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Abstrakt  

The purpose of this study is to find out about meänkieli teachers' attitudes towards the 

lanugage they are teaching. This interview study is concentrated on three main issues, 

education, attitudes and the future of meänkieli. The teachers seem to be positive towards 

their work, even though there are a lot of issues that need to be improved, for example the 

lack of textbooks. The attitudes of the surrounding environment seem to be more positive the 

futher away one gets from the area where meänkieli is mainly spoken. The teachers are 

hopefull but hesitant about the future of meänkieli and its preservation for the future 

generations.  

 

Nyckelord: minoritetsspråk, meänkieli, lärarperspektiv, flerspråkighet, 

undervisning, språkattityder 
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1 Inledning  

Meänkieli är ett språk som har funnits långt innan det fick sin officiella status. Det 

är ett eget språk, även om det länge betraktades som en dialekt. Tornedalingarna har 

således även en egen kultur att vara stolta över. De flesta meänkielitalare kan 

svenska. Kodväxling mellan meänkieli och svenska är en vardaglig företeelse i 

Tornedalen. 

Sverige har länge varit flerspråkigt och mångkulturellt. Här erkänns fem olika 

nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och 

deras språk jiddisch, romani chib, samiska, finska samt meänkieli. Gemensamt för 

nationella minoriteter är att de har levt och bebott Sverige under lång tid samt att de 

har antingen en egen religiös, språklig eller kulturell identitet och en vilja att behålla 

det (Länstryrelsen i Stockholm 2016). 

Enligt Europarådets ramkonvention som ratificerades i Sverige 2000 gick Sverige 

med på att skydda sina nationella minoriteter och deras språk.(SÖ 2000:2). Detta 

stärktes även i en senare lagstiftning som tillkom 2010 där man ville motverka 

diskrimineringen samt stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande 

(Proposition. 2008/09:158).  

Enligt lagstiftning ska alla minoritetsspråk behandlas lika, men trots det finns det 

vissa skillnader. Man ska bland annat kunna använda finska, samiska och meänkieli 

i kontakt med svenska myndigheter i de kommuner som har en stor andel av 

samiska, meänkieli- eller finsktalande. Kommuner som ska erbjuda denna service 

kallas för förvaltningskommun/område. Förvaltningsområde för språket är en 

särskild region, där invånarna i den regionen kan använda sitt språk i 

myndighetskontakter, förskolor och skolor. I dag finns det förvaltningsområden för 

samiska, meänkieli och finska. En kommun eller region kan vara 

förvaltningsområde för flera språk.  

Med andra ord, i kommuner som är förvaltningsområde för ett eller flera nationella 

minoritetsspråk och som har medborgare som tillhör dessa grupper, har utökad rätt 

till sitt språk.  Man har till exempel rättigheten att få finsk, samisk eller meänkieli 

språkig barnomsorg och äldrevård delvis eller helt på sitt minoritetspråk. Dessa 

förvaltningskommuner styrs enligt lagstiftningen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk (SFS 2009:724).  

För de som bor i kommuner som inte är förvältningskommun gäller inte den 

utökade rätten eller möjligheten till språket. Man kan ändå få undervisning i språket 

ett par timmar i veckan även om det bara finns en elev.  

I skolvärlden betyder lagstiftning av minoritetsspråk att barnets utveckling av en 

kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats på förskolan eller annan 

pedagogisk verksamhet (Skollagen 2010:800 kapitel 25) ska kommunen erbjuda 
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barn, om vårdnadshavare så begär, plats i en sådan verksamhet där hela eller delar 

av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.  

Nationella minoritetsspråken har en särställning i skollagen i relation till övriga 

minoritetsspråk. Det krävs till exempel inte grundläggande kunskaper och inga krav 

på ett visst antal elever för att kommunen ska erbjuda språket. Samiska har även 

egen skolform, Sameskolan, som har en egen läroplan. Alla minoritetspråk på 

gymnasiet kräver goda kunskaper men inte att det ska finnas ett antal elever för att 

få undervisning. Goda kunskaper bevisas genom prövning i det aktuella språket. 

Lagstiftningens ambition är att stödja utvecklandet och bevarandet av de fem 

nationella minoritetsspråken. Grundtanken är att kunna revitalisera språket. Med 

språkrevitalisering menar man en process där ett hotat språk medvetet återupplivas 

och bevaras för framtiden. Denna process kan pågå i flera generationer. Målet är att 

vända på språkbytesprocessen, dvs. förhindra att det hotade språket byts ut med ett 

annat språk, och öka antalet språkutövare samt domänerna (områdena) där språket 

kan användas (Scheller 2011). 

Skollagen talar om likabehandling och nationella minoritetsspråkets speciella 

ställning i barnomsorg och skolvärlden. Hur fungerar detta i praktiken? Utifrån min 

bakgrund som modersmålslärare i finska och meänkieli är jag intresserad av hur 

nationella minoritetspråk ges möjlighet i barnomsorgen och i undervisningen utifrån 

lagstiftningens ambition 

Jag vill undersöka hur undervisningen i meänkieli är utformad samt hur språkets status 

uppfattas av dem som undervisar i modersmålet. Tidigare forskning har varit inriktad 

mot elevernas attityd gentemot undervisning i modersmålet. Min ambition är att vända 

perspektivet och utgå från undervisande lärares syn. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 Syftet med detta arbete är att undersöka hur några meänkielilärare ser på språket de 

undervisar i och hur ser deras undervisning ut. Uppsatsens mål är att ta reda på hur 

de som undervisar meänkieli ser på framtiden, eventuella utvecklingsmöjligheter 

samt svårigheter. 

 Mina frågeställningar är:  

• Hur beskriver meänkielilärarna sin undervisning och vilka 

utvecklingsmöjligheter samt svårigheter har de mött?  

• Hur ser meänkielilärarna på sitt arbete och språkets ställning i samhället? 

• Vilka är lärarnas framtidsvision för minoritetsspråkundervisning?
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2 Bakgrund 

2.1 Meänkieli och dess historia 

Historiskt kan tornedalsfinskan, idag officiellt meänkieli, ses som en finsk dialekt 

som talas på båda sidorna av Torne älv med omnejd. Den är alltså ett finsk-ugriskt 

språk som har varit det dominerande språket i svenska Tornedalen ändå från tidigt 

medeltid (Wande 2007:124). 

Redan under 1100- talet befolkades nedre delen av Torne älvdal av västfinnar och 

karelare (Winsa 1996:138). Därför har meänkieli öst finska eller karelska drag 

(Wande 2007:124). 

Tornedalen har länge fungerat som en central mötes- och handelsplats i 

Nordkalotten. Flerspråkighet har alltid varit en naturlig del av vardagen i området. 

Meänkieli har rötterna i finskan och svenskan. De flesta äldre orden i meänkieli 

kommer från finskan. Till dem hör ord som har med hemmet och huset att göra. När 

utveckling nådde trakterna och näringslivet började växa, räckte inte de finska 

orden till och man fick ta in svenska lånord. Till exempel piili, som betyder bil, är 

ett exempel av ett svensk låneord(Kenttä & Pohjanen 1996: 128). 

Fram till 1809 när gränsen mellan Sverige och Finland drogs längs Torne älvdal var 

kulturen enhetlig och homogen. I språkligt hänseende fortsatte även svenska 

Tornedalen vara i huvudsakligen finskspråkig efter gränsdragningen(Wande 

1996:235).  

Avgörande var 1880- talets bestämmelse av statsskolor där svenska staten införde 

sin språkpolitik. Skolorna fick så kallade statsbidrag på villkor att undervisningen 

helt skulle äga rum på svenska. Detta införde den svenska kulturen och det svenska 

språket till Tornedalen. Svenskan var det enda rätta modersmål för alla barn som 

levde i Sverige (Huss1999:82). Trots nationalistiska tankar, levde tornedalsfinska 

vidare. Svenskan blev det officiella livets språk, framför allt i skolan och den 

administrativa världen. Finskan blev det informella sammanhangens språk som 

talades mest hemma. Attityderna till språket ändrades. Finskan som länge hade varit 

dominerande hos tornedalska befolkningen, möts av negativa attityder (Wande 

1996: 235).  

Finskan hade varit förbjuden i skolorna till 1960 och många vuxna hade, och har 

fortfarande, en minnesbild av att bli straffad som barn när man glömde denna regel. 

Även om skolan inte hade lyckats att göra denna generation till helt enspråkiga 

svenska talare, gav den ändå resultat. Många vuxna som blev förbjudna att tala 

finska i skolan valde att prata svenska med sina barn (Huss 2003:226). På detta vis 

blev övergång från finska till svenskan ett vanligt fenomen för tornedalska familjer. 

Många föräldrar talade finska sinsemellan men med barn pratade man svenska. 

Under tiden blev finska varianten som pratades i svenska Tornedalen och finskan 
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som pratades i Finland mycket annorlunda och man började prata om två separerade 

varieteter.  

Enligt Elenius inleddes i slutet av 1950-talet en liberalisering av språkpolitiken mot 

samerna och tornedalingarna(Elenius 2007:73). Välutbildade personer från 

minoriteternas eget ursprung började arbeta för att stärka sin egen kultur. En viss 

påverkan hade säkerligen FN- organet Unesco som förordade undervisning i skolan 

på modersmålet (Elenius 2007:73).  

Winsa (1996:136) påstår dock annorlunda. Enligt honom ökade intresset för 

språkliga minoriteter i de flesta västeuropeiska länder på 1960-talet. Nyfikna 

lingvister och pedagoger ville undersöka de språksociologiska förhållandena i 

periferin dvs. kulturellt avskilda områden som Tornedalen. Resultatet av dessa 

undersökningar ledde till termen halvspråkighet, som symboliserade 

tornedalingarnas språkliga färdigheter. Innebörden av denna term var att 

tornedalingarna varken behärskade finska eller svenska fullständigt.  

Från 1970 fick tornedalingarna börja delta i hemspråksundervisningen. På denna tid 

var varieteten som lärdes ut standardfinskan, inte den lokala varianten. Många 

elever avbröt sina studier i hemspråket av skälet att de upplevde distansen mellan 

finskan som undervisades och sitt eget hemspråk att vara för stor (Wande 

1996:238). 

Under 1980-talet har halvspråkighetsteorin begravts och attityderna i språkfrågan 

har i hög grad förändrats och man ser det numera som önskvärt att bevara och 

stärka meänkielis ställning i området. I början av 1980-talet grundlades även 

föreningen STR-T (Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset) av 

tornedalingar som ville utveckla den lokala kulturens möjligheter. 

 År 2000 beviljades tornedalingarna status som nationell minoritetsbefolkning och 

språket meänkieli erkändes som ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. 

Idag talas meänkieli huvudsakligen i Haparanda, Övertorneå och Pajala kommuner, 

men också delar av Kiruna, Gällivare och Kalix kommun. Antalet talare i dessa 

kommuner brukar uppskattas till 25 000–60 000. För hela Sverige kan antalet 

uppskattas till cirka 75 000 (Institutet för språk och folkminne 2016).

 

2.2 Minoritetsspråk som modersmål 

Sverige ratificerade år 2000 den europeiska ramkonventionen till skydd för 

nationella minoriteter och också den europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk. Det innebär att Sverige har lovat att främja och skydda de 

nationella minoritetsspråken och särskilt främja barnens utveckling av en kulturell 

identitet och användning av den. 
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Språklagen (2009:600) säger följande:  

Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska. 

Därutöver ska den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda 

minoritetsspråket. 

En viktig del av minoritetspolitiken är således att ge stöd till de nationella 

minoritetsspråken så att de hålls levande. Därför säger språklagen (2010:865) vidare 

att när en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder barnen plats i förskola, ska 

kommunen kunna erbjuda om vårdnadshavare så begär, en plats i sådan verksamhet 

där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive 

samiska. 

Skolans uppgifter är att undervisa varje elev om de nationella minoriteterna. Detta 

bekräftar utdrag ur Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, övergripande mål och riktlinjer:  

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper 

om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverige- finnar och 

tornedalingar) kultur, språk, religion och historia. 

Undervisning om språk börjar redan på förskoleålder. Läroplanen för 

förskolan säger:  

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 

utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 

 I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010) står även att  

Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med 

utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. 

