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Sammanfattning
Syftet med studien var att undersöka meänkielis ställning bland barn och ungdomar i Norrbotten.
Undersökningen bygger på enkätsvar från elever i de fem Norrbottenskommuner där meänkieli är
förvaltningsspråk. Både elever med och elever utan anknytning till meänkieli besvarade enkäten.
Frågorna rörde deras förståelse och bruk av meänkieli, deras attityd till språket samt vad de tror om
framtiden för språket.
Av undersökningen framkom att målgruppen i högre utsträckning förstår meänkieli än vad de själva
kan tala språket. De flesta av respondenterna anser det inte viktigt att meänkieli i framtiden lever kvar
som talat språk. Av de som i någon utsträckning förstår meänkieli tror drygt hälften att deras framtida
barn i någon mån också kommer att förstå språket. Respondenterna med kunskaper i meänkieli tror i
högre grad än de utan kunskaper att språket kommer att föras över till nästa generation. Många
respondenter anser dock att riksfinska är viktigare att lära sig än meänkieli.

Abstract
The aim of the study was to investigate the standing of Meänkieli among young people in five
municipalities in the northernmost part of Sweden. These are the municipalities where Meänkieli
by law is a language the citizens have the right to use in interaction with authorities. The study is
based on responses from a survey made among pupils in the compulsory schools and upper
secondary schools. Both pupils with and without the language in their family answered the survey.
The questions concerned their comprehension and use of Meänkieli, their attitude towards the
language as well as their thoughts about the language's future.
The study showed that the target group's comprehension of Meänkieli is higher than their ability to
speak the language. Most of the respondents don't find it important that Meänkieli survives as a
spoken language. Of those who to some extent understand Meänkieli, just over half believe that their
future children also will be able to in some measure understand the language. The respondents with
knowledge of Meänkieli are more certain than the respondents without that the language will be
passed on to the next generation. However, many of the respondents find Finnish more important to
learn than Meänkieli.
Nyckelord
Meänkieli, tornedalsfinska, minoritetsspråk.
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1. Introduktion
Som dotter till två modersmålstalare av meänkieli är det främst av personliga skäl jag valt att skriva
uppsats om detta minoritetsspråk. Meänkieli är en del av min egen historia, även om jag inte talar
språket själv, och därför känns det viktigt att bidra till forskningen kring språket.
Uppsatsen inriktar sig på norrbottniska barn och ungdomars förhållande till meänkieli. Vad jag vet har
det åtminstone på senare år inte gjorts någon undersökning om denna målgrupps användning och
attityder till språket. Undersökningar av den här sorten är dessutom färskvara, vilket innebär att äldre
undersökningar snabbt blir inaktuella och nya undersökningar, såsom den föreliggande, fordras. Vad
gäller just meänkieli finns dessutom en risk att det om några år finns färre talare att grunda en
undersökning på, något som motiverar att undersökningar om språket genomförs snarare förr än
senare.
Jag har i min undersökning valt att koncentrera mig på barn och ungdomar i skolåldern i fem
norrbottniska kommuner. Skolelever har jag dels valt eftersom det är en grupp som är relativt lätt att
undersöka via deras skolor, dels för att en undersökning av den yngre generationen kan indikera saker
om språkets framtid. Undersökningen bygger på enkätsvar från elever på grund- och gymnasieskolor i
Haparanda stad, Kiruna, Gällivare, Pajala och Övertorneå kommun, d.v.s. de kommuner där meänkieli
är förvaltningsspråk. Dessa kommuner valde jag eftersom det är troligt att hitta barn och ungdomar
med koppling till meänkieli just i dessa. Frågorna eleverna svarade på rör bland annat deras förståelse
och bruk av meänkieli, deras attityd till språket samt vad de tror om det framtida bruket av språket.
Som komplement till enkäten har jag även genomfört intervjuer med boende i Tornedalen. Dessa
personer med språket i sin närhet, och med varierande kunskaper i meänkieli, har mer specifikt fått
redogöra för sin kunskap i och användning av meänkieli, sina attityder till språket samt sina tankar om
dess framtid.
I uppsatsen används till största delen begreppet meänkieli som namn på språket, även om
tornedalsfinska och finska också förekommer. Motiveringen till att jag använder begreppet
meänkieli är att det är den officiella beteckningen som för mig personligen står för språkets
erkännande som ett svenskt minoritetsspråk. Erkännandet är enligt mig ett viktigt steg mot att
hålla språket vid liv eftersom det medför fler rättigheter för talarna och gör språket mer synligt i
samhället, något som krävs för att språket inte ska försvinna. Eftersom meänkieli är en del av
min egen historia ligger det i mitt personliga intresse att värna om det och kulturen runtikring.
Bakgrundsavsnittet inleds med att summera meänkielis historia, för att sedan handla om begreppet
meänkieli och klassningen av meänkieli som ett eget språk. Därefter sammanfattas ett antal
beräkningar av meänkielitalarna, typiska språkdrag beskrivs liksom språkets ställning i undervisning.
Slutet av bakgrundsavsnittet handlar om attityder till meänkieli och språkdöd, både generellt och när
det gäller just meänkieli. Uppsatsens specifika frågeställningar hittas i syftesavsnittet, på vilket
beskrivningen av undersökningens metod och dess material följer. I resultatdelen redovisas en
sammanfattning av svaren som inkom från enkäten, samt intervjuerna. I diskussionsdelen återfinns en
utförlig diskussion om undersökningsmetoden, därefter analysen av resultatet. Avslutningsvis, i sista
avsnittet, dras slutsatserna från undersökningen, och frågeställningarna som ställdes i syftesavsnittet
besvaras.
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2. Bakgrund
2.1. Definitioner och begrepp
I uppsatsen görs skillnad på finska, d.v.s. den ”riksfinska” som talas i Finland, och meänkieli, som är
varieteten som talas i delar av Norrbotten. Enligt minoritetsspråkslagen behandlas dessa som två
separata språk, och det är också så de behandlas föreliggande uppsats. Meänkieli och tornedalsfinska
är begrepp som här används synonymt, riksfinska och standardfinska likaså. Vid redovisningen av de
personliga intervjuerna förekommer dock finska som begrepp för språket som talas i svenska
Tornedalen, eftersom intervjupersonerna föredrog detta.
Tornedalen i denna uppsats syftar på det geografiska område som de kommuner där meänkieli är
förvaltningsspråk utgör, d.v.s. Haparanda stad, Kiruna, Gällivare, Pajala och Övertorneå kommun.

2.2. Begreppet meänkieli
Namnet meänkieli, vårt språk, började tornedalingar enligt Winsa (1998:20) att använda i början av
1900-talet för att skilja det från finskan på andra sidan gränsen. Enligt Winsa är termen dock inte helt
oomstridd, och framförallt äldre talare menar Winsa (1998:20) är emot att kalla språket för något annat
än finska, vilket de menar varit dess namn sedan en lång tid tillbaka. Pekkari (2007:145) skriver att
namnet meänkieli började användas i slutet av 1970-talet av Länsskolnämnden i Norrbotten. Han
tillägger dock att begreppet finska länge har syftat både på meänkieli och riksfinska inom skolan, och
att det förmodligen fortfarande är så på många håll. Enligt Wande (2007:138) var det däremot i början
av 1990-talet som begreppet meänkieli kom i bruk.
Johansson (2007:44-45) påpekar att det aldrig funnits någon helt fullkomlig beteckning för språket.
Beroende på var det talades kallades det gällivarefinska, vittangifinska, tornedalsfinska och så vidare,
medan begreppet meänkieli på senare tid brett ut sig och används i hela språkområdet, även i Finland
och Norge (Johansson 2007:44-45).

2.3. Meänkielis historia
Finska har enligt Winsa (1998:15) talats i Tornedalen sedan någon gång på 1000-talet. Under andra
halvan av 1600-talet var Tornedalen ”en språkligt och kulturellt enhetlig bygd i det svensk-finska
rikets finskspråkiga periferi” (Wande 2007:127). Svenska användes i kommunikation utanför
Tornedalen samt i administrativa sammanhang (Wande 2007:127). Den geografiska gränsen mellan
svenska och finska var tydlig, och samma författare refererar till ett känt citat från Carl von Linné då
Linné 1732 reste mellan Kalix och Torneå; ”I Sangis miste jag mitt modersmål, i Seivis voro pura
finnar, dem jag ej förstod.” (Wande 2007:127). Gränsen där Linné ”miste sitt modersmål” motsvarar
idag på ett ungefär kommungränsen mellan Kalix och Haparanda.
Fram till 1809 ingick tornedalingarna "i ett sammanhängande geografiskt område av finsk kultur [...]”
(Elenius 2007:67) och samma författare menar att de inte sågs som någon ”avgränsad minoritet”. Men
1809 blev Torne älv en riksgräns, och därmed blev folket i svenska Tornedalen en finskspråkig
minoritet (Elenius 2007:67-68). Wande (2007:129) menar att befolkningen på ömse sidor ändå behöll
kontakten som tidigare, man gick i varandras kyrkor och gifte sig med folk från andra sidan älven.
1853-1854 grundades de första folkskolorna i Tornedalen, och i ungefär tjugo år framåt skulle
undervisningsspråket vara finska (Elenius 2007:68).
Enligt Parkvall (2009:45) höll sig staten fram till slutet av 1800-talet ”tämligen passiv” i språkfrågan.
De första svenskspråkiga skolorna kom till Tornedalen på 1880-talet (Wande 1984:25), och år 1888
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bestämde riksdagen att stadsbidrag endast skulle gå till skolor utan finska i undervisningen (Wande
1984:25, 2007:135-136, Elenius 2007:71). Ett betydelsefullt beslut enligt Parkvall (2009:45), då han
menar att myndigheterna därefter "aktivt började försöka försvenska finnbygderna".
I mitten på 1900-talet började finska få konkurrens av svenska som det talade språket hemma, vilket
också innebar att föräldrar började tala svenska till sina barn (Wande 2007:137). I många skolor var
finska otillåtet att tala på rasterna, och så var det ända in på 1960-talet (Wande 2007:137). En kvinna i
Pajala berättar i en undersökning av Elenius & Ekenberg (2002:48) om hur hon och hennes
skolkamrater bevakades på skolgården för att de inte skulle prata finska, vilket ledde till att de istället
inte sade någonting alls eftersom de inte kunde svenska. Wande (2007:137) menar att den allmänna
åsikten var att svenskan var nödvändig för att ta sig fram på arbetsmarknaden och att det var svenska
man skulle tala som god svensk.
Språkpolitiken mot tornedalingar började i andra halvan av 1950-talet bli alltmer liberal (Elenius
2007:73). Från minoritetsgrupperna själva kom välutbildade personer som började jobba för sin kultur,
och bland politiker märktes en strävan mot högre tolerans för minoriteter av (Elenius 2007:73). FNorganet Unesco förespråkade i början av 1950-talet ”en första undervisning i skolan på modersmålet”.
Enligt Elenius (2007:73) ökade fordran på "en mångkulturell politik" i och med att immigrationen
ökade. Detta, och framför allt den stora inflyttningen av finnar, främjade på köpet de nationella
minoriteterna (Elenius 2007:73).
Högstadieelever hade från och med 1962 möjlighet att läsa finska, men detta val skulle dock göra
eleven obehörig till gymnasiet (Winsa 2005:262). Alla grundskolans årskurser inkluderades i den
valbara finskundervisningen från och med 1970, och 1976 inkluderades i samband med
hemspråksreformen även gymnasiet (Winsa 2005:262).
1981 bildades STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, med målet, enligt
dem själva, ”att främja och stärka tornedalingarnas identitet och språkliga och kulturella förankring”
(Svenska Tornedalingars Riksförbund1). Winsa (1998:18) menar att eftersom STR-T definierade
meänkieli som ett eget språk lade de också i och med bildandet av föreningen grunden för en
attitydförändring till språket. En uppgift förbundet har enligt deras egna hemsida är att vara
”remissinstans gentemot riksdag och regering i frågor rörande minoritetskulturen” (Svenska
Tornedalingars Riksförbund 2).
Under 1990-talet gick Sverige med i EU och kom därefter att underteckna internationella konventioner
för att nationella minoriteter och minoritetsspråk skulle erkännas (Elenius 2007:73). Påverkat av detta
samt av att Sveriges började bygga upp en invandrarpolitik kom möjligheten till undervisning på
modersmålet för nationella minoriteter allt närmare (Elenius 2007:73).
Minoritetsspråkskonventionen, Europarådets konvention om landsdels- eller minoritetsspråk, trädde i
kraft 1998, och året därpå beslöt Sveriges riksdag att ratificera den (Sveriges officiella minoritetsspråk
2003:7). Sedan 1:a april 2000 är meänkieli ett av Sveriges fem minoritetsspråk, vilket för meänkielis
del innebär rätten för talarna att använda språket i kontakt med myndigheter i Haparanda stad, Pajala,
Övertorneå, Kiruna och Gällivare kommun. Även äldrevård och barnomsorg ska inom dessa
kommuner finnas tillgänglig på meänkieli (Sveriges officiella minoritetsspråk 2003:7).

2.4. Beräkningar av antal talare
I SCB:s folkräkning ingick till 1930 en fråga om vilket eller vilka språk folk talade. Detta år
registrerades 30 327 personer i valda kommuner i Norrbottens län (de områden som idag innefattas av
1

www.str-t.com/om-forbundet, besökt 2011-03-31.

2

www.str-t.com/om-forbundet, besökt 2011-03-31.
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meänkielis förvaltningsområde) som talade antingen finska, svenska och finska eller finska och
”lapska”. Det totala antalet personer i det undersökta området var 39 677. 76 % av
undersökningsgruppen var alltså endast eller bland annat finsktalande, medan 27 % kunde tala svenska
(vissa vid sidan av finska och lapska) (Statistiska centralbyrån 1937:56).
1 november 2005 uppgick folkmängden i Haparanda stad, Kiruna, Gällivare, Pajala och Övertorneå
kommun till 64 341 personer (Befolkningsstatistik – Kommunfolkmängd efter kön 1 november 2005).
Åsikterna går isär vad gäller hur många meänkielitalare det finns i Sverige idag. Om man räknar de
fem kommunerna där meänkieli har territoriell status uppskattas antal talare enligt Wande (2003:22)
ofta vara mellan 25 000-40 000. Han påpekar dock att senast detta undersöktes var i folkräkningen
1930, och att dagens siffror därför inte är helt pålitliga. Winsa (1998:ii, 206) uppskattar antalet talare
av meänkieli till mellan 20 000-35 000 i området längs finska gränsen, plus mellan 15 000-25 000
meänkielitalare utanför ”det finsktalande området”. Enligt Svenska Tornedalingars Riksförbund
(Svenska Tornedalingars Riksförbund3) ligger antalet talare i hela landet på mellan 40 000-70 000.
Parkvall (2009:22) uppskattar antalet talare till 30 000 4 , medan man i Konstitutionsutskottets
betänkande inför den nya minoritetsspråkslagen bedömde antal talare bara i Tornedalen vara ca
50 000-60 000, plus ca 16 000 till svenska Tornedalen invandrade finländare som behärskar både
finska och meänkieli (Konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000:KU06). Parkvall (2009:38)
menar att detta anmärkningsvärt eftersom siffrorna är högre än befolkningsmängden i Tornedalen.
Winsa påpekar via personlig kommunikation med Parkvall (2009:46-47) att det språk som en person
anser vara sitt starkaste kan skilja sig beroende på vilken domän det handlar om. Ofta väljs
majoritetsspråket då diskussionen rör ”domäner som är starkare förknippade med storsamhället och
dess institutioner”, medan minoritetsspråket föredras då konversationen rör ”lokala förhållanden”
(Parkvall 2009:46-47). Winsa räknar enligt Parkvall med att ca 15 000-20 000 invånare i och kring
Tornedalen inom vissa områden har finska som sitt starkaste språk, men att finska inte är det starkaste
språket inom alla domäner för någon av dem.
Ante Eriksson utförde 2005 en enkät på uppdrag av RUAB (Radioundersökningar AB) som gick ut på
att ta reda på befolkningens förståelse av finska och meänkieli samt deras radiokonsumtion (Eriksson
2005). 35 829 slumpmässigt utvalda personer mellan 9-79 år fick frågan om de talar eller förstår
meänkieli eller finska och meänkieli. Utifrån undersökningen drog han slutsatsen att 130 000 personer
i Sverige förstår eller talar meänkieli i olika utsträckning. Förståelsen var störst i Norrbotten där den
låg på 27,7 % (60 000 personer), jämfört med riksgenomsnittet på 5,2 procents förståelse bland
befolkningen (Eriksson 2005).
De personer som svarade att de talar eller förstår meänkieli fick ytterligare definiera språkförståelsen
vid talat språk. Undersökningen gällde som sagt personer mellan 9-79 år, och av dem ansåg 54 % att
de förstår meänkieli ”mycket bra”, ”bra” eller ”varken bra eller dåligt”.
I åldersgruppen 9-19 år var det 223 av 6 456 som svarade ja på frågan om de förstår finska eller
meänkieli. Av dessa svarade 0,3 % att de förstår meänkieli och 0,4 % svarade att de förstår både finska
och meänkieli, vilket totalt i befolkningen i den åldersgruppen enligt Eriksson (2005) beräknas vara 9
000 personer som anser sig förstå eller kunna tala meänkieli i varierande utsträckning.
Winsa (1998:78) uppskattar att den ”aktiva kompetensen” i finska i allmänhet är låg hos människor
upp till 20-30-årsåldern. Han menar att det oftast bara är personer med finska föräldrar som har aktiva
kunskaper i finska (1998:78). Vidare säger Winsa (1998:190) att unga människor har en viss
ordförståelse på tornedalsfinska, men att bristen på aktiv användning tillsammans med andra talare har
gjort dem till mottagare snarare än användare av språket. Förståelsen de besitter menar Winsa
(1998:190) kommer från att de hört tornedalsfinska talas mellan andra, äldre generationer.
3
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Den största andelen talare av meänkieli finns i Pajala kommun, och så har det också varit historiskt
sett menar Wande (2003:21). Talare av meänkieli finns dock inte enbart i Tornedalen, utan många
återfinns ”främst i Malmfälten, Luleå och de större städerna i mellersta och södra Sverige ”
(Parkvall 2009:48).

