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Prosjektet Kväänin kielipesä – Kvensk språkreir har vært et pilot-
prosjekt for å utvikle nye språkarenaer for kvensk i barnehager i 
Porsanger. Kainun institutti - Kvensk institutt og Norske kveners 
forbund startet prosjektet i 2014. Kvensk språkreir har skapt et nytt 
språkmiljø med språkstimulerende aktiviteter i tre barnehager i 
Porsanger. Prosjektet har også gitt barnas foreldre og barnehagean-
satte muligheten til å lære seg kvensk. I tillegg har kvensk språkreir 
skapt minoritetsspråklig kontakt mellom norsktalende barnehage-
barn, barnehageansatte, barnas foreldre og eldre kvenske språkbæ-
rere som enda har hatt kvensk språk som et av deres førstespråk.

Kvensk språkreir har vært en viktig arena for å skape større bevisst-
het om kvensk bakgrunn, identitet og språk i Porsanger. Det har 
gjort kvensk språk synlig i et miljø der språket tidligere har vært 
veldig lite brukt. Barnehagebarna og deres foreldre har lært kvensk 
språk og om kvenske tradisjoner, men først og fremst har de fått 
styrket sin kvenske identitet og stoltheten over å være kvensk.

Kainun institutt - Kvensk institutt og Kväänin kielipesä vil takke 
alle som har bidratt til prosjektet. Det har vært et stort glede å 
jobbe med familier i Porsanger, kvenske språkforbilder og trivelige 
barnehageansatte i Bærtua, Fagertun og Østerbotn barnehager. 
Spesiell takk for støtte til Norske kveners forbund og Porsanger 
kommune og stor takk også for finansiering av prosjektet til Kul-
turdepartementet. Språkreirbarn og deres foreldre har vist vidun-
derlig interesse til kvensk språk og kultur; dere vil vi takke for det at 
dere gjorde arbeid med prosjektet så meningsfullt. 
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Kvensk er et av Norges nasjonale minoritetsspråk. Det er 
nært beslektet med meänkieli i Sverige. Både kvensk og 
meänkieli har samme opprinnelse som de nordlige finske 
dialekter, Peräpohjolan murteet (Nordbottens dialekter). Kvensk 
språk består av tre hoveddialekter som har blitt til og har 
levd i sine egne områder i Nord-Norge, fra Storfjord til 
Varanger.

Det kvenske språket står svakt i dagens kvenske samfunn. 
Den siste generasjonen som lærte kvensk hjemme ble født 
i tidlig 1960-tallet. Det er først og fremst de eldre som kan 
snakke kvensk flytende, selv om det riktignok er noen få 
yngre mennesker som fortsatt bruker språket aktivt eller har 
lært seg kvensk. Med noen få unntak brukes ikke kvensk 
lenger hjemme. På grunn av dette overføres ikke språket på 
en naturlig måte til den yngste generasjonen, og det vokser 
dessverre ikke lengre opp barn som snakker kvensk.

Kainun institutti - Kvensk institutt og Norske kveners 
forbund begynte å planlegge prosjektet kvensk språkreir for 
å lære bort kvensk språk til småbarn. Språkreir er utviklet 
spesielt for truete språk som ønsker revitalisering i en barne-
hagekontekst. Det aller første språkreiret, Te Kohanga Reo, 
ble etablert for å revitalisere Maori i New Zealand i 1982. 
Der begynte engelskspråklige maoribarn i barnehage hvor 
de voksne kun snakket maori, hele dagen og i alle situasjo-
ner. I begynnelsen kunne ikke barna et eneste ord maori, 
men etterhvert greide de seg bedre og bedre, og det gikk 
ikke lenge før barna kommuniserte med to språk. Siden har 
lignende prosjekter vært gjennomført med suksess mange 
steder i verden, for eksempel i Hawaii og i Enare, i Finland.

INNLEDNING
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Kainun institutti - Kvensk institutt (KI), 
Norske kveners forbund (NKF), Porsanger 
kommune og barnehagene Bærtua, Fagertun 
og Østerbotn har deltatt i prosjektet kvensk 
språkreir. 