Skollagen och läroplanerna gäller alla skolformer. Dessutom finns timplaner och 

kursplaner. Tillsammans kallas de för nationella styrdokument. Styrdokumenten 

anger ramarna, men kommunerna och skolorna har frihet att själva forma lokala 

verksamhetsplaner, skolplaner och arbetsplaner(Skolverket 2016). 

Skolans ansvar är att varje elev i skolan känner till om de nationella minoriteternas 

kultur, språk, religion och historia. Ett exempel av detta är ett utdrag ur kursplanen i 

ämnet samhällskunskap åk 4-6 centrala innehåll där elevenar ska ha kännedom av: 

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige De nationella minoriteternas rättigheter. 

Enligt läroplanerna för grundskolan och gymnasiet har eleverna rätt till 

modersmålsundervisning om det har annat modersmål än svenska och använder 

detta som umgängesspråk med minst en förälder. Vad det gäller grundskoleålder för 

eleverna som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har eleverna rätt till 

modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 

hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket och det 

finns inget krav på att det måste vara ett visst antal elever(Skolverket 2016 b:4). 
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Modersmålsundervisning kan anordnas som språkval, elevens val, skolans val eller 

anordnas som undervisning utanför garanterad undervisningstid. 

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. 

Med andra ord finns det stöd och valmöjligheten inom skolan att ha sitt modersmål 

som skolämnen eller välja bort den möjligheten. Många kommuner och skolor ger 

dock inte de nationella minoriteterna tillräckligt goda möjligheter att utveckla sitt 

språk och sin kultur. Arbetet är ofta lågt prioriterat och bristen på lärare stor. Detta 

visar Skolinspektionens granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig 

undervisning i de nationella minoritetsspråken(2012:2). 
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3 Forskningsöversikt 

3.1 Flerspråkighet från minoritetsperspektiv  

Inom lingvistisk forskning används begreppet tvåspråkighet eller flerspråkighet för 

att beskriva människor som talar två eller flera språk. Skutnabb-Kangas (1981: 94) 

delar definitionen av flerspråkigheten i tre aspekter: kompetens, funktion och 

attityder. Val av definition beror helt och hållet på vad man tänker använda 

definitionen till. Med attityden i detta fall menar Skutnabb-Kangas att modersmålet 

är det språk som individen identifierar sig med, samt känner kulturell tillhörighet 

till. Förutom detta krävs en acceptans från omvärlden för språkets användande. 

Begreppet modersmål har olika definitioner. Många anser att modersmålet är det 

språk man har lärt sig först eller det språk man kan bäst. Från ett flerspråkigt 

perspektiv talar forskarna hellre om första och andra språket. Första språket kan 

definieras som det språket man har lärt först. Andra språket definieras som det språk 

man lärt sig efter att en period passerat av den tidigare inläringen av första språket. 

Gränsen dras ofta kring tre års ålder (Lainio 2013: 278). 

Man kan ha olika modersmål och vara tvåspråkig på flera sätt. Ibland kan flera 

språk användas och kanske till och med ha reglerade användningsmöjligheter inom 

ett samhällsystem, även om många talare ändå är en- eller tvåspråkiga. När språken 

får denna typ av fördelning, används begreppet diglossi (Lainio 2013:275). Med 

andra ord innebär diglossi att ett språk används exempelvis i offentliga 

sammanhang och i utbildning, medan ett annat används i privat, inom hemmets 

väggar.  

Ett annat centralt begrepp i flerspråkighetsforskning är kodväxling. Kodväxling 

betyder att man växlar in ord eller fraser från ett annat språk. En viktig roll för 

användandet av diglossi eller kodväxling är omgivningens syn på tvåspråkiga och 

deras talesätt.  

Gemensamt för minoritetsspråkstalare är att de normalt talar minst ett språk till, det 

egna landets majoritets- eller huvudspråk. Enligt Lainio befinner sig alla Sveriges 

nationella minoritetsspråk i en språkbytesprocess dvs. om inga speciella 

samhälleliga insatser görs och talarna inte själva börjar använda språket i större 

omfattning, kommer de att försvinna som levande, kulturbärande språk (Lainio 

2013:297).  

Negativa attityder till tvåspråkiga samt stereotypiska beskrivningar och ibland även 

direkt eller indirekt diskrimineringen är ingen utopi i minoritetsspråks sammanhang. 

(Lainio 2013:304). 

Gemensamt för dessa inhemska språk är att de har blivit förhindrade från att 

användas. De har också drabbats av majoritetssamhällets sanktioner och 

diskriminering i olika omfattningar under olika perioder. Dessutom har alla de 

nationella minoritetsspråken påverkats av svenskan. 
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Det har blivit allt vanligare att minoritetsspråkstalare inte får lära sig det formella, 

skriftspråkliga domänerna med koppling till det moderna samhället på sitt 

minoritetsspråk. Detta reducerar kraftigt det språkets samhälleliga status och 

prestige bland talarna själva (Lainio.2013:304).  

Han menar att flerspråkighet har kommit för att stanna i Sverige. Kunskaperna och 

attityderna till tvåspråkighet ses som en naturlig företeelse. De blir mer utbredda 

och slutligen mer normaliserade. 

3.2 Attityder till språk  

Begreppet attityd är svårt att definiera. Nationalencyklopedin preciserar attityd på 

följande sätt:  

varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att 

man är för eller emot något (ett attitydobjekt)( 2016). Nationalencyklopedi  

Begreppet attityd blandas ofta med termer vanor, värderingar, stereotypier, fördomar 

och åsikter, som används allmänt i den socialpsykologiska attitydlitteraturen, men 

betecknar en nyans av olika företeelser. Socialpsykologin har varit attitydsforskningens 

viktigaste fält. Från början studerade man attityder till olika företeelser, beteenden eller 

processer. Senare skiftade forskningsfokus till attityder till språk och språkliga 

variationer. 

Det finns ett inlärt sätt att reagera konsekvent (välvilligt eller avvisande) till en viss 

företeelse, beteende, person, språkligt drag med mera, menar psykologerna Ajzen 

och Fishbein (1975:340). Med andra ord handlar det om uppfattningar, känslor och 

handlingsberedskap inför ett specifikt objekt och det påverkar responsen inför ett 

attitydsobjekt. Man svarar, ser och bemöter ett objekt på visst sätt. 

Olika attitydforskare har försökt uppdela attityden i tre olika komponenter: 

kognitiva, affektiva och konativa. Med den kognitiva komponenten menar man 

uppfattningar och föreställningar om attitydsobjekten. Den affektiva komponenten 

avses de känslomässiga värderingar som är kopplat av uppfattningar och 

föreställningar. Den konativa komponenten betyder beredskap att handla i enighet 

med sina föreställningar och värderingar.  

Enligt Bijvoet är attityderna inte medfödda utan vi socialiceras in i dem. Den 

sociala världen påverkar väldigt mycket hur vi förstår och formar våra åsikter om 

den. Individens inlärning av samhällets regler börjar redan före skolstarten. 

Föräldrarna och andra vuxna som ingår den närmaste kretsen kring barnen har en 

viktig del av förmedlande av attityder.  Den sekundära förmedlaren är kompisar, 

andra jämnåriga, skola och massmedia(Bijvoet 2013:126–127).  

Barn kan enligt flera studier uppfatta språkskillnader och bilda attityder till ett språk 

redan vid tre års ålder. Attityder som vi har skaffat under vår barndom är ofta mer 

stabila. Dessa attityder är svårare att ändra än attityder som vi skaffar senare i livet. 

Attityder utvecklas av olika skäl och de kan fylla olika funktioner.  

En av språkets funktioner är uttrycka vem man är, det kan fungera som 

identitetsmarkör eller visa grupptillhörighet. En persons sätt att tala styr ofta hur 
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den personen blir bemött. När språkliga skillnader används för att särskilja den egna 

gruppen från den andra talar man om språkets schibboletfunktion(Bijvoet 2013: 

129). 

Språkattityder kan beskrivas som värderande inslag i människornas reaktioner 

gentemot språkliga varieteter eller deras talare. Attityderna till språk är egentligen 

inte attityder till själva språket utan till gruppen som talar det. Olika attityder kan 

omtala mycket om omgivningen, grupptillhörighet och maktrelationer i samhället 

(Bijvoet 2013:128–129).  

I sitt examensarbete Meänkieli i den yngre generationen – en undersökning av 

meänkielis ställning bland unga personer i fem norrbottniska kommuner har Niva 

undersökt om ungdomarnas attityder för meänkieli. Enligt hennes forskning i 

gruppen flytande talare anser en liten majoritet att det är viktigt att bevara språket. 

De flesta utan språkkunskaper av meänkieli tycker att det inte spelar någon roll eller 

att det inte är viktig om meänkieli fortfarande talas om 50 år. Bara ungefär 8 

procent av de unga i Norrbotten tycker det är coolt att kunna meänkieli (Niva 2011: 

33). 

 

3.3 Lärares syn på sitt arbete  

Skolans och förskolans roll är viktig för överföringen och bevarandet av de 

nationella minoritetsspråken. För att kunna utveckla och revitalisera minoritetspråk 

är det viktigt att lyssna på de som genomför utbildningen: nämligen lärarna.  

Lärarna är aktiva, tänkande och beslutsfattande som grundar sitt arbete och 

innehållet av sin undervisning på varierande faktorer. Deras vardagliga 

beslutsfattande angående deras undervisning utgår ifrån komplicerade, 

individualiserade och praktikbaserande tänkande samt kunskap (Borg 2003:81). 

Tidigare forskning har koncentrerad sig på lärarnas kognition; vad lärarna tänker, 

vet och tror i förhållande med vad lärarna gör i klassrummet. Mycket forskning har 

också gjorts av hur mycket lärarnas egna erfarenheter som elev/ student har 

påverkat deras egen kognition och undervisning (Borg 2003: 81-87).  

Vardagliga beslut som läraren får ta baseras på många olika omständigheter. Enligt 

Breen (1991; efter Borg 2003:93), det viktigaste är lärandet, medan Gatbonton 

(1999;efter Borg 2003:93) menar att det är språkkunskaper som är det mest 

vanligaste fokus i lärarnas pedagogiska tänkande. Nunan (1992;efter Borg 2003:93) 

däremot ifrågasätter Gatbontons forskning och menar att lärarnas tankar mest går 

mot praktiska saker som vilket tempo lektionen har, kvalitet av instruktioner, 

mängd av lärarens prat med mera.  

Ulichny (1996;efter Borg 2003: 93) presenterar en case study om lärarna som har 

haft en viss lektionplan men har fått ändra sina planer när eleverna har upplevt 

oväntade svårigheter med att genomföra aktiviteten. Ibland måste man också ändra 
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sina planer för lektionen för att behålla elevernas intresse och engagement. 

Resultatet i Case study blev att lektionen inte alls blev som läraren hade tänkt sig 

och planerat.  

Alla ovan nämnda exempel beskriver mångfalden och komplexiteten i lärarnas 

arbete. Avvikelserna av lektionsplanen är ofta resultat av konstant samspel mellan 

lärarens pedagogiska val och deras uppfattning om hur undervisningens innehåll 

mottags av studenter (Borg 2003: 94).  

Enligt Wedin anger lärare oftast klassrummet som huvudarena och undervisning 

som huvudsysselsättning. Woods (1996 efter Wedin 2007:19)menar att 

undervisningen utövas i ett nätverk av relationer och förväntningar från olika håll. 

Lärarna måste i undervisningssituationen ta hänsyn till hur parallellt existerande 

värden och ideologier möter deras egna intressen och övertygelser. Man måste 

bemötas med krav från föräldrar, skolan, samhället, kursplan, skolpolitik, kollegor 

och så vidare. Det är väldigt många saker som påverkar av lärarens pedagogiska 

beslut.  

Hornberger och Outakoski har forskat om användning av samiska språk, lärande, 

revitalisation och skolans roll i detta. De har intervjuat flera lärare i samiska och 

deras mål var att hitta svar på två frågor: hur uttalar sig samiska lärare om 

språkbruk, lärande och revitalisation i förhållandet till tid, utrymme och plats och 

hur har globalisering påverkat lokalt språkbruk samt ideologier(2015:12).  