2.5. Språkdrag och språkdefinitioner
Meänkieli är från början ett finsk-ugriskt språk som historiskt kan ses som en dialekt av finska (Wande
2007:124). Språket har talats på både svenska och finska sidan av Torne älv samt i närliggande
områden (Wande 2007:124). Den största varieteten av meänkieli är Torneälvdalsdialekten, som har
mycket gemensamt med vittangi- och jukkasjärvidialekterna (Wande 2003:23). Gällivaredialekten
däremot har influerats än mer av svenska och samiska, och har drag som inte återfinns i de andra
varieteterna (Wande 2003:23).
Meänkieli skiljer sig från standardfinska på så sätt att det är ålderdomligare, och många av dagens
moderna finska ord har inte nått meänkieli (Pekkari 2007:148). Enligt samma källa märks det äldre
ordförrådet särskilt inom domäner som jakt, fiske och jordbruk. I standardfinskan var det vanligt med
låneord från tyska och nordiska språk fram till 1800-talet, men många av dessa ersattes under den
finska nationalistiska period som pågick under 1800-talets slut (Winsa 2005:238). Finskan i
Tornedalen påverkades dock inte av denna förändring i standardfinskan och behöll därför många av de
ålderdomligare orden (Winsa 2005:238). Meänkieli är också mer influerat av svenskan än
standardfinska (Winsa 2005:239). Merparten av dessa svenska lånord återfinns inom områden som
administration, skola och teknik (Wande 1984:33). Vidare menar Wande att talarna sällan ondgör sig
över enstaka lånord, särskilt sådana som funnits i tornedalsfinskan under en lång tid. Däremot tror han
att ett påtagligt stort intag av lånord inte lika lätt godtas av vare sig talare eller fackmän med uppsikt
över tillströmningen (Wande 1984:33).
En äldre man från Tornedalen, boendes i Kiruna, menar i en undersökning av Elenius & Ekenberg
(2002:55) att finska är vardagsspråket ”hemma i byn”. Vidare säger han att ”blir det lite invecklade
saker som man pratar om, om politik och samhällsutveckling, ja då känns det naturligt att prata
svenska för man kan inte alla dom här fina orden” (2002:55). För modersmålstalare är enligt Elenius
& Ekenberg (2002:55) finskan eller meänkieli ett verktyg för att ”framhäva humorn eller mustigheten i
en berättelse”. När tornedalingar pratar finska är det vanligt med kodväxling till svenska, ofta inom en
och samma mening (Winsa 1998:71). Blandningen av språken beror enligt Winsa (1998:72) på att
många talare av båda språken har språkdomäner som är starkare på ettdera språket.
Wande (2003:21) och Hyltenstam (2007:276) menar att namnet meänkieli står för synen på
tornedalsfinskan som ett eget språk. Enligt minoritetsspråkslagen anses det också vara det, vid sidan
om finska som är ett annat av Sveriges minoritetsspråk. Dock gäller beteckningen meänkieli endast för
Sverige, och inte för det som talas på andra sidan gränsen, i finska Tornedalen. Detta trots att, som
Parkvall (2009:40) anser, dessa språk inte skiljer sig särskilt mycket från varandra.
I konstitutionsutskottets betänkande inför minoritetsspråkslagen framgår att regeringen och
Minoritetsspråkskommittén haft olika åsikter om ifall meänkieli ska behandlas som ett eget språk eller
inte. Enligt betänkandet har finska talats i just det området som är Tornedalen under en väldigt lång
tid. Tornedalsfinskan har av olika anledningar separerats från finlandsfinskan, vilket har gjort att
tornedalsfinskan kännetecknas av element som inte finns i finlandsfinskan. Svenskans påverkan märks
också av i tornedalsfinskan (Konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000:KU06). Vidare föreslog
propositionen att meänkieli betraktas som ett språk och inte som en dialekt av finska. Anledningarna
till detta angavs vara historiska, kulturella och språkliga, men även ”tornedalingarnas egen strävan
under senare år att värna om det egna språkets särart och sin egen kultur och historia [...]”. Särskilt det
sistnämnda togs i beaktande då socialförsäkringsutskottet enligt regeringens linje bedömde att
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meänkieli skulle anses vara ett eget språk och sedermera ett av Sveriges nya minoritetsspråk
(Konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000:KU06).
Utvecklingen för meänkieli som skriftspråk har enligt Winsa (2005:241) gått långsamt. Två äldre män
från Pajala kommun i Elenius & Ekenbergs undersökning (2002:71) menar att även om de själva talar
finska eller meänkieli så kan de inte skriva på det språket. I mitten av 1900-talet var endast
standardfinska tillåtet som skriftspråk i vad som nu ungefär motsvarar gymnasiet (Winsa 2005:241).
Idag syns meänkieli i skrift i exempelvis STR-T:s tidning METavisi, som delvis är skriven på
meänkieli. Även i Haparandabladet, som har artiklar på både svenska och finska, publiceras en gång i
veckan en krönika på meänkieli5. Via bokförlaget Kaamos, idag ägt av STR-T, har en ordbok och en
grammatikbok på meänkieli givits ut6. Ordboken som kom 1992 innefattar ca 10 000 ord och har
enligt Hyltenstam (2007:269-270) bland annat kommit att sätta stavningsnormen för meänkieli. Sedan
1980-talets början skrivs även musik på meänkieli, och man har även översatt delar av bibeln (Winsa
2005:242). Enligt STR-T:s hemsida kommer en ”Storordbok” för meänkieli att ges ut i slutet av 2011
(Svenska Tornedalingars Riksförbund7).

2.6. Meänkieli i undervisning
Möjlighet till undervisning i finska gavs från 1970 i hela grundskolan. I samband med
hemspråksreformen 1976 fanns därefter möjligheten till finskundervisning också på gymnasiet (Winsa
2005:262).
Enligt Grundskoleförordningen från 1994 har elever rätt till modersmålsundervisning ”Om en
eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör
dagligt umgängesspråk för eleven”. Eleven måste dock ha ”grundläggande kunskaper i språket”. För
minoritetsspråken gäller rätt till modersmålsundervisning ”även om språket inte är elevens dagliga
umgängesspråk i hemmet” (Grundskoleförordningen 1994 2 kap. 9 §). Enligt 13 § är kommuner bara
skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning om det finns tillgång på lärare, samt att elevantalet
måste vara minst fem. För minoritetsspråken måste kommunerna ordna modersmålsundervisning även
om elevantalet understiger fem (Grundskoleförordningen 1994 2 kap. 13 §). Även i gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan har eleverna rätt till modersmålsundervisning, för minoritetsspråk gäller detta
oavsett hur många elever som efterfrågar det (Gymnasieförordningen 2010 4 kap. 15 och 19 §§).
Främst i Pajala och Övertorneå kommuners grundskolor och gymnasieskolor erbjuds undervisning i
meänkieli, och i Kangos friskola i Pajala kommun är språket obligatoriskt (Wande 2003:22). I
synnerhet i Kangos är det vanligt att meänkieli används i undervisning i förskolan, men Winsa
(2005:262) tror däremot inte att det finns någon förskola där meänkieli är det enda språket som talas
av personalen. Vad gäller grundskolan startade 1988 Språkskolan i Haparanda, som blev den första
tvåspråkiga skolan för årskurs 1-9. I varje klass kommer hälften av eleverna från Sverige, och hälften
från Finland. Undervisningen sker på både svenska och finska (Winsa 2005:262).
En utredning vid Institutet för språk och folkminnen från 2008 påpekar rätten till undervisning i
meänkieli för barn i grundskolan, vilket dock inte betyder att hela verksamheten, som i barnomsorgen,
kan bedrivas på meänkieli (Kuoppa 2008:34). Utredningen anser det "anmärkningsvärt" att barns
språkutveckling inte främjas i lika stor utsträckning när de kommer upp i grundskolan (Kuoppa
2008:34). I utredningen framhålls även bristen på läromedel i meänkieli, och att produktion av detta
inte heller uppdragits någon myndighet (Kuoppa 2008:24). Det råder även brist på lärare i meänkieli,

5 Information via telefonkontakt med tidningens redaktion, 2011-05-26.
6 http://www.str-t.com/om-forbundet/kaamos-nordkalottforlag-3-49, besökt 2011-05-24.
7 http://www.str-t.com/om-forbundet/mean-akateemi-academia-tornedaliensis-3-13, besökt 2011-0331.
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och på universitetsnivå ges få kurser. Utredningen sammanfattar de aktuella utsikterna för språket
inom utbildningsområdet som "dystra" (Kuoppa 2008:24).
Finska institutionen vid Stockholms universitet var 1995 först med att ordna en kurs i meänkieli på
universitetsnivå (Winsa 1998:18). I dagsläget, 2011, går det dock inte att läsa meänkieli vid
Stockholms universitet. Kurser erbjuds däremot vid Umeå universitet samt vid Luleå Tekniska
Universitet, vid det senare endast för ”lärarstudenter med tornedalsfinsk språkbakgrund”8.
Wande anser att tvåspråkighet måste börja ses som "en merit i arbets- och samhällslivet" för att det så
småningom ska finnas någon möjlighet till tvåspråkig undervisning (Wande 1984:28). Främst i
serviceyrken i Tornedalen menar Winsa (1998:88) att finskkunskaper är eftertraktade, i synnerhet
bland privata företag med finsktalande kunder. De som anställs oftast minst en förälder från Finland
(Winsa 1998:88). Winsa (1998:88-89) menar att inflyttade finnar och personer med god utbildning i
finska kommer att ha försprång på arbetsmarknaden tack vare sina språkkunskaper, vilket i sin tur
också gynnar finskan i Tornedalen.

2.7. Språkattityder
Sedan slutet av 1800-talet, då försvenskningen av Norrbotten tog fart, började attityderna om identitet
och språkbruk att också synas i språket (Winsa 2007:77). Nya begrepp för att skilja på tornedalingarna
på svenska respektive finska sidan av älven skapades, liksom nya termer för att skilja på deras språk
(Winsa 2007:77). På svenska sidan kallade man sitt språk för meän kieli, ”vår finska” (eg. ”vårt
språk”), eller suomi, ”finska”. På finska sidan var språkets vedertagna namn oikeata suomea, ”riktig
finska”, eller suomen suomea, ”finlandsfinska”, och människorna i finska Tornedalen kallades för
”finlandsfinnar”, suomen suomalaisia (Winsa 2007:77). Språket på den svenska sidan av älven ansåg
man skilde sig för mycket från standardfinskan och tornedalingarna på den finska sidan var inga
meikäläinen, ”folk som vi” (Winsa 2007:77). Finlandsfinskan och dess dialekter anses vara mer värda,
eftersom de av meänkielitalaren ses som delar av standardfinskan, till skillnad mot det egna språket
(Winsa 2007:78). Winsa (1998:21) menar att en del tornedalingar anser att tornedalsfinska inte är den
”rätta och riktiga” finskan. Han tror att även rikssvenska och dess dialekter anses ha högre värde än
den svenska med finsk intonation som talas i Tornedalen, vilket även gäller meänkieli (Winsa
2007:78). Svenskar utanför Norrbotten kategoriserar gärna tornedalingar som finnar på grund av deras
dialekt som många tar för finsk brytning (Winsa 2007:78). Enligt samma författare tycker finnar att
tornedalsfinska låter gammaldags och annorlunda, varför de ofta gör narr av svenska tornedalingar.
Vidare menar han dock att de materiella tillgångarna fram tills nyligen var bättre för de svenska
tornedalingarna än för de finska, vilket innebar en högre social position för de svenska tornedalingarna
(Winsa 2007:78).
Enligt Wande (2007:136) hänger försvenskningsprocessen som påbörjades i Tornedalen under senare
delen av 1800-talet ihop med de sociala förändringarna kring språket som skedde under kommande
århundrade. Detta menar Wande kan i synnerhet kopplas till tornedalingarnas negativa attityd till sitt
språk, framför allt bland äldre talare. Under de senaste årtiondena har unga människors kunskaper i
meänkieli sjunkit drastiskt, samtidigt som det geografiska område där man finner meänkielitalare inte
har minskat i någon större utsträckning (Wande 2007:136). Att språket inte förts vidare till yngre
generationer tror Wande (2007:136) kan ses som konsekvensen av de negativa attityder som tidigare
rådde. En äldre manlig modersmålstalare av meänkieli säger i en undersökning av Elenius & Ekenberg
(2002:47) att meänkieli globalt är ett ”begränsat” språk, som han menar inte har utvecklats sedan
gammelfinskan. Det är också anledningen till att han vill att hans barn lär sig finska, som han anser är
mer gångbart än modersmålet meänkieli (Elenius & Ekenberg 2002:47). Enligt Elenius & Ekenberg
(2002:47) tycks det vara så att finska prioriteras över meänkieli i familjer där föräldrarna talar båda
språken. Anledningarna menar de kan vara uppfattningen om att meänkieli, som just nämnts, inte

8 http://www.ltu.se/sku/d3810/d3815/d3854, besökt 2011-04-27.
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utvecklats som finskan gjort, att finska talas av fler människor eller att man inte gör skillnad på finska
och meänkieli.
Elenius & Ekenberg (2002:50) menar att frågan om barnen ska vilja använda minoritetsspråket ute i
samhället mycket att göra med den attityd till språket som barnen möter i hemmet. Främst menar
författarna är detta en fråga om ifall barnen ges möjlighet att lära sig språket, men också om ifall
föräldrarna anser att barnen kommer att ha användning av språket (2002:50). Andra saker som spelar
roll menar de är vilket språk som används i skolan, vilket språk barnens vänner talar samt vilket språk
som oftast hörs i massmedia (2002:50). I en rapport från Skolverket (2003:29) säger rektorn för en
skola i Kiruna kommun att av de få som väljer att läsa meänkieli och finska hos dem har de flesta det
som modersmål, och nästan alla är pojkar. Meänkieli och finska förknippas enligt rektorn med
exempelvis jakt och näring. Hon tror att språken inte är lika populära bland flickor eftersom
”Flickorna anpassar sig mer till samhällets syn på meänkieli och finska, att det inte är fint.”
(Skolverket 2003:29).
Vad gäller förhållandet mellan språkgrupper och deras respektive språk menar Wande (1984:28) att
attityderna spelar stor roll. Han skriver att ”samhällets attityder manifesteras i konkreta språkpolitiska
åtgärder – eller i uteblivna åtgärder – och attityderna hos t.ex. talarna av ett minoritetsspråk påverkar
deras språkliga handlande.” (1984:28). Trots att finskan alltid funnits i Sverige verkar det som att
svenska officiellt sett alltid haft den högsta ställningen, ett synsätt som spritt sig till invånarna (Wande
1984:28). I Tornedalen märktes detta av på så sätt att människorna inte ställde några politiska krav för
att försvara sitt språk, utan godtog det faktum att de i offentligheten var tvungna att använda svenska
(Wande 1984:28-29).