KI har ledet språkreirprosjektet siden 2015. 
Instituttet er et nasjonalt senter for kvensk 
språk og kultur og jobber for å gjøre kvensk 
språk og kultur synlig både blant den kvenske 
minoriteten og i den norske allmenheten. KI 
vil jobbe for å gi yngre kvenske generasjoner 
muligheten til å oppnå tospråklighet, og 
for å gjøre språket til en ressurs i kvenske 
lokalsamfunn. Gjennom prosjektet kvensk 
språkreir har instituttet jobbet med en av 
sine nasjonale hovedoppgaver. Instituttet vil 
gjennom språkreirprosjektet legge til rette for 
at alle barnehager i Porsanger får muligheten 
til å tilby kvensk undervisning.

Norske kveners forbund (NKF) er den kven-
ske organisasjonen som jobber for å ivareta 
kvenske interesser i Norge. NKF jobber 
aktivt for å synliggjøre kvener, kvensk kultur 
og kvensk språk. Samtidig er NKF en av 
eierne av stiftelsen Kvensk institutt, og NKF 
og KI samarbeider med mange prosjekter. 
NKF hadde en aktiv rolle i språkreirpro-
sjektets planleggingsfase og rekrutterte fire 
kvenske morsmålsbrukere til prosjektet fra 
NKFs lokallag i Lakselv. 

Språkforbildene (kielimuorit) er fire kvenske 
kvinner som har vokst opp med kvensk, 
norsk og også samisk. De alle er født under 
krigstiden, og har opplevd en samfunnsutvik-
ling der kvensk språk har blitt marginalisert. 
Også språkforbildene har gjennom livet 

gått over til å snakke mest bare norsk. I det 
kvenske språkreirprosjektet har de tatt kvensk 
i bruk igjen, og det i en arena der de aldri 
har brukt språket tidligere – sammen med 
små barn. Språkforbildene har vært en viktig 
støtte for Kvensk institutts ansatte, og har 
bidratt med praktisk språkbruk i språkreirene.

KI sendte ut informasjon om kvensk 
språkreir og besøkte flere kommuner og bar-
nehager for å presentere prosjektet, deriblant 
Porsanger. Porsanger kommune v/ kultur 
og oppvekstavdelingen responderte veldig 
positivt og vi møtte lederne for barnehagene 
i Porsanger på deres nettverksmøte.

Bærtua barnehage, Fagertun barnehage og 
Østerbotn naturbarnehage viste interesse 
for samarbeid om språkreirprosjektet og 
kartla hvilke familier som ønsket å ha barna 
i kvensk språkreir. I begynnelsen lånte 
prosjektet et undervisningsrom i Bærtua, og 
alle de tre barnehagene kom til språkreiret 
med enten en eller to ansatte (avhengig 
av antall av barn). Interessen for kvensk 
språkreir vokste blant familier i Porsanger og 
KI valgte å gjøre barnegruppa mindre ved å 
ha språkreirtimene i de enkelte barnehagene.
Senere organiserte KI kvenskundervisning 
for ansatte fra alle tre barnehagene.

Hovedmålgruppen i språkreirprosjektet har 
vært kvenske familier med små barn. Da 
barnehagene i Lakselv kartla interessen for 
kvensk språkreir, var det åtte familier som 
meldte seg. Foreldrene ønsket også språkkurs 
på kveldstid, og KI startet språkundervisning 
også til dem. 

ORGANISERING AV 
PROSJEKTET
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BARNEHAGEÅRET 2014-2015
I januar 2015 kartla barnehagene Bærtua, Fa-
gertun og Østerbotn hvor mange familier som 
ville ha barna sine i språkreir. KI, i samarbeid 
med barnehagene, avtalte at språkreirbarna 
skulle samles i Bærtua barnehage. Barna og 
ansatte fra de andre barnehagene tok buss eller 
drosje til Bærtua. 9 barn begynte i språkreir. 
De var på språkreir tre ganger i uken, hver 
gang i to timer. Åtte foreldre og fire barneha-
geansatte deltok på språkkurs en gang i uken 
på kveldstid. 

