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Sammanfattning
Denna rapport är en projektering av ett webbaserat utbildningsmaterial för meänkieli. Under 
projekttiden har det också producerats en långt utvecklad prototyp i form av en webbplats. 
Denna finns tillgänglig på http://www.meankieli.com

Meänkieli är ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Idag talas eller förstås språket av omkring 
150 000 personer i Sverige men var tidigare mer utbrett. Det blev nästan utrotat på grund av 
Sveriges tidigare hårda språkpolitik. Meänkieli talas främst i svenska Tornedalen och språket 
kallas också tornedalska eller tornedalsfinska. De flesta talarna finns i Pajala, Övertorneå, 
Haparanda, Kiruna och Gällivare kommuner men på grund av utflyttningen som skett finns 
det meänkieli-talare över hela landet.

I och med att de flesta i Sverige har tillgång till Internet har förutsättningarna för e-lärande 
förbättrats  avsevärt.  Detta  sammantaget  med att  språkutbildningar  centraliseras  till  färre 
orter  gör  nätutbildning  till  en  mycket  bra  ersättning  eller  komplement  till  traditionell 
klassrumsundervisning. Meänkieli talas av relativt få talare, vilka är utspridda över en stor 
geografisk  yta.  I  dagsläget  finns  inte  mycket  utbildningsmaterial  och  i  digital  form  för 
distansundervisning  är  det  nästan  obefintligt.  Förhoppningsvis  ska  detta  webbaserade 
utbildningsmaterial fylla ett behov.

Utbildningsmaterialet är åtkomligt via Internet och fritt för vem som helst att använda. Detta 
medför att denna webbplats kan få besökare med helt skilda förutsättningar för inlärning av 
meänkieli. För att ta reda på de potentiella användarnas förkunskaper och intressen krävdes 
en användarundersökning.  Det  behövdes  också  utredas  vilket  behov  som fanns  och hur 
utbildningsmaterialet skulle utformas till ett användarvänligt system. Information till dessa 
undersökningar samlades in genom intervjuer med sakkunniga, en enkätundersökning och 
litteraturstudier  med  fokus  på  människa-dator-interaktion.  Utöver  detta  gjordes   en 
utvärdering  av  webbplatsen,  där  en  grupp  utvalda  testpersoner  intervjuades.  Utifrån 
utvärderingen  och  egna  idéer  har  det  tagits  fram  en  del  rekommendationer  för 
vidareutveckling av webbplatsen.

http://www.meankieli.com/
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Yhtheenveto
Tämä  on  prujektiraportti  meänkielen  opetusmateriaalista,  joka  perustuu  internetti 
opetuksheen. Prujektiaikana on kans pitkältä kehitetty meänkielen opetuksen kotisivun, joka 
on käytettävissä seuraavassa paikassa: http://www.meankieli.com.

Meänkieli on yks Ruottin viiestä vähemistökielistä. Tänäpäivänä kieltä puhhuu eli ymmärtää 
noin 150 000 ihmistä, mutta kielelä oli aiemin suurempi levikki. Ruottin kova kielipulitiikka 
lopetti kohta kielen. Meänkieltä puhuthaan etupäässä Tornionlaaksossa ja kieltä kuttuthaan 
kans ”tornedalska” eli  ”tornedalsfinska”.  Enniin puhujia on Pajalan,  Kirunan,  Jellivaaran, 
Matarengin  ja  Haaparannan  kunnissa.  Mutta  poismuutto  näistä  kunnista  on  levittäny 
meänkieltä ympäri maata.

Koska suurimala osala ruottalaisila on internetti käytettävissä maholisuuet e-opetuksheen on 
parantunheet  huomattavasti.  Samala  kun  kieliopetukset  keskeytethään  aina  vähemphiin 
laitokshiin verkosto-opetus  tullee olemhaan hyvä komplementti  eli  korvaa perintheelisen 
luokanopetuksen. Meänkieltä puhhuu aika harva ja net asuvat jeugraaffisesti suurela alueela. 
Tänäpäivänä ei ole paljoakhaan meänkielen opetusmateriaalia ja dikitaalisessa muoossa se 
on lähespä olematon.

