer å følge med i det mentor sier. SPRÅKREIRNår man er i en situasjon hvor småbarnsforeldre ikke selv kan minoritetsspråket, men de ønsker at deres barn skal lære det, er den mest kjente og brukte metode såkalte språkreir.  Et språkreir er en liten barnehage som barna kommer til fra de er rundt 1,5 år. Personalet i språkreiret snakker kun minoritetsspråket, - seg i mellom, til barna og med barna når disse begynner å snakke. I tillegg tar språk-reirene i perioder ofte inn eldre mennesker som hjelpepersonale og språkforbilder for barna. Språkreiret kan imidlertid ikke bare bygge på frivillige pensjonister. Personalet må også kunne snakke minoritetsspråket flytende. Gjennom språkreiret vokser det fram en forestilling hos barnet om at minoritetsspråket  er noe man snakker i barnehagen, mens norsk er noe man snakker utenfor barnehagen. Barnet utvikler da to språk samtidig og blir to-språklig. Språkreiret må starte opp med barn som er 1 - 2 år og som ennå  ikke har begynt å snakke. Det første driftsåret vil språkreiret kun ha barn i denne aldersgruppen. Men neste år kan man ta inn et nytt kull av 1 - 2 år gamle barn og de som startet første året kan fortsette. Etter 4 - 5 år vil språkreiret utvikle seg til en barnehage på minoritetsspråket. Et språkreir kan ikke ha barn som allerede har begynt å snakke majoritetsspråket (norsk) og/eller går over til norsk mens det er i språkreiret. Derfor er man avhengig av at man i tillegg har en norsk barnehage i nærheten som gir et godt tilbud til norsktalende barn.Ved språkreirmetoden må man være påpasselig med at ingen får komme inn i et språkreir og snakke norsk med personalet mens barnet hører på. Barnet får da vite at personalet, som barnet altså tror snakker kun minoritetsspråket, likevel kan snakke norsk også. En slik opplevelse i 2 – 3 års alder kan gjøre barnet usikker og gi det en følelse av utrygghet. Oppdagelsen kan også føre til at barnet går over til å snakke norsk i språkreiret fordi det nå vet at personalet forstår norsk. Derved blir effekten av språkreiret ødelagt og barnet må tas ut av språkreiret og overføres til en norsk barnehage.SPRÅKBADI tillegg til metodene med språkreir og Mentor-opplæring for voksne, er språkbad en metode som brukes mye ved revitalisering av språk. Man kaller det et SPRÅKBAD når en gruppe talere av et språk kommer sammen og taler språket, f eks på et møte, på en kafe eller på en samling over flere dager. En samling over flere dager kalles ofte en SPRÅKLEIR. Ideen med språkbad er at språk og kultur læres best når kun minoritetsspråket blir brukt og engelsk/norsk ikke høres i det hele tatt.  Det kreves således forkunnskaper når man skal delta i et språkbad, men kravet til forkunnskaper er mindre enn når man skal gå i lære hos en mentor. Atmosfæren i språkbadet og neddykkingen i kulturen som språkomgivelsene gir, er et vesentlig element i språkbadet.  Derfor kan ingen komme inn i et kvensk språkbad, og snakke norsk eller svensk, mens «badet» pågår.  Da blir den kulturelle neddykkingen i språkbadet avbrutt. Derimot kan man komme inn i et kvensk språkbad og tale finsk, karelsk og meän kieli, for disse språk forståes lett av de andre deltakere i badet og neddykkingen i kulturen og atmosfæren i språkbadet blir ikke skadet. Et lengre opphold i miljøer hvor språket snakkes til daglig blir også som et språkbad å regne.  I Norge er det ikke lengre mulig å finne miljøer hvor alt foregår på kvensk/finsk. Det samme problem har man for Meän kieli i Sverige. Det er kun i Finland man kan finne naturlige miljøer hvor hele hverdagen foregår på finsk. Men så er det en del som Ved bruk av norsk/svensk/engelsk under språkbadet blir stemningen og atmosfæren i språkbadet brutt og språkbadet blir ødelagt.



Arbeidsmetoder

Mentor-metoden (en-mot-én overføring)
(Master-Apprentice)

 Språkreir (Language nest) Kun 
minoritetsspråket brukes i språkreiret

 Språkbad - Language & Culture Camp

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hovedmetodene som brukes rundt om verden er: Mentor-metoden, Språkreir- metoden og Språkbad. Ingen av disse metodene brukes hos oss. Et språkreir er en barnehage/gruppe hvor all kommunikasjon, i mellom de voksne og mellom voksne og barn foregår på minoritetsspråket. Men i det norske arbeidet gjør de det ikke slikt. I stedet har de et system hvor en voksen person kommer inn i barnehagen 6 timer pr uke og snakker noen fraser og enkeltord på kvensk. Det var i alle fall slik vi fikk det presentert på seminaret i Skibotn i 2010. Da vi fikk presentert et opplegg fra en barnehage i Finnmark. Og en i språkleir for ungdom i Tornedalen sommeren 2014 gikk deler av samtalen på svensk i stedet for på kvensk.Det norske arbeidet med kvensk kan ikke kalles språklig revitalisering. Det er snakk om språkplanlegging og språkrøkt.No såg eg i siste nummer av Ruijan Kaiku at man skal starte et språkreir. Men typisk nok så han man ikke medarbeidere, men skal søke etter slike gjennom annonser i avisene. Men hvor skal man få medarbeidere fra når slike ikke fins. Det er sytor fare for at det ender med et språkreir på norsk og med unger som snakker norsk. 



Takk for at dere hørte på

 Spørsmål/kommentarer:

 Bjørnar Seppola

 E-mail: bjseppola@hotmail.com
 Tel.  + 47 95181732

mailto:bjseppola@hotmail.com
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