BARNEHAGEÅRET 2015-2016
Interessen økte, og i løpet av noen måneder 
var antallet økt fra 9 til 18 barn. Samtidig 
hadde ikke barnehagene kvensktalende ansatte 
og instituttet kunne bare avsette en ansatt 
til prosjektet. For å sikre kvensk språktilbud 
til familiene som ville ha barn i språkreir i 
Porsanger måtte derfor KI og de deltakende 
barnehagene finne nye metoder, og valget falt 
på verkstedmetoder. Instituttet tok ansvar for 
et to- eller tredagers tematisk verksted hver 
måned, og barnehagene hadde selv ansvar for 
språkstimulerende aktiviteter mellom verkste-
dene. Det ble gjennomført to naturverksteder, 
noen håndverkverksteder, og et historie-, et tea-
ter- og et musikkverksted. Verkstedene ble gjort 
i samarbeid med naturpedagog Gaye Amus, 
historiker Arvid Petterson, kvensk språk- og 
kulturarbeider Tove Reibo, Lakselv Spelle-
mannslag og naturfotograf  Almar Paulsen.

BARNEHAGEÅRET 2016-2017
Etter gode erfaringer med natur-, historie-, 
teater- og musikkverkstedene ville KI og bar-
nehagene jobbe videre med verkstedmetoden, 
og planla ulike eventyrverksteder. Verkstedene 
brukte i hovedsak eventyr som KI hadde 
oversatt til Grom Designs prosjekt Troll i Ord, 
men også et eventyr som var oversatt av Tove 
Reibo. KI oversatte også noen flere eventyr 
etter språkreirets behov. Samtidig fortsatte KI 

med kvenskkursing for de barnehageansatte 
som hadde lært kvensk sammen med barn 
i språkreir og deltatt på språkkurs en gang 
i uken. Alle barnehagene ønsket å få kunn-
skapsløft i kvensk, og etterspurte språkkurs i 
språkreirprosjektet.

BARNEHAGEÅRET 2017-2018
Kvensk institutt startet på nytt språkkursing til 
barnehagelærere høsten 2017 og hadde nå en 
språkreirdag med barn hver uke. Barnehage-
lærerne ble delt i to grupper etter språknivå. 
To barnehagelærere hadde gode kvenskkunn-
skaper, og fikk kurs på avansert nivå (B2) i 
kvensk skriftspråk, kurs to timer hver uke. Tre 
barnehagelærere fikk kurs på begynnernivå 
(A1/A2), heldagskurs en gang hver uke. 
Prosjektet og barnehagene delte lønnskostna-
dene for de barnehageansatte som deltok på 
kursdagene. I denne fasen fikk barna språkreir 
to timer hver uke i alle de tre barnehagene.

BARNEHAGEÅRET 2018-2019
Kvensk institutt og barnehagene fortsatte med 
kursing, men bestemte seg for å fokusere på  
kurset på begynnernivå (A1/A2). Kursdel-
takerne ble nå frikjøpt av kvensk institutt fire 
dager hver måned. Kursukene var det kurs fra 
mandag til torsdag og på fredagene fikk kurs-
deltakerne praktisk øving i språkreirsamlingen. 
Gjennom språkkurset har de barnehageansatte 
fått grunnleggende kunnskaper (A2) i kvensk 
språk, men også ferdigheter i kvensk skriftspråk 
slik at de kan lese høyt (rim, regler, sang og 
eventyr) for barn, og de kan også lese tekster 
som de ikke har språkferdigheter til å forstå. 
Alle de tre barnehagene sendte en ansatt til 
kurset, og prosjektmedarbeideren fra språkdusj 
i Nordreisa deltok også.

Kvensk institutt har fortsatt språkreirsamlinger 
i alle de tre barnehagene en gang hver uke. 
Det er nå 28 barn som deltar i kvensk 
språkreir.