Opetusmateriaali  on  vaphaasti  jokhaiselle  kiinostunhelle  käytettävissä  internetissä.  Se 
merkittee ette tämä kotisivu saapi vierhaita jolla on täysin erinlaisia eelytyksiä meänkielen 
opetuksheen. Saataksheen selvile maholisitten käyttäjitten eelytyksistä tarvitti  ensin tehhä 
käyttäjätutkimuksen. Tarvitti kans selvittää minkälaisia tarpheita jota oli olemassa ja kuinka 
opetusmateeriaali  pitäis  kehittää  käyttökelpoiseksi  systeemiksi.  Sen  takia  suoritethiin 
enkäättitutkimus  ja  kirjalisuustutkimuksia  ihminen-daatturin  interaksjuunista. 
Informasjuunia keräthiin haastattelun kautta asiamiehiltä.  Sen lisäks tehtiin yytvärdeerinki 
webbipaikasta, jossa ryhmä valittuja testihenkilöitä haastatelthiin. Yytvärdeerinkin ja omien 
ideoitten perustheela on otettu framile muutamia esityksiä millä tavala webbipaikka mennee 
kehittää lissää.

http://www.meankieli.com
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Abstract
This report is  a planning of a web-based educational material for meänkieli.  During this 
project, a prototype in the shape of a website was developed. This prototype is available at 
http://www.meankieli.com

Meänkieli  is  one of the five minority languages in Sweden.  Today it  is  spoken by about 
150.000 persons but this number used to be bigger. The language was almost distinguished 
due to Sweden's former strict language politics. Meänkieli is spoken mostly in the Swedish 
Torne Valley (Tornedalen) and the language is also called tornedalska or tornedalsfinska.

The conditions for e-learning has been greatly improved due to the fact that most of the 
inhabitants in Sweden have access to the Internet. At the same time language education has 
been centralized to fewer number of places. These prerequisites makes web-based education 
a good substitute or complement for traditional classroom education. Meänkieli is spoken by 
a  few  number  of  speakers  wich  are  scattered  in  entire  Sweden.  It  does  not  exist  much 
educational material and in digital form there is almost nothing. Hopefully, this web-based 
educational material will meet some kind of need.

The educational material is accesisble through the Internet and is free to use for anyone. This 
implies that this website can be visited by people with completely different  prerequisites for 
learning to speak meänkieli. In order to find out the skills and interests of the potential users 
a classification of the users was required. It was also neccesary to investigate the needs for 
this educational material and how the material would be designed to become a user-friendly 
system. The information needed for this was collected through interviews with experts, a 
websurvey  and  a  study  of  literature  in  human-computer  interaction.  Furthermore,  a 
evaluation  of  the  website  was  conducted,  where  a  group  of  selected  test  persons  were 
interviewed. On the basis of the evaluation and of own ideas, some recommendations for 
further developping were produced.

http://www.meankieli.com




Jonas Tano
Webbaserat utbildningsmaterial för meänkieli

Innehåll
1 INTRODUKTION ................................................................................................................ 1

1.1 BAKGRUND...........................................................................................................................1
1.2 SYFTE .................................................................................................................................2
1.3 AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................................................3
1.4 PROBLEMFORMULERING.......................................................................................................... 3
1.5 ORDLISTA.............................................................................................................................4

2 METOD OCH GENOMFÖRANDE.................................................................................... 5
2.1 METOD................................................................................................................................ 5
2.2 GENOMFÖRANDE....................................................................................................................7

3 TEORI.....................................................................................................................................9
3.1 MDI...................................................................................................................................9
3.2 WEBBPROGRAMMERING........................................................................................................ 13