2.8. Om språkdöd
Elenius & Ekenberg (2002:50) menar att meänkielis chanser att överleva dels dras ned eftersom det
talas av en liten minoritet, dels p.g.a. konkurrensen med finskan. En man från Pajala kommun
intervjuad i Elenius & Ekenbergs undersökning (2002:71) tror inte att meänkieli kommer att överleva
20 år till. Anledningarna menar han dels är att folk under 20-30 år idag bara talar svenska, dels att
många äldre meänkielitalare gått bort om 20 år (Elenius & Ekenberg 2002:71). Andra intervjuade i
samma undersökning tror inte heller på språkets överlevnad. En medelålders man ifrån Pajala kommun
menar att minoritetsspråkslagen kom för sent, att den skulle ha kommit när språket fortfarande var
”levande i hela samhället” (2002:72). Han tror att det bara är en tidsfråga innan meänkieli försvinner.
Elenius & Ekenberg (2002:79) menar att de sverigefinska föräldrarna i deras undersökning verkar vara
bättre än språkminoriteterna på att föra sitt modersmål vidare till yngre generationer. Bland
tornedalingarna är variationen större när det gäller att tala meänkieli med sina barn, eller att inte göra
det (Elenius & Ekenberg 2002:79). Att finska invandrare oftare talar finska med sina barn bekräftas av
Winsa (1998:88).
Campbell & Muntzel (1989:185) beskriver en slags språkdöd som kallas gradual death. Det händer
när talare av ett språk byter ut det mot det dominerande språket i samhället, vilket innebär att deras
första språk med tiden försvinner. Campbell & Muntzel (1989:185) beskriver ett mellanläge med
tvåspråkighet, under vilket det underordnade språket inom fler och fler domäner kommer att ersättas
av det dominerande språket. Till skillnad från äldre generationer kommer yngre personer inte att kunna
använda det underordnade språket eftersom de endast knapphändigt kommer att lära sig det. Deras
förstaspråk kommer att bli det dominerande språket i samhället (Campbell & Muntzel 1989:185). En
liknande utveckling för meänkielis räkning beskrevs av Wande (2007:136) ovan. Winsa (2005:240)
menar att det främst är äldre människor som talar finska i Tornedalen idag, liksom invandrade finnar
och familjer där ena föräldern har finska som modersmål. Han påpekar dock att ett litet antal föräldrar
börjat att prata meänkieli/finska med sina barn tack vare arbetet för meänkielis fortlevnad. Samtidigt är
svenska det huvudsakliga språket bland människor upp till 30- till 35-årsåldern i Tornedalen vars
föräldrar är från Sverige (Winsa 2005:40). Den sista generationen i Tornedalen som endast talade
finska dog enligt Winsa på 1970-talet (2005:253).
9

Winsa (1998:78) menar att det som håller på att hända med tornedalsfinska är att språket gradvis
förlorar domäner som tas över av svenska, för att senare endast användas inom områden där svenska
inte ”kan” användas. I det sista stadiet innan språket försvinner helt kommer det att sluta talas och
enligt samma källa endast vara något som vissa människor förstår, men uppfattar som ett fattigt språk
(1998:78). För att tornedalsfinskan ska ha chans att överleva i gränsområdena måste enligt Winsa
(1998:78) äldre personer fortsätta att använda språket, finnar fortsätta att flytta till svenska Tornedalen
och finnar och svenskar fortsätta att gifta sig med varandra. Winsa (1998:213) understryker vikten av
ekonomiskt stöd från stat och myndigheter för att kunna bevara tornedalsfinskan. Detta stöd menar
han bör kopplas till ”education, the Academia Tornedaliensis, the Swedish Tornedalians' Association,
use of Finnish/Tornedalen Finnish in public, television programs in Tornedalen Finnish, expanded
local radio broadcasting, university courses, research, etc.” (1998:213).
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3. Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka meänkielis ställning bland barn och ungdomar i Norrbotten.
Undersökningen avgränsar sig till elever från årskurs ett till sista året på gymnasiet i de fem
kommuner där meänkieli är förvaltningsspråk; Kiruna, Gällivare, Pajala, Övertorneå och Haparanda.
Frågeställningarna lyder:
• I vilken utsträckning förstår de unga idag meänkieli, och talar de själva språket?
• Vem är den typiska talaren av meänkieli bland de unga i undersökta kommuner?
• Har barnen och ungdomarna meänkieli i sin närhet och hur påverkar det deras attityder till
språket?
• Vad tror barnen och ungdomarna om framtiden för meänkieli?
En liknande undersökning om talarna av meänkieli och finska gjordes, som redan nämnts, 2005 av
Ante Eriksson på uppdrag av Radioundersökningar AB (Eriksson 2005). I den finns en beräkning av
antal talare i hela riket uppdelat på olika åldersgrupper, samt talarnas uppskattningar av den egna
förståelsen av språken. I min undersökning får respondenterna också uppskatta sina kunskaper i
meänkieli, och dessa uppgifter använder jag sedan för att undersöka korrelationer mellan exempelvis
respondenternas koppling till språket och deras attityder till detsamma. Uppsatsen är ett försök till att
beskriva språkattityder och tankar om framtiden för språket bland dem som i någon utsträckning
behärskar meänkieli, men även bland de som inte gör det. Många barn och ungdomar i Norrbotten har
språket i sin omgivning trots att de inte behärskar det, och någon undersökning som inbegriper deras
åsikter om meänkieli tycks inte ha gjorts tidigare. Det sistnämnda jämför jag även med äldre
generationers åsikter utifrån tidigare forskning om språket, samt med det som framkommer i denna
undersöknings intervjuer.

11

4. Material och metod
Materialet består av enkätsvar från skolelever, samt information införskaffad från personliga
intervjuer. Barn och ungdomar i åldrarna 6-19, d.v.s. skolåldern, valdes som undersökningsgrupp
eftersom det är en grupp som är enkel att nå ut till och samla in svar ifrån via deras skolor. I enkäten
breddades åldersspannet till 5-21 år för att täcka in elever som av olika anledningar börjat skolan tidigt
eller inte gått klart gymnasiet året de fyller 19. Anledningen till att en enkätundersökning valdes som
metod var att den är lämplig när data från många respondenter ska samlas in på kort tid. Enkäten
distribuerades via e-post, besvarades på internet och sammanställdes elektroniskt. Detta gjorde att de
kostnader som en pappersenkät medför, i fråga om kopiering och porto, försvann.
Anledningen till att ytterligare en datainsamlingsmetod användes, nämligen intervjuer, var att de
skulle fungera som ett komplement till enkäten och eventuellt kunna bekräfta sådant som kommer
fram i enkätundersökningen. Intervjuer innebär också en möjlighet att fördjupa frågor och svar och
inte begränsa respondenterna till förutbestämda svarsalternativ eller ett visst svarsutrymme.
Intervjuerna gjordes med ett undantag i intervjupersonernas hem för att ge större möjlighet till
betänketid och följdfrågor än vid exempelvis telefon- eller mejlintervjuer.

4.1. Enkät
Enkäten skickades ut via mejl till samtliga 53 grund- och gymnasieskolor i de fem kommuner där
meänkieli är förvaltningsspråk; Kiruna, Gällivare, Övertorneå, Pajala och Haparanda. Mejlet med
länken till enkäten och information om undersökningen skickades till rektorer och/eller administrativ
personal på skolorna. Efter vidarebefordranden per mejl och påminnelser över telefon inkom 374
enkätsvar från elever på skolorna. Det är inte känt hur skolorna gick till väga för att distribuera
enkäten, men troligt är att eleverna fick besvara enkäten på lektionstid, eller att de eller deras föräldrar
fick länken till enkäten via mejl från personal på skolan. Totalt antal elever i alla skolor som mejlades
från första början uppgår till 8 244, men räknar man antal elever i de klasser som enkäten nådde fram
till är summan med största sannolikhet avsevärt mycket mindre. En del skolor ville inte låta eleverna
besvara enkäten utan målsmans tillstånd. Till dessa skolor bifogades ett brev riktat till föräldrarna, där
undersökningen och dess syfte beskrevs.
I undersökningen antas att elevernas bostadskommun är densamma som kommunen där de går skola.
Uppgifterna om antal elever i varje skola har samlats in per mejl och telefon från respektive kommun.
Tabell 1: Antal elever i respektive kommuns skolor.
Kommun

Antal elever Procentandel

Kiruna

3 345

41 %

Gällivare

2 308

28 %

Pajala

667

8%

Övertorneå 629

8%

Haparanda 1 295

16 %

Totalt

101 %

8 244
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Enkäten skapades via Google Docs som automatiskt sammanställer svaren allt eftersom de kommer in.
Enkäten bestod endast av frågor med svarsalternativ, dels för att göra det så enkelt för respondenterna
som möjligt, dels för att förenkla sammanställningen. För att öka svarsfrekvensen gjordes enkäten
kort. Med undantag av de första standardfrågorna (ålder, kön, bostadskommun och liknande) var
antalet frågor sju, vilka listas nedan:
1. Vilket/vilka språk talar du hemma?
2. Talar någon i din familj meänkieli med dig?
3. Hur mycket förstår du av ett vardagligt samtal på meänkieli?
4. Kan du föra ett vardagligt samtal på meänkieli?
5. Bland dina kompisar, är det coolt att kunna meänkieli?
6. Om du får barn i framtiden, tror du att de kommer att förstå meänkieli?
7. Är det viktigt att meänkieli talas även om 50 år?
Till alla frågor gavs svarsalternativ. Alla frågor var obligatoriska, med undantag för den om vilken
skola eleven går på, samt rutan för frivilliga övriga kommentarer sist i enkäten. Enkäten i sin helhet
återfinns under Bilagor.
Innan enkäten skickades ut till skolorna fick två äldre modersmålstalare samt en i målgruppen se över
den och komma med synpunkter. Svaren på enkäten från skoleleverna inkom mellan 2011-03-07 och
2011-04-04. En kopia av mejlet som skickades ut till skolorna om undersökningen finns under
Bilagor.

4.2. Personliga intervjuer
Av de fyra intervjupersonerna är tre släkt till mig, och den fjärde en bekant till en av mina släktingar.
Personerna är i åldrarna 10, 17, 55 och 74, samtliga kvinnor. Tre av dem är födda i samma by och bor
i samma by i Haparanda stad, och den fjärde och äldsta av dem är född och bor i Pajala kommun.
Tanken med att ha med personer från äldre generationer var att deras erfarenheter kunde vara en
intressant jämförelse mellan hur mycket de yngre förstår och använder meänkieli idag jämfört med
förr, samt att se hur olika generationer ser på framtiden för minoritetsspråket. Alla intervjuer gjordes
på plats på respektive hemort i mars 2011.
Under intervjuerna ställde jag samma frågor som i enkäten, samt ytterligare frågor om exempelvis
med vem och i vilka situationer intervjupersonerna talar tornedalsfinska, hur de lärde sig den
tornedalsfinska de kan, om de talar tornedalsfinska med sina barn/om barnen kan
tornedalsfinska/om föräldrarna kan tornedalsfinska, hur mycket tornedalsfinska de uppfattar att
unga förstår idag samt vad de tror om framtiden för språket.

4.3. Analysmetod
För att få svar på frågeställningarna jämförde jag svarsstatistiken från enkäten med svaren från
intervjuerna för att se om de stämde överens eller skiljde sig åt. Detta ställde jag sedan mot tidigare
forskning för att på så se om det jag fått fram i undersökningen kunde styrkas i bakgrundsavsnittet. För
att kunna besvara mina frågeställningar var det nödvändigt att undersöka korrelationer mellan olika
gruppers svar på olika frågor. En grupp var exempelvis de som svarade att de i hemmet inte tilltalas på
meänkieli, men att kunskaper i språket finns i hemmet. För att till exempel se vad denna grupp svarade
på frågan om hur mycket de förstår av ett vardagligt samtal på meänkieli kollade jag av detta manuellt.
Detta gjordes i kalkylarket med alla respondenters svar listade var för sig. Kalkylarket redovisas inte i
uppsatsen p.g.a. dess omfattning.

13

5. Resultat
5.1. Enkätsvar
Totalt inkom 3749 svar från skolelever i Haparanda stad, Kiruna, Gällivare, Pajala, Övertorneå
kommun. Nedan visas en karta över antalet respondenter från respektive ort. Övriga tätorter är
markerade med punkter.
Bild 1: Karta över den geografiska enkätsvarsfördelningen. Det skuggade området anger den
tornedalska befolkningens traditionella utbredningsområde. (Karta: Mikael Parkvall).

9 Nio ursprungliga svar har tagits bort från statistiken då de var dubbletter eller misstänks vara falska, se
6.1 Metoddiskussion.
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Några av kommentarerna som inkom i det frivilliga kommentarsfältet återfinns under Bilagor. Alla
bilder av statistiken nedan kommer från svarssammanställningen i Google Docs.
Svarsstatistiken på frågan om vilken skola eleven går på är utelämnad, då den frågan endast var till för
att se svarsfrekvensen från de olika skolorna och därmed kunna påminna de skolor som inte svarat på
enkäten.
Nedan följer en sammanfattning av enkätsvaren, med tabellrubriker som utgör frågan eller
uppmaningen som respondenterna svarade på. Den mer detaljerade statistiken under några av
tabellerna har utvunnits genom att manuellt jämföra svar i kalkylarket där alla enkätsvar syns var för
sig. Detta kalkylark redovisas inte i p.g.a. den stora mängden data.
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1. Könsfördelning
Tabell 2: Enkätsvar - Ange kön
Tjej

181 48 %

Kille

193 52 %

Totalt 374 100 %
Fördelningen av kvinnliga respektive manliga deltagare som besvarade enkäten var relativt jämn, med
en knapp majoritet för de manliga deltagarna.
2. Åldersfördelning
Figur 1: Enkätsvar - Ange ålder

Totalt: 374, 100 %
Den överlägset största åldersgruppen som besvarat enkäten är 14- och 15-åringar, följt av 13- och 16åringar. Högstadieelever tycks alltså vara överrepresenterade bland dem som besvarat enkäten.
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3. Födelsekommun
Figur 2: Enkätsvar - Ange födelsekommun

Totalt: 374, 100 %
Av de 7 som är födda i Finland angav 6 att de förstår ”allt eller det mesta” av ett vardagligt samtal på
meänkieli.
4. Bostadskommun
Figur 3: Enkätsvar - Ange bostadskommun

Totalt: 374, 100 %
Från Haparanda, Kiruna och Gällivare kommun inkom färre svar i förhållande till elevantalet. I Pajala
och Övertorneå kommun var i gengäld svarsfrekvensen högre än förväntat.
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5. Språken hemma
Figur 4: Enkätsvar - Vilket/vilka språk talar du hemma?

