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Strategi for kvensk 
språk 

         Nordreisa høsten 2012 

Dette strategidokumentet legger føringer for hvordan vi skal nå vår målsetning;  

Halti kvenkultursenter IKS skal fremme kvensk språk og kultur, og være et kompetansesenter 

for Nord- Troms spesielt, og Troms generelt.  
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Om Halti kvenkultursenter IKS 
Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, 

Skjervøy og Lyngen, samt Troms fylkeskommune.  

Halti kvenkultursenter IKS har som formål å: 

- Bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord- Troms, behersker det kvenske 

språket 

- Dokumentere og formidle kunnskap om den kvenske befolkningen 

- Arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes 

- Synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng 

- Bidra til kursvirksomhet i kvensk språk, kultur, håndverks- og næringstradisjoner 

- Bidra til at den kvenske befolkning kjenner sin historie og sine røtter 
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- Arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med 

grunnlag i kvensk kultur og historie i kommunene i Nord- Troms 

- Skape samarbeid mellom den kvenske befolkning på Nordkalotten, samt mellom den 

kvenske befolkning og andre minoriteter 

Kvenkultursenteret skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og revitalisere 

kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske befolkningen i Nord-

Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens historie og bakgrunn skal 

skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og næringsvirksomhet i alle 

kommunene i Nord-Troms. Kvenkultursenteret skal både drive tradisjonell formidling av 

kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med den kvenske kulturen og 

lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk språk, kultur og tradisjoner. 

Et viktig mål for Halti kvenkultursenter IKS er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle 

sammenhenger.  

 

Grunnlaget for språkarbeidet ved Halti kvenkultursenter IKS 
Grunnlaget for vårt språkarbeid, ligger først og fremst forankret i vår selskapsavtale der det 

fastslås at vi skal ”bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord- Troms, behersker det 

kvenske språket”.   

En definisjon på kvener, er folk med finsk-ugrisk språk- og kulturbakgrunn som har flyttet til 

Norge før 1945, og deres etterkommere, under forutsetning at denne bakgrunnen oppleves 

som relevant.  

Det er vanskelig å si hvor lenge kvenene har vært bosatt i Nord-Troms, men dokumentert 

bosetting er fra 1500- tallet. Kvensk språk er altså et muntlig språk med svært lang historie 

hos oss. Språket er nært beslektet med nordfinske dialekter og meänkieli i Tornedalen.  

Kvensk språk ble anerkjent som et eget språk av regjeringen i 2005. 

Språk er mer enn ett sett bokstaver, lyder og tegn som settes sammen etter bestemte regler, 

med det mål å kommunisere med andre. Språk er også bærer av språkgruppens 

tradisjonskunnskap, kollektive verdier og verdensbilde. Språk benyttes for å kommunisere 

følelser og strukturere tanker. Språk er et av de mest sentrale trekk ved en kultur, og uten 

språket mister man også noe av den kulturelle kompetansen.   

Det kvenske språket er i dag svært truet. De eldre språkbærere dør uten at språket er videreført 

til neste generasjon. Dette er som følge av en lang fornorskingsprosess der kvenene har blitt 

assimilert i storsamfunnet.  I store deler av Nord-Troms var kvensk språk like vanlig som 

norsk og samisk for 3-4 generasjoner siden. Nå er det nesten ingen språkbrukere igjen.  

Annika Pasanen sier på Kvensk institutts hjemmesider at «Det er meget vanlig at den er den 

første eller andre majoritetsspråklige generasjonen som begynner å søke etter sine egne 

røtter, å bearbeide traumene fra språkbytte samt å kjempe for gjenoppliving av språket.» 
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For kvensk i Nord-Troms ser vi at dette stemmer. Selv med generasjonsbrudd i 

språkopplæringen, ser vi at interessen for kvensk i dag vokser. Holdningene i samfunnet er i 

ferd med å endre seg til en allmenn forståelse og aksept for at kvensk er en del av vår 

kulturarv og historie.  