4 RESULTAT OCH DISKUSSION...................................................................................... 17
4.1 ANVÄNDARUNDERSÖKNING....................................................................................................17
4.2 GRÄNSSNITT OCH UTSEENDE.................................................................................................. 22
4.3 INNEHÅLL...........................................................................................................................23
4.4 IMPLEMENTATION.................................................................................................................25
4.5 UTVÄRDERING.....................................................................................................................28

5 SLUTSATS........................................................................................................................... 31
5.1 BEHOV...............................................................................................................................31
5.2 ANVÄNDARE....................................................................................................................... 31
5.3 UTFORMNING...................................................................................................................... 31
5.4 UTVÄRDERING.....................................................................................................................32

6 REKOMMENDATIONER................................................................................................. 33
6.1 UTVECKLINGSFÖRSLAG......................................................................................................... 33

7 KÄLLOR.............................................................................................................................. 35
7.1 BÖCKER............................................................................................................................. 35
7.2 INTERNET........................................................................................................................... 35
7.3 RAPPORTER OCH ARTIKLAR....................................................................................................36

1 BILAGOR...............................................................................................................................1
1.1 SKÄRMDUMP......................................................................................................................... 1
1.2 WEBBKARTA.........................................................................................................................2
1.3 DATABAS............................................................................................................................. 3
1.4 INTERVJUANTECKNINGAR.........................................................................................................6
1.5 WEBBENKÄT.......................................................................................................................13
1.6 UTVÄRDERINGSANTECKNINGAR.............................................................................................. 27





Jonas Tano
Webbaserat utbildningsmaterial för meänkieli

1 Introduktion 
I detta kapitel ges en grund inför det fortsatta läsandet av rapporten. Här får man veta mer om språket  
meänkieli, e-lärande och om själva uppgiften som ska utföras, det vill säga syfte, avgränsningar och  
problemformulering.

1.1 Bakgrund
1.1.1 Språk
Meänkieli blev ett officiellt minoritetsspråk år 2000 men har självklart funnits mycket länge. 
Grunden i språkområdet är Tornedalen som rent geografiskt sträcker sig längs Torne älv 
men kulturellt utgörs av i princip hela Haparanda, Övertorneå, Pajala, Gällivare och Kiruna 
kommuner. Språket kallas också för tornedalska eller tornedalsfinska.

Tidigare har meänkieli och dess talare förtryckts av den svenska staten och därför håller 
språket på att dö ut. Det ansågs förr, och säkert än idag av en del, vara en nackdel att ens 
kunna prata meänkieli.  Barnen skulle lära sig svenska istället  och inte lida för sitt  finska 
ursprung som föräldrarna hade gjort. 

Eftersom  den  talade  språkvarieteten  meänkieli  tidigare  sågs  som  en  finsk  dialekt  och 
eftersom nästan ingen utbildning på meänkieli/finska förekom innan 1970 (Winsa, 1996), så 
har  det  skrivits  väldigt  lite  texter  på  meänkieli.  Meänkieli  har  varit  ett  talspråk  och  är 
fortfarande så i hög utsträckning. Under de senaste decennierna har man dock påbörjat en 
standardisering av skriftspråket meänkieli.

Nu  blåser  helt  andra  vindar  än  tidigare  och  Tornedalen  andas  självförtroende.  Många 
bejakar sina rötter och vill utveckla sitt förhållande till det egna språket och kulturen. Det har 
börjat ges ut böcker och CD-skivor, sättas upp teatrar, sjungas operor med mera på det egna 
språket  och sedan ett  antal  år  tillbaka finns  till  och med undervisning.  Det  går  idag att 
studera meänkieli ända upp till universitetsnivå men fortfarande finns väldigt liten tillgång 
till läromaterial.