I deras forskning har det observerat att inte bara själva språket själv, utan även 

situationer där språket används håller på att ändras. Enligt forskarna är det samiska 

språket väldigt knuten till identitet och sätt att vara. Revitalisation av språket är 

också betydande mycket knuten till skolan. Svårigheter som de intervjuade lärarna 

uttryckte var brist på material, oklarheten i läroplan, att det inte finns samiska 

aspekt på lärarutbildningen samt svårigheten att motivera sina elever att prata 

samiska(2015:27–31). 

Vad det gäller globalisering har forskarna fått fram en variation av svar. Engelskans 

påverkan är oundvikligt och kan ses som ett hot. För samiska kan det dock vara 

användbart för kommunikation med grannländerna. Lärarna är också kritiska mot 

läro-/kursplanen och dess fokusering på sydliga områden(2015:24–27).  

Lärarna som Hornberger och Outakoski har intervjuat ser skolan som en ideologisk 

plats med kunskap att anpassa sig till nya tiderna och som kan implementera 

språkrevitalisering. Samtidigt står familjer och samhället inför pressen för samiska 

språkets användning(2015:34–35). Lärarna inser vikten att hemmet och övriga 

samhället också låter det samiska synas samt höras och stödjer detta.  

Lärarna lyfter fram ett stort behov av förändring på lärarutbildning att ta hänsyn till 

samiskolans kontext. Inte bara utifrån ideologisk synvinkel, utan också från 

strukturella synvinklar som distansundervisning och klasser där eleverna har många 

olika nivåer i kunskaper (2015:43).  
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Lärarna önskar också en ändring i läro/kursplanen samt materialet att lyfta fram mer 

passande samisk perspektiv i dess innehåll. Ett innehåll som är mer lämplig till alla 

årskurserna och som möjliggör effektivare samiska språkbruk och lärande. 

3.4 Omgivningens betydelse  

Sveriges nationella minoriteter har mycket gemensamt. Alla av dessa grupper har 

historiska eller långvariga band med Sverige samt framställer grupper med en 

uttalad samhörighet, som går att urskilja från den övriga befolkningen. Oavsett var i 

världen man befinner sig, är ens rötter och samhörighet till sin kulturella bakgrund 

en del av identitet till ett antal människor tillhörande i nationella minoriteter.  

När samerna hade sin 100 års jubileum efter det allra första gemensamma samiska 

lansmöte, uttryckte ordförande Ulla Barruk-Sunna i sitt tal den 6 februari 2017 på 

följande sätt: 

I dag lever vi samer i diaspora – många är skingrade geografisk och från varandra en 

följd av den allmänna samhällsutvecklingen. Alla måste ju söka sig till den plats där det 

finns jobb för att försörja sig. Många har däremot lämnad den dagliga samvaron med 

andra samerna. I den nya miljön har det varit svårt att utöva sin kultur och tala sitt 

samiska modersmål  

Ordet diaspora är grekiska och betyder utspridning (Nationalencyklopedin, 2017) 

Diaspora har dock många definitioner. Enligt Saffran (1991:83) menas diaspora en 

exil av judarna från deras historiska hemland och deras spridning till många länder. 

Väsentlig för denna definition är betoning på förtryck och moralisk förnedring som 

judarna har fått genomgå på grund av spridningen. Connor (1998, efter Saffran 

1991: 83) har däremot en bredare definition av diaspora. Enligt honom att leva 

utanför sitt hemland kallas för diaspora. Man kan också prata om frivillig och icke 

frivillig spridning (Daniels 2008:465) men Blunt (2009:159) definierar diaspora 

som spridning av människor och transnationella kopplingar mellan människor och 

plats.  

Vad ordförande i ovan nämnt citat menar är att även andra än judarna av Sveriges 

minoriteter har fått genomgå en sortens diaspora. De har fått lämna platsen de är 

födda och uppvuxna för att leta arbete och bättre levnadsvillkor för dem och deras 

barn i större samhällen. Även om man har assimilerats till majoritetbefolkningen 

har man velat bevara sin kultur och sitt språk, men det har inte varit lätt. 

Individens identitet bygger på liknelser eller kontraster. Antingen tycker man sig 

tillhöra till någonting eller skilja sig från den. Gemensamt språk, mat, högtider och 

referensramar är några meningsskapande exempel som placerar in människor i olika 

sammanhang (Woodward 1997:12). 

 Två medieforskare, Strömbäck och Nygren, pratar om en social sammanhållning 

(Strömbäck 2015:341) och en samhällelig gemenskap som får människor i ett 

samhälle att känna tillhörighet trots att de kanske inte ens känner varandra(Nygren 
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2005:58). När man har flyttat långt hemifrån blir det ännu mer viktigare att hitta 

människor som är likasinnade eller har samma bakgrund som en själv.  

För den som har flyttat från det ena till den andra platsen finns det oftast föreningar 

som värnar om den tidigare hemplatsens kultur och traditioner. 

Det finns områden i Sverige där tre av de nationella minoritetsspråken har 

förvaltningskommuner. Dessa är områden där minoritetsspråkstalarna har 

traditionellt bott och fortfarande bor.  

Förvaltningskommunens syfte är att främja nationella minoriteternas möjligheter att 

behålla och utveckla sin kultur i Sverige (minoritet.se). Därför kan man i 

förvaltningskommunerna förvänta sig att höra och använda sitt språk i vardagliga 

livet.  

Detta är inte möjligt inom icke förvaltningskommunerna på samma sätt. Även dessa 

kommuner ställs dock krav angående nationella minoriteter. Bland annat ska ovan 

nämnda ha möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Även det allmänna har 

ansvar att främja och skydda de nationella minoritetsspråken samt se till att kulturen 

kan behållas och utvecklas.  Med andra ord ska tornedalingar, sverigefinnar och 

samerna ges möjligheter att lära sig eller bevara sitt språk. 

 I de icke förvaltningskommunerna syns inte minoriteterna på samma sätt och kan 

upplevas som exotiskt. Med begreppet exotisk refererar man oftast till allt som har 

att göra med fjärran, som är främmande, ovanlig och sällsamt (National 

Encyklopedi 2017). 
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4  Material och metod 

I följande kapitel redogörs den metoden som har tillämpats för att undersöka hur 

samtliga lärare i meänkieli ser på sin undervisning och om deras attityder till 

språket. Här följer även presentation av urvalet, det etiska principerna, hur 

intervjuerna genomfördes samt diskussion hur autentisk studien är.  

4.1 Val av metod  

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka undervisningen på meänkieli utifrån ett 

lärarperspektiv, valdes kvalitativ intervju som forskningsmetod. Kvale och 

Brinkmann förklarar kvalitativa forskningsintervjuer som strukturerade samtal med 

syfte. Att denna metod är användbar när syftet är att förstå undersökningspersonens 

uppfattning och sättet hon/han ser på omvärlden;  

Genom samtal lär man känna andra människor, få kunskap om deras erfarenheter, 

känslor, attityder och den värld de lever i (Kvale & Brinkmann 2012: 15). 

Med kvalitativa intervjuer har man möjlighet att få djupare förståelse för personers 

attityder. Jag vill försöka förstå varför mina informanter har de attityder de har till 

meänkieli samt hur det påverkar deras undervisning. Jag vill också försöka se om 

det finns samband mellan attityderna, någonting som är gemensamt för alla och 

kanske hitta ett nytt intressant forskningsområde eller saker som måste förbättras 

angående meänkieli och attityder till det. 

I studien har jag valt att begränsa mig till fyra meänkielilärare. Genom detta hoppas 

jag att kunna få djupare förståelse vad de egentligen säger. På grund av för få 

meänkielilärare i denna studie kan jag inte få en statistisk översikt eller generalisera 

resultatet av alla meänkieli lärarna i landet.  

Jag har också försökt att välja lärare från både förvaltningsområdet och icke 

förvaltningsområdet, för att se om det finns någon tydlig skillnad mellan dessa 

kommuner och deras arbetssätt.  

4.2  Urval och undersökningsgrupp  

Valet av möjliga intervjuobjekt var begränsat på grund av att meänkieli som 

undervisningsämne är väldigt inramat på grund av bristen på utbildade lärare. 

Personer som deltog i intervjuerna är verksamma modersmållärare i meänkieli. De 

kontaktades första gång via e-post eller sociala medier. Efter överenskommelsen om 

deltagandet, berättade jag om syftet av intervjun, tidsramar och sättet intervjuerna 

var tänkt att genomföras. Materialet bestod således av fyra intervjuer. Dessa lärare 

arbetar i olika kommuner med olika antal av elever.   

Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal; det 

är en intervju där kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den 

intervjuade (Kvale & Brinkmann 2012:18).  
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Målet med andra ord var att intervjuer ska flyta på och utformas mer som en 

diskussion.  

Informanter gav personligt och således känsligt information om deras jobb. För att 

skydda informanter enligt forskningsetiska principer, har jag gett informanterna 

fiktiva namn. Jag har dessutom även gett alla informanter kvinnonamn eftersom 

studien inte fokuserar på skillnader mellan män och kvinnor.  

Jag har valt namn som börjar med E för de personer som jobbar i en icke 

förvaltningskommun och F för de individer som jobbar på en förvaltningskommun. 

Avsikten med fiktiva namn är att underlätta koplingen i citat för lärarna som jobbar 

i förvaltningskommuner (namn som börjar med F) samt de som inte jobbar i 

förvaltningskommun. (namn som börjar med E)  

En kort beskrivning om informanterna:  

Elsa arbetar i en icke förvaltningskommun och hon har varit verksam i meänkieli- 

undervisning en termin. Hon har ingen pedagogisk utbildning men anses som en 

lämplig person av sin arbetsgivare på grund av att hon kan språket. Hon har gjort 

karriär inom handel men meänkieli har alltid varit nära hennes hjärta och hon har 

varit väldigt aktiv i en förening som bidrar till utveckling av tornedalska språket och 

kultur i sin omgivning.  

Erika arbetar också i en icke förvaltningskommun. Hon har nu undervisat i 

meänkieli i fem terminer, men hon har tidigare varit verksam i skolans värld genom 

14 år som bildlärare och nio år som medialärare i två olika kommuner. 

Frida bor och arbetar i en förvaltningskommun. Hon har en lång karriär som 

språklärare bakom sig, men hon började en gång i tiden som förskollärare. Som 

modersmålärare har hon varit verksam under de senaste 15 år. Frida har läst alla 

meänkielikurser som har varit möjliga att delta. 

Fanny arbetar också i en förvaltningskommun. Hon har pedagogisk utbildning och 

har jobbat som klasslärare 13 år. Modersmål har hon undervisat i de senaste sju år.  

Alla lärarna har inte pedagogisk utbildning. Vissa har lärarutbildning men 

utbildnigen har inte inriktat sig just på språket. Majoritetet av lärarna har jobbat 

flera år inom modersmål och meänkieli medan en av lärarna var relativt nyanställd 

när intervjun genomfördes.  
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4.3 Genomförandet av intervjuerna  

Den första kontakten med informanter togs via telefon eller via mail. Eftersom jag 

ville sätta informanternas svar i relation till varandra var det viktig att skapa en 

intervjuguide som skulle fungera som röd tråd genom intervjuerna samt att 

informanterna skulle få samma frågor. När jag formulerade intervjuguiden var 

utgångspunkten att skapa intervjufrågor som var relevanta för undersökningen.  

Intervjuernas längd var ungefär 1,5 timme per intervju. Jag ställde frågorna efter 

intervjuguiden, men försökte också ge plats för lärarnas egna berättelser och 

funderingar kring deras jobb.  

Tre av fyra intervjuer genomfördes på meänkieli. En intervju gjordes på svenska.  

 Fördelen av de inspelade intervjuerna var att jag inte behövde anteckna och kunde 

koncentrera mig på samtalet samt ställa följdfrågor. Nackdelen var att 

transkriberingen tog väldigt lång tid.  

Intervjufrågorna finns i slutet av uppsatsen som bilaga. 

4.4  Forskningsetiska principer  

Forskningsintervjun är en interpersonell situation, ett samtal mellan två deltagare om ett 

ämne av gemensamt intresse (Kvale & Brinkmann 2012: 165).  

Jag försökte föra mina intervjuer enligt fyra forskningsetiska principer- 

nämligen informationsskyddskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet.  