Totalt: 480, 128 %
13 respondenter av 374 svarade att de inte talar svenska hemma, och de vanligaste språken i deras hem
är riksfinska och meänkieli. 2 talar endast meänkieli hemma, 7 endast (riks-)finska och 2 talar både
meänkieli och riksfinska hemma. Av de 7 som endast talar (riks-)finska hemma är 4 födda i Finland.
Vidare uppger 6 av de 7 som talar riksfinska att de förstår ”allt eller det mesta” av ett vardagligt samtal
på meänkieli, och 1 att den förstår ”ungefär hälften”. 4 % av respondenterna talar alltså inte svenska i
hemmet, och i de flesta fall talar de riksfinska istället. Övriga språk som talas i respondenternas hem, i
de flesta fall vid sidan av ett eller flera språk (vilket kan vara exempelvis svenska eller meänkieli),
inkluderar norska, samiska, teckenspråk, engelska, franska, estniska, isländska och kinesiska.
6. Meänkieli i familjen
Figur 5: Enkätsvar - Talar någon i din familj meänkieli med dig?

Totalt: 374, 100 %
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7. Förståelse av meänkieli
Figur 6: Enkätsvar - Hur mycket förstår du av ett vardagligt samtal på meänkieli?

Totalt: 374, 100 %
55 % av de som besvarade enkäten anser sig förstå ett vardagligt samtal på meänkieli i någon
utsträckning, d.v.s. ”litegrann”, ”ungefär hälften” eller ”allt eller det mesta”. 45 % svarade att de
förstår ”inget eller nästan inget” av ett vardagligt samtal på meänkieli.

8. Bruk av meänkieli
Figur 7: Enkätsvar - Kan du föra ett vardagligt samtal på meänkieli?

Totalt: 374, 100 %
26 % av de svarande uppgav att de i någon utsträckning kan föra ett vardagligt samtal på meänkieli,
medan de flesta, 74 %, svarade att det inte kan det.
I undersökningen var det 20 personer som angav att de både förstod ”allt eller det mesta” av ett
vardagligt samtal på meänkieli, och samtidigt svarade ja på frågan om de kan föra ett vardagligt samtal
på meänkieli. Dessa benämns fortsättningsvis ”flytande talare”, och gruppen motsvarar 5 % av alla
respondenter. Andel flytande talare i respektive kommun syns i Tabell 3 nedan.
Tabell 3: Andel flytande talare i respektive kommun
Kommun

Andel Antal

Kiruna

7%

9

Pajala

6%

5

Övertorneå 5 %

3
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Haparanda

9%

3

Gällivare

0%

0

Medianåldern på de flytande talarna är 14,5 år och merparten är kvinnliga deltagare. 19 är födda i
Sverige och 1 i Finland. 17 av de 20 har angett att någon i familjen i någon utsträckning talar
meänkieli med dem.
De som angett att de inte förstår någonting av ett vardagligt samtal på meänkieli och samtidigt uppgett
att de inte heller kan föra ett vardagligt samtal på meänkieli uppgår till 165 st. Det innebär att 44 % av
totalantalet respondenter inte behärskar meänkieli i någon utsträckning alls. De flesta, 42 %, bor i
Kiruna kommun, och färst respondenter som inte behärskar meänkieli bor i Haparanda stad (3 %). De
flesta respondenter har dock i någon utsträckning kunskaper i meänkieli, vilket antingen gäller
förståelse, eget bruk av språket eller både och.
9. Meänkielis status bland respondenterna
Figur 8: Enkätsvar - Bland dina kompisar, är det coolt att kunna meänkieli?

Totalt: 374, 100 %
8 % av de svarande angav att det bland deras kompisar är coolt att kunna meänkieli, 51 % svarade att
det inte är det, och 41 % svarade ”varken eller”.
10. Nästa generations förståelse
Figur 9: Enkätsvar - Om du får barn i framtiden, tror du att de kommer att förstå meänkieli?

Totalt: 374, 100 %
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31 % av de svarande angav att de tror att deras framtida barn i någon utsträckning kommer att förstå
meänkieli, 14 % trodde inte det men skulle önska att det blir så, och mer än hälften, 55 % trodde inte
att deras framtida barn kommer att förstå meänkieli. De flesta av respondenterna tror alltså inte att
deras framtida barn kommer att förstå meänkieli.
17 av de 20 respondenterna med full behärskning av meänkieli tror att deras eventuella framtida barn i
någon utsträckning kommer att förstå meänkieli.
Av de som svarat att de i någon utsträckning förstår ett vardagligt samtal på meänkieli, d.v.s. ”allt
eller det mesta”, ”ungefär hälften” eller ”litegrann”, tror 51 % att deras framtida barn i någon
utsträckning också kommer att förstå meänkieli. Bland de med kunskaper i meänkieli tror alltså
majoriteten att de framtida barnen kommer att förstå meänkieli i någon utsträckning, vilket inte
är fallet sett till totalantalet respondenter.
55 % av de som inte tilltalas på meänkieli, men som har språket inom familjen, tror inte att deras
eventuella framtida barn kommer att förstå meänkieli.
67 % av de som svarade att de inte tror att deras framtida barn kommer att förstå meänkieli, men
att de önskar att det blir så, har meänkieli i hemmet men blir inte tilltalade på språket.
11. Önskan att meänkieli bevaras
Figur 10: Enkätsvar - Är det viktigt att meänkieli talas även om 50 år?

Totalt: 374, 100 %
40 % av de svarande anser att det i någon utsträckning är viktigt att meänkieli talas även om 50 år, 19
% tyckte inte att det är så viktigt, och 41 % uppgav att det inte spelar någon roll. De flesta
respondenter anser alltså inte att det är viktigt att meänkieli talas om 50 år.
Av de som talar språket flytande anser 13 av 20 att det i någon utsträckning är viktigt att meänkieli
fortfarande talas om 50 år. Övriga 7 tycker att det inte är så viktigt eller att det inte spelar någon roll
om språket lever kvar. Med en liten majoritet tycker alltså de flytande talarna att det är viktigt att
meänkieli talas även om 50 år.
Av de 165 som inte behärskar någon meänkieli alls anser 78 % att det inte spelar någon roll eller
att det inte är så viktigt om meänkieli fortfarande talas om 50 år. De med kunskaper i meänkieli
anser alltså i högre grad än de utan kunskaper att det är viktigt att bevara språket för framtiden.
Av de som svarat att de har meänkieli i familjen, oavsett om det talas i familjen eller inte, anser 48 %
att det i någon utsträckning är viktigt att meänkieli finns kvar om 50 år, övriga 52 % att det inte spelar
någon roll eller att det inte är så viktigt.
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Bland de som inte har meänkieli i familjen anser 22 % att det i någon grad är viktigt att meänkieli
finns kvar om 50 år, och 78 % tycker inte att det spelar någon roll eller att det inte är så viktigt. Både i
gruppen med meänkieli i familjen och i gruppen utan är andelen som tycker att det är viktigt att bevara
språket mindre än andelen som anser att det inte är viktigt eller att det inte spelar någon roll. Dock är
skillnaden mellan de olika hållningarna minst i gruppen där respondenterna har meänkieli i familjen.