Omkring 150 000 människor i Sverige talar eller förstår meänkieli enligt en undersökning 
som gjordes på uppdrag av Sveriges Radio och SR Sisuradio under 2005 (Eriksson 2005:5). 
Den största andelen av dessa är 50 – 64 år.  Enligt undersökningen ansåg cirka hälften av de 
150 000 som pratar eller förstår meänkieli att de var bra eller relativt bra. Det framgick också 
i undersökningen att det totalt finns nästan en halv miljon personer i Sverige som talar eller 
förstår finska eller meänkieli.  I Norrbotten är det tätast med meänkieli- och finsktalande, där 
mer än var fjärde pratar eller förstår finska/meänkieli, och i Stockholmsområdet finns största 
antalet människor, drygt 100 000.

1.1.2 E-lärande
Utbildning utövas traditionellt enligt klassrumsmodellen med en lärare och många elever 
som fysiskt befinner sig i samma rum. Idag finns teknik som gör det möjligt att mer eller 
mindre ersätta denna klassrumsmodell med distansundervisning. Det finns många kurser 
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som ges på universitet i Sverige och resten av världen, där studenterna bara träffar varandra 
några få gånger eller kanske inte ens en enda gång.

Samtidigt som detta sker, så har regeringen på senare år centraliserat språkutbildningarna på 
högskolorna  och  universiteten  till  färre  antal  orter.  Dessa  två  utvecklingar  gör  att 
distansutbildningar  verkar  vara  som  klippt  och  skuret  för  människor  i  till  exempel 
glesbygden som önskar studera språk.

Enligt  Eriksson  med  flera  (2000)  handlar  det  egentligen  inte  om  att  ersätta  de  gamla 
beprövade skolmetoderna utan att, genom ny teknik, kunna sköta administrativt arbete och 
andra uppgifter mer effektivt. På detta sätt kan lärarna få mer tid till personlig kontakt och 
återkoppling.  Genom  Internet  kan  utbildningsmaterial  nås  från  hela  världen  och  detta 
väldigt snabbt och därför spelar geografiska avstånd ingen roll.

1.1.3 Uppdragsgivaren
Uppdragsgivaren  till  detta  arbete  är  Svenska  Tornedalingarnas  Riksförbund  – 
Tornionlaaksolaiset  (STR-T)  som  arbetar  för  tornedalingarnas  intressen,  där  språk-  och 
kulturfrågor är speciellt viktiga. Förbundet är obundet i både politiska och religiösa frågor. 
STR-T vill att detta examensarbete ska främja  meänkielis  utveckling och i  förlängningen 
även  stödja  och  väcka  intresse  för  den  tornedalska  kulturen.  På  förbundets  hemsida 
(www.str-t.com) står att läsa att de bland annat arbetar med att:

• alla elever i det tornedalsfinska området skall ges undervisning i meänkieli, vår historia 
och vår egen kultur samt utarbeta undervisningsmaterial i dessa ämnen

• meänkieli får ökat utrymme i massmedia exempelvis genom egna riksradiosändningar

• utarbeta ett tornedalsfinskt skriftspråk samtidigt som vi verkar för ett utvecklande av 
meänkieli

• jämsides med svenskan skall meänkieli/finska användas i officiella sammanhang

• inflyttade till Tornedalen skall få kostnadsfri möjlighet till undervisning i meänkieli

• utöka kontakten över gränserna, med finska tornedalingar och kvänerna i Norge

• få igång ett levande kulturliv i Tornedalen

• överbrygga motsättningar mellan folkgrupperna i Tornedalen

1.2 Syfte 
Syftet  är  att  ta  fram  ett  interaktivt  utbildningsmaterial  som  ska  kunnas  användas  vid 
undervisning  på  universitets-  och  gymnasienivå  men  också  vid  självstudier  av  andra 
intresserade. Formatet kommer att vara helt webbaserat, för att på så vis nå ut till så många 
som möjligt. Arbetet innefattar förstudier, projektering och även implementering av en långt 
utvecklad  prototypversion  av  en  webbplats.  På  webbplatsen  ska  det  vara  möjligt  att 
interaktivt  delta  i  språkövningar  samt  studera  tillhörande  faktaavsnitt  om  den 
bakomliggande grammatiken. Det ska också finnas viss historisk information om språket, 
kulturen  och  om  själva  Tornedalen.  Hela  projektet  kommer  att  dokumenteras  i  en 
vetenskaplig rapport.