PROSJEKTETS FASER
PLANLEGGING 
Prosjektet Kvensk språkreir startet opp i 
2014. Kvensk institutt begynte planleg-
ging av pedagogisk plan og kursing av 
språkforbilder. Instituttets ansatte besøkte 
språkbadbarnehager i Helsingforsområdet 
for å bli kjent hvordan de har brukt språk-
bad-/språkreirmetoder i praksis. I tillegg 
til å studere svenske språkbad i Finland, 
sammenlignet instituttet forskjellige 
språkreir-modeller som har blitt utviklet 
og tilpasset til lokale språkbehov for maori 
i New Zealand, for hawaisk i Hawaii, for 
enaresamisk i Finland og for sørsamisk i 
Norge. 

Siden prosjektet ikke fikk midler nok til å 
gjennomføre språkbad eller -reir på heltid, 
ble prosjektet tilpasset de ressursene som var 
tilgjengelig. I stedet for å ha kvenskspråklige 
barnehagegrupper eller -avdelinger der 
de ansatte kun snakket kvensk til barna 
hver dag og i alle situasjoner, utviklet KI 
en modell med to-timers kvenske språkreir 
tre ganger i uken. I språkreir-samlingene 
var kvensk hovedspråket, mens de barne-
hageansatte, som ikke kunne språket, også 
brukte norsk som hjelpespråk. Sang og 
eventyr ble sentrale elementer i språkreir-
samlingene. 

NKF sto bak rekrutteringen av språkfor-
bilder til prosjektet og KI tilbød kursing 
til dem. De kvenske morsmålstalende 
språkforbildene hadde jo kvensk som et av 
sine førstespråk, men til daglig bruker de 
alle mest norsk nå. De kunne ikke lese eller 
skrive kvensk, og derfor var det viktig at KI 
kunne gi dem grunnleggende kunnskap i 
kvensk skriftspråk. Samtidig fikk språkfor-
bildene litt kunnskap i flerspråklighetspeda-
gogikk, og de fikk praktisk øving i å bruke 
kvensk i nye sammenhenger, som å synge 
barnesanger, leke med barn og lese eventyr 
på kvensk. Etter kursingen deltok språkfor-
bildene aktivt i språkreirstundene og støttet 
instituttets ansatte i å snakke kvensk. 

Parallelt med planlegging og språkkursing 
jobbet KI med utvikling av læremateriell 
og rekruttering av barn og familier til 
prosjektet. Instituttets ansatte samlet ord og 
utrykk som er nyttig i barnehagehverdagen, 
de oversatte sanger og eventyr, og laget 
en språkreirkasse med dukkeklær, ord- og 
fraseplakater, ordlister og sangkort. For 
å vise fram et eksempel på metoden som 
skulle brukes, hadde instituttets ansatte en 
liten dukketeaterturne med forestillingen 
”Mylvarppi” i alle barnehagene i Porsanger. 
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Rammeplan for barnehagen har vært 
et viktig verktøy for prosjektet Kvensk 
språkreir. Den ga god inspirasjon for plan-
legging av innhold og valg av metoder som 
ble brukt i språkreiret. KI og barnehagene 
valgte å fokusere på de av rammeplanens 
fagområder som skapte trivsel, for å gi 
barna mest mulig inspirasjon til å lære 
det kvenske språket. I tillegg ønsket KI og 
barnehagene å gi barna kunnskap i kvensk 
kultur og tradisjoner. 

De mest sentrale fagområdene i språkreir 
var kommunikasjon, språk og tekst; kunst, 
kultur og kreativitet; natur, miljø og tekno-
logi; og nærmiljø og samfunn. Gjennom 
fagområdet kommunikasjon, språk og tekst 
ble barna introdusert til det nye språket 
kvensk, og fikk også lære at det kan brukes 

som en ressurs i kommunikasjon med 
kvensktalende. De fikk leke med kvenske 
lyder, rim og regler, og fikk utforske språket 
gjennom forskjellige aktiviteter. Barna, og 
også de voksne, deltok på mange språksti-
mulerende aktiviteter med høytlesning og 
fortelling på kvensk. Fagområdet kunst, 
kultur og kreativitet støttet barnas egne 
aktiviteter i kvensk læring. Med sang og 
drama ble de aktører som brukte kvensk 
språk med musikk og rytmer eller med 
teater. Kvensk språkreir tok barna med til 
nærmiljø og natur som ga dem muligheten 
til å lære om kvenske tradisjoner knyttet til 
arktisk natur og bærekraftig ressursbruk. 
Samtidig lærte de om kvenske samfunn der 
deres egne oldeforeldre eller besteforeldre 
vokste opp.