Revitalisering er bevisst styrking/gjenoppliving av et trua språk. I revitaliseringsprosesser 

forsøker man å bremse språkbyttet fra minoritetsspråk til majoritetsspråk og samtidig starte et 

omvendt språkbytte der man bruker minoritetsspråket på majoritetsspråklige arenaer som i 

familier, barnehager, skoler, media osv. I Nord-Troms og Troms er det få som har kvensk som 

førstespråk. Når man snakker om morsmål som ett av flere språk man identifiserer seg med, er 

nok andelen noe større, men fortsatt lav. I beste fall kan man si at potensialet for resultater av 

revitaliseringsarbeid er stort. 

Kainun institutti - Kvensk institutt er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur har fått i 

oppgave fra Kirke- og kulturdepartementet å etablere og drifte et språknormeringsorgan for 

kvensk språk. Siden kvensk hovedsakelig har vært, og er, et muntlig språk, er det viktig å 

utarbeide verktøy og lage strategier som kan ivareta språket og dets egenart i skriftlig form. 

Normering av kvensk skriftspråk er svært viktig også for å kunne videreføre språket til 

kommende generasjoner. Kvensk institutt sier; ”En normering i ordets strenge forstand, er 

det ikke snakk om. Dette nye skriftspråket tar sikte på å fremme de grammatiske trekkene som 

er felles i de kvenske dialektene, samt å sidestille de trekkene ved språket som oppfattes som 

sterke identitetsmarkører i de enkelte områdene. Hovedmålet med skriftspråknormeringen er 

ikke at språkbrukerne skal forholde seg til et nytt språk, men at skriftspråket skal kunne 

fungere som en støtte og et redskap til å styrke talespråket.” (Pasanen, 

www.kvenskinstitutt.no) 

Som en offentlig institusjon mener vi at det er vårt ansvar å støtte opp, og være med å løfte 

dette arbeidet videre. Vi anerkjenner normeringsprosessen og forholder oss til de vedtak 

Språktinget gjør i forhold til det kvenske skriftspråk.  

 

Mål for Halti kvenkultursenter IKS 
Halti kvenkultursenter IKS skal, som et regionalt senter, drive regionale språktiltak. Vi skal 

drive voksenopplæring og opplæring rettet mot barn, holdningsskapende arbeid, formidle og 

dokumentere kunnskap om kvenene, synliggjøre og øke tilstedeværelse av språket, drive 

kursvirksomhet, arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner 

overholdes, og skape samarbeid mellom ulike aktører.  I dette arbeidet vil vi bruke ulike 

innfallsvinkler som visualisering og synliggjøring av språket, informasjonsformidling, 

undervisning og skape kvenskspråklige arenaer. Vi skal være en pådriver, tilrettelegger og 

koordinerende for andres språktiltak i regionen, og bidra til distribuering av språkmateriell.  

En av forutsetningene for å ville lære et språk, er gode holdninger til språket; både egne, 

nærmiljøet og samfunnets. Derfor er vårt holdnings- og opplysnings-, kultur-, og 

formidlingsarbeid viktig for språkopplæringen. Vi har som mål at alle skal lære kvensk språk 
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på frasenivå, og å bidra til å tilrettelegge, for de som ønsker, bedre muligheter for å bli 

flerspråklige.  

 

Kvenske dialekter i Nord-Troms 
Alle kvenske dialekter er først og fremst svært like. Så er det variasjoner som gjør at man kan 

definere dem som litt forskjellige likevel. I Nord-Troms finner vi ulike dialekttyper, og det er 

ikke vanntette skott mellom disse. Dialektforskjeller blir til på grunn av geografi, påvirkning, 

relasjoner og samhandling. 