Sida 2
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1.3 Avgränsningar 
På grund av tidsbegränsningen kommer det här examensarbetet inte resultera i en färdig 
produkt. Webbplatsen kommer vid projektets slut ha stor utvecklingspotential. Inriktningen 
kommer att vara mot svensktalande vuxna och ungdomar men materialet ska kunna byggas 
ut med mer barnanpassade övningar och pedagogik.

1.4 Problemformulering
För att kunna bygga en webbplats som ska kunna användas av alla, behövs ett noggrant 
förarbete. De potentiella användarnas erfarenhet av Internet och språkundervisning kan vara 
allt från nästan ingenting till daglig användning. En del har studerat eller studerar språk på 
högskolenivå medan en del kanske har läst engelska i grundskolan som senaste språkkurs. 
Webbplatsen ska vara riktad till så många som möjligt men måste ändå ha sitt fokus på dem 
som kommer att använda den mest. Därför krävs en målgruppsundersökning.

Själva  utseendet  och  struktureringen  av  webbportalen  är  mycket  viktigt,  kanske  det 
viktigaste i det här arbetet. Utseendet och struktureringen ska ge alla som önskar en chans 
att  studera meänkieli  och även attrahera nya användare att  besöka webbplatsen och dra 
nytta av utbildningsmaterialet.

1.4.1 Frågeställningar
För att klargöra målet med detta examensarbete har några centrala frågor formulerats. Här 
följer de tre huvudfrågorna med förklarande text:

• Vilka behov finns? 

Språket har länge haft en negativ trend men på senare år har framtiden börjat se bättre 
ut. Kan ett elektroniskt utbildningsmaterial  hjälpa språket? Vilket innehåll är det som 
behövs? Är det nybörjare, mer avancerade talare eller någon speciell typ av människor 
som behöver språkövningar? 

• Vilka kommer att använda detta utbildningsmaterial?

Detta utbildningsmaterial ska rikta sig till så många som möjligt. Detta innebär att det 
ska göras så bra som möjligt för de mest frekventa användarna och ändå kunna attrahera 
nya användare. Vilken ålder och hur mycket datorvana har de potentiella användarna? 
Måste webbplatsen anpassas till olika grupper av användare?

• Hur ska webbplatsen vara utformad?

Människa-datorinteraktion  är  ett  brett  och svårt  vetenskapsområde.  Webbplatsen  ska 
inte bara tillhandahålla utbildning utan den ska också vara användarvänlig, det vill säga 
den ska vara: lätt att navigera, estetisk tilltalande, pedagogisk, informationsrik, hjälpande 
med mera. Hur ska detta göras på bästa sätt?
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1.5 Ordlista
CSS –  Cascading Style Sheets. CSS är ett språk som används för stilmallar till strukturerade 
dokument.  Med  CSS  går  det  att  beskriva  hur  till  exempel  ett  HTML-dokument  ska 
presenteras. Exempel på det som kan styras är typsnitt, textstorlek och färg.

Databas – En databas är en digital förvaringsplats där information kan lagras. I det här fallet 
finns databasen på en server som går att komma åt via Internet.

HTML – Hyper Text Markup Language. Ett språk som används för att strukturera text, bilder 
och objekt vanligtvis på webbsidor men även i till exempel e-postmeddelande. HTML styr 
ett dokuments format och logik men innehållet kan presenteras olika beroende på läsarens 
mjukvara.

MySQL – En variant av SQL. Se SQL för mer information.

PHP  –  Hypertext  Preprocessor.  Ett  populärt  programmeringspråk  som  används  vid 
webbutveckling. I kapitlet Teori finns mer information.

