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Forord
Kvenene ble anerkjent som en nasjonal minoritet i Norge i 1998. Kvensk ble
anerkjent som et eget språk i 2005. Det kvenske språket har vært et levende
språk i mange lokalsamfunn i flere hundre år, og det har vært undervist om
kvenene og i kvensk i grunnskolen i flere tiår.
Kvensk inngår nå i faget Finsk som andrespråk i Kunnskapsløftet -06. Det er et
mål at det skal gis undervisning i kvensk i de områder der dette er naturlig.
Nå foreligger de første lærebøkene i kvensk for grunnskolen:
Minun kieli – Minun aaret er de første i en serie som skal dekke hele
barnetrinnet. Arbeidet er finansiert gjennom midler fra Fylkesmannen i Troms
og Fylkesmannen i Finnmark og med støtte fra Porsanger kommune.
Vi håper at dette nybrottsarbeidet som forfatteren har gjort, gjør at det daglige
arbeidet i skolene med å gi god undervisning i kvensk blir lettere.
Kvensk språkting ved Kainun institutti - Kvensk institutt har normert språket og
anbefalingene de har kommet med er fulgt i lærebøkene.
Vi vil rette en særlig takk til instituttet og fagmiljøet i kvensk som de
representerer. Vi vil også takke alle bidragsyterne for at vi endelig har klart å
realisere utgivelsen av lærebøker i kvensk.
Lakselv april 2014
Porsanger kommune
Kultur og oppvekstsjef
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Del I:

Minun kieli – minun aaret 3-6
Mitt språk – min skatt 3-6

Kunnskapsløftet
Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring danner
fundamentet for opplæringen i skole og bedrift.
Kunnskapsløftet består av læreplaner for fag, Generell del av læreplanen, Prinsipper for
opplæringen, fag- og timefordeling og tilbudsstruktur.
Læreplanene inneholder blant annet kompetansemål som angir hva elever og lærlinger skal
mestre.

Læreplan i finsk som 2. språk
Kompetansemål - etter 4. årstrinn
Språklæring
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 samtale om hvordan man kan lære nye ord og setninger
 identifisere områder der det kan være nyttig å kunne finsk eller kvensk
 bruke enkle ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring
Kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 forstå og bruke noen vanlige finske eller kvenske ord og fraser knyttet til nære
omgivelser og egne interesser
 bruke det grunnleggende lydsystemet
 stille spørsmål og svare på spørsmål i enkle samtalesituasjoner
 forstå enkle instruksjoner gitt på finsk eller kvensk
 forstå korte, enkle tekster
 gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i skriftlige tekster
 skrive enkle ord og uttrykk
 uttrykke seg gjennom drama, rollespill og improvisasjon
 forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
 bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst
Kultur, samfunn og litteratur
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i kvensk, finsk, samisk og
norsk kultur
 fremføre finsk- eller kvenskspråklige rim, regler, sanger og fortellinger
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gi uttrykk for egne tanker og følelser i møte med finsk- eller kvenskspråklig litteratur
og barnekultur
lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av finsk- eller kvenskspråklig
litteratur og barnekultur