I början av varje intervju berättade jag kort om mitt syfte, hur uppsatsen och 

intervjun var upplagd och vad det innebar att delta forskningen. Jag informerade 

att deltagandet i intervjun är helt frivilligt och kan brytas när som helst. Den 

intervjuade kan således själv få ta ställning till sin medverkan. Alla deltagarna ska 

vara anonyma, och ingen utomstående ska kunna identifiera medverkande.  

Konfidentialitet i forskningen betyder att privata data som kan identifiera deltagarna i 

undersökningen inte kommer att avslöjas. Om man i en undersökning kommer att 

publicera information som potentiellt kan kännas igen av andra bör 

undersökningspersonerna godkänna att denna identifierbara information lämnas ut 
(Kvale & Brinkmann 2012:88).  

För att värna mina informanters anonymitet, kommer jag bara beskriva deras 

utbildning och inte återge mer personbeskrivningar om dem. Jag berättade att 

intervjun kommer att spelas in med hjälp av en inbyggd ljudinspelare i min mobil 

och att materialet används endast i studiens syfte 

Vad det gäller just konfidentialitet, var det svårt att välja informanter, eftersom det 

finns bara sex förvaltningskommuner av meänkieli i Sverige och oftast finns det 

bara en arbetande meänkielilärare i dessa kommuner. 

För övrigt är det svårt att hitta meänkielilärare utanför förvaltningsområde, eftersom 

det inte finns något gemensamt forum för meänkielilärarna i Sverige.  
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4.5 Analys av materialet 

I detta kapitel beskrivs arbetets gång. 

För att kunna besvara mina forskningsfrågor hade jag gjort en intervjuguide som jag 

följde när jag intervjuande mina informanter.  

Jag hade fördelat mina frågor i grupper under olika kategorier i intervjuguiden. 

Dessa var: Bakgrundsfrågor, Lärare och undervisning, Vad kan eleverna? 

Fysisk arbetsmiljö och arbetsvillkor, Attityder och Framtid. Detta för att kunna 

ha en struktur i intervjuerna samt lättare kunna ställa relevanta följdfrågor.  

Frågorna i intervjuguiden var öppna frågor som skulle 

 ge informanterna utrymme att själva ge uttryck för sin bild av ett fenomen eller 

ämnesområde(Kvale & Brinkmann 2012:15). 

Intervjuerna spelades in via mobilappen kallat ACR.  

Efter intervjuerna transkriberades alla fyra intervjuerna. Där skrev jag så ordagrant 

som möjligt ned vad informanterna hade sagt. När jag sen presenterar ett citat i 

resultatdelen har jag tagit bort små ord som tillhör vanligt tal samt i de flesta fall 

översatt citaten från meänkieli till svenska. Transkriberingen av en intervju tog 

ungefär en arbetsdag att genomföra.  

Transkriberingarna låg sedan till grund för analysen av material. Efter 

transkriberingen gjordes en Excell- tabell där jag sammanfattade alla 

informanternas svar med en eller två korta meningar för att lättare kunna urskilja 

mönster i informanternas beskrivningar. 

När jag började söka svar till mina frågeställningar, bestämde jag mig att fokusera 

på vilka svar som lärarna hade gett under kategorin Lärare och Undervisning, 

Attityder och Framtid. Under kategorin Lärare och undervisning beskriver lärarna 

på sitt vardagliga arbete, vilka utvecklingsmöjligheter samt svårigheter de har mött i 

sitt arbete. Under kategorin Attityder får man fram både meänkielilärarnas attityder 

till sitt språk samt språket ställning i samhället. Slutligen under kategorin Framtiden 

fick jag reda på vilka lärarnas framtidsvisioner är för meänkieliundervisningen. 

På grund av forskningsetiska principer hade jag ett dilemma när jag valde mina 

informanter. Tre av fyra informanter kände jag redan tidigare. För att försäkra sig 

om god forskningsetik är det att föredra om intervjuaren inte har någon relation till 

sina informanter. Med andledning av att det bara finns en handfull meänkieli lärare i 

hela Sverige och att det är svårt att få tag på lärare som till exempel inte är 

verksamma i förvaltningskommuner, bestämde jag mig ändå för att genomföra 

intervjuerna med just dessa personer. Jag är dock medveten om både för- och 

nackdelar med detta. Nackdelar med bekantskap med sina informanter är t.ex. att 

informanterna ger ett svar som de tror att intervjuaren vill höra, att intervjuaren och 

informanten påverkar varandra med till exempel ledande frågor, eller att svaret blir 

inte lika beskrivande, då informanten utgår att intervjuaren förstår allt på grund av 

gemensamma erfarenheter. Fördelen är att informanterna har ett förtroende för 



21 

 

intervjuaren och berättar saker som hen kanske inte skulle berätta för en helt 

främmande intervjuare. 

För att göra min uppsats även etisk trovärdig har jag låtit mina informanter läsa 

både transkriberingar och uppsatsen under arbetens gång. Detta gjordes för att de ha 

kunnat rätta till möjliga missförstånd eller feltolkningar.  
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5 Resultat 

För att kunna besvara forskningsfrågor försöker denna avdelning av arbetet 

presentera vad de intervjuade lärarna har framfört i sina intervjuer.  

Resultatredovisningen inleds med beskrivning om lärarnas undervisning. Därefter 

följer avsnitt om svårigheter de mötts i sitt arbete att undervisa i meänkieli samt 

lärarnas egna attityder till sitt arbete, elevernas och omvärldens attityder och 

lärarnas egna framtidsvisioner om meänkielis överlevnad och bevarande.  

5.1 Undervisning 

Minoritetsstatus för språk ger det vissa friheter. För att få modersmålundervisningen 

måste man vanligtvis vara minst fem elever. Detta stämmer inte vad det gäller 

minoritetspråk. Här påverkas inte antalet elever. Man kan få undervisning enskilt 

eller i grupp. Modersmålsundervisningen sker oftast efter elevens ordinarie skoltid, 

detta för att det inte ska påverka andra ämnens inlärning. 

I dagsläget har Frida ungefär 16 elever. Dessa är delade i två grupper. En grupp 

med årskurs sex och en annan grupp med årskurs åtta och nio. Detta på grund av 

åldersskillnad men också på grund av stora skillnader i kunskaper. Frida träffar sina 

elever tre gånger i veckan, två och en halvtimme per vecka. I hennes kommun är 

meänkieli schemalagt för eleverna och undervisningen äger rum i deras skola. I 

Fannys kommun undervisar man också i grupper. Hennes elevantal är så pass stor 

att hon också kan genomföra undervisning på elevernas skola. I hennes skola är det 

även möjligt att väljer meänkieli som språkval. Hon har till och med en grupp där 

eleverna får en extra meänkielilektion per vecka och då kan eleverna även vara 

borta från sina ordinarie lektioner för att delta modersmålundervisningen. 

De andra två meänkielilärare åker runt till olika skolorna och undervisar. Erika 

undervisar för det mesta enskilda elever. Hon åker runt till 19 olika skolor och 

förskolor. Elsa undervisar också sina elever enskild. Enligt henne skulle några av 

hennes elever kunna kunskapsmässigt vara i samma grupp, men de går på olika 

skolor och tillhör inte samma åldersgrupp. 

Undervisningsspråk för alla lärarna är huvudsakligen svenska eftersom de flesta av 

eleverna är nybörjare.  

Det viktigaste som eleverna bör lär sig enligt Fanny och Frida är att lära sig prata. 

Erika svarar också att lära sig att prata är en prioritet, men hon tycker även att det är 

viktigt att ha roligt. Om lektionerna är tråkiga, vill eleverna inte vara med och 

avslutar modersmålet. Enligt Elsa är det viktigt för de yngre eleverna att känna igen 

språket och ha anknytning till det.  
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5.2 Svårigheter 

Svårigheter som meänkielilärarna har mött i sina arbeten är brist på material, brist 

på kompetenta lärare, undervisningstid efter skoltid, brist på samarbete mellan 

meänkielilärarna och brist på intressen från skolledningen samt 

modersmålsundervisningens låga status överhuvudtaget. Brist på läromaterialet 

verkar vara bland ett av de största problemen., Alla fyra informanter nämner det. 

Brist på läromedel betyder inte bara mer arbete, men också att det påverka på 

språkens status upplever lärarna. De som läser finska i Fannys skola har nya fina 

böcker, medan de som lär sig meänkieli får nöja sig med svartvita utskrifter. Fanny 

berättar: 

Ne jokka saavat lukea meänkieltä niin eihän niilä ole kirjoja. Niilä on vain irtopaperia 

jossaki mapissa. Ja sehän on negatiivia. Sehän on negatiivia lapsele, se on negatiivia 

vanhemille ja lasten kaverilleki ko net näkevät että jaha suomen kielen, se joka 

opettellee suomen kieltä niin sillähän on se hieno Tassu kirja… Oikein värikäs ja hieno 

kiiltä kirja. Nämä jokka lukevat meänkieltä niin niilä on jotaki kopioita ja joskus net 

piiain saattavat olla färissä, mutta hyvin harvoin.  

De som läser meänkieli, har ju inga böcker. De har bara lösa papper i någon pärm Det är 

ju negativt både för barnet, barnets föräldrar och barnets kompisar när de ser att, de som 

lär sig finska har den fina Tassu boken. Den boken är riktigt färgrik och glänsande. De 

som läser meänkieli har bara några utskrifter och ibland kan utskrifterna vara i färg, 

men oftast inte (Fanny; min översättning).  

Alla fyra informanter säger att de gör det mest av sitt material själva. Det upplevs 

som arbetsamt och tidskrävande, som Frida i följande citat konstaterar: 

Mie tehen päänäns kaikki itte. Enkä mie saa yhtään extraa siittä, mie en saa yhtään aikaa 

siihen, että kyllä mulla mennenee aika paljon aikaa siihen että tehä, mutta mie olen nyt 

jo niin monta vuotta tätä hommannu tämän kans, että mulla alkaa olheen määrä 

materiaalia.  

Jag gör huvudsakligen allt material själv. Och jag får inte något extra för det. Jag får 

ingen extra tid för det. Så det tar ganska mycket av min tid för att konstruera, men jag 

har ju sysslat på med det här så många år att jag börjar ha tillräckligt med 

material.(Frida; min översättning)
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5.3 Lärarnas egna attityder  

Lärarnas egna attityder till meänkieli och undervisning i det verkar vara väldigt 

positiva. Alla fyra informanter var intresserade och entusiastiska över sitt jobb. 

Somliga på grund av att det själv inte hade fått chansen att lära det själv i skolan, 

vissa för att meänkieli är deras eget språk. Frida uttrycker sina positiva attityder om 

att undervisa meänkieli på följande sätt: 

En mie pitäs sitä jos mie en tykkäis. Mullehan tämä on kohta kunnia että saaja pittää. 

Mie tykkään meänkielestä. Meänkieli on niin vahva mulle ette, mulla on kauhean hyvät 

suhtheet meänkieltä kohin.  

Jag skulle inte hålla på med det här om jag inte tyckte om det. Det är nästan som en 

hedersuppgift för mig att hålla i lektioner. Meänkieli är så starkt för mig. Jag har så bra 

relation till meänkieli. (Frida; min översättning)  

Erika har också ett positiv synsätt för undervisningen av meänkieli. Hon tycker att 

hon även fått nya tankar om språket när hon har börjat undervisa i det. Hon har 

insett att det faktiskt finns elever som vill lära sig meänkieli, men hon har också 

funderingar om språkets framtid. Hon yttrar följande:  

Mulla on ittelä tullu tuota semmonen uusi ajatus tästä meänkielestä että ko mie olen ollu 

opettajana. Ette eihän mie ennen niinko ajatellu että sunkhaan tuota että täälä on lapsia 

jokka halvavat oppia meänkieltä… Justhiinsa nämä ajatukset, se ette kuinkas tämä 

mennee. Onkos tämä mahollista pittää tämän kielen ylhäälä. Eli mikäs se tulevaisuus 

on? Että sillämahiinhan minun oma tuota mielikuva tästä kielestä on kyllä son 

muuttunu.  