PHP-server – En webbserver som kan tolka och exekvera programmeringsspråket PHP. Se 
Server för mer info.

SQL – Structured Query Language. Ett standardiserat språk som används för att hämta, lagra 
och modifiera data i en relationsdatabas

SWEBLUL –  Swedish  Bureau  for  Lesser-Used  Languages. Den  svenska  delen  av  EBLUL 
(European Bureau for Lesser-Used Languages) som är en demokratiskt styrd byrå som jobbar 
med att stödja och främja språk och lingvistisk mångfald.

Server – En server är en dator med servermjukvara. När en Internetanvändare vill titta på en 
webbsida och har skrivit in en adress eller tryckt på en länk så skickas en förfrågan till en 
webbserver. Servern skickar då den önskade webbsidan till användaren.

Webbserver – se Server

Sida 4
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2 Metod och genomförande
Detta kapitel beskriver den vetenskapliga ansatsen och tillvägagångssättet. Här finns information om  
förstudien, där det gjordes intervjuer, litteraturstudier och en enkätundersökning. Dessutom tas det  
upp hur resultaten av studien ska tolkas och hur trovärdiga de är.

2.1 Metod
2.1.1 Ansats
Det  här  arbetet  har  litteraturstudier,  intervjuer  och  enkätundersökning  som  grund. 
Intervjuerna  är  gjorda  med  inom  området  kunniga  personer  och  är  av  kvalitativ  art. 
Meningen med dessa  är  att  få  en  insikt  i  expertisens  åsikter  och kunna ta  del  av deras 
samlade  kunskaper  inom  meänkieli,  utlärning,  potentiella  användare  med  mera 
Enkätundersökningen däremot är av mer kvantitativ art och från den går det att göra mera 
statistiska analyser.  Undersökningen är en så kallad målgruppsundersökning och till den 
har  det  försökts  att  få  respondenter  som  kan  tänkas  vara  framtida  användare  av  det 
webbaserade utbildningsmaterial som det här arbetet ska resultera i.

2.1.2 Reliabilitet
Det finns många olika metoder för att  samla in information,  en del  passar bättre i  vissa 
sammanhang  och  en  del  sämre.  Gemensamt  för  alla  är  dock  att  man  måste  tänka  på 
reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten i insamlingsmetoden. Med det menas huruvida 
samma  svar  eller  resultat  skulle  erhållas  vid  samma  omständigheter  men  vid  ett  annat 
tillfälle (Bell, 2000:89).

I den här undersökningen har inte något test eller speciell metod använts för att i efterhand 
kontrollera  reliabiliteten.  I  fråga  om  intervjuerna  så  anses  dock  reliabiliteten  vara  hög 
eftersom  alla  intervjuobjekten  har  verkat  inom  området  under  längre  perioder  och  är 
uppväxta med meänkieli och den tornedalska kulturen. Därför torde de inte vara lynniga i 
sina åsikter och värderingar.

Vad gäller enkäten har vem som helst fått chansen att gå in på Internet och besvara den. 
Annonser har funnits på olika ställen i olika media och intresserade har själva tagit initiativet 
att fylla i enkäten och gjort detta vid valfri tidpunkt. Detta betyder att de flesta som svarat är 
intresserade och därför lämnat seriösa svar.  I de frågor där svarsalternativen är en slags 
skala,  så har skalan konkretiserats i  så lång utsträckning som var möjligt till  exempel på 
fråga  10  (se  bilaga  Webbenkät)  är  alla  svarsalternativ  konkretiserade  istället  för  att 
respondenten till exempel ska uppskatta sin kunskap på en skala mellan 1 och 5. Detta borde 
ge en högre reliabilitet.