TEMAER OG FAGOMRÅDER 
I SPRÅKREIR

METODER OG AKTIVITETER 
I SPRÅKREIR
I kvensk språkreir i Porsanger var kvensk 
språk det sentrale elementet i alle aktiviteter. 
Selv om ingen av barna kunne språket fra 
før, snakket de kvensktalende voksne rundt 
dem nesten bare kvensk. De norsktalende 
voksne brukte norsk, men var også med 
på å lære kvenske ord og utrykk sammen 
med barna. I språkreirsamlingene sørget 
Kvensk institutt for at det alltid var en 
voksen tilstede som kunne snakke flytende 
kvensk. Da kunne hun eller han sammen 
med språkforbildene bruke kvensk aktivt, 
og de barnehageansatte hjalp barna med 
å forstå språket. Etter hvert lærte barna og 
de norsktalende barnehageansatte mer og 
mer kvensk og kunne bruke enkelte ord og 
uttrykk.

Eventyr er viktig ressurs for barnas 
språkutvikling og stimulerer barnas fantasi 
og kreativitet. Barna i språkreir fikk høre 
mange eventyr på kvensk. Alle eventyr som 
ble brukt i kvensk språkreir var oversatt 
fra norsk, og derfor var de fleste av dem 
allerede kjent for barna. Samme eventyr 
ble brukt flere ganger slik at barna fikk 
bli kjent med dem på kvensk. Eventyrene 
ble knyttet til andre aktiviteter, og ord og 
uttrykk fra eventyrene ble gjentatt i mange 
ulike sammenhenger. Språkreirprosjektet 
resulterte også tre barnebøker på kvensk. 
To av dem ble gitt ut i 2019: Linus kaottaa 
Karhu Rievun og Linus laittaa tomaattivellin. Den 
tredje, Linus ja Karhu Riepu seilathaan, skal gis 
ut i 2020.
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VIISI PIKKU SUORSSAA – SANG 
MED BEVEGELSE
Viisi pikku suorssaa -sangen forteller om fem 
små ender som flyr bakom fjellet for å leke. 
Mamma and ber dem om å komme tilbake, 
men likevel blir en and borte for hvert vers. 
Til sist, når alle endene er borte, reiser 
pappa seg og roper KVAAK, og alle de små 
endene flyr tilbake. 

Dette er en tradisjonell barnesang som 
er kjent i flere kanter av verden. Den ble 
oversatt til kvensk fra finsk og engelsk i 
språkreirprosjektet.

Sangen synges sammen med bevegelser som 
er knyttet til tallene fra en til fem, fjellet, 
bort, det å si kvaak og ordet ”ikke”. Med 
denne sangen lærer barna å telle til fem, 
de lærer forskjellen mellom å si og rope, 
verbene å dra, å komme tilbake og å leke. 
Selv om barna ikke kan ordene i sangen 
med en gang, kan de være med på bevegel-
sene, og etterhvert er bevegelsene med på å 
støtte innlæringen av sangteksten.