5.2. Personliga intervjuer
Intervjupersonerna var fyra till antalet. När intervjupersonernas svar diskuteras i diskussionsavsnittet
kommer intervjupersonerna av enkelhetsskäl att benämnas ”10-åringen”, ”17-åringen”, ”55-åringen”
respektive ”74-åringen”. Nedan följer en individuell sammanställning av intervjuerna, följt av en
sammanfattning av samtliga intervjuer.
5.2.1. Individuell sammanställning av intervjuerna
Intervjuperson 1
Kvinnlig deltagare, 10 år.
Född i Haparanda stad, bor i en by i Haparanda kommun.
Flickan började i Språkskolan10 eftersom hennes äldre syskon gått där och hennes föräldrar ville att
hon skulle gå skola i Haparanda. Idag går hon i tredje klass. Hon tycker att det är roligt att lära sig
finska, och att det är viktigt att kunna när man bor i området, särskilt när man ska börja jobba. Flickans
pappa kan finska och hennes mamma litegrann, men hemma talar hon bara svenska. Med sina far- och
morföräldrar pratar hon också svenska, medan hennes farmor och farfar pratar finska med varandra.
Flickan föredrar benämningen finska för språket som talas vid sidan om svenska i Tornedalen. I skolan
lär de sig inget om skillnader mellan finskan i Tornedalen och finskan i Finland. Hon säger sig förstå
många finska ord eftersom hon läst finska sedan första klass. Innan skolan kunde hon endast enstaka
ord på finska, ”sådant man hör när pappa talar i telefon på finska”, eller när släktingar pratade finska.
Utanför skolan säger hon sig dock inte prata finska med någon, och av ett vardagligt samtal på finska
förstår hon inte allt. Är hon i Finland och behöver tala finska i exempelvis en butik menar hon dock att
det går bra.
Flickan menar att de vänner hon har som inte går på Språkskolan och inte får någon undervisning i
finska är sådana som redan kan finska. Några av hennes vänner kan finska för att de pratar det med
sina föräldrar. Hon tror inte att hon kommer att prata finska med eventuella framtida barn, men kanske
att de kommer att lära sig det på annat sätt, t.ex. i Språkskolan. Om man bor där hon bor tycker hon att
det är viktigt att lära sig finska, och hon tror att hon eventuellt kommer att prata mer finska i framtiden
än hon gör nu.
Intervjuperson 2
Kvinnlig deltagare, 17 år.
Född i Haparanda stad, bor i en by i Haparanda kommun.
Första gången kvinnan kom i kontakt med finska var i hemmet, då finsktalande besökare hälsade på.
Hon förstod dock inte så mycket finska innan hon började ettan i Språkskolan, där hon gick hela
grundskolan. I Språkskolan fick hon obligatorisk finskundervisning (riksfinska) tre gånger i veckan,
och hon pratade finska med eleverna från Finland. Hemma talar kvinnan svenska, men hon säger att
10 En 1-9-skola i Haparanda med finska på schemat där hälften av eleverna kommer från Finland.
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hennes mamma ibland talar finska med henne. Ibland talar hon även finska när de har gäster som
tilltalar henne på finska. Hon säger sig förstå det mesta, men att det kan vara svårt att uppfatta
riksfinska på radion och att det är svårt att själv tala finska.
Av hennes bröder säger hon att en pratar bra finska, medan de andra två förstår men inte pratar själva.
Kvinnan pratar svenska med de flesta i sin närhet, även med sin farmor som är från Finland. Hon
nämner dock en finsktalande person som brukar jobba i närheten av gården där hon bor som hon alltid
pratar finska med. Det finns även äldre människor i byn som gärna pratar finska, och med dem gör hon
också det. I stallet där hon tillbringar en hel del av sin fritid finns också en del finnar, vilket gör att hon
får användning av sin finska även där.
Kvinnan har aldrig sett det finska språket i Tornedalen som något annat än finska, och hon tycker att
beteckningen meänkieli känns gammaldags och inte särskilt lämplig. Jämfört med riksfinska tycker
hon att finskan i Tornedalen känns ”slarvigare”, eftersom man i Tornedalen använder mer slang och
förkortningar.
Själv ville hon inte lära sig finska när hon var yngre, inte ens för fem år sedan tyckte hon att det var
viktigt. På senare år säger hon sig dock ha förstått att det är viktigt att kunna finska i Tornedalen när
man ska söka jobb. Bland vännerna menar kvinnan att många ser det som en fördel att kunna finska,
och säger att de som inte kan det ”blir lite lack” när de ska söka jobb.
Om hon får barn i framtiden kommer hon att prata finska med dem, eftersom hon menar att de då får
språket gratis. Hon anser det viktigt att barnen ska kunna finska, i alla fall om de bor kvar i samma
område. Kvinnan tror att hon kommer att använda sig av lika mycket finska i framtiden som idag,
möjligtvis mindre, om hon flyttar någon annanstans. Vad gäller framtiden för finskan i Tornedalen tror
hon att den har goda chanser att överleva bara barnen fortsätter att använda språket.
Intervjuperson 3
Kvinnlig deltagare, 55 år.
Född i Haparanda stad, bor i en by i Haparanda kommun.
Kvinnan kom för första gången i kontakt med finska i hemmet, eftersom hennes mamma och pappa
pratade finska med varandra. Pappan kom från samma by som hon själv, och mamman kom från
motsvarande by på finska sidan av Torne älv. Mamman ville dock att barnen skulle lära sig svenska,
så med sina föräldrar och syskon pratade kvinnan bara svenska. I efterhand tycker hon att det var synd
att hennes mamma inte pratade finska med henne, och hon märkte att mamman inte alltid kunde
uttrycka sig så bra på svenska, men samtidigt menar kvinnan att hennes mamma antagligen gjorde det
hon trodde var bäst för dem.
Kvinnan började skolan 1962, och då pratades det bara svenska mellan lärare och elever samt
klasskompisarna sinsemellan. Någon möjlighet till finskundervisning fanns inte då. Det var först i
vuxen ålder, då kvinnan började köra taxi, som hon lärde sig finska. Hon fick ofta köra sådana som
bara pratade finska, vilket gjorde att hon fick mycket muntlig övning. Även om hon idag mest talar
svenska menar hon att hon regelbundet håller igång finskan.
Kvinnan föredrar benämningen tornedalsfinska på den finska som talas i Tornedalen. Hon tycker att
meänkieli känns som en onaturlig benämning och menar att det som kallas meänkieli har mer svenska
inslag än det hon kallar tornedalsfinska. Hon ser inte tornedalsfinska som en dialekt utan som ett finskt
språk med många gamla finska ord. Som exempel säger hon att medan man på riksfinska kallar gaffel
för haarukka, använder man på tornedalsfinska det gamla finska ordet kahveli 11.
11 Kahveli återfinns dock i en finsk ordbok från 1998, på finska beskrivet som "matgaffel", med informell
stil (Nurmi 1998:311).
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När det kommer gäster från södra Finland till stugan på kvinnans gård menar hon att de verkligen
uppskattar när hon pratar tornedalsfinska, troligen på grund av att det låter mer gammaldags.
Om kvinnan pratar svenska med någon hon vet även kan finska testar hon att använda finska ord för
att se om de hakar på, och det händer då att de byter språk till finska. Hon understryker att hon känner
en gemenskap med de hon kan prata finska med. Finska är inte hennes modersmål och hon säger sig
inte kunna det lika bra som svenska, i synnerhet inte riksfinskan med dess fackuttryck, men hon menar
att hon obehindrat förstår och kan göra sig förstådd på finska, ”och lite mer därtill”.
Hemma talar kvinnan svenska. Hon bor kvar på samma gård hon växte upp på, och har fyra barn, där
den yngsta flickan (i övre tonåren) är den enda som bor kvar hemma. Kvinnan säger att hon ibland
använder finska ord och uttryck när hon talar med sina barn, och att hon ibland även aktivt försöker att
prata finska med dem. Finskkunskaperna hos barnen menar hon varierar från ganska små till goda,
detta på grund av olika mycket kontakt med finska språket. En av sönerna pratar finska i jobbet vilket
gör att han blivit ganska duktig på språket. I övrigt känner hon inga ungdomar i Tornedalen som hon
alltid pratar finska med.
Kvinnan har även djur på gården, och hon säger att när hon kallar på korna så gör hon det faktiskt på
finska. Med folk i byn pratar hon bara svenska, liksom med arbetskamraterna på kommunen i
Haparanda. Dock pratar hon finska när de har möten med folk från Torneå på finska sidan.
Kvinnan tror absolut att hennes barn kommer att ha användning av finskan i framtiden. Förut var det
inte lika noga att kunna finska, men sedan IKEA kom [till Haparanda, 2006, min anm.] menar hon att
folk förstått att det är till fördel när man ska söka jobb. Hon tror att användningen av finska kommer
att öka i gränstrakterna, eftersom den är nödvändig inom handeln som också ökat i området. I andra
delar av Tornedalen tror hon dock att finskan kommer att minska, eftersom det oftast bara är äldre som
talar det. Kvinnan menar att det förr inte ansågs fint att bryta på finska, att ha tornedalsk dialekt eller
att komma från Finland, men hon har märkt att det börjat värdesättas mer nu. Hon säger att hon önskar
att föräldrar i området skulle ha en annan inställning till finskan och framhåller att det är viktigt att
hålla liv i det talade språket. Kvinnan skulle inte ha något emot obligatorisk undervisning i finska i
skolorna vid gränsen eftersom det är till stor fördel att kunna där.
Intervjuperson 4
Kvinnlig deltagare, 74 år.
Född i Pajala kommun, bor i en by i Pajala kommun.
Kvinnans föräldrar kom också från Tornedalen och de pratade alltid finska med henne, vilket även var
språket hon talade med sina syskon. Svenska kom hon i kontakt med när hon började skolan 1943. När
hon gick i trean blev det förbjudet att tala finska i skolan, inte ens på rasterna var det tillåtet. Kvinnan
berättar att hon försökte prata svenska med klasskompisarna, men när det blev för svårt var de helt
enkelt tysta. I klassrummet försökte lärarna prata svenska med eleverna, men eftersom lärarna på
lågstadiet var från trakten kunde de översätta till finska när eleverna inte förstod. På mellanstadiet var
lärarna helt svensktalande, och vid det laget hade kvinnan också lärt sig svenska.
Under arbetslivet drev hon en butik tillsammans med sin make i byn där hon bor, och i den var det
finska som gällde med kunderna. I andra yrken hon haft i området var det blandat, hon fick ofta prata
svenska med yngre arbetskamrater som inte kunde finska. Kvinnan har även haft hund och kor, och
med dem pratade hon alltid finska.
Kvinnan anser sig kunna finska och svenska lika bra, men finska är det språk kvinnan oftast talar,
eftersom hennes make också är modersmålstalare av finska. Svenska talar hon när det kommer besök
som inte talar finska, t.ex. barnbarnen. Av hennes barnbarn, födda 1977, 1981, 1985 och 1990, alla
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från området, förstår de två äldsta finska, men de svarar på svenska. Hennes egna barn, födda 1956
och 1959, kan finska, och med dem pratar hon både finska och svenska. Barnens farmor kunde dock
inte svenska så när farmodern var med fick alla prata finska.
Med folk i byn pratar kvinnan alltid finska. Även om hon möter någon hon inte känner men förstår att
de är från trakten så tilltalar hon dem på finska. I mataffären får hon dock prata svenska, då de som
jobbar där är yngre personer som inte kommer från orten och som inte talar finska. På banken pratar
hon både svenska och finska, finska talar hon med de hon känner som jobbar där. Hos doktorn blir det
svenska och om polisen kom till byn tror hon att hon skulle tilltala dem på svenska.
Kvinnan kallar språket hon talar för finska. I det som kallas meänkieli tycker hon att det har hittats på
många nya ord som de som pratat finska länge inte förstår. Närmast gränsen tror hon inte att de finska
språken på svenska respektive finska sidan skiljer sig särskilt mycket. Vad gäller riksfinska har hon
inga problem att förstå den. Hemma i byn menar hon dock att man inte så ofta hör riksfinska eftersom
även inflyttade finnar börjar att prata tornedalsfinska.
Saker kvinnan alltid pratat om på finska, t.ex. vissa historier hon berättar eller saker i omgivningen,
skulle hon inte prata om på svenska. Vissa saker går inte att översätta utan att man tappar poängen
menar hon.
Kvinnan känner några äldre kvinnor över 80 år som är från Finland men som bor på den svenska sidan
som bara pratar finska. Någon person under 30 som hon bara pratar finska med finns däremot inte.
Hon tycker att ungdomar i Tornedalen generellt inte verkar förstå så mycket finska. Enligt kvinnan
talar hennes barnbarn, som är i 30-årsåldern, aldrig finska med sina jämnåriga vänner.
Kvinnan tror sig använda finska lika mycket idag som tidigare i livet, men vad gäller framtiden för
språket i Tornedalen så tror hon att det kommer att försvinna. Hon menar att även många finnar som
flyttar till Sverige börjar att prata svenska. På frågan om det spelar någon roll om språket försvinner i
Tornedalen tycker hon att det för egen del inte gör det, och menar att de yngre ju inte har de
känslomässiga band till språket som kanske finns hos de äldre.
5.2.2. Sammanfattning av samtliga intervjuer
Samtliga fyra intervjupersoner har kunskaper i meänkieli/finska i någon utsträckning. 74-åringen talar
finska flytande, 55-åringen kan enligt henne själv obehindrat göra sig förstådd, 17-åringen har god
förståelse men talar enligt egen utsago desto mindre, och 10-åringen förstår någorlunda och kan
uttrycka enklare saker på finska.
10-åringen och 17-åringen har främst förvärvat sina kunskaper genom undervisning, 55-åringen i
jobbet och 74-åringen i hemmet. 74-åringen är den enda av de fyra som har finska som enda språk i
hemmet. Hon talar mer finska i vardagen än svenska, även med folk på orten där hon bor. 10-åringen
talar bara svenska i hemmet, till vardags använder hon bara finska i skolan. 17-åringen talar också bara
svenska hemma, men får användning av sin finska med sin farmor, med vissa personer på hemorten
och i stallet. 55-åringen talar endast vid enstaka tillfällen finska med sin familj i hemmet, men har
användning av finska i arbetet och ibland med gäster på gården där hon bor.
10-åringen menar att de i finskundervisningen i skolan inte lär sig något om tornedalsfinska specifikt,
och när hon talar om språket kallar hon det för finska. 17-åringen tycker också att det är finska det rör
sig om, men menar att finskan i Tornedalen, med dess slang och förkortningar, känns ”slarvigare” än
den i Finland. 55-åringen kallar språket för tornedalsfinska och anser att det är ett finskt språk med ett
äldre finskt ordförråd. 74-åringen kallar sitt modersmål för finska. Hon känner inte igen det som kallas
för meänkieli eftersom det innehåller för många nymodigheter. 55-åringen tycker också att meänkieli
har mer svenska inslag än det hon menar är tornedalsfinska.
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17-åringen menar att hon tidigare inte såg värdet i att kunna finska, men att hon på senare år har
förstått att det är till fördel när man bor i nära gränsen. Hon menar att hennes vänner också har
upptäckt detta och att de som inte kan finska tycker att de har ett sämre utgångsläge när de ska söka
jobb. 10-åringen, som liksom 17-åringen lärt sig den finska hon kan via skolan, tror också att det är
viktigt att kunna finska när man ska börja jobba, i alla fall om man som de bor i Haparandaområdet.
55-åringen, som liksom 10- och 17-åringen bor i Haparanda stad, understryker även hon vikten av att
kunna finska ute på arbetsmarknaden. Hon tror att hennes barn, däribland 17-åringen, kommer att ha
god användning av språket i framtiden eftersom hon tror att handeln i gränsområdet kommer att öka
och därmed också efterfrågan på finskkunskaper. Däremot tror 55-åringen att finskan kommer att
minska i andra delar av Tornedalen där bara äldre personer talar det. Detta får stöd av 74-åringen som
bor i Pajala kommun och som inte tror på någon framtid för finskan i Tornedalen. 17-åringen menar
att det gäller att barnen fortsätter att prata finska för att den ska överleva i Tornedalen.
För egen del vill 17-åringen prata finska med sina eventuella framtida barn eftersom hon menar att det
kommer att vara viktigt att kunna om de bor i Haparandaområdet. 10-åringen tror inte att hon kommer
att prata finska med eventuella framtida barn, men kan tänka sig att sätta dem i tvåspråkiga
Språkskolan där hon själv lär sig finska. 55-åringen blev trots sin finska mamma tilltalad på svenska
under sin uppväxt och lärde sig finska först i vuxen ålder. Hon har alltid pratat svenska med sina barn,
men menar att hon ibland försöker att prata finska med dem också. Hennes fyra barn har varierande
kunskaper i finska, från väldigt knappa till i princip fullgoda. 74-åringen växte upp med finska som
enda språk i hemmet. Hennes två barn pratar finska, och med dem pratar hon både finska och svenska.
Bland de fyra barnbarnen har två passiva kunskaper i finska.
74-åringen berättar om hur det när hon gick i trean på lågstadiet blev förbjudet att tala finska på
lektioner och raster. 55-åringen bekräftar att det förr inte ansågs fint att bryta på finska, att ha
tornedalsk dialekt eller att komma från Finland. Hon menar dock att det tycks värdesättas mer nu men
hon önskar att föräldrar i området skulle ha en annan inställning till finskan. Det talade språket är
viktigt att hålla vid liv, menar hon. 74-åringen oroar sig inte över finskans eventuella försvinnande
från Tornedalen, då det förmodligen inte spelar de yngre generationerna någon roll eftersom de inte
vuxit upp med språket, menar hon.
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6. Diskussion
6.1. Metoddiskussion
Ungefär en månad stod till förfogande för att utföra enkäten och intervjuerna, en tidsram som hölls.
Det som skulle ha gett undersökningen mer tyngd är fler enkätsvar och intervjuer med fler personer,
mer om detta under respektive datainsamlingsmetod nedan.
Det ligger en tydlig svårighet i att göra en undersökning om ett språk som folk definierar olika,
eftersom jag inte kan förutsätta att respondenterna definierar det som jag gör. Det är inte säkert
att de håller med mig och förstår vad jag menar när jag exempelvis talar om ”meänkieli” som ett
”språk”. Särskilt tydligt blev detta i Haparanda stad, både i enkätsvaren och i intervjuerna. I
Haparanda tycks det ofta vara oklart vad som innefattas av begreppet finska, om det endast syftar
på riksfinskan som talas i Finland eller även på tornedalsfinskan som talas på den svenska sidan av
Torne älv. Vissa personer tycks inte göra någon distinktion mellan dessa två.
Vad gäller begreppet meänkieli märkte jag framförallt bland min släkt i Haparanda av en ovilja att
använda denna benämning för finskan i Tornedalen. Detta dels eftersom de anser att namnet står
för ett annat språk än det de talar, med ”hittepåord” som inte hör hemma i deras finska, dels
ansåg de att namnet är ett nytt och onödigt påfund. De menade att språket ju redan har ett namn,
nämligen finska eller tornedalsfinska. I värsta fall kan det ha funnits elever som tar avstånd från
begreppet meänkieli och som därför har avstått från att besvara enkäten, där jag främst använt
denna beteckning. Eventuellt hade det varit mindre känsligt att använda tornedalsfinska rakt
igenom hela undersökningen, men jag förlitar mig på att meänkieli är ett så pass vedertaget
begrepp att majoriteten förstår vilken språkvarietet det ska står för, och jag hoppas at t
respondenterna accepterar min användning av det.
Det ursprungliga syftet med undersökningen var att ta reda på hur många talare av meänkieli som
finns i den yngre generationen i de fem undersökta Norrbottenskommunerna. Efter att ha fått in
enkätsvaren ansåg jag mig inte ha tillräckligt med underlag för att kunna dra några giltiga
slutsatser om detta. Detta gjorde att jag justerade syftet något till att mer generellt handla om
meänkielis ställning bland barn och ungdomar i Norrbotten, både bland talare och icke-talare.

6.1.1. Enkäten
Det första problemet vid utformningen av enkäten var som nämnts att jag inte visste vad jag skulle
kalla språket. Olika personer föredrar nämligen olika benämningar (meänkieli, tornedalsfinska, finska
m.m.). Främst användes den officiella beteckningen meänkieli, men det tillades att tornedalsfinska i
enkäten är synonymt med detta. I enkäten gjordes skillnad på meänkieli och riksfinska på så sätt att de
i en fråga var separata alternativ. Jag gjorde på detta sätt efter rådfrågning av en modersmålstalare av
meänkieli. Även om denne modersmålstalare kallar språket för finska ansåg han att det är tillräckligt
olikt den så kallade riksfinskan för att motivera en distinktion. Anser man dock att det inte är någon
skillnad på meänkieli och finska kanske man är mindre benägen att svara på en enkät som gör denna
distinktion. Här är det dock svårt att tillfredsställa alla, eftersom det blir väldigt omständligt att ta med
alla förekommande benämningar på samma språk.
Av de 383 svaren som inkom har 9 svar tagits bort eftersom de var dubbletter eller misstänks vara
falska. Dubbletterna (6 st borttagna) identifierades som sådana då två eller fler rader efter varandra
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hade exakt samma svar och på sekunden samma tidsstämpel. Svar som misstänks vara oärliga (3 st
borttagna) innehöll något osannolika angivelser där exempelvis skola och bostadskommun låg långt
ifrån varandra och det i kommentarsfältet skrivits något oseriöst. Ett exempel på ett borttaget svar är
följande:
Ålder: 14
Skola: Högalidskolan (Kiruna kommun)
Kön: Tjej
Född i kommun: Haparanda
Bor i kommun: Norge
Talar svenska, meänkieli/tornedalsfinska, riksfinska, afrikanska hemma.
Någon i familjen talar ibland meänkieli med henne.
Förstår ungefär hälften av ett vardagligt samtal på meänkieli.
Kan någorlunda föra ett vardagligt samtal på meänkieli.
Bland kompisarna är det varken coolt eller inte att kunna meänkieli.
Tror att framtida barn kommer att kunna lite meänkieli.
Tycker att det är väldigt viktigt att meänkieli talas även om 50 år.
Övriga kommentarer: ”knulla b-rudar”
För det första är det inte väldigt troligt att gå skola i Kiruna om man bor i Norge, även om det är
möjligt då kommunen ligger på gränsen till Norge. Vidare finns det inget språk som heter afrikanska,
och det är anmärkningsvärt att personen bockat för att hon hemma talar alla de tre språk som var
valbara (endast 11 andra i undersökningen har gjort samma sak). Kommentaren i kommentarsfältet var
även oseriös, vilket minskar trovärdigheten ytterligare. Alla dessa saker tillsammans bidrar till starka
misstankar om oärliga svar. Det kan hända att svaret delvis är ärligt, men för att vara på den säkra
sidan och göra enkätresultatet så riktigt som möjligt valde jag att ta bort detta svar ur statistiken. På
liknande sätt resonerade jag när jag av samma anledning tog bort ytterligare två svar.
I och med att 14- och 15-åringar var i stor majoritet bland de som svarade blev svarsfrekvensen i
enkäten något skev, samt att färst svar inkom från Haparanda, trots att den kommunen inte har färst
skolelever bland kommunerna i undersökningen. Som framgår i fråga 4 i resultatdelen var andelen
respondenter från respektive kommun inte lika stor som andelen elever i varje kommun sett till det
totala antalet elever i alla fem kommuner. Detta är något som är svårt att styra över, för att inte säga
näst intill omöjligt, när man skickar ut en enkät elektroniskt och inte själv styr över distributionen av
den. Att på förhand bestämma vilka skolor som ska vara med i enkäten för att på så sätt få
fördelningen man vill ha är en lösning som kräver mycket för att fungera. Väljer personalen på en
skola att de inte ska medverka kan jag förstås inte tvinga dem.
Något jag inte hade med i beräkningen när jag mejlade ut enkäten var skolornas sportlov som inföll i
samma veva, vilket gjorde att jag fick skjuta fram sista svarsdatum för att eleverna skulle ha tid att
svara.
En praktisk detalj var att länkadressen till enkäten var relativt lång och krånglig, vilket gjorde det
omständligt att skriva in den manuellt. Det finns en risk för att elever som inte fick länken
elektroniskt, och således inte enkelt kunde klicka för att komma till hemsidan, valde att inte besvara
enkäten, vilket är ett klart onödigt bortfall. Tyvärr fick jag reda på för sent att det finns nättjänster som
enkelt förkortar och förenklar hemsideadresser.
I Haparanda stad var det några skolor som angav att de inte svarade på enkäten med motiveringen att
de inte talar meänkieli där utan finska, och att det är finska som eleverna läser i skolan. Trots
förtydligade om att det var elevernas förståelse av meänkieli som var intressant, och att förståelse av
finska sannolikt innebär en del förståelse av meänkieli, valde dessa skolor att inte svara på enkäten.
Möjliga anledningar kan vara att skolorna inte förstod att jag inte bara var intresserad av enkätsvar
från elever som talar meänkieli, och att skolorna anser att meänkieli är något helt annat än finska, eller
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att skolorna motsätter sig begreppet meänkieli och av den anledningen inte ville medverka i
undersökningen.
Möjligtvis hade jag kunnat göra mer för att undanröja osäkerheten om att jag och respondenterna
eventuellt har olika uppfattningar om vad meänkieli syftar på. Det bästa utgångsläget hade varit om
jag först kunde klargöra att jag med meänkieli syftar på den varietet av finska som idag talas och
historiskt sett talats i Tornedalen, och att jag i undersökningen behandlar den som ett språk separat
från riksfinskan som talas i Finland. Detta förhållningssätt skulle sedan behöva accepteras av
respondenterna, något som i en anonym enkät är svårt att kontrollera. I inledningen av enkäten skrev
jag att jag med meänkieli syftar på samma språk som tornedalsfinska, och min förhoppning är att
respondenterna i och med det accepterade att begreppet meänkieli användes i undersökningen, oavsett
deras personliga åsikt om dess vara eller icke-vara.
Något som jag i efterhand inser hade varit intressant att med enkäten undersöka är om eleverna får
eller har fått undervisning i meänkieli eller riksfinska, detta för att tydliggöra varifrån de med
språkkunskaperna förvärvat dessa. Möjligen hade frågan kunnat vara av typen ”Den meänkieli/finska
du kan, hur har du lärt dig den?”, ifall ytterligare alternativ till inlärningssätt bortsett från hemmet och
skolan är representerade.
Bortfallet från skolor som inte svarade var stort, av 53 skolor inkom inga svar från 22, d.v.s. bortfallet
låg redan på skolnivå på 41,5 %. Varför skolorna inte svarade är oklart, men det kan exempelvis ha
berott på att förfrågelsemejlet om att vara med i undersökningen inte lästes av personerna som
kontaktades, att de valde att inte delta utan att meddela detta, eller att eleverna i sin tur inte svarade på
enkäten, trots att de av skolpersonal blev informerade om den/ombedda att svara. Någon uppgift om
hur många klasser som på ett eller annat sätt upplystes om enkäten går inte att ta fram, då jag inte
personligen distribuerade enkäten, utan denna del av arbetet överlämnades åt skolpersonalen.
Vad gäller de elever som inte besvarade enkäten är en gissning att en stor del av dem består av
personer utan koppling till meänkieli eller finska, eftersom det är troligt att elever med denna koppling
varit mer benägna att besvara enkäten.
Det är möjligt att bortfallet hade blivit mindre om respondenterna hade blivit kompenserade för sitt
deltagande på något sätt, men då respondenterna var många och jag inte hade några ekonomiska
resurser att tillgå för undersökningen fanns inte den möjligheten. Jag fick helt enkelt hoppas på att
skolpersonalen som kontaktades skulle tycka att min undersökning verkade viktig och seriös.
Nämnvärt är att jag fick särskilt positiv respons från skolor i Pajala kommun, på vilka de uttryckligen
sa att undersökningen verkade bra och att de gärna ville hjälpa mig.
Samma enkät användes för alla åldrar. Några personer, troligen föräldrar, angav i enkäten att vissa att
frågorna var för svåra för de allra yngsta. Att jag använde samma enkät för alla åldrar var av praktiska
skäl, och att göra olika frågor för olika åldersgrupper hade inte bara blivit för krävande i
förarbetsprocessen, utan även i bearbetningsprocessen efteråt. Jag var noga med att språket i enkäten
skulle vara enkelt och att enkäten skulle vara kort, detta för att öka chansen att eleverna skulle ta sig
tid att svara. Jag såg också till att svarsalternativen var få och att det framförallt skulle finnas
svarsalternativ och inte luckor eleverna skulle behöva fylla i själv. Detta förenklade både för dem vid
besvarandet och för mig vid sammanställningen. Dock snävar det till svarsmöjligheterna som
begränsas till endast de alternativ som valts av mig, vilket inte nödvändigtvis stämmer överens med
det respondenterna helst vill svara.