2.1.3 Validitet
Validitet eller giltighet är begrepp på hur bra en undersökning eller fråga mäter det som den 
är  avsedd att  mäta  (Bell,  2000:90).  I  det  här  fallet  menas  hur  pass  användbara  svaren  i 
intervjuerna och enkäten är. Validiteten påverkas av frågornas formuleringar, intervjuarens 
attityd, respondenternas bakgrund och en mängd andra faktorer. Värt att nämna är att en 
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fråga saknar validitet om den inte är reliabel men den behöver inte vara valid bara för att 
den är reliabel.

I det här arbetet har så kallade experter inom området intervjuats och intervjuobjekten har 
mycket större kunskaper än intervjuaren. Därför anses att intervjuobjekten inte påverkats 
nämnvärt  av  intervjuarens  värderingar  i  frågorna.  I  intervjuerna  har  självklart 
intervjuobjekten fått chansen att ställa frågor om någon formulering eller fråga var oklar. 
Detta ger högre validitet än vid en enkät, där respondenterna själv får tolka frågorna och 
svarsalternativen.

Vid utformningen av enkäten fick flera personer svara på frågorna. Sedan kontrollerades att 
de hade förstått frågorna korrekt. De fick även komma med synpunkter om förändringar. 
Validiteten testades alltså innan själva användandet och anses vara tillförlitlig nog för den 
här studien.

2.1.4 Generaliserbarhet
Generaliserbarhet  kallas  också  relaterbarhet  och betyder  hur  väl  det  går  att  använda ett 
tillvägagångssätt i olika situationer och ändå få samma svar eller resultat (Ejvegård, 2003). I 
det här arbetet torde generaliserbarheten vara någorlunda hög eftersom både kvalitativa och 
kvantitativa metoder  har använts.  Dessutom är det  lätt  att  relatera språket  meänkieli  till 
andra minoritetsspråk, som också har haft en historia av förtryck, till exempel samiska och 
kvänska.

2.1.5 Kritik
På  grund  av  långa  avstånd  gjordes  en  del  intervjuer  per  telefon  och  andra  gjordes 
personligen närvarande.  Dessutom gjordes några av intervjuerna under mer tidspress  än 
andra beroende på yttre omständigheter och det skiljde cirka tre månader mellan den första 
intervjun och den sista. Dessa faktorer gör att förutsättningarna för intervjuobjekten var lite 
olika.  Detta  torde ändå inte  utgöra någon större  skillnad i  svaren,  då alla  fått  chans att 
kontrollera sina svar och även lägga till information i efterhand.

Det faktum att de här intervjuerna skulle användas i en offentlig rapport kan ha påverkat 
svaren. En del kanske höll inne med åsikter eftersom de kunde anses för kontroversiella men 
på grund av att  flera av personerna redan figurerat upprepade gånger eller  till  och med 
regelbundet i olika media borde inte svaren ha påverkats nämnvärt.

Annonseringen av enkäten skedde på diverse Tornedals- eller språkrelaterade Internetsidor 
genom bildlänkar, textlänkar eller gästboksinlägg. Den annons som nådde mest läsare fanns 
på  Norrländska  Socialdemokratens  hemsida  (www.nsd.se)  och  denna  borde  generera 
respondenter  från  hela  landet  men  främst  från  Norrbotten.  NSD:s  läsare  finns  till 
huvuddelen där.  Norrbotten dominerade också  som svar  på  frågan om respondenternas 
hemlän. Detta gör att undersökningen inte blir representativ för hela Sverige men detta var 
varken avsiktligt  eller  förväntat.  Tornedalen finns  i  Norrbotten och där  finns  också  den 
högsta koncentrationen meänkielitalare.
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2.2 Genomförande
2.2.1 Litteraturstudier
De litteraturstudier som genomförts har till största delen gjorts inom områdena människa-
datorinteraktion och webbdesign men också inom vetenskapliga metoder, intervjuteknik och 
enkätundersökningar. Litteraturen har legat till grund för val av metoder och utformning av 
intervjufrågor  och  enkät.  Dessutom  har  dessa  studier  gett  en  bra  grund  till  själva 
implementationen  och  designen  av  utbildningsmaterialet.  Litteraturkällorna  har  till 
huvuddelen  hittas  genom  sökningar  på  Internet,  bibliotekens  databaser  och  genom 
språkhandledaren Birger Winsa. Merparten av materialet söktes upp i början av arbetet men 
utökades under projekttiden.