Kvensk språkting har valgt tre dialektformer for normering; Elvedalsdialekter, 

Varangerdialekten og Porsanger/Nordreisa dialekten. Språktinget arbeider med et romslig syn 

på dialektvariasjonene, og alle dialekter er «lovlige» å bruke. De tre variantene passer alle for 

Nord-Troms regionens variasjoner.  

Halti kvenkultursenter IKS har valgt å bruke Nordreisa- varianten som utgangspunkt for det 

skriftlige materialet vi produserer. Varianten skal være mest mulig tilpasset dialektformer i 

Nord-Troms. Ved kurs og i annen muntlig fremstilling, vil vi vise til variasjonene ellers i det 

kvenskspråklige landskapet i Nord-Troms, og i muntlig bruk av språket er det selvfølgelig 

valgfritt hvilken dialekt man velger.  Vi vil også arbeide for å dokumentere 

dialektvariasjonene og terminologi i regionen, både av historisk interesse og slik at nye 

språkbrukere kan velge å tilrettelegge sitt kvenske språk ut fra sin egen lokale variant. I dette 

arbeidet vil samarbeidet med lokale aktører som foreninger og språksentre være sentralt.  

  



6 
 

Tiltak for kvensk språkarbeid 

 

Kompetansehevende tiltak 
Kompetansehevende tiltak innenfor kvensk språk innebærer styrking av kvensk på alle nivåer 

i samfunnet, med målgrupper fra barnehagebarn til eldre, fra privatpersoner til institusjoner. 

Synliggjøring av kvensk skriftspråk i offentlige sammenhenger er svært viktig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteplasser og kvenskspråklige arenaer 
For at kvensk skal være et levende språk i regionen, behøves ikke bare opplæring, men også 

arenaer der språket er relevant og kan brukes og utvikles. Det er sentralt for revitalisering at 

det kvenske gjøres mer relevant. Det skal legges til rette for kulturelle, språklige og sosiale 

møteplasser for den kvenske befolkningen. Vi vil arrangere og initiere møteplasser som er til 

nytte for kvensk språk og kultur. Eksisterende språkarenaer må opprettholdes og 

videreutvikles, og det må legges til rette for at det etableres nye.   

 

 

 

 

Tiltak: 

• Regionale innføringskurs i kvensk  

• Regionale nybegynnerkurs i kvensk   

• Regionale videregående kurs i kvensk  

• Utvikling av læremidler  

• Tiltak i barnehager og kulturskoler 

• Kurs 

• Seminarer 

• Konferanser 

• Foredrag 

• Støtte opp om navnesaker og skilting på kvensk, samisk og norsk. 

• Bidra til kvensk tekst og innhold til offentlig bruk 

• Utgi informasjonsmateriell om kvener og kvensk 
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Rekrutteringstiltak 
Det er viktig å rekruttere kvenske språkarbeidere i regionen. Ved å satse mot kulturskoler og 

barnehager kan unger motiveres til å velge kvensk og finsk i skolen. Kvensk må være 

morsomt for barna, med spennende tiltak de er interesserte i. Det må skapes arenaer for barn 

og unge der det kvenske er relevant. Kvensk må være relevant også utenfor klasserommet. 

Voksenopplæring gjør at voksne kan benytte seg av språket i jobben de allerede har. Videre 

motiveres de til å lære mer, og har potensial for å jobbe direkte med språkopplæring.  

Synliggjøring av kvenske arbeidsplasser er viktig for rekrutteringen. Vi merker en økende 

vilje fra kvenene til å undervise barn og voksne. De fremtidige lærere og kursholdere, har 

hovedsakelig lært språket gjennom kurs og studier, og er ikke opprinnelige morsmålsbrukere. 

Satsingen ovenfor barn og voksenopplæring blir derfor like viktige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læremidler 
Det finnes få læremidler i kvensk per i dag, og utvikling av nye læremidler er en viktig 

oppgave.  Halti kvenkultursenter IKS skal lage læremidler tilpasset ulike grupper. 