Jag har själv fått ett nytt tankesätt om meänkieli när jag har blivit lärare i meänkieli. Inte 

hade jag som tidigare tänkt på att det finns barn som vill lära sig meänkieli… Det är just 

följande tankar som jag har; hur går det egentligen med meänkieli? Är det möjligt att 

upprätthålla språket? Vad är dess framtid?  Nu har min egen bild av detta språk 

förändrats (Erika; min översättning) 

5.4 Elevernas attityder  

På frågan om elevernas utveckling och attityder får man lite varierande svar. Alla 

fyra informanter uttrycker att de flesta av deras elever har positiva attityder och 

viljan samt motivationen att lära sig. Frida tycker att man kan se en 

attitydsförändring mellan ungdomarna. Man behöver inte höra något längre 

påstående som: ”det är bättre att läsa riktigt finska” eller ”meänkieli är bara en 

dialekt, en dålig form av finska”. Fanny har liknande erfarenheter. Hon berättar ett 

exempel som bevisar att meänkieli är inne bland ungdomarna:  

Mulla oli nykki, onkhaan siittä pari vuotta ko net menit jo peruskoulun ulos, neljä 

poikaa jokka luit meänkieltä. Nehän on lukiossa nyt. Mutta niilä oli semmonen ” Nu är 

det fredag och det är Finnmix” Ja ajoit eepatraktorilla ja kuuntelit Finmixiä perjatai 

iltapäivälä. Ja net satoit puhua meänkieltä sillälaiila keskenhään vähän koulussaki, että 

se oli niinko vähän hip.  
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För några år sedan hade jag fyra pojkar som elever. På den tiden gick de i nian.  

De hade sådan ”nu är det fredag och det är Finmix” (radioprogram på meänkieli) och de 

körde med sina epatraktorer och lyssnade på Finnmix på fredag eftermiddagarna. De 

kunde prata meänkieli sisådär sinsemellan, lite i skolan också. Det var som lite hip 

(Fanny; min översättning) 

Erika tycker att attityderna bland eleverna verkar vara positiva, men det är svårt att 

se utvecklingen med språkkunskaperna. Hon konstaterar att det faktiskt är inte bara 

i skolan man lär sig språket. Man måste lära sig det överallt; 

Sehän son, et sie näe. Ei sitä näe sitä kehitystä. Sie kuulet jonku sanan silloin tälloin. Se 

tullee aina että sie häävyt alkaa niinko uuesti ja vähän lisätä… Se on villi urakka että 

siihen menessä saattaa yksi tunti viikossa niinko sen näkee jo nyt että sie tulet viikon 

päästä takasin ja eihän nole käyttäny niitä sanoja. Ja sie häävyt tehä semmosen pikku 

repetitionenin ja aina se tuntuu että ei se mene etheenpäin. Mennee vain ympäri ja 

ympäri. Sehän on niinko fieteri ko se nousee mutta se nousee niin hithaasti. Sehän on 

niinko XXX säger, että kieltä ei opi koulussa, sen häätyy oppia joka paikassa! 

Det är just det, som du inte ser. Man ser ju inte utvecklingen Du hör ett ord då och då. 

Det blir alltid som att du måste börja om på nytt och sen öka lite grann. Det är ett stor 

jobb när man inte tar hänsyn till att man bara har en timme per vecka. Sen när du 

kommer tillbaka efter en vecka så har de inte använt dessa ord. Du måste göra ett litet 

repetition och det känns alltid som att det inte går framåt. Det går runt och runt. Det är 

som en fjäder som går upp och upp men väldigt långsamt. Det är som XXX säger; man 

lär sig inte språket i skolan, man måste lära sig det överallt. (Erika; min översättning) 

5.5 Omvärldens attityder och stöd  

Om omvärldens attityd och stöd får man väldigt varierande svar från alla fyra 

informanter beroende om man pratar om stöd från skolorna eller stöd från 

föräldrarna. Om läraren arbetar i en förvaltningskommun eller inte kommer tydligt 

fram på frågor om eleverna pratar meänkieli hemma, får undervisning samt stöd 

hemifrån. 

Rätt så många av Fridas elever har meänkieli som levande språk hemma. Om inte 

föräldrar pratar så finns det alltid någon i släkten som talar meänkieli. Ändå berättar 

hon att undervisningsspråk huvudsakligen sker på svenska. Fanny har liknande 

erfarenheter. Eleverna hör meänkieli hemma, men hennes elever är i stort sätt 

nybörjare och undervisningsspråket därför är huvudsakligen på svenska. Hennes 

metod med nybörjare är att säga allting två gånger, först på meänkieli, sen på 

svenska. Detta för att eleverna ska förstå vad hon säger. Sedan försöker hon stegvis 

byta undervisningsspråket till bara meänkieli under lektionerna. Erika använder 

liknande metoder i sin undervisning. Hon konstaterar att det är i alla fall viktigt att 

höra meänkieli underlektionerna, även om eleverna inte skulle förstå vad hon säger: 

Mie puhun molempia kieliä. Että net aina kuulevat meänkieltä ko mie puhun. Mie 

puhun meänkieltä vaikka net ei ymmrräkhään sitä, että net kuulevat kielen.  

Jag använder både språken. De hör i alla fall meänkieli när jag pratar… Jag pratar 

meänkieli även om de inte förstår, bara för de ska höra språket (Erika; min 

översättning). 
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Av Erikas elever talar tre till fyra elever meänkieli hemma, eller i alla fall förstår 

språket. Elsa har bara en elev som hör meänkieli aktivt hemma och kan därför 

meänkieli.  

Om stödet hemifrån svarar bara Elsa att föräldrarna visar intresse för sina barns 

utveckling med meänkieli och att de ringer till henne och frågar hur det går. De 

övriga tre informanterna säger att de knappast har någon kontakt med föräldrarna.  

Fanny berättar att all information till föräldrarna går via elevens klasslärare eller 

mentor. Både Frida och Erika pratar om en tröskel som föräldrarna måste kliva över 

för att börja använda språket. Erika berättar att hon träffade föräldrarna förra året. 

Alla av föräldrarna tyckte att man borde bevara språket, men även den diskussionen 

hölls på svenska. Hon tycker att bästa stödet för hennes jobb skulle vara om 

föräldrarna började prata meänkieli hemma. Inte hela tiden, men småfraser: 

Se häätyy kohta lapsitten vanehmmat saaja ensinnä yli sen kynnyksen. Net jokka 

ymmärtävät meänkieltä mutteivät uskalla puhua sitä. Se paras tuki olis jos net tekisit 

niinko mie sanon ja käyttäsit enämpi meänkieltä. Mie kirjotin näile että ettehän tet tartte 

puhua meänkieltä koko aika, mutta justhiinsa nämä että käyttää tämmösiä kahen ja 

kolmen sanan; tule syöhmään, riisu vaatheet. Sie aina käytät niitä koko ajan. 

Man måste först få föräldrarna kliva över den tröskeln. Det finns föräldrar som förstår 

meänkieli, men inte törs prata det. Det bästa stödet hemifrån skulle vara om de gjorde 

som jag säger och skulle börja använda mer meänkieli. Jag skrev till dem (föräldrarna) 

att de inte behöver prata meänkieli hela tiden, men just att börja använda två-tre ords 

fraser: kom och ät, ta på kläderna… och använda dessa fraser hela tiden (Erika; min 

översättning) 

Frida lyfter också upp tröskeln som föräldrarna måste ta sig över för att underlätta 

sina barns språkinlärning. Hon poängterar också att det är inte bara skolans sak att 

lära ut språket, föräldrarna måste vara med i processen:  

Sehän oon kaikissa kielissä semmonen pariääri, semmonen kynnys. Että ko sie pääset 

sen yli niin sitte mennee oikein sujuvasti. Se on vanhuuksitten asia kansa, ettei koulu 

saata tehä mithään yksin.  

Alla språk har en barriär, en tröskel. När du kommer över den, så börjar det flyta på. 

Men det är också föräldrarnas sak att hjälpa till. Skolan kan inte göra allt själv.(Frida; 

min översättning) 

I följande citat lyfter Erika upp geografisk distans och dess påverkan. Desto längre 

bort man befinner sig från omgivningen där språket pratas dagligen, desto mer 

distanserad relation får man till själva språket och kulturen:  

Se häätyy aina muistaa ettei näilä oppilhaila ole sama identiettti ko mitä sillä ittelä oon 

ja semmosella jokka käyppii useammasti Laaksossa. Mutta sehän oon kuitenki hyvä että 

nethän alkavata ina puhumaan mummusta ja muffasta ja niistä että vielä on kuitenki 

ajatus sinnepäin, mutta kuinka useasti net sitte kohtaavat niitä ja mikä ajatus niilä on 

meänkielestä ja Tornijokilaaksosta niin, sehän tullee kohta niinko semmonen satumaa 

sielä jossaki kaukana.  

Man måste alltid komma ihåg att dessa elever inte har samma identitet som man själv 

har eller de elever som åker ofta till Tornedalen. Det är ändå bra att de pratar om sin 

morfar och mormor och de har ändå tankarna dit, men hur ofta de nu träffas och vad har 

de för tankar om meänkieli och Tornedalen, måste revideras, annars blir det ett sorts 

sagoland någonstans långt borta.(Erika; min översättning) 
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Fanny och Frida arbetar i förvaltningskommuner. I Fridas kommun är 

meänkielilektioner schemalagda och eleverna läser det som språkval. Detta tycker 

Frida att har fungerat bra. Hon tycker att hålla lektioner efter ordinarie skoltid inte 

blir rättvis mot eleverna: 

Tämä oon hyvä. Näe mie mie olen pitäny semmostaki että mulla on ollu utanför 

schemalagd tid. Ja sehän oon aivan kauheata. Sehän on täyttä straffarbetia kläpile. Eihän 

net. Kukas se halvaaa jääjä koulule lukheen meänkieltä ko toiset mennee kotia? 

Det är bra. Se, jag har haft lektioner som varit lagt utanför schemalagt tid. Och det är ju 

hemskt. Det är ju fullständigt straffarbete för barn. Vem vill stanna i skolan och studera 

meänkieli när andra få gå hem? (Frida; min översättning)  

I Fannys kommun får några elever en extra meänkielilektion per vecka. Hennes 

elever får vara borta från ordinarie lektionstid.  

Om frågan av lärarkollegor och deras attityder svara Elsa att hon har blivit bemött 

väldigt positivt. Andra lärare tycker att mottaganade har varit väldigt blandat. Fanny 

berättar att hennes bemötande beror väldigt mycket på om klasslärarens attityder till 

modersmål. Vissa tycker att det är jobbigt att modersmålslärarna kommer och tar 

deras elever under lektionstid och det blir mer jobb för dem att hålla koll på vem har 

varit borta och vilka uppgifter de ska göra. Negativa attityder har Fanny upplevt 

som straff mot elever som har deltagit modersmålsundervisningen:  

Sehän oon niin paljon kiini siittä luokanopettajan asentheesta että minkälaine asenne 

sillä oon niinko äidinkielen opetukseen ylheensä. Että jos net ei pietä sitä minhään niin 

sulla oon vaikeuksia. Jos net tykkää että sie olet se joka tullee häiritheen hänen tunita ko 

sie otat lapsia sieltä meänkielen tunnile niin net tykkäävät att de missar ju 

undervisnigen. Met yritämmä sanoa että de lär sig ju ett språk! Ja ussein mie olen 

kokeknu senki että luokonopettaja rankasee niitä lapsia jokka mennee modersmålin 

tunneile. Niin son sitte esimerkiksi semmosta että ne on pakottanheet lapset että ko net 

tulevat äidinkielen tunneilta niin niitten häätyy istua rastila sisälä ja tehä tehtävät tai 

jälkhiin koulun. Ja kouluila ylheensäkki ko schemat panhaan ja salit jaethaan niin 

äidinkielenopetus tullee niinko ussein viimisseen kätheen ko muistethan että häätyy 

niilekki löytää sali jostaki. 

Det är så mycket beroende på klasslärarens attityd till modersmålet överhuvudtaget. Om 

de tycker att det är ingenting att ha, kommer du att få svårigheter. Om det tänker att du 

kommer och stör hens lektion och tar eleverna från hen till meänkieli lektioner så tycker 

de att barnen missar undervisning. Vi försöker säga att de lär sig ju ett språk! Och oftast 

har jag även upplevt att klassläraren straffar de barn som går till modersmålslektioner. 