Kilde: http://www.udir.no
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Til læreren
Minun kieli – minun aaret 3-4 og 5-6 er lærebøker i kvensk for 3.-6. årstrinn i
grunnskolen eller for elever på tilsvarende nivå.
Serien består av teksthefte og oppgavehefte for hvert årstrinn samt en todelt
lærerveiledning.
Bøkene er laget i henhold til Kunnskapsløftet og kompetansemålene i Finsk som
andrespråk, som også omfatter kvensk.
Kvensk som skriftspråk
Det er mye dialektal variasjon i kvensk. Kvensk språkting har kommet med
anbefalinger til norm og disse anbefalingene er fulgt.
Mer informasjon om språktinget og arbeidet med å normere kvensk finnes på
nettsidene til Kainun institutti – Kvensk institutt: www.kvenskinstitutt.no
Her vil jeg nevne følgende:
Dentalspiranten đ (svak grad av t) forekommer bare i porsangerdialekten av
kvendialektene, men den er tatt med her. Det er en kjensgjerning at det hittil er
flest skribenter i Porsanger og spiranten er i ferd med å feste seg hos nye språkbrukere som nå lærer seg kvensk. Foreløpig er det lite lærebøker på kvensk så
der det undervises i kvensk brukes det materiale fra finsk i tillegg. Ved å bruke
dentalspiranten đ (t:đ) vil det være lettere for barn å forholde seg til finsk der t
veksler d.
Teksthefter
Tekstheftene er ikke vanlige lærebøker som skal følges fra A-Å, men
ressursbøker inndelt i forskjellige temaer. Lærere og elever kan velge stoff med
tanke på temaer og årsplaner i faget og finne noe som passer for hver enkelt
elev, dvs. også til de som trenger tilrettelagt undervisning i faget. De som jobber
raskt vil ha forskjellig stoff å jobbe med under hvert tema.
Noe av kulturstoffet vil også egne seg til framføring på skolens fellesarrangementer eller på foreldremøter og andre opptredener.
Hvert tema har læringsmål, en lesetekst eller dialog, litt grammatikk og en
alfabetisk gloseliste samt illustrasjoner.
I tillegg er det en del stoff fra muntlig kvensk tradisjon som dikt, regler, gåter og
munnhell. Dette stoffet er symbolisert med ei ugle som står på ei skattekiste og
leser fra ei bok.
Ingen kan rekke gjennom alt fra hvert tema, men tanken er at elevene også skal
kunne velge noe selv. Noen vil kanskje ta et dikt, andre en gåte i tillegg til
ordøvelsene og teksten eller dialogen. De som f.eks. tar et dikt kan formidle
dette til de som jobber litt langsommere og ikke rekker så mye.
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I temaer der det er personer med, er Erkki hovedpersonen i heftet for 3.-4.
årstrinn og Anni er hovedpersonen i heftet for 5.-6. trinn.
I heftene finnes en egen del for høytider som kan tas når det er aktuelt og for 5.6. trinn også en historie og et par eventyr.
Glosene står i alfabetisk rekkefølge på tekstsidene. Dette vil forhåpentligvis
hjelpe elevene til lettere å finne fram i ordbøker senere når de får øvelse i litt
mindre format først. Bøyningsformene står med et lite innrykk under
ordboksformen, f.eks.: talo
hus
talossa
Jeg vil anbefale at man bruker tid på å finne og oversette bøyningsformene i
tekstene og på den måten får elevene en forståelse av kasussystemet i kvensk
kontra preposisjoner i norsk ol.
Oppgavehefter
Oppgavene er knyttet til temaet og teksten. De er laget med tanke på at elevene
skal gis anledning til å gjøre både muntlige og skriftlige øvelser av forskjellig
vanskelighetsgrad. Gjennom å gjøre oppgavene vil eleven lære å skrive viktige
ord knyttet til et tema. Spørsmålene som direkte viser til teksten vil hjelpe
elevene i å få en forståelse av innholdet og øve på å bruke grunnleggende
setningsstrukturer i kvensk.
I oppgaveheftene er det lite tegninger av den enkle grunn at det ikke finnes
midler til illustrasjoner også til oppgaveheftet.
Lærerveiledning
Lærerveiledningen kunne vært mye mer omfattende, men dessverre er det ikke
penger og tid til noe mer. Jeg har derfor prioritert tips til aktiviteter og fasit til
oppgavene, forslag til utfyllende stoff som hefter, bøker og filmer der slikt
finnes og en og annen ekstraoppgave.
Lærerveiledning har med noe grammatikk til deler av teksten. I og med at man
ikke nødvendigvis tar temaene i kronologisk rekkefølge kan samme grammatikk
bli gjennomgått flere ganger; en repetisjon er nyttig i all språkinnlæring.
Når fasit til oppgavene er gjennomgått bør læreren la elevene ta en siste
gjennomgang av oppgavene muntlig parvis der dette kan gjøres. Dette blir en fin
repetisjon samtidig som de øver opp sine muntlige ferdigheter.
Bak i veiledningen er det tatt med noen bilder under Kopiorginaler som også
kan brukes til muntlige øvelser.
Det er også noe stoff å finne på www.kvensk.no. I løpet av 2014 vil det bli lagt
ut en nettgrammatikk i kvensk på nettsidene til Kainun institutti – Kvensk
institutt (www.kvenskinstitutt.no). På nettsidene finnes allerede en nettordbok.
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Årsplaner, prøver og vurderingsskjemaer
Det er ikke laget en mal til halvårsplan/årsplan. Tanken er at hver lærer selv skal
kunne lage egen halvårs- eller årsplan etter en mal som skolen bruker. Det er
heller ingen prøver og vurderingsskjemaer til elevene i materialet. Dette kan
også læreren selv lage ut ifra det som blir gjennomgått i timene.