 

 

Tiltak: 

• Festival 

• Kulturkvelder 

• Andre kulturarrangement 

• Språkkafeer  

• Sanggrupper 

Tiltak: 

• Fortsette og intensivere opplæringsarbeidet mot barnehager, kulturskoler og skoler 

• Bidra med rekruttering av kvensklærere og læremateriell 

• Bidra med informasjon om kvensk språk, kultur og historie til elever som velger finsk 

• Rekruttere barn og unge til representasjonstiltak og annet 

• Samarbeide med næringsaktører som har grunnlag i kvensk språk og kultur 

• Arrangere, initiere og samarbeide om tiltak rettet mot barn og unge 
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Formidling og dokumentasjon 

Det er viktig å være synlige i vårt arbeid. Synliggjøring av det kvenske er ikke bare positivt 

for kvenene selv, men også for holdninger og kunnskapsløft i majoritetsbefolkning og 

samfunnet generelt. Med et mål om å være synlige på formidling, og fremme det kvenske som 

en naturlig del av alle samfunnsfelt, ser vi at befolkningen oppfatter det kvenske som mer 

åpent, og noe som angår også dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettverksbygging og samarbeid 
For Halti kvenkultursenter IKS er samarbeid med andre regnet som en av de mest sentrale 

faktorene for å nå våre mål. Kommuner, fylkeskommuner, sentrale myndigheter, kvenske 

organisasjoner og institusjoner, kvenske lokallag, museer, næringsliv, samiske og andre 

institusjoner, festivaler, skoler, barnehager, kulturskoler, bibliotek osv. er blant våre 

samarbeidspartnere.    

Kvensk institutt er vår fremste samarbeidspartner på språksiden. Vår samarbeidsavtale 

formaliserer samarbeidet, og sier bl.a. at ”Partene skal samarbeide om å utvikle 

revitaliseringstiltak for å styrke det kvenske språkets stilling i Nord-Troms. Halti 

kvenkultursenter IKS arrangerer språktiltak i Nord- Troms, og i samarbeid med Kvensk 

institutt legger til rette for at Nord-Troms dialekter synliggjøres i lokalt læremateriell og 

læreplaner. Kvensk institutt bistår til språkarbeidet og sikrer at språktiltak følger kvensk 

normering og grammatikk.” 

Tiltak: 

• Utarbeidelse av plakater og annet språkrelatert materiell for barnehagebarn 

• Videreutvikling av kvenskkurs 

• Utvikle læremidler for elever i grunnskolen og videregående skole 

• Utgivelser rettet mor barn og unge 

 

Tiltak: 

• Dokumentere tradisjonskunnskap 

• Samle inn terminologi fra ulike samfunns- og næringsområder 

• Gjøre opptak og samle inn opptak av de ulike kvenske dialektene i Troms 

• Samle inn og formidle kunnskap om kvenske kulturminner i regionen 

• Produksjon og reproduksjon av materiell som omhandler kvensk 

• Være aktiv på digital formidling 
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Vi ønsker språksamarbeid med flere aktører, under forutsetning at kvensk lære- og skriftlig 

materiell er normert i henhold til en av de tre variantene vedtatt av Kvensk språkting.  

Vi ønsker også språksamarbeid med aktører som jobber med samisk språk, da vi står ovenfor 

felles utfordringer, målgrupper og regionalt område.  

Det er også viktig å beholde og videreutvikle det internasjonale samarbeidet, spesielt med 

språk- og kulturmiljøene i Tornedalen. Her er utveksling av språkkunnskaper, kulturtiltak og 

generelle erfaringer fra revitaliseringsarbeid sentralt.  

 

 

 

Tiltak: 

• Utvikle og forsterke samarbeid  gjennom kompetanseutvikling, tiltak og prosjekter 

• Søke flere samarbeidspartnere på alle områder 

 