Det finns till exempel sådana lärare som har tvingat barnen att sitta kvar på raster eller 

efter skolan och göra uppgifterna som de andra har gjort under lektionstiden. Och detta 

beror på om läraren ser hur viktigt det är för barnet att lära detta språk. Det är oftast så i 

skolorna att när man ska fördela salar och göra scheman så blir 

modersmålsundervisningen oftast sist ihågkommen. (Fanny; min översättning) 

Fridas och Erikas kommentarer bekräftas av Fannys upplevelse om andra lärares 

attityder mot modersmål och modersmålslärare. När man frågar om stöd från andra 

lärare och skoledning svarar Frida och Erika att det i stort sätt inte finns:   

Ei ainakhaan. Kaikila on heän aihneet ja mulla on minun. Ei siinä ole mithään tukea 

misthään.  

Visst inte. Alla har sina ämnen och jag har mina. Det finns inget stöd någonstans (Frida; 

min översättning)  
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Kyllähän sitä saapi olla kiitollinen jos sitä saapii jonku huohneen missä sitä saapi istua. 

Ettei opettajat niin ole mutta, sehän oon se että rektorit ja net ei ota, mie piän ettei net 

ota tätä oikei toela sen vuoksi, ettei se ole timplanissa. Mutta ei opettajat ole koskhaan, 

kyllähän se tullee niitä että Idag tänkte vi att göra det och det kan han vara med på det 

istället för att ha meänkieli. No sittenhän mie en ala tinkaahmaan ja värkkäähmään, se 

saapii oppilas itte päättää sitte. Niin son paras. 

 

Man får vara tacksam att man får något rum där man kan sitta med sina elever. Att det 

inte är lärarna som säger så mycket men rektorer. Jag tror att rektorerna inte tar det här 

på allvar just på grund av att detta inte är schemalagt Lärarna brukar ju inte vara svåra, 

men ibland får man dock höra det här ”Idag tänkte vi att göra det och det och det, kan 

han vara med istället för att ha meänkieli. Då börjar jag inte tjafsa. Då får eleven 

bestämma själv. De är nog bäst så (Erika; min översättning) 

Erikas kommentarer ovan inriktar sig mer på skolledningen än på lärarkollegor och 

hon verkar inte vara ensam som har upplevt negativa attityder från skolledningen. 

Detta kommer fram vid Fannys intervju. En människa i chefposition har även 

poängterat att hen inte ser meänkieli som ett riktigt språk:  

Ja, ei nyt tämä meän nykynen chefi mutta entinen chefi meän, sehän sano kans ette 

meänkieli, det är inget språk. Niin tettet tiättä ette. Sehän on aivan kauhea joo. Mie 

sanoin että oo, jag trodde det var färdigt diskuterad kring 2000 där.  

Och inte den här chefen som vi har nu, men den chefen som vi hade tidigare, hen sade 

också att meänkieli, det är inget språk. Så att ni vet. Det var ju helt hemskt, ja. Jag sa att 

jag trodde den frågan var redan färdigdiskuterad kring år 2000. (Fanny; min 

översättning) 

På frågan om övriga aktiviteter till exempel språkduschar eller stöd från samhällets 

sida är svaret negativt från alla lärarna. Frida berättar att i hennes kommun hade de 

en språkavdelning i förskolan, men den har lagts ned det på grund att det är svårt att 

hitta pedagoger. Erika påpekar att i hennes kommun börjar alla meänkielitalarna 

vara gråhåriga. Hon föreslår skämtsamt att man borde arrangera en språkbastu, eller 

en överlevnadskurs i meänkieli. Men påpekar samtidigt att det skulle vara svårt att 

hitta deltagarna för ingen har tid. Elsa uttrycker att i hennes kommun är det brist på 

aktiviteter just för barn, men för vuxna finns det kvällskurser av olika slag.
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5.6 Framtiden för meänkieli   

Lärarnas framtidvision om meänkielis framtid och överlevnad är hoppfull men 

tveksam. Om undervisningen fortsätter att vara som det är nu, cirka en timme i 

veckan, kommer det inte att fortleva. Det kommer fram på alla kommentarer.  

 I följande citat utrycker Frida sin tveksamhet, men samtidigt glädjen över elevernas 

entusiasm. Hon tycker att om meänkieli ska ha någon framtid måste dock staten 

börja stödja språket mycket mer än det har gjort hittills: 

Mie olen ennen ollu niin pessimistinen tähän eette mitä tästä nyt tullee tapahtumhaan, 

ette se tuntuu ette vaikka mulla on nyt XX oppilasta. Niin riittäkös se että saaja tämän 

kielen elähmään. Mie olen niinko sitä ittele hunteeraan. Ei mulla ole kaikhiin vastauksia 

ei. Samala mulle tullee niin hauska ko mie näen että näilä on niin kova into. Näilä 

kuitekki, mutta jos se tätä raijaa mennee niin eipä tietenkhään tule säilymhään ei. Niiton 

aivan liian vähän.  Se häätyy paremmin alkaa valtio, jos se halvaa että tämä kieli ellää, 

alkaa erhiin laissiin tukehmaan tätä kieltä.  

Jag har tidigare varit pessimist, att vad som kommer att hända. Det känns även som om 

jag har XXX elever, räcker det för språkets överlevnad? Gör vi nog? Gör vi rätt saker? 

Dessa saker har jag funderat över själv. Jag har inte svar på allt. Samtidigt blir jag så 

glad när att se ungarnas glöd. Men om det forsätter så här, kommer det inte att gå. De är 

alldeles för få. Då måste staten börja stödja på ett helt annat sätt om man tänker att detta 

ska bevaras.(Frida; min översättning).  

Erika tycker att meänkieli troligtvis finns kvar i Tornedalen, men i Kalix och 

Malmfältet kommer det att dö ut. Om man inte använder språket, kommer det 

definitivt dö ut: 

Minun ajatus oon että meänkieli säilyy tuola kuitenki Torniojokilaaksossa, mutta voipi 

olla että se kuolee pois täältä Malmikentiltä ja Kaihnuunjoenlaaksosta. Eihän sielä ole 

ennää ihmisiäkhään jäljelä. Sehän on vaikea että jos sie et käytä kieltä joka päivä, sie 

heität käyttämästä sitä.  

Min tanke är att meänkieli finns kvar i Tornedalen men det kan hända att den dör ut vid 

Malmfältet och Kalixdalen. Det finns ju inga människor kvar där heller. De är ju svårt 

när man inte använder språket varje dag. Så kommer det att glömmas bort (Erika; min 

översättning)  

Elsa pratar om negativa attityder angående språkets framtid och lyfter upp vikten att 

revitalisera språket i följande citat: 

Sen finns det ju pessimister bland tornedalingar som säger nej, alltså det [=språket] 

kommer att dö ut. Jaa-a. Jag brukar säga att det är ju tendens i många delar av världen 

att minoritetspråk dör ut, va, men den tiden som vi har språket så ska vi ta tillvara på det 

nu och revitalisera 

På frågan vad man borde göra för att förbättra språkets status och användning svarar 

Fanny och Erika att man borde få mer lektionstid och schemalägga 

modersmålundervisningen.  
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Frida pratar om statushöjning av meänkieli ur elevernas synvinkel, om olika sätt att 

motivera elever att läsa meänkieli med hjälp av till exempel stipendier eller 

poängsystem i gymnasiet: 

Oppilhaat on taktiset. Net halvaavat hyvät petyykit. Ja ko net näkevät että tästä saapii 

paljon pistheitä niin net alkavat valikoitheen sen. Ja jos antaa pikkusen rahalahjan eli 

pikkusen nostatuttaa kuitenki näitä oppilhaita jokka kuitenki lukevat meänkielitä niin se 

on toinen asia.  

Eleverna är taktiska. De vill ha bra betyg. De borde få mer poäng att läsa modersmål. 

Då när de ser att man får flera poäng av det här, börjar de välja det. Sen tycker jag att ett 

stipendium till de som redan läser meänkieli eller annat upphöjande av dessa elever, är 

en annan viktig sak (Frida; min översättning).  

Elsa tänker om statushöjningen och revitaliseringen i större, samhällelig perspektiv. 

Enligt henne finns det ju fortfarande människor som inte är medvetna om Sveriges 

nationella minoriteter. Om man inte syns, finns man inte. Hon uttrycker följande: 

Jag tycker att det där med revitaliseringen ska vara i ständig i fokus. Man ska inte 

glömma revitalisera, förnya och använda språket. Man ska synas i medier. Det finns ju 

fasiken fortfarande folk som inte vet vilka nationella minoriteter är. Det är inte klokt! 

Det är vår egen historia, Sveriges historia! 

På frågan av drömscenariot har lärarna väldigt olika visioner. Gemensamt är dock 

önskan om att språket ska leva vidare.  

Fanny önskar för flera undervisningstimmar, ordentliga lokaler, utbildade 

pedagoger och mycket mer läromedel.  

Erika talar om språkval där det skulle vara stor mängd av språk och att man skulle 

kunna välja vilket språk som helst. Därefter skulle man skaffa kompetenta lärare. 

Hon ser att det viktigaste dock är att få med språket i timplan/ scheman. 

Fridas vision är ett meänkieli- center som skulle vara till nytta för meänkielilärare i 

hela landet och som skulle arrangeras konferenser. Sen skulle hon vilja ändra 

samhällets attityd och stöd till meänkieli. Framför allt drömmer hon om en egen 

radiokanal och en egen meänkieli- institution där undervisningen skulle hållas helt 

eller delvis på meänkieli.  

Elsa önskar att i framtiden att mer folk skulle bli intresserade av sina rötter och 

utbilda sig till meänkielilärare, för det behövs. Hon vill också att meänkieli ska 

synas och höras. Det finns oupptäckta förmågor bland tornedalingar. I följande citat 

poängterar hon att det finns ett rikt kulturliv i Tornedalen och man borde ta tillvara 

på det:  

Mer sånger och sådant i tv. Samerna får rätt så mycket. De har världsartister. De har vi 

säkert i Tornedalen också. Det finns också kultur där uppe också!
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5.7 Kort sammanfattning av intervjuerna  

Undervisning  

Frida och Fanny arbetar i en förvaltningskommun för meänkieli. I båda 

kommunerna undervisar man huvudsakligen eleverna i grupper och undervisningen 

tar plats på elevernas skola. I Fridas kommun är lektionerna schemalagda, i Fannys 

kommun får några elever extra undervisningstimmar varje vecka. Erika och Elsa 

arbetar i icke förvaltningskommuner. Båda undervisar för det mesta enskilda elever 

och på grund av elevunderlag och elevernas spridning i kommunerna, åker de till 

eleverna för att ge undervisning. Undervisningsspråket för alla lärarna är 

huvudsakligen svenska, eftersom de flesta av eleverna är nybörjare.  

 

Svårigheter 

Svårigheterna som meänkielilärarna har mött i sina arbeten är framför allt brist på 

material, men också brist på kompetenta lärare, samarbete med redan befintliga 

lärare, undervisningstid, samt modersmålundervisningens låga status.  

 

Attityder 

Lärarnas egna attityder till meänkieli är positiva, likt elevernas. Lärarna menar att 

det dock är svårt att se utveckling med språket. Man lär sig inte språket i skolan, de 

betonade att, man måste lära det överallt. 

På frågan om omvärldens stöd och attityder gav informanterna varierande svar. 

Svaret varierade även när de talade om stödet från skolan och föräldrarna. I 

förvaltningskommunerna hade de flesta eleverna meänkieli som levande språk 

hemma, men ändå var undervisningsspråket huvudsakligen svenska. Av Erikas och 

Elsas elever hörde väldigt få elever meänkieli talas hemma, därför var också 

undervisningsspråket huvudsakligen svenska. Elsa hade mycket bra kontakt med 

föräldrarna medan de tre övriga informanterna knappast hade någon kontakt med 

föräldrar.  

Skolans och lärarkollegornas attityd mot meänkielilärarna och deras undervisning 

var blandat. Skolledningens attityder var allmänt negativa, bara Elsa och Erika 

tyckte att de hade blivit bemötta på ett relativt positivt sätt från andra lärarkollegor 

samt skolledningen. 