6.1.2. Intervjuerna
För intervjuerna kontaktade jag min släkt uppe i Tornedalen som jag planerade att besöka över en
helg. Att tillbringa längre tid där och möjliggöra för intervjuer med fler personer var av logistiska skäl
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inte möjligt, så tiden för intervjuerna var relativt begränsad. Fyra personer hade på förhand tackat ja,
och det var också dessa fyra jag intervjuade. Detta kan tyckas vara ett anmärkningsvärt litet sampel,
och hade jag haft möjlighet hade jag intervjuat fler personer i skolåldern, samt även några av manligt
kön. Dock visste jag från början att tiden för intervjuerna skulle vara knapp, så intervjuerna i denna
studie bör snarast ses som ett komplement till enkäten.
Problemet jag hade i enkäten om vad jag skulle kalla språket löste jag i intervjuerna genom att inleda
med att fråga intervjupersonen vilket namn hon föredrar på språket. Det namnet var det jag sedan
använde genom intervjun.
Inspelningsutrustningen som användes fungerade inte, vilket gjorde att inte allt som framkom i de
personliga intervjuerna kunde redovisas. Endast stödanteckningar från intervjuerna återstod för
redovisningen av intervjuerna.

6.2. Resultatdiskussion
6.2.1. Överblick: Jämförelse enkät-intervjuer
Enkäten är utformad för barn och ungdomar, och det är också barn och ungdomar som besvarat den.
Därför är jämförelsen mellan enkäten och intervjuerna en jämförelse mellan enkätsvaren och svaren
från de två yngre intervjupersonerna, 10-åringen och 17-åringen.
Bland enkätens respondenter är svenska det överlägset vanligaste språket som talas hemma. Detta
stämmer även in på 10-åringen och 17-åringens främsta språk i hemmet.
•

De flesta i enkäten har inte någon i familjen som talar meänkieli, men 10-åringen har föräldrar
med kunskaper i meänkieli/finska, även om de inte talar det med henne. 17-åringen blir ibland
tilltalad på tornedalsfinska av sin mamma.

•

De flesta i enkäten har liten eller ingen förståelse av meänkieli, och de flesta kan inte föra ett
samtal på språket. 10-åringen och 17-åringen har också svårt att själva tala, men eftersom de har
kunskaper i finska tycks förståelsen vara högre än för majoriteten i enkäten.

•

Större delen av respondenterna i enkäten angav att det bland deras kompisar varken är coolt eller
inte coolt att kunna meänkieli, en attityd som verkar delas av 10- respektive 17-åringen.

•

Mer än hälften av dem som besvarade enkäten tror inte att deras eventuella framtida barn kommer
att förstå meänkieli. 17-åringen menar att hon vill prata finska med sina eventuella framtida barn
eftersom hon vill att de ska lära sig språket. 10-åringen tror att hon kommer att prata svenska med
sina barn, men ser en möjlighet att de kommer att kunna lära sig finska i skolan.

•

Med övervägande majoritet tycker respondenterna i enkäten inte att det spelar någon roll om
meänkieli talas även om 50 år. 10- respektive 17-åringen framhåller vikten av att kunna finska
om man bor i gränsområdet till Finland.