Andre sanger, rim og regler som barna 
lærte med forskjellige språkstimulerende 
aktiviteter: Karhu nukkuu (Bjørnen sover), 
Pikku lintu lensi (Fløy en liten blåfugl), Pää, 
olka, polvet (Hode, skulder, knær), Färilaulu 
(Fargesang), Peukalon pukki (Tommelfinger) 
og Minun kroppi (Min kropp), Bää, bää karitta 
(Bæ, bæ, lille lam) og sanger fra albumet 
Elävät ja elläimet: Karhut marssithaan (Bjørnene 

marsjerer), Karhuu menen pyytämhään (Jeg skal 
ut på bjørnejakt), Ei ole mulla maapruukii (Å, 
jeg har ingen bondegård)

KOLME PUKKII PRUUSII – DE TRE 
BUKKENE BRUSE
De tre bukkene bruse er et av de mest 
populære eventyrene blant barna i barne-
hagealderen. Mange barn kan eventyret 
utenat, og ofte blir historien i eventyret 
også et tema i barnas lek. Språkreirbarna 
i Porsanger ble først introdusert til Kolme 
pukkii pruusii og deres virkelighet med brua, 
fossen, trollet og setra. Barna lærte fraser 
som gjentas i eventyret, og de kunne delta i 
høytlesningen med å ta på seg rollen som en 
av bukkene eller trollet: ”Mie tulen ja otan 
sinun” (jeg kommer og tar deg) eller ”Älä 
ota minnuu” (ikke ta meg). Etter å ha hørt 
eventyret lagde barna sine egne bukker, troll 
og bruer.

Sangen om bukkene Bruse ble også gjen-
diktet på kvensk. Barna sang på kvensk og 
brukte bukkene og bruene som de hadde 
laget som scene for sangen eller eventyret. 
KI oversatte dette eventyret og flere andre 
til språkverktøyet Troll i Ord. Språkverk-
tøyet inneholder både konkreter og digitale 
verktøy som språkreirprosjektet kunne 
bruke.

Sangen om bukkene Bruse ble også gjen-
diktet på kvensk. Barna sang på kvensk og 
brukte bukkene og bruene som de hadde 

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER

Språkreiraktivitetene ble planlagt utfra 
barnas forutsetninger. Det var viktig for 
de språkstimulerende aktivitetene at det 
sentrale innholdet ble gjentatt med mye 
variasjon. I begynnelsen var det hovedfokus 
på å introdusere kvenske lyder og gi barna 

mulighet til å utvikle ferdigheter nok til å 
kunne forstå noen sentrale ord og fraser. 
Fordi barn i barnehagealder er veldig 
kroppslig aktive, var det også viktig å bruke 
mye bevegelse, blikk og mimikk. 
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BUGØYNES.

NATURVERKSTED BLE ARRANGERT 
I SPRÅKREIR.



laget som scene for sangen eller eventyret. 
KI oversatte dette eventyret og flere andre 
til språkverktøyet Troll i Ord. Språkverk-
tøyet inneholder både konkreter og digitale 
verktøy som språkreirprosjektet kunne 
bruke.

Eventyr i språkreir: Kultahyksi ja kolme 
karhuu (Gullhår og de tre bjørnene), 
Korppi ja riikinkukko (Ravnen og påfuglen), 
Stallu jouluaattona (Stallo på julaften), Suutari 
Dratewka (Skomakeren Dratewka) og Kitsi 
joka oli oppinu räknäämhään kymmenheen (Geite-
killingen som kunne telle til ti).

SE PIKKU MYLVARPPI – DEN LILLE 
MULDVARPEN DUKKETEATER
Mange år før språkreirprosjektet startet, 
hadde KI sammen med kvenske morsmåls-
brukere i Børselv oversatt Den lille Muldvar-
pen som ville vite hvem som hadde bæsjet på hodet 
hans til kvensk. Til språkreiret lagde KI en 
dukketeaterversjon av boka. Kvensk insti-
tutts ansatte spilte dukketeater for barna, og 
etter hvert fikk barna hjelpe til med de ulike 
dyrerollene. De minste barna fikk imitere 
dyrelydene, mens de litt større fikk hjelpe til 
med dyrenes ord og fraser.

Barna dramatiserte også andre eventyr, som 
for eksempel Geitekillingen som kunne telle til ti 
og Kolme pukkii pruusii.