 

Framtid  

Lärarnas vision om meänkieli och des framtid är hoppfull men tveksam. Lärarna 

önskar sig mer lektionstid och schemalagd undervisning, flera utbildade lärare samt 

mer läromedel. Gemensamt för alla är en önskan att språket ska leva vidare. 
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 6. Slutsatser och Diskussion 

 

Utbildning 

 Förutsättningarna för undervisning i meänkieli ser väldigt olika ut från kommun till 

kommun, även om språklag, styrdokument och läroplan är detsamma. Eleverna har 

valmöjligheten inom skolan att välja modersmål som skolämnen eller välja bort det. 

Enligt Skolinspektionens granskning ger dock många kommuner inte nationella 

minoriteter tillräckligt goda möjligheter att utveckla sitt språk och kultur (2012:2). 

Detta blir bekräftat i informanternas svar. I förvaltningskommunerna var 

möjligheterna en aning bättre. Frida hade sina meänkielilektioner schemalagda och 

Fanny gjorde extra lektioner för några elever. Erika och Elsa som arbetar i icke 

förvaltningskommun undervisade en timme per vecka per elev. Gemensamt för alla 

informanter oavsett om det var förvaltningskommun eller icke var att alla tyckte att 

undervisningstimmarna var för få för att eleverna skulle kunna lära sig språket 

ordentligt.  

Att minoritetsspråk har blivit hindrats att användas med sanktioner och 

diskriminering från samhällets sida (Lainio: 2013:298) har också lämnat tydliga 

spår. Föräldrarna pratar inte meänkieli med sina barn. Denna faktor kom väldigt 

tydligt att tas upp i varenda intervju. Alla meänkielilärarna berättade att 

undervisningsspråket på lektionerna huvudsakligen sker på svenska. Även i 

förvaltningskommunerna där språket är närvarande i det dagliga livet pratar 

eleverna huvudsakligen svenska. En förklaring till varför föräldrarna inte pratar 

meänkieli hemma kan dock också vara att föräldrarna inte kan språket. Det är ofta 

barnens far- eller morföräldrar som talar språket. På grund av förtrycket har 

föräldrarna kanske aldrig fått chansen att lära sig meänkieli. De kan tillhöra den 

generationen som vill återerövra språket via sina barn genom att låta dem att delta i 

modersmålundervisningen. 

 

Svårigheter 

Det finns en mängd olika faktorer som påverkar lärarnas arbete, vilket gör det mer 

komplicerad. Vardagliga beslut som läraren får ta baseras på många olika 

omständigheter (Borg 2012:81). Några exempel av faktorer som läraren måste 

hantera kan vara krav från föräldrar, samhället, skolan samt tillgång till resurser.  

Brist på läromedel verkade vara ett av de största problemen och det upplevs som 

tidskrävande på grund av att varje läraren måste göra materialet själv. Enligt Fanny 

kan bristen på läromedel även påverka språkets status negativt. Hon jämför eleverna 

som läser finska som modersmål med elever som läser meänkieli som modersmål. 

Eleverna som läser meänkieli har inga böcker utan bara lösa papper medan de som 

läser finska har en färgrik och fin bok.  
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Jämförelsevis verkar tornedalingar och samer befinna sig i samma situation med sitt 

språk revitalisering. Enligt Hornbergs och Outakoskis forskning var svårigheterna 

som de samiska lärarna nämnt i intervjuerna huvudsakligen de samma som 

meänkielilärarna uttalade i denna studie. Svårigheterna som de samiska lärarna 

uttryckte var bland annat brist på material och svårigheter att motivera sina elever 

att prata samiska.  

Enligt Lainio befinner Sveriges nationella minoritetsspråk i en språkbytesprocess. 

Med andra ord, om inte språket kommer att användas och inga samhälleliga insatser 

kommer att göras, kommer språket att försvinna. (Lainio 2013: 297) Detta kommer 

tydligt fram även i Hornberg och Outakoskis forskning. De pratar om att inte bara 

språket men också situationer där språket används håller på att förändras. Enligt 

Hornbergers och Outakoskis forskning, är språket starkt knuten till skolan och 

förväntningar om språkinlärning ses också som lärarnas eget ansvar. Skolan ses som 

en ideologisk plats med kunskap medan det är familjer och samhället som står inför 

pressen för samiska språkets användning (2015: 34-35). 

Detta bekräftas också av meänkielilärarna. Föräldrar till elever som lär sig 

meänkieli pratar i de flesta fall inte språket hemma. Det finns inga riktiga 

fritidaktiviteter på meänkieli heller. Ändå verkar det vara viktigt för föräldrarna 

att barnen lär sig språket. Erika berättar att alla föräldrar, som hon har pratat 

med tycker att man borde bevara språket. Även dessa diskussionen om språkets 

framtid hölls på svenska. Allt ansvar kan dock inte läggas på lärarna. Det är 

som Frida säger: Det är också föräldrarnas sak. Skolan kan inte göra allt själv .Erika 

bekräftar med sitt citat  man lär sig inte språket i skolan, man måste lära sig det överallt. 

Samarbete mellan skolan och föräldrarna efterlyses mer. 

 

Attityder  

Enligt både Skutnabb Kangas och Bijvojet påverkar omvärldens attityder 

språkinlärningen. Olika attityder kan berätta olika mycket om omgivningen, 

grupptillhörighet och maktrelationer i samhället. Bijvojet konstaterar att den 

viktigaste förmedlaren av attityder är ens föräldrar (2013:137).  

På frågan om lärarna får stöd från elevernas föräldrar kom det tydligt fram om 

lärare jobbade i en förvaltningskommun eller inte. Elsa svarar att föräldrarna visar 

intresse för sina barns utveckling. Föräldrarna kunde även ringa hemma till henne 

och frågar hur det går för sina barn. Fanny som jobbar i förvaltningskommunen har 

nästan ingen kontakt med föräldrarna. Den kontakt som behövs går via klassläraren 

eller mentorn. Erika som jobbar i icke förvaltningskommun pratar om mötet som 

hon hade förra året med föräldrarna. Alla föräldrarna på mötet tyckte att man borde 

förvara språket men även denna diskussion hölls på svenska. Både Erika och Frida 

talar om en tröskel som föräldrar som förstår meänkieli måste kliva över. Bästa 

stödet för barnet är att prata språket själv. Genom att prata språket själv förmedlar 

föräldrarna positiva attityder om språket även till sina barn. 
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Överraskande nog verkade föräldrarna i icke förvaltningskommunerna vara mer 

engagerade för sina barns språkkunskaper än de som bor i förvaltningskommunerna 

där språket talas och hörs överallt. Hur kan detta förklaras? Kan positivare attityder 

förklaras med social sammanhållning och en samhällelig gemenskap som 

Strömbäck och Nygren pratade om?  När man har flyttat långt hemifrån blir det 

ännu viktigare att hitta människor som är liksinnade och har samma bakgrund som 

en själv. På så sätt blir det också viktigt att föra ens kulturel bakgrund vidare.  

Den sekundära förmedlaren för attityder är kompisar, andra jämnåriga, massmedia 

och skolan(Bijvoet 2013:137). Lärarnas egna attityder mot meänkieli och dess 

undervisning verka vara väldigt positiva. Alla fyra informanter är intresserade och 

entusiastiska över sitt jobb.  

Enligt Nivas undersökning om elevernas egna attityder för meänkieli och dess 

framtid, tycker bara åtta procent av de unga i Norrbotten att det är coolt att kunna 

meänkieli(Niva 2011: 33). Enligt meänkielilärarna i denna undersökning tycker att 

ovan nämnda tendensen är på väg att vända. Alla fyra informanter uttrycker att 

mestadels av alla deras elever har positiva attityder, viljan och motivationen att lära 

sig meänkieli. Frida tycker att man kan se attitydförändringen hos ungdomarna.  

Meänkieli nämns inte mer som en dålig form av finska. Det börjar vara inne att 

kunna meänkieli som Fanny berättar om killarna med Epatraktor. Dock tycker 

lärarna att utvecklingen sker långsamt och funderar om denna vändning är nog att 

kunna försäkra språkets överlevnad.  

Olika attityder kan berätta mycket om omgivningens grupptillhörighet och 

maktrelationer (Bijvoet 2013:114). På frågan av lärarkollegor och deras attityder 

mot meänkieli får man varierande svar. Elsa har blivit bemött väldigt positiv av 

både skolledningen och lärarkollegorna. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

i icke förvaltningskommunerna syns inte minoriteterna på samma sätt som i 

förvaltningskommunerna. I dessa kommuner kan minoritetsspråk upplevas som 

exotiskt.  

De andra informanterna har upplevt bemötandet av lärarkollegorna och 

skolledningen mest negativt. Fanny berättar att bemötandet beror väldigt mycket på 

klasslärarens attityder mot modersmål. Frida säger att man inte får något stöd från 

sina lärarkollegor och Erika tycker att man får vara tacksam om man får någonstans 

att sitta. Hon påpekar att på grund av modersmålets låga status kan ämnet lätt 

glömmas bort när man delar ut klassrum eller tänker på schemapositionerna. 

Omgivningens negativa attityder bekräftas även av Fannys citat om sin före detta 

chefs attityd angående meänkieli som språk.  

Förvaltningskommunens syfte är att främja nationella minoriteternas möjligheter att 

behålla och utveckla sin kultur i Sverige (Minoritet.se). Även i icke 

förvaltningskommuner ställs dock krav angående nationella minoriteter. Bland 

annat ska de nationella minoriteterna ha möjlighet till inflytande i frågor som berör 
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dem. Utifrån mina informanters svar kunde jag se skillnader mellan icke 

förvaltningskommuner och förvaltningskommuner. Överraskande nog kom jag fram 

till att förvaltningskommunerna egentligen inte har det bättre ställd än icke 

förvaltningskommunerna. Det var snarare tvärttom.  

  

Framtid 

På frågan om framtiden var mina informanter hoppfulla men tveksamma. Deras 

åsikter bekräftar väldigt tydligt också Lainios (2013:297) slutsats; om inte speciella 

samhälleliga insatser görs och talarna själva börjar använda språket, kommer språket att försvinna. 

Stödet från övriga samhället är väldigt viktigt, som Frida påpekar, staten måste 

börja stödja språket på ett helt annat sätt om man vill att det ska bevaras.  Språkets 

status måste höjas, revitalisering måste ständigt stå i fokus och man ska inte 

glömma att förnya och använda språket, precis som Elsa konstaterar. 
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7. Didaktiska implikationer  

För att meänkieli ska överleva till framtida generationer måste många förändringar 

ske. Man behöver flera kompetenta lärare, mycket mer undervisningsmaterial och 

schemalagt undervisningstid. Stöd för att meänkieli ska synas och höras behövs från 

övriga samhället samt regeringen. 

 En bra början för meänkielis överlevnad är en positiv attitydsförändring bland 

ungdomar som verkar har skett på senaste åren.  Språket hänger intimt samman med 

identiteten. Som lärare kan man hjälpa sina elever att hitta denna identitet genom att 

göra språket mer konkret, exempelvis ta elever till platser där meänkieli 

huvudsakligen pratas. Eftersom tornedalingarna oftast betraktas som naturfolk, kan 

läraren ha undervisning ute i naturen och utöva utomhuspedagogik. Man kan lära 

eleverna vad saker heter eller göra några gemensamma aktiviteter som är anknyten 

till tornedalska kulturen. Det gäller att få eleverna att se möjligheter som inte 

tidigare har funnits och kunna således utöka motivationen. Genom att ta eleverna dit 

vart språket är talat, skulle det kunna uppmuntra dem att utöka språkdomänerna. 

Fridas förslag av stipendium verkar vara ett gott exempel av språkrevitaliseringen.  

I hennes kommun genomfördes faktiskt motsvarande insats av Svenska 

Tornedalingarnas riksförbund. Detta uppmuntrande fick positivt respons från 

eleverna och kan ses som en lyckats revitaliseringsinsats. 

Ett annat bra förslag är aktiviteter där både äldre och yngre generationer gör sakerna 

tillsammans med andra ord inlärningssituationer där barn och vuxna är tillsammans. 