6.2.2. Språket i hemmet
Svenska är det klart dominerande språket i hemmet. 96 % av dem som besvarade enkäten uppger att
de talar svenska hemma, enbart eller tillsammans med ett eller flera andra språk. Även 10-åringen och
17-åringen i intervjuerna svarade att svenska är språket som talas hemma. Detta kan ställas mot
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folkräkningen från år 1930, där det uppgavs att endast 27 % av den totala befolkningen (d.v.s. inte
enbart barn och ungdomar) i de kommuner som innefattas av denna uppsats enkät kunde tala svenska
(Statistiska centralbyrån 1937:56). Några år senare, 1936, föddes den i den här uppsatsen intervjuade
74-åringen, och för henne var det bara finska som gällde i hemmet, i enlighet med majoriteten i
folkräkningen från 1930. De 27 % som i folkräkningen 1930 kunde tala svenska hade inte
nödvändigtvis svenska som sitt enda eller sitt starkaste språk, vilket även gäller personerna i denna
undersöknings enkät. En del av enkätens respondenter har angett att de talar fler språk än svenska
hemma, och det framgår inte om ett språk är starkare än något annat.
6.2.3. Full behärskning av meänkieli
I Erikssons undersökning från 2005 svarade 0,3 % av de svenska 9-19-åringarna (d.v.s. i hela riket) att
de förstod meänkieli, och 0,4 % att de förstod både både meänkieli och finska i någon utsträckning.
Att jämföra folks uppskattningar av sin egen språkförmåga är alltid vanskligt då varje person har sin
egen definition av vad det innebär att kunna ett språk. I Erikssons undersökning fick de som svarade
att de talar eller förstår meänkieli ytterligare definiera språkförståelsen. De flesta ansåg sig förstå
meänkieli ”bra”, men valbara alternativ var också ”dåligt” samt ”mycket dåligt”. Att några
respondenter i Erikssons undersökning först anger att de talar eller förstår meänkieli och sedan att
förståelsen är dålig eller till och med mycket dålig visar enligt mig hur olika man kan definiera
språkbehärskning. Det gör att sådana här undersökningar aldrig är helt säkra. På samma sätt kan
siffrorna presenterade i min undersökning inte tas för helt sanna, men de kan påvisa tendenser.
I min undersökning anser jag en person behärska meänkieli fullt ut om den angett att den förstår ”allt
eller det mesta” av ett vardagligt samtal på meänkieli, och samtidigt svarat ja på frågan om den kan
föra ett vardagligt samtal på meänkieli. I undersökningen var det 20 personer av totalt 374 som angav
båda dessa svarsalternativ. Detta motsvarar 5 % av alla svarande, en hög andel om man jämför med
resultatet i Erikssons undersökning. Dock undersökte Eriksson en något smalare åldersgrupp, 9-19åringar istället för 5-21-åringar som i min undersökning, men framförallt undersökte han hela Sveriges
befolkning. Eftersom meänkieli är starkast i Norrbotten är det inte oväntat att andelen talare blir högre
i min undersökning som endast innefattar Norrbottenskommuner. Hoppet från 5 % meänkielitalare till
1930 års 76 % finsktalande (Statistiska centralbyrån 1937:56) är dock enormt, även om 1930 års
folkräkning innefattar personer i alla åldrar samt att den undersökningen inte efterfrågade
”meänkielikunskaper” utan finskkunskaper. Wande bekräftar att unga personer idag har långt mindre
kunskaper i meänkieli än för några decennier sedan, detta trots att meänkieli än idag talas på ungefär
samma område som då (2007:136).
Av de 20 personer i min undersökning jag anser är flytande talare av meänkieli bor den största andelen
i Haparanda stad. Gällivare kommun har i den här undersökningen inga enligt min definition flytande
talare. Det är något vanskligt att dra slutsatsen att Haparanda har störst andel unga talare av meänkieli
eftersom samplet den grundas på är litet, men med tanke på närheten till Finland är det rimligt att de
allmänna kunskaperna i riksfinska är högre där än i övriga kommuner. En dryg tredjedel av
respondenterna från Haparanda vet vi dessutom säkert får undervisning i finska eftersom de går i
Språkskolan. Sannolikt anser sig många av de som kan riksfinska även förstå meänkieli. Enligt Wande
(2003:21) finns dock den största andelen meänkielitalare i Pajala, vilket är svårt att påvisa med detta
svarsunderlag. Av de fem undersökta kommunerna kommer Pajala på tredje plats vad gäller högst
andel flytande talare. Kommunen har näst färst antal elever (8 % av totalantalet), men desto fler svar
inkom därifrån (23 % av totalantalet svar). För en sådan liten kommun kan 5 flytande talare av
meänkieli ändå anses som många, men för att kunna bekräfta Wandes tes behövs ett större underlag.
Medianåldern är 14,5 år för dessa flytande talare och merparten är kvinnliga deltagare. Även om
samplet är litet är det noterbart att de kvinnliga deltagarna är i majoritet eftersom meänkieli och finska
i en publikation från Skolverket av en rektor beskrivits som "pojkspråk" (Skolverket 2003:29).
Rektorns skola ligger i Kiruna kommun, och av de flytande talarna från Kiruna var kvinnliga deltagare
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även där i majoritet. Måhända är det rektorn uttrycker något väldigt lokalt, men eftersom antalet
flytande talare i enkäten är så pass litet kan slutsatserna inte ses som fullt tillförlitliga. Medianåldern
på en flytande talare hamnade på 14,5 år, vilket kan hänga ihop med att 41 % av alla de som besvarade
enkäten var 14 eller 15 år. Det finns med andra ord ingen påtaglig åldersskillnad mellan talare och
icke-talare.
19 av de 20 flytande talarna av meänkieli är födda i Sverige, och den 20:e i Finland. Den finska
respondenten har angett att hon endast talar svenska hemma, men hon har i kommentarsfältet skrivit
att hon talar tornedalsfinska med sin finska släkt. 17 av de 20 har angett att någon i familjen i någon
utsträckning talar meänkieli med dem, vilket gör att de som talar flytande meänkieli sannolikt lärt sig
språket i hemmet.
6.2.4. Utan svenska i hemmet
Av de 374 svarande uppger 13 att svenska inte är ett av språken som talas hemma, och endast 2 av
dem har angett att meänkieli är det enda språket hemma. Båda dessa är födda i Gällivare kommun och
bor i Kiruna kommun, de båda är 16 år gamla och kvinnlig respektive manlig deltagare. 2 av 374
svarande är en väldigt liten andel, vilket gör att det är för vanskligt att dra några slutsatser utifrån det
faktum att födelseår och födelse- och bostadskommun är samma för båda respondenter. Slutsatsen vi
kan dra är att det tycks vara väldigt ovanligt att barn och ungdomar har meänkieli som enda språk i
hemmet. Även om det är det enda språket hemma kan vi med all säkerhet utesluta att det är det enda
språket de två respondenterna förstår eftersom de går i svenskspråkig skola och enkäten de besvarade
var på svenska.
7 angav att de endast talar riksfinska hemma, 4 av dem är födda i Finland. Vi vet inte hur länge de bott
i Finland och om deras föräldrar är finska, men en trolig gissning är att de inte främst fått sin finska
från undervisning utan från hemmet och/eller miljön runt omkring. Med tanke på riksfinskan och
meänkielis likheter är det inte förvånande att 6 av de 7 uppger att de förstår ”allt eller det mesta” av ett
vardagligt samtal på meänkieli, och 1 att den förstår ”ungefär hälften”.
6.2.5. Förståelse och användning av meänkieli
De som förstår ett vardagligt samtal på meänkieli är långt fler än de som kan föra ett vardagligt samtal
på meänkieli. 55 % av alla svarande angav att de i någon utsträckning kan förstå ett vardagligt samtal
på meänkieli, d.v.s. ”litegrann”, ”ungefär hälften” eller ”allt eller det mesta”. Bra mycket färre, 26 %,
angav att de i någon utsträckning kan föra ett vardagligt samtal på meänkieli, d.v.s. helt och hållet eller
någorlunda. Detta bekräftar det Winsa menar, att unga personer kan förstå en del tornedalsfinska, men
att de har svårt att själva tala det (Winsa 1998:190). Han menar att det beror på att unga mest hört
tornedalsfinska från äldre generationer som talat med varandra, och att de själva aldrig blivit aktiva
användare av språket eftersom finskan inte talats direkt till dem (1998:190). Den intervjuade 17åringen stämmer bra in på det antagandet, då hon själv menar att hon förstår men inte gärna talar
språket, även om hon hör till dem som fått undervisning i finska. För två av hennes tre bröder är det
samma sak menar hon, att de kan förstå finska men att de inte själva talar språket. Den intervjuade 74åringen berättar också att hennes barnbarn, 26 och 34 år gamla, förstår finska men vid tilltal svarar på
svenska. 74-åringen menar att hon inte känner någon under 30 i Sverige som hon bara pratar finska
med, och hon tycker att ungdomar i Tornedalen generellt inte verkar förstå så mycket finska. Det
sistnämnda bekräftas dock inte av enkätundersökningen, då förståelse av språket i någon utsträckning
verkar finnas hos över hälften av respondenterna, vilket ändå får ses som en relativt hög andel.
De som angett att de inte förstår någonting av ett vardagligt samtal på meänkieli och samtidigt uppgett
att de inte heller kan föra ett vardagligt samtal på meänkieli uppgår till 165 st, d.v.s. 44 % av
totalantalet behärskar inte meänkieli i någon utsträckning alls. De flesta av dessa 165 bor i Kiruna
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kommun (42 %), och minst antal respondenter som inte behärskar meänkieli bor i Haparanda stad (3
%). Intressant är att språkkunskaperna i Haparanda stad tycks vara bättre än i övriga kommuner, trots
att de låg i botten av kommunerna när det gällde personer med flytande kunskaper i meänkieli. Elever
från Haparanda stad låg också i botten vad gäller antal inkomna enkätsvar, men en försiktig och möjlig
slutsats man kan dra av resultatet är att unga i Haparanda stad verkar ha språkkompetenser som ligger
någonstans i mitten av skalan. I Haparanda stad är det alltså eventuellt många unga som faktiskt har
kunskaper i meänkieli, om än inte fullgoda kunskaper. Det kan ha att göra med att Haparanda ligger på
gränsen till Finland och att riksfinska därför talas i högre grad där än meänkieli. På grund av handeln
över gränsen anses kanske riksfinska viktigare att kunna än meänkieli. I Språkskolan i Haparanda som
två av intervjupersonerna går respektive har gått i är det riksfinska som lärs ut, och enligt 10-åringen
får de inte lära sig något om meänkieli där. I kommentarsfältet i enkäten märks en negativare
inställning till meänkieli av, då en 17-årig kvinna från Haparanda stad skrivit ”Lär mig hellre o snacka
riksfinska än meänkieli”.
6.2.6. Attityder till meänkieli
Av de i enkätundersökningen som enligt min definition talar flytande meänkieli anser drygt hälften att
det i någon utsträckning är viktigt att språket fortfarande talas om 50 år. Med en liten majoritet tycker
alltså de flytande talarna att det är viktigt att bevara språket, även om det ska påpekas att samplet talare
att grunda den slutsatsen på är litet.
Av de som inte behärskar meänkieli alls ansåg de flesta, 78 %, att det inte spelar någon roll eller att det
inte är så viktigt om meänkieli fortfarande talas om 50 år. De flesta utan kunskaper i meänkieli tycker
alltså att det gör detsamma om språket försvinner, tvärtemot vad majoriteten av dem som behärskar
språket tycker.
Om man tittar på de som svarat att de har meänkieli i familjen, oavsett om det talas i familjen eller
inte, anser knappt hälften, 48 %, att det i någon utsträckning är viktigt att meänkieli finns kvar om 50
år. Majoriteten på 52 % tycker dock att det inte spelar någon roll eller att det inte är så viktigt om
meänkieli talas om 50 år.
22 % av de utan meänkieli i familjen anser att det i någon grad är viktigt att meänkieli talas om 50 år.
De flesta, 78 %, anser dock att det inte spelar någon roll eller inte är så viktigt. Enligt
enkätundersökningen verkar det alltså som om de med koppling till meänkieli är avsevärt mer mån om
att bevara språket än de utan meänkieli i hemmet, även om majoriteten i båda grupper inte tycker att
det spelar någon roll om meänkieli talas om 50 år.
Det kan tyckas anmärkningsvärt att de flesta av dem som trots allt har någon koppling till meänkieli
inte tycker att det spelar någon roll eller att det är oviktigt att språket lever vidare. En gissning är att
många är av åsikten att riksfinska är viktigare att kunna än meänkieli, att det för framtiden är mer värt
att lära sig riksfinska. Elenius & Ekenberg påtalar konkurrensen från finskan som ett hot mot
meänkieli (2002:50). Många av kommentarerna som inkom i enkäten bekräftade att meänkieli enligt
många står sig slätt jämfört med finska:
Pratar finska hemma med mamma men förstår meänkieli också. Meänkieli är inte så viktigt, lika att
prata riksfinska istället. Man klarar sig mycket längre!
Kvinnlig deltagare, 17, Pajala
Det ska vara rent språk! Ren finska är vad som gäller för mig, inget försvenskat språk. För mig är
meänkieli en lättare variant av finska. Någon som inte kan finska till 100% och försvenskar det de inte
kan säga.
Kvinnlig deltagare, 16, Övertorneå
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använd finska istället!
Kvinnlig deltagare, 16, Övertorneå
Lär mig hellre o snacka riksfinska än meänkieli
Kvinnlig deltagare, 17, Haparanda
Jag tycker att det är viktigare med riksfinska, jag håller själv på att lära mig det och vill kunna prata
det flytande när jag blir äldre. Om jag får barn när jag blir "stor" så vill jag att de ska lära sig
riksfinska, man kommer mycket längre med det än med meänkieli! Men jag tycker absolut inte att det
är förbjudet med meänkieli för dem som vill och kan prata det!;)
Kvinnlig deltagare, 17, Pajala
Mycket bättre att lära sig riksfinska eftersom man då även förstår meänkieli, för man klarar sig ändå
inte i Finland på Meänkieli.
Kvinnlig deltagare, 18, Pajala
Jag pratade lite finska med min mamma , pappa och mommo när jag var i 3 års åldern ! :D
Obs! Inte meänkeli !!
Jag vill helst vela kunna finska när jag blir stor ! :D
Kvinnlig deltagare, 10, Pajala
Meänkeli är slöseri med tid. Alla elver lär sig hellre riktg finska (som till skillnad från meänkeli är ett
språk) än meänkeli. Det är ingen idé att lära ut ett språl som endast tio stycken talar. Jag vill inte lära
mig meänkeli!
Kvinnlig deltagare, 17, Pajala
Även den intervjuade 17-åringen säger också att hon tycker att den finska de talar i Tornedalen känns
”slarvigare” än riksfinska. Winsa bekräftar att attityden att meänkieli inte är ”den rätta och riktiga”
finskan finns hos en del tornedalingar (1998:21). 55-åringen ser däremot tornedalsfinska som ett finskt
språk, men med många gamla finska ord, och 74-åringen har aldrig kallat sitt modersmål för något
annat än bara finska. Både 55- och 74-åringen tycker att det som idag kallas meänkieli inte är samma
språk som det de talar, utan att meänkieli till viss del har ett annat, i många fall försvenskat, ordförråd.
Liknande åsikter som i kommentarerna ovan uttrycks av en meänkielitalare i Elenius & Ekenbergs
undersökning, där personen anser att finska inte är lika ”begränsat” som meänkieli och att han av den
anledningen lär sina barn finska istället för sitt modersmål meänkieli (2002:47). Enligt samma
undersökning understryker författarna hur stor roll den allmänna attityden i hemmet till språket spelar
när det handlar om att barnen ska lära sig språket (Elenius & Ekenberg 2002:50). Enligt deras tes
innebär det att om föräldrarna inte anser att språket är gångbart i samhället eller om de tycker att
språket har låg status så anammar barnen lätt samma inställning. Vad gäller just meänkieli menar
Wande att det särskilt bland äldre talare finns en negativ inställning till språket, och att denna negativa
inställning är anledningen till att modersmålstalare i många fall inte fört språket vidare till sina barn
(2007:136). Av de äldre intervjupersonerna är det endast 74-åringen som har finska som modersmål,
ett språk hon dessutom fört vidare till sina barn. 55-åringen lärde sig finska först i vuxen ålder och
talade inte det i någon större utsträckning med sina barn. Hennes finska mamma säger hon talade
svenska med henne eftersom mamman förmodligen ansåg att svenska var viktigare att kunna än
finska. 55-åringen tycker i efterhand att det var synd att hennes mamma inte talade finska med henne.
Sedan hon lärt sig finska i vuxen ålder menar hon att hon ibland försöker tala finska med sina egna
barn. Vad gäller 10-åringen säger hon att hennes pappa kan finska men att han inte talar det med
flickan. 17-åringens föräldrar har inte finska eller tornedalsfinska som modersmål, och hon har därför
vuxit upp med svenska.
Vad gäller språkets status bland unga personer svarade hela 92 % av respondenterna att det antingen
inte är ”coolt” bland deras kompisar att kunna meänkieli, eller att det varken är coolt eller inte coolt.
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Generellt kan nog sägas att meänkielitalare inte är det häftigaste man kan vara i den undersökta
gruppen. De flesta tycks dock vara likgiltiga, 41 % svarade att det varken är coolt eller inte coolt att
kunna meänkieli bland deras kompisar.

6.2.7. Respondenternas uppfattning om meänkielis framtid
31 % av enkätens respondenter tror att deras eventuella framtida barn kommer att förstå meänkieli i
någon utsträckning. Siffran innefattar alla som besvarat enkäten, och tittar man på vad de med
kunskaper i meänkieli tror blir siffran lite annorlunda. Av de 20 respondenter jag bedömde har
flytande kunskaper i meänkieli tror hela 17 att deras barn kommer att förstå meänkieli i någon
utsträckning, d.v.s. helt och hållet, någorlunda eller väldigt lite. Detta får sägas vara en positiv siffra,
då de allra flesta av talarna tror att språket kommer föras över till nästa generation. Det framgår dock
inte om de själva kommer att prata meänkieli med sina barn, eller hur de tror att barnen ska lära sig
språket.
Av alla som i någon utsträckning förstår ett vardagligt samtal på meänkieli, d.v.s. ”allt eller det
mesta”, ”ungefär hälften” eller ”litegrann”, tror 51 % att deras framtida barn i någon utsträckning
också kommer att förstå meänkieli. Som förväntat är siffran inte lika hög som för de flytande talarna.
Personer i denna grupp med olika mycket kunskap i meänkieli kanske ser till hur mycket meänkieli de
själva kan, och bedömer att det inte är tillräckligt mycket för att kunna föra språket vidare till nästa
generation. Kanske finns det heller inte en vilja att föra språket vidare. Drygt hälften av dem tror ändå
att deras framtida barn i någon utsträckning kommer att förstå meänkieli, men då ska man också ha
med i beräkningen att det inte nödvändigtvis är meänkieli som föräldrarna vill att barnen ska lära sig.
De framtida föräldrarna, respondenterna i den här enkäten, kan mycket väl ha för avsikt att barnen ska
lära sig riksfinska, och att barnen genom att förstå riksfinska kommer att förstå en del meänkieli på
köpet. Den intervjuade 10-åringen trodde att hennes framtida barn eventuellt kommer att lära sig
finska, men i så fall via undervisning eftersom hon själv inte tror att hon kommer att prata det med
dem. 17-åringen däremot har för avsikt att lära barnen finska genom att själv prata finska med dem.
Båda tycker att det är viktigt att kunna finska när man bor nära finska gränsen. 17-åringen säger dock
att hon kanske inte kommer att prata så mycket finska ifall hon flyttar någon annanstans.
Bland kommentarerna i enkäten tar en 14-årig manlig deltagare från Kiruna upp det faktum att språket
talats av hävd under en längre tid och att det är en anledning till att bevara det. Meänkielis historiska
aspekt var också ett av huvudargumenten i konstitutionsutskottets betänkande inför
minoritetsspråkslagen (Konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000:KU06), i vilken det senare
beslutades att meänkieli skulle behandlas som ett eget språk separat från finskan.
Alla tre intervjupersoner boendes i Haparanda stad betonade vikten av att kunna finska när man bor
nära gränsen till Finland. Framför allt har detta enligt 55-åringen att göra med IKEA:s etablering i
staden [2006, min anm.]. Efter det har handeln ökat och i Haparanda är många av kunderna finska. 55åringen tror att fler och fler kommer att behärska finska på den svenska sidan i och med att efterfrågan
på språkkunskaper ökar inom handeln. Alla tre intervjupersoner från Haparanda stad anser att finskan
är nödvändig när man ska söka jobb i området, och efterfrågan på finska språkkunskaper bekräftas av
Winsa (1998:88). Att finska efterfrågas hos arbetssökande menar han gynnar det finska språket i
Tornedalen (1998:88-89). 55-åringen tycker sig se att finskan, eller tornedalsfinskan, på senare tid
börjat värdesättas mer. Skillnaden jämfört med 1940-talet, då 74-åringen förbjöds att tala hennes
modersmål finska i skolan, är påtaglig. 55-åringen menar dock att framtiden för finskan är ljusast i
gränsområdena, för i andra delar av Tornedalen menar hon att det oftast bara är äldre personer som
talar det. 74-åringen i Pajala kommun tror att finskan kommer att försvinna därifrån, och påpekar att
även inflyttade finnar börjar att prata svenska. 17-åringen tror att finskan i Tornedalen har chans att
överleva, men under förutsättning att barnen fortsätter att använda språket.
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Nästan hälften, 46 % av respondenterna, svarade att ingen i deras familj talar meänkieli med dem, men
att någon i deras familj har kunskaper i meänkieli. Antingen talas språket mellan andra i familjen eller
så talas det inte hemma alls. Troligt är att personerna som har kunskaper i meänkieli i familjen är
föräldrarna. 23 % av alla respondenter svarade att någon i deras familj i någon utsträckning talar
meänkieli med dem, vilket innebär att den största delen av föräldrar med kunskaper i meänkieli inte
för över dessa till sina barn.
Bland de 46 % som har meänkieli i familjen men inte tilltalas på meänkieli svarar nära hälften, 45 %,
att de förstår ”inget eller nästan inget” av ett vardagligt samtal på meänkieli. 37 % förstår litegrann och
resterande 18 % förstår hälften eller det mesta. De allra flesta som inte tilltalas på meänkieli har alltså
måttliga kunskaper i språket. Troligt är att de som inte tilltalas på meänkieli i familjen (men som i
teorin skulle kunna tilltalas på meänkieli eftersom det finns i hemmet) inte heller lär sig språket. Detta
grundar jag på att 17 av de 20 flytande talarna angett att de talar meänkieli i hemmet, vilket gör det
troligt att det också är där de lärt sig språket. Som Wande nämnde kan tidigare negativa attityder hos
den äldre generationen till språket återspeglas i det faktum att språket inte förts vidare till yngre
generationer (2007:136). Föräldrar ser kanske inte nyttan med meänkieli, de anser kanske inte att det
är nödvändigt att deras barn lär sig meänkieli för att klara sig i samhället, vilket kan vara en anledning
till att föräldrarna inte fört språket vidare till barnen. Som 55-åringen sa så valde hennes finska
mamma förmodligen bort finskan i hemmet eftersom hon trodde att det var viktigare att barnen lärde
sig svenska. Trots att 55-åringen förstår detta tycker hon att det var synd att hennes mamma inte förde
över sitt modersmål till henne.
Av de som har meänkieli i familjen men inte tilltalas på meänkieli svarade över hälften att de inte tror
att deras framtida barn kommer att förstå meänkieli. En femtedel av dem trodde inte det heller, men
dessa skulle önska att det blir så. Faktum är att de flesta, 67 %, av dem som svarade att de önskar, men
inte tror, att deras framtida barn kommer att förstå meänkieli är sådana som har meänkieli i hemmet
men inte blir tilltalade på meänkieli. Dessa personer ser alltså troligen ett värde i att kunna meänkieli
eftersom de önskar att språket förs vidare till nästa generation. Att språket kommer att leva vidare kan
man ana en viss skepticism emot, då de inte tror att deras barn kommer att förstå meänkieli. Dock kan
det förstås innebära att de endast anser att de själva inte har möjlighet att föra språket vidare, och att
det det finns fler sätt för att att hålla språket vid liv.
Jämför man situationen för meänkieli med Campbell & Muntzels (1989:185) beskrivning av gradual
language death finns många likheter, vilket är en dyster prognos för meänkieli. Den unga generationen
har vuxit upp med svenska som det dominerande språket både i hemmet och i samhället, och de flesta
av dem lär sig inte meänkieli trots att språket finns i äldre generationer i familjen. Både Winsa
(2005:240) och den intervjuade 55-åringen påpekar att finskan/tornedalsfinskan främst är levande
bland äldre människor, och att tornedalingarna sedan många årtionden inte längre är enspråkiga på
finska (Winsa 2005:253). Förståelsen av meänkieli är relativt hög bland enkätens respondenter, medan
den aktiva användningen är låg, något som stämmer in på det som Winsa (1998:78) beskriver som det
sista stadiet i språkdödsprocessen.