LINNUT – NATURVERKSTED MED 
FUGLER
Mange sanger og eventyr som ble brukt 
i kvensk språkreir handler om naturen. 
Gjennom sangene og eventyrene lærte 
barna kvenske ord for dyr, planter og land-
skap. Sammen med lærer og naturfotograf  
Almar Paulsen dro språkreiret på fugletur til 
Stabbursnes natursenter. Paulsen er kvensk-
talende, og sammen med språkforbildene 

kunne han fortelle språkreirbarna om den 
lokale naturen, og spesielt om trekkfugler, 
på kvensk. Barna fikk observere fugler i 
naturen. De fikk ny kunnskap om lokale 
arter i naturen og samtidig fikk de lære om 
det på kvensk.

Språkreirsamlinger med tema natur, dyr, 
planter: utforske snøen i ulike former, lage 
bjørnehi om høsten og finne det frem igjen 
om våren, gå på tur i skogen for å finne og 
samle forskjellige farger, og gå på tur i fjæra 
for å lage steinbygda (tilknyttet barnebøkene 
om Kummitus ja Tähtipoika).

VILLA JA KÄSITYÖT – ULL OG 
HÅNDVERK
Kvener har drevet med arktisk jordbruk 
i Finnmark siden 1700-tallet, og sauen 
har vært et viktig husdyr for dem. Sauen 
kunne gi folk både mat og klær. I kvensk 
språkreir hadde vi to verksteder om sau, ull 
og bondegård. Barna karet selv ull og tovet 
den rundt en stein, slik at det ble en sau, og 
lagde fjøs av en pappeske. Barna ble kjent 
med tradisjonelle håndverk som ble laget av 
ull.

KO KVÄÄNIT VAJELETHIIN 
RUIJHAAN – KVENSK HISTORIE
Kvener kom til Norge fra Nord-Sverige 
og Nord-Finland. De har røtter i et stort 
område på Nordkalotten, der kvener har 
bodd sammen med samisk, svensk, norsk, 
tornedalsk og finsk befolkning. Kvenenes 
vandring til Nord-Norge er en historie som 
kvensk språkreir ville formidle til barna 
allerede i barnehagealder. 

Sammen med historiker Arvid Petterson og 
Porsanger museum, arrangerte Kvensk in-
stitutt et verksted for barna. Kvensk institutt 
lagde store kart over Nordkalott-området. 
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Barna gikk, bokstavelig talt, over kartet fra 
Tornedalen sammen med Arvid Petterson, 
samtidig som han fortalte den kvenske 
fortiden. Porsanger museum viste fram 

gamle gjenstander som støttet Pettersons 
fortelling. KI lagde også en tidslinje over 
kvensk historie, med bilder som barna hang 
opp på en tråd. 



Barn i barnehagealder lærer fremmedspråk 
forholdvis fort. De tilegner seg nye ord 
og utrykk lett i hverdagslige situasjoner 
der språket er i bruk. Musikk og andre 
kreative aktiviteter er også en god arena for 
å introdusere språk. I kvensk språkreir har 
barna lært mange ord, enkelte utrykk og 
mange sanger. Barnas foreldre som deltok 
på språkkurs lærte det samme som barna, 
og i mange familier har foreldrene og barna 
begynt å bruke kvenske ord og fraser til 
daglig.

Mange av språkreirbarna har besteforeldre 
eller andre eldre slektninger som lærte 
kvensk som barn. Etter at de begynte på 
skolen ble de ikke oppmuntret til å bruke 
kvensk, og mange av dem har senere ikke 
pratet kvensk med andre enn eldre slekt-
ninger eller andre kvensktalende på deres 
egen alder. Kvensk ble et stigmatisert språk 
under fornorskingsprosessen og mange 
har opplevd skam over sin kvenskspråklige 
bakgrunn. Kvensk språk var noe som man 
ikke ville overføre til de neste generasjone-

ne. Kvensk språkreir ble en viktig arena for 
å få de eldre språkbrukerne til å ta kvensk 
språk i bruk igjen sammen med småbarn. 
Mange barn begynte aktivt å prøve ut 
sine nye språkkunnskaper i samtale med 
kvensktalende besteforeldre eller andre 
eldre slektninger. Sangene som barna lærte 
i språkreir har blitt en felles sangskatt for 
språkreirbarna, foreldrene og besteforeldre-
ne deres.