Faste rutiner
Innføring av et nytt tema
Elevene skal vite hva læringsmålet med all undervisning er. Læreren bør bruke
tid før hvert nytt tema på å lese gjennom læringsmålene og snakke om dem
sammen med elevene. Før man begynner undervisningen ellers kan man kort
repetere hva læringsmålet for timen er.
Leseteksten eller dialogen i tekstheftet bør også alle lese. Dette vil gi en
introduksjon til temaet og en følelse av fellesskap; alle jobber med samme tema.
Elevene får lytte- og lesetrening, øvelse i kommunikasjon, lærer viktige ord
knyttet til temaet og lærer grunnleggende setningsstrukturer i kvensk.
Det er også lurt å minne elevene på at for å lære å snakke, lese og skrive kvensk
kreves det egeninnsats, dvs. at man er aktiv i timene, gjør lekser, pugger gloser
og bruker det man har lært når anledningen byr seg. Elevene kan involveres i
dette ved å lage egne mål når et nytt tema tas opp og skrive punkter for hvordan
de vil nå målene. Ikke glem å ta med et punkt om hva de kan gjøre hjemme eller
ute i nærmiljøet (synge en sang for noen på kvensk, framsi en regle el.).
Noen elever kvier seg for høytlesning eller for å framføre noe i gruppesammenheng. Snakk om hvorfor det er nødvendig (lytteøvelser, øve på uttale
ol.). Hvorfor må man pugge gloser og lære grammatikk? Jo, for å ha et ordforråd
når man skal snakke og for å kunne sette sammen ord til setninger og for å lære
å bøye ordene riktig. Alt dette kreves for å oppnå kommunikativ kompetanse og
bli funksjonelt tospråklig.
Når et tema er gjennomgått bør det brukes tid til å snakke om hva man har lært
og om man har lært det som sto i læringsmålene og egne mål. Dette er en
bevisstgjøringsprosess og en motivasjonsfaktor; det er godt få en bekreftelse på
at man lærer det man skal og ikke minst kan bruke det man har lært. Læreren
kan også lage en enkel test og gi eleven tilbakemelding på testen og hvordan
vedkommende har jobbet underveis med temaet. Da er det også naturlig å
snakke om hva som kan gjøres bedre eller annerledes. Husk at en slik vurdering
skal informere eleven om arbeidsinnsatsen og motivere til fornyet innsats.
Når man jobber med temaundervisning går det gjerne mange undervisningstimer til hvert tema. Innimellom er det muligens også fridager. For at elevene
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raskere skal komme inn i stoffet igjen er det lurt å begynne med en kort
repetisjon av viktige ord og ta et kort resyme av teksten eller dialogen.
Hvis man allerede har rukket å øve inn en sang eller regle, kan også denne tas.
Planlegger man praktiske aktiviteter og har en dobbeltime, kan første time
brukes til teori og andre time til praktiske ting (spill, muntlige øvelser,
formingsaktiviteter ol.).
Noen av de enkle oppgavene kan gis som hjemmelekse. Oppgaver som krever at
eleven får hjelp av læreren eller jobber sammen med en annen elev gjøres i
timene.

Faste rutiner i begynnelsen av hver time
Det kan være greit å ha faste rutiner i begynnelsen av en hver ny time. Bruk litt
tid hver gang til å hilse, spørre om hvilken dag det er, snakke om været ol.l.:
Hyvvää aamuu!
Hyvvää päivää!

God morgen!
God dag!

Olkkaa hyvät ja istukkaa!

Vær så god og sitt ned!

Oonko kaikki paikala?
Kuka oon poijes?
Oonko hän kippee/sairas?

Er alle på plass?
Hvem er borte?
Er hun/han syk?

Mikä päivä tääpänä oon?
(kalender på tavla/veggen)

Hvilken dag i dag?

Monesko päivä tääpänä oon?
Hvilken dato er det i dag?
(ordenstall på et stort ark i undervisningsrommet)
Mikä kuukausi nyt oon?
Hvilke måned er det nå?
(liste over månedene på et stort ark i rommet)
Mikä vuođenaika nyt oon?
(årstidsklokke i rommet)

Hvilken årstid er det nå?

Minkälainen sää oon (tääpänä)?
(værsymboler på et stort ark i rommet)

Hvordan er været?

Paljonko kello oon nyt?

Hva er klokka nå?
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Det kan også være greit å lære elevene å spørre om å få drikke vann, gå på
toalettet ol.:
Saanko juođa (vettä)?
Saanko käyđä hyysikässä?

Lykkyä tykö! Lykke til!