6.3. Framtida forskning
I undersökningen har framkommit att meänkieli har hård konkurrens av riksfinska när det gäller vilket
språk barn och ungdomar helst lär sig. Därför vore det intressant att göra en jämförelse av samma
målgrupps attityder till vardera språk, dels med hänsyn till vad de själva har för koppling till språken,
dels med hänsyn till var de bor. En tes är att riksfinskan är starkast vid gränsen till Finland, kan man se
skillnader i målgruppens attityder till språken beroende på var i Norrbotten de bor?
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7. Slutsatser
Syftet med uppsatsen var att undersöka meänkielis ställning bland barn och ungdomar i fem
kommuner i Norrbotten. Frågeställningarna med svar följer nedan.
• I vilken utsträckning förstår de unga idag meänkieli, och talar de själva språket?
Undersökningen bekräftade tidigare forskning som säger att unga personer ofta förstår talad meänkieli,
men att långt mycket färre själva kan föra ett samtal på språket. Över hälften av respondenterna anger
att de i någon utsträckning förstår talad meänkieli, medan en dryg fjärdedel anser sig kunna föra ett
samtal på språket.
• Vem är den typiske talaren av meänkieli bland de unga i undersökta kommuner?
Andel respondenter med full förståelse för meänkieli liksom god förmåga att föra ett samtal på språket
uppgick till 5 %. Till antalet var dessa 20, vilket är ett för litet antal för att kunna urskilja typiska
egenskaper för en ung meänkielitalare. 19 av 20 var dock födda i Sverige, och 17 av 20 har någon i
familjen som i någon utsträckning talar meänkieli med dem.
Har barnen och ungdomarna meänkieli i sin närhet och hur påverkar det deras attityder till
språket?
Knappt hälften av respondenterna med meänkieli i familjen tycker att det i någon utsträckning är
viktigt att meänkieli talas om 50 år. Bland respondenterna utan meänkieli i familjen har en dryg
femtedel samma åsikt. Det är alltså stor skillnad på hur viktigt det anses vara att bevara meänkieli
beroende på om personen har språket i familjen eller inte. Dock anser majoriteten i båda grupperna att
det inte spelar någon roll eller att det inte är så viktigt om meänkieli talas om 50 år.
•

• Vad tror barnen och ungdomarna om framtiden för meänkieli?
En knapp tredjedel av enkätens respondenter tror att deras framtida barn i någon utsträckning kommer
att förstå meänkieli. I gruppen respondenter som i någon utsträckning förstår ett vardagligt samtal på
meänkieli tror drygt hälften att deras framtida barn i någon mån också kommer att förstå språket.
Respondenter med kunskaper i meänkieli tror alltså i högre grad att meänkieli i någon grad kommer att
föras över till nästa generation. Många respondenter anser dock att riksfinska är viktigare att lära sig
än meänkieli, en åsikt som missgynnar meänkieli i längden.
Sammanfattningsvis följer de viktigaste fynden i undersökningen:
• En stor del av barnen och ungdomarna i meänkielis förvaltningskommuner kan i någon utsträckning
förstå meänkieli, men avsevärt många färre kan själv tala språket.
• De flesta respondenter har inte meänkieli i familjen.
• Nästan ingen av respondenterna har meänkieli som enda språk i hemmet.
• I gruppen flytande talare anser en liten majoritet att det är viktigt att meänkieli lever kvar som talat
språk.
37

• Av de utan kunskaper i meänkieli tycker de flesta att det inte spelar någon roll eller är oviktigt om
meänkieli talas även i framtiden.
• De med kunskaper i meänkieli tror i högre grad än de utan kunskaper att deras framtida barn i någon
utsträckning kommer att förstå meänkieli.
• De flesta av de som svarade att de önskar, men inte tror, att deras framtida barn kommer att förstå
meänkieli har språket i familjen, men blir inte tilltalade på meänkieli.
• Bland många av respondenterna anses riksfinska viktigare att kunna än meänkieli.
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Bilagor
Förfrågelsemejlet om enkäten till skolorna
Följande är en kopia av mejlet med information om och länk till enkäten som skickades ut till
skolorna.
Hej!
Mitt namn är Anna Niva och jag läser lingvistik vid Stockholms universitet. Eftersom båda mina
föräldrar kommer från Tornedalen (och jag själv från Luleå) vill jag gärna bidra till forskningen om
meänkieli/tornedalsfinska när det nu är dags att skriva kandidatuppsats.
Mitt uppsatsämne är att kartlägga de unga talarna av meänkieli/tornedalsfinska i de fem kommunerna
där språket har territoriell status, och det är här ni kommer in i bilden. Min undersökning bygger
nämligen på enkätsvar, och min förhoppning är att era elever vill svara på enkäten som ligger online.
Det spelar ingen roll om man talar flytande meänkieli eller inte förstår något alls, alla svar är av vikt
för att ge en så rättvisande bild av fördelningen av talare som möjligt.
Syftet med undersökningen är att bidra till en mer realistisk bild av antalet talare av språket, eftersom
siffrorna för antalet talare varierar väldigt mycket. Då utvecklingen går mot färre och färre talare blir
det också svårare att fylla igen forskningsluckorna allt medan tiden går. Jag hoppas att ni tycker att
det här är ett viktigt projekt att delta i för forskningen kring minoritetsspråket. Er hjälp skulle bestå av
att informera eleverna om enkäten och se till att den besvaras, gärna på lektionstid om det är möjligt
(för att säkerställa att eleverna svarar) eller via mejl. Enkäten beräknas ta 2-4 min att svara på och
länken till den finns sist i mejlet.
Är det något du/ni undrar över är det bara att skriva till mig på den här adressen.
Med vänliga hälsningar,
Anna Niva
Länk till enkäten:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFFwdlVtZ2N3VjNWcTVaMm90Y2t2TUE6M
Q
Jag vore tacksam om enkäten besvaras snarast möjligt, dock senast söndag 20/3.
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Enkätens utformning på hemsidan
Följande är en kopia av hur enkäten var utformad på internet. Svarsalternativen med kommatecken
emellan låg i rullistor på hemsidan. Under ”Övriga kommentarer” fanns en svarsruta för frivilliga
kommentarer, ett urval av dessa återfinns efter enkäten. Laddad från
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFFwdlVtZ2N3VjNWcTVaMm90Y2t2TUE6M
Q 2011-03-29.
Enkät om ungas språkanvändning
Hej!
Jag heter Anna Niva och jag undersöker hur mycket meänkieli/tornedalsfinska (båda namnen är
samma språk) som unga människor använder idag. Det spelar ingen roll om du förstår mycket, lite
eller ingen meänkieli alls.
Välj det svar du tycker passar bäst in på dig. Glöm inte att klicka på "Skicka" längst ner när du är
klar.
*Obligatorisk
ÅLDER*
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
KÖN*
Tjej, Kille
SKOLA
Abisko skola, Bergaskolan, Bolagsskolan, Centralskolan Muodoslompolo, EMMA-skolan,
Europeiska Energigymnasiet, Friluftsskolan Vargen, Grankullenskolan, Gränsskolan,
Gränsälvsgymnasiet, Gårdbyskolan, Hakkas skola, Hedskolan, Hietaniemi friskola, Hjalmar
Lundbohmsskolan, Högalidskolan, Jukkasjärvi skola, Junosuando centralskola, Karesuando skola,
Karungi skola, Laestadiusskolan, Luossavaaraskolan, Malmens friskola, Mariaskolan,
Marielundsskolan, Myranskolan, Nikkala skola, Nya Malmstaskolan, Pajala centralskola,
Puoltikasvaara skola, Raketskolan, Sameskolan i Gällivare, Sameskolan i Karesuando, Sameskolan
i Kiruna, Satellitskolan, Sattajärvi skola, Seskarö skola, Sjöparksskolan, Smedskolan, Språkskolan,
Svansteins centralskola, Svappavaara skola, Tallbackaskolan, Tjautjas skola, Tornedalsskolan,
Triangelskolan, Tulinkisuando friskola, Tuolluvaara skola, Tärendö centralskola, Vita Vidderna,
Vittangi skola, Välkommaskolan, Övertorneå centralskola, Övre Soppero skola
FÖDD I KOMMUN*
Kiruna, Gällivare, Pajala, Övertorneå, Haparanda, Annan kommun i Sverige, Finland, Utanför
Sverige eller Finland
BOR I KOMMUN*
Kiruna, Gällivare, Pajala, Övertorneå, Haparanda, Annan kommun i Sverige, Finland, Norge
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VILKET/VILKA SPRÅK TALAR DU HEMMA?*
Du får välja flera alternativ.
Svenska
Meänkieli/tornedalsfinska
Riksfinska
Övrigt:
TALAR NÅGON I DIN FAMILJ MEÄNKIELI MED DIG?*
Ja, någon i min familj talar alltid meänkieli med mig
Ja, någon i min familj talar ofta meänkieli med mig
Ja, någon i min familj talar ibland meänkieli med mig
Nej, men meänkieli talas mellan andra i familjen
Nej, någon i min familj har kunskaper i meänkieli, men det talas inte
hemma
Nej, ingen i min familj kan meänkieli
HUR MYCKET FÖRSTÅR DU AV ETT VARDAGLIGT SAMTAL PÅ MEÄNKIELI?*
Allt eller det mesta
Ungefär hälften
Litegrann
Inget eller nästan inget
KAN DU FÖRA ETT VARDAGLIGT SAMTAL PÅ MEÄNKIELI?*
Ja
Någorlunda
Nej
BLAND DINA KOMPISAR, ÄR DET COOLT ATT KUNNA MEÄNKIELI?*
Ja, verkligen!
Ja, ganska
Varken eller
Nej, inte särskilt
Nej, det är snarare töntigt
OM DU FÅR BARN I FRAMTIDEN, TROR DU ATT DE KOMMER ATT FÖRSTÅ
MEÄNKIELI?*
Ja
Ja, någorlunda
Ja, men väldigt lite
Nej, men jag skulle önska att det blir så
Nej
ÄR DET VIKTIGT ATT MEÄNKIELI TALAS ÄVEN OM 50 ÅR?*
Väldigt viktigt
Viktigt
Ganska viktigt
Inte så viktigt
Spelar ingen roll
ÖVRIGA KOMMENTARER
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Kommentarer i det frivilliga kommentarsfältet i
enkäten
Ett urval av kommentarerna i kommentarsfältet följer nedan. Signaturer med namn har av
anonymitetsskäl tagits bort.
Pratar finska hemma med mamma men förstår meänkieli också. Meänkieli är inte så viktigt, lika att
prata riksfinska istället. Man klarar sig mycket längre!
Kvinnlig deltagare, 17, Pajala
Det ska vara rent språk! Ren finska är vad som gäller för mig, inget försvenskat språk. För mig är
meänkieli en lättare variant av finska. Någon som inte kan finska till 100% och försvenskar det de inte
kan säga.
Kvinnlig deltagare, 16, Övertorneå
använd finska istället!
Kvinnlig deltagare, 16, Övertorneå
Min morfar hade meänkieli som modersmål.
Kvinnlig deltagare, 8, Kiruna
Lär mig hellre o snacka riksfinska än meänkieli
Kvinnlig deltagare, 17, Haparanda
Jag tycker att det är viktigare med riksfinska, jag håller själv på att lära mig det och vill kunna prata
det flytande när jag blir äldre. Om jag får barn när jag blir "stor" så vill jag att de ska lära sig
riksfinska, man kommer mycket längre med det än med meänkieli! Men jag tycker absolut inte att det
är förbjudet med meänkieli för dem som vill och kan prata det!;)
Kvinnlig deltagare, 17, Pajala
pratar tornedals finska med min finska släkt så kan inte meänkieli men kan förstå de mesta om någon
pratar de
Kvinnlig deltagare, 13, Kiruna
jag tycker att det är viktigt att man lär sina barn sprpåket om man kan finska, min mamma läste sagor
för min storebror när han var liten men sen orkade hon inte mer, så min bror förstår mer finska än
min men det gör inte så mycket för min mommo pratar alltig finska med min när vi träffas så jag lär
mig mer och mer finska varje gång vi träffas och så pratar min mamma finska med mig ganska mycket
och min pappa pratar samiska och finska ganska ofta med mig :) tyvär så kan jag inte prata finska
men jagf förstår!;D
Kvinnlig deltagare, 15, Kiruna
Intressant språk även om ja inte kan något om det.
Kvinnlig deltagare, 18, Gällivare
Mycket bättre att lära sig riksfinska eftersom man då även förstår meänkieli, för man klarar sig ändå
inte i Finland på Meänkieli.
Kvinnlig deltagare, 18, Pajala
Det är ett språk som har levt i flera år det hade varit kul om det fortsatte så.
Manlig deltagare, 14, Kiruna
Jag vill börja att lära mig finska i skolan:):)
Kvinnlig deltagare, 10, Pajala
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Jag pratade lite finska med min mamma , pappa och mommo när jag var i 3 års åldern ! :D
Obs! Inte meänkeli !!
Jag vill helst vela kunna finska när jag blir stor ! :D
Kvinnlig deltagare, 10, Pajala
Meänkeli är slöseri med tid. Alla elver lär sig hellre riktg finska (som till skillnad från meänkeli är ett
språk) än meänkeli. Det är ingen idé att lära ut ett språl som endast tio stycken talar. Jag vill inte
lära mig meänkeli!
Kvinnlig deltagare, 17, Pajala
meänkeli är tråkigt språk för att mamma å pappa pratar hemlisar med varann, å jag fattar inget.......
:(
Manlig deltagare, 14, Kiruna
Vad är detta för skit spelar ju ingen roll om man kan rikspucko språlet
Manlig deltagare, 14, Övertorneå
jag tycker att finska är ett jobbigt språk för att mamma å pappa allti prata de så då förstår ja inte så
mycket
Manlig deltagare, 13, Kiruna
Orka, svenska & engelska är det man behöver kunna.
Kvinnlig deltagare, 14, Kiruna
MEÄNKIELI TYCKER JAG ÄR EN BLANDNING AV SVENSKA OCH FINSKA.
Manlig deltagare, 11, Pajala
Min farfar talade lite , men inte med mig
Kvinnlig deltagare, 12, Kiruna
Hejsan! Min farmor pratar ofta med hennes kompisar meänkieli men har bara lärt mig ett få ord. Jag
vill inte att meänkieli ska dö ut heller för min mamma är lite tornedalsfinsk och hon vill lära sig de så
mamma lär sig de innan de kan dö ut. Kanske nån dag jag lär mig lite mer men de får vi se.
Kvinnlig deltagare, 12, Kiruna
Jag brukar inte tänka på finska och jag kan bara räkna till 3.
Jag är född i Gävle men min farfar tror jag är född i Finland och han kan prata flytande finska (men
han bor i Sverige nu.) . Min farmor kan också mycket Finska. Min pappa är född i Sverige och min
mamma också därför har jag inte tängt att lära mig Finska eller så. De är väl inte så viktigt för mig
med Finska...
Kvinnlig deltagare, 5, Kiruna

45

Stockholms universitet/Stockholm University
SE-106 91 Stockholm
Telefon/Phone: 08 – 16 20 00
www.su.se