Kvensk språkreir har skapt en ny interesse 
i kvensk språk i Porsanger. Det har spredt 
glede og har fått mange til å ta første steg 
tilbake til kvensk kultur og språk. Mange 
språkreirfamilier utrykker sin kvenske 
identitet og tilhørighet med stolthet, og 
vil gjøre sitt beste for å bevare språket og 
kulturen som så lenge har vært truet. Etter 
to år i prosjektet, opplevde Bærtua barne-
hage en voksende interesse blant foreldrene 
om at barna skulle lære seg enda mere 
kvensk, og høsten 2018 åpnet de en egen 
kvensk avdeling, som et direkte resultat av 
språkreirprosjektet.

PROSJEKTETS RINGVIRKNINGER
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VI TEGNER PORSANGERFJORDEN 
TIL HISTORIEVERKSTED I KVENSK 
SPRÅKREIR.

SPRÅKFORBILDENE LIV ANNIE OG 
SONJA MAGNHILD HJELPER BARNA 
I SPRÅKREIR MED TOVING.

ANNA-KAISA STYRER BARN PÅ 
INNSPILLING AV BARNECD:EN 
”ELÄVÄT JA ELLÄIMET” (2019). 

PINNEDYRENE ER LAGET TIL EN 
DRAMATISERING AV EVENTYR. 

https://www.youtube.com/watch?v=jTbKZBiZyU8&list=OLAK5uy_nZ1Bxgr_kx_WbqNxrthBab3mA4yqejXRk
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TANKER VIDERE
Prosjektet Kvensk språkreir hadde som 
hovedmål å skape en ny språkarena i 
barnehager i kvenske områder. En viktig 
del av dette arbeidet var å fremme kvensk 
læring og opprette tilknytning til kvensk 
språk og kultur, spesielt til de barna som 
har familie med kvensk bakgrunn. Kvensk 
språkreir ville hjelpe kvenske barn og deres 
foreldre med å bevare deres arvespråk, som 
ellers er i veldig utsatt situasjon. Prosjektet 
ville gi barna og deres foreldre muligheten 
til å lære kvensk. Det fins ellers ikke mange 
sosiale kontekster for dem å tilegne seg 
kunnskap i språk som er veldig usynlig i 
dagens samfunnet.

Språkreirprosjektet har vært en berikelse 
for mange familier i Porsanger. De har 
savnet et kvensk språkmiljø, et sted der 
det var naturlig å snakke det språket som 
deres foreldre og besteforeldre brukte. 
Språkreirprosjektet har vist frem dette 
savnet, og jobbet systematisk og målbevisst 
for å utvide og utvikle språkstimulerende 
aktiviteter i barnehagene. Aktivitetene har 
også spredt seg til andre sosiale arenaer, folk 
har blitt oppmuntret til å begynne å studere 

kvensk, og til å bruke kvensk mer aktivt i 
flere språkarenaer, også offentlig.
Prosjektet Kvensk språkreir var ment som 
et pilotprosjekt for et større prosjekt som 
kan gi barna enda sterkere språkferdigheter, 
og gi dem muligheten til å bli funksjonelt 
tospråklig. Prosjektet hjalp barna til å lære 
noen kvenske ord, fraser og utrykk, og 
barnehagene i Porsanger har fått viktige 
læringsarenaer for å introdusere kvensk 
språk og identitet til kvenske barn, men det 
kreves en mye større innsats for å kunne 
oppnå funksjonell tospråklighet.

Prosjektet viser at kvensk språk trenger 
mye mer støtte og ressurser - på mange 
områder. Kvensk institutt jobber akkurat nå 
med læremidler som kan brukes i kvensk 
undervisning i barnehager. Kvensk språk-
senter i Varanger og Halti kvenkultursenter 
jobber med kvensk i barnehager. Interessen 
for kvensk har vokst i hele Nord-Norge, og 
flere kvenske småbarnsforeldre har utrykt et 
ønske å få kvensk barnehagetilbud som kan 
gi barna mulighet til funksjonelle tospråk-
lighet.
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