Talare av Umesamiska till exempel arrangerade språkbad där åldersspannet av 

deltagare har varit från fyra till hundra åringar. I språkbadet möts olika generationer 

och de som redan kan möts med de som håller på att lära sig språket.  

Det bästa som du som pedagog kan göra är dock prata ditt språk – Puhu kieltästi!  

 

  

 

 

 

 



 

Litteraturlista 
Ajzen, Icek & Fishbein, Martin (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction 

 to Theory and Research Reading, MA: Addison-Wesley. S.340-343 Hämtat från: 

(http://www.people.umass.edu/aizen/f&a1975.html) [2017-02-14] 

Bijvoet, Ellen. (2013) Språkattityder. I: Sundgren, Eva. (red) Sociolingvistik. (s 274-312) Andra 

reviderade upplagan. Stockholm: Liber. 

Barruk-Sunna, Ulla (2017) Ordförandes tal den 6 februari i Tråante på dagen 100 år efter det allra 

första gemensamma samiska landsmötet 1917. Hämtat från: 

http://umesamiska.nu/2017/02/06/ordforandes-tal-den-6-februari-i-traante-pa-dagen-100-ar-

efter-det-allra-forsta-gemensamma-samiska-landsmotet-1917/ [2017-05-12] 

Blunt, Allison. (2009). Diaspora. I: Gregory, Derrek, Johnston Ron, Pratt Geraldine, Watts, Michael, 

Whatmore Sarah (Eds.), The Dictionary of Human Geography (sida 1158–159). Wiley-

Blackwell 

Borg, Simon (2003) Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language 

teachers think, know, believe, and do. I: Language teaching Volume 36, Issue 2, April 2003,( s. 

81-109)Cambridge University Press. Hämtat från: https://doi.org/10.1017/S0261444803001903 

[2016-12-15] 

Daniels, Peter (2008). An Introduction to Human Geography: Issues for the 21st Century (3rd ed.). 

Essex: Pearson Education Limited. 

Elenius, Lars (2007). Statlig minoritetspolitik i Sverige. I: Westergren, Eva & Åhl Hans (Red.), Mer 

än ett språk – En antologi om flerspråkigheten i norra Sverige (sid. 56-75). Stockholm: 

Norstedts Akademiska Förlag. 

Hornberger Nancy & Outakoski Hanna (2015) Sámi time, space and place: exploring teachers' 

metapragmatic statements on Sámi language use, teaching and revitalization in Sápmi. I: 

Confero: Essays on Education, Philosophy and Politics Vol. 3, nr 1, s 1-46  

Huss, Leena (1999) Three northern minorities with a common past I: Reversing language shift in the 

far north (s. 69-94) Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensia  

Huss, Leena (2003) ”We have to take it back!” Reclaiming Meänkieli in Tornedalian School in 

Sweden. I: Camilleri, Grima Antoinette, Huss, Leena.& King, A  Kendall. (eds) Transcending 

Monolingualism: Linguistic Revitalization in Education. (s.225-240) Lisse: Swetz & Zeitlinger 

Institution för språk och folkminnet (2016) Meänkieli. Hämtat från: 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/meankieli.html [2016-11-10] 

Kenttä Matti & Pohjanen Bengt (1996) Meänkielen kramatiikki. Övertorneå: Kaamos förlag.  

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2012) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Lainio, Jarmo (2013) Tvåspråkighet och språkkontakter i Sverige. I: Sundgren, Eva. (red) 

Sociolingvistik. (s 274-312)Andra reviderade upplagan. Stockholm: Liber 

Länsstyrelsen i Stockholm. (2016)  Sveriges nationella minoriteter Hämtats från: 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-

minoriteter/Pages/default.aspx [2017-01-08] 

Minoritet.se (2017) Förvaltningsområde. Hämtats från: http://minoritet.se/forvaltningsomraden-for-

minoritetssprak [2017-01-08] 

Nationalencyklopedin (2016) Attityd. – Uppslagsverk – NE. Hämtat från: http://www.ne.se [2016-

12-14] 

Nationalencyklopedin (2017a) Diaspora.- Uppslagsverk – NE. Hämtat från: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diaspora [2017-04-05] 

Nationalencyklopedin (2017b) Exotism – Uppslagsverk- NE. Hämtat från: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/exotism [2017-05-12] 

Niva, Anna (2011) Meänkieli i den yngre generationen. En undersökning av meänkielis ställning 

bland unga personer i fem norrbottniska kommuner. Kandidatuppsats, Institutionen för 

http://www.people.umass.edu/aizen/f&a1975.html
http://umesamiska.nu/2017/02/06/ordforandes-tal-den-6-februari-i-traante-pa-dagen-100-ar-efter-det-allra-forsta-gemensamma-samiska-landsmotet-1917/
http://umesamiska.nu/2017/02/06/ordforandes-tal-den-6-februari-i-traante-pa-dagen-100-ar-efter-det-allra-forsta-gemensamma-samiska-landsmotet-1917/
https://www.cambridge.org/core/journals/language-teaching/volume/B96F356302FDFD80A15D192AD1AD309D
https://www.cambridge.org/core/journals/language-teaching/issue/F15D405488A096E69267B25B87990EC4
https://doi.org/10.1017/S0261444803001903
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/meankieli.html
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
http://minoritet.se/forvaltningsomraden-for-minoritetssprak
http://minoritet.se/forvaltningsomraden-for-minoritetssprak
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diaspora
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/exotism


 

lingvistik. Stockholms Universitet. Hämtat från: http: www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:424907/FULLTEXT01.pdf [2016-12-12] 

Nygren, Gunnar (2005). Skilda medievärldar: Lokal offentlighet och lokala medier i 

Stockholm. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 

Proposition. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt 

Saffran, William (1991) Diaspora in modern societies: Myths of Homeland and Return. I: Diaspora: 

A Journal of Transnational Studies, Volume 1, Number 1, Spring 1991, pp. 83-99. Hämtat från: 

https://doi.org/10.1353/dsp.1991.0004 

Scheller, Elisabeth. (2011) Språkrevitalisering och ortografi.[presentation] Hämtat från 

http://saami.unifreiburg.de/psdp/components/documents/ortografi_material/Scheller_Presentati

on_Arjeplog2011.pdf [2017-02-18] 

 SFS (2009:724) Lag om nationella minoriteter och minoritetspråk. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet 

SFS (2010:800) Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

SFS (2009:600) Språklagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

Skolinspektion (2012) I marginalen -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig 

undervisning i de nationella minoritetsspråken. Stockholm: Skolinspektionens rapport 2012:2 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Hämtad från 

http://www.skolverket.se/publikationer?i d=2575 [2016-11-10] 

Skolverket (2016 a) Läroplanen för förskolan. Reviderad 2016. Hämtat från 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2F

wpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442 [2016-11-10] 

Skolverket (2016 b) Nationella minoriteteter i förskolan, förskoleklass och skola Hämtat från: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1729 [2016-11-10] 

Skolverket(2016 c). Styrdokument. Hämtat 

från:http://modersmal.skolverket.se/samiska/index.php/38-lagar-och-regler/61-styrdokument 

[2016-11-10] 

Skutnabb-Kangas, T. (1981). Tvåspråkighet. Lund: Liber Läromedel 

Strömbäck, Jesper (2015). Framtidens medielandskap, demokratin och den sociala 

sammanhållningen. i Digitaliseringskommissionen (Red.)Om Sverige i framtiden: 

En antologi om digitaliseringens möjligheter (ss. 341–364). Stockholm: Elanders 

Sverige 

SÖ 2000: 2. Framework Convention for the Protection of National Minorites 

Wande, Erling (1996) Tornedalen. I; Lainio, Jarmo (red) Finnarnas historia i Sverige, Del 3. Tiden 

efter 1945, (s 229-254.), Stockholm. Helsingfors: Kulturfonden för Sverige & Finland. Finska 

Historiska Samfundet, Helsingfors & Nordiska Museet. 

Wande, Erling. (2007). Anteckningar om meänkielis historia. I: Westergren Eva & Åhl Hans (Red.), 

Mer än ett språk – En antologi om flerspråkigheten i norra Sverige (sid. 124-144). Stockholm: 

Norstedts Akademiska Förlag. 

Wedin, Ann-Sofie (2007) Lärares arbete och kunskapsbildning. Utmaningar och inviter i den 

vardagliga praktiken. Linköping Studies in Pedagogic Practices No.2 

Winsa, Birger (1996): Från Tornedalens finska till meänkieli. I: Horn, Frank (red.): Svenska språkets 

ställning i Finland och finska språkets ställning i Sverige, s 138- 158. Rovaniemi: Lapplands 

universitet. 

Woods, Peter. (1996). Researching the Art of Teaching. Ethnography for educational use. New 

York: Routledge. 

Woodward, Kathryn (1997). Concepts of Identity and Difference. I: Woodward, Kathryn (Red.), 

Identity and Difference (ss. 8–61). London: Sage Publications. 

 

https://doi.org/10.1353/dsp.1991.0004
http://saami.unifreiburg.de/psdp/components/documents/ortografi_material/Scheller_Presentation_Arjeplog2011.pdf
http://saami.unifreiburg.de/psdp/components/documents/ortografi_material/Scheller_Presentation_Arjeplog2011.pdf
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2442
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1729
http://modersmal.skolverket.se/samiska/index.php/38-lagar-och-regler/61-styrdokument


 

Bilaga  

Intervjuguiden 

Bakgrundsfrågor 

[Möjlig introduktion: Först vill jag ställa några bakgrundsfrågor 

 

Vilken utbildning har du?  

Hur länge har du jobbat som modersmålslärare?  

 

Läraren och undervisning 

[Möjlig introduktion: Nu vill jag diskutera undervisningen i meänkieli som 

modersmål med dig.] 

Vad gör du och vad är viktigt? 

Vilket material använder du med de olika eleverna?  

Vad är viktigast att eleverna lär sig eller förbättrar? Vilka är dina mål med 

undervisningen? 

Hur stor del av tiden talar du meänkieli med eleverna?  

Finns det delar i styrdokumenten som är lättare resp. svårare att uppnå? 

Styrdokument, läroplaner, kursplaner, hur tar man hänsyn dessa i vardagen?  

Är undervisningen i grupper eller enskilda individer? Om du har 

gruppundervisning, hur stora är grupperna? 

 

Vad kan eleverna? 

Elevernas kunskaper? (nybörjarna eller elever som redan kan?) Om eleverna har 

olika förkunskaper inom språket, hur gör du för att möta dem på deras nivå i 

undervisningen? 

Fysisk arbetsmiljö och arbetsvillkor 

Hur ser er arbetsmiljö ut? (åker ni runt i skolorna eller har ni ett fast ställe där ni 

håller hus?) var kan du förvara undervisningsmaterial? var kan du sitta och planera 

din undervisning? 

Hur ser ut en vanlig arbetsdag för dig? 

Anordnas regelbundet träffar för modersmålslärare resp. för lärare i meänkieli? Vad 

brukar diskuteras på dessa träffar? 

Fortbildning, vad har du, vad skulle du behöva? 

 

Attityder 

Vad du tycker du att undervisa meänkieli? 

Hur ser du på elevernas utveckling i meänkieli? Händer det någonting? 



 

Hur motiverar du dig själv att undervisa meänkieli? /Hur motiverar du eleverna att 

lära sig meänkieli? 

Vilka faktorer har du upplevt ha påverkat undervisningen av meänkieli negativt? 

Vilka faktorer har du upplevt ha påverkat undervisningen av meänkieli positivt?  

 

Omvärldens attityder och stöd?  

Hur upplever du stödet från olika skolorna om du reser runt? Lärarkollegor? 

Hur upplever du stödet från föräldrarna? Hur många av eleverna pratar meänkieli 

hemma? 

Hur upplever du stödet från övriga samhället? Arrangeras det något språkstödjande 

aktivitet utöver modersmålsundervisningen?  

 

Framtiden?  

Hur tänker du om meänkielis framtid? Väljer många föräldrar i din kommun att få 

modersmålsundervisning i finska i stället för i meänkieli? 

Vad kan man göra för att förbättra meänkielis status och användning? 

Hur skulle drömscenarion för meänkieliundervisning se ut?  

Något annat som du vill ta upp som jag inte har frågat? 