2.2.2 Intervjuer
Anledningen till att intervjuerna gjordes var att få ta del av vad kunnigt folk anser och på så 
sätt få en mer nyanserad bild av problemet. Intervjuobjekten valdes med tanke på kunskaper 
i  meänkieli,  erfarenheter  av  utbildning  och  liknande.  Alla  personer  som  intervjuats  är 
uppväxta  i  Tornedalen  och  pratar  språket  flytande.  De  flesta  av  personerna  har  också 
erfarenheter av utlärning av själva språket men också utlärning inom andra områden och på 
olika  stadier.  Nästan  alla  har  eller  har  haft  olika  styrelseuppdrag  i  föreningar  eller 
kommuner som har anknytning till Tornedalen och/eller meänkieli.

Intervjuerna har genomförts  genom personliga möten eller  via telefonkontakt.  Ett  manus 
innehållande strukturerade frågor med öppna svar  har  använts  och intervjuobjekten  har 
också tillåtits prata fritt om i princip allt som har med meänkieli och Tornedalen att göra. 
Under  intervjuerna  skrevs  anteckningar  för  hand som sedan renskrevs  samma dag eller 
senast några dagar efter intervjun. Detta material har sedan de intervjuade personerna fått 
läsa  igenom  och  korrigera  tolkningsfel.  På  detta  sätt  har  validiteten  höjts.  I  bilagan 
Intervjuanteckningar återfinns det renskrivna och korrigerade materialet.

2.2.3 Webbenkät
Webbenkäten har utformats genom att först skriva upp en mängd olika frågor som kunde 
tyckas  vara  intressanta  för  det  här  arbetet.  Sedan  har  det  gallrats  ut  frågor  till  dess  att 
enkäten fått en lagom storlek, det vill säga en storlek som gör att så många som möjligt ska 
orka  ta  sig  tid  till  att  fylla  i  den.  Sedan  strukturerades  enkäten  i  tre  steg  för  att 
respondenterna  inte  skulle  få  för  mycket  information  på  en  och  samma gång.  Frågorna 
ordnades så att de enkla frågorna, såsom kön, ålder, hemlän och dylikt kom i början. Först i 
slutet  kom de  svåra  frågorna där  respondenterna  tvingades  tänka  efter  och fylla  i  egna 
åsikter istället bara för hårda fakta. Detta förfarande menar Bo Wärneryd (1990) är bra vid 
struktureringar av enkäter.  Detta  därför  att  svåra  frågor redan i  början kan leda till  fler 
avhopp. Svarsalternativen var i de två första stegen stängda och i sista steget fanns både 
stängda och öppna. Alla enkätfrågor finns att läsa i bilagan Webbenkät.

Urvalet till enkäten är egentligen målgruppen, det vill säga de som skulle kunna tänkas vara 
intresserad av att använda det utbildningsmaterial som detta arbete ska resultera i. För att få 
så många intresserade respondenter som möjligt sattes det ut annonser på flera Internetsidor 
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som har anknytning till  språk och/eller Tornedalen bland andra på SWEBLUL:s hemsida 
(www.sweblul.se),   Svenska  Tornedalingarnas  Riksförbund  (www.str-t.com),  Svenska 
Språknämnden  (www.spraknamnden.se)  och  Sverigefinska  Språknämnden 
(www.spraknamnden.se/sverigefinska.htm). Dessutom satte Haparandabladet ut en annons 
i sin tryckta upplaga. Enkäten lades ut på Internet den 26 april och fanns kvar till och med 
den 12 juni. Under dessa 52 dagar lämnade 959 respondenter svar.

2.2.4 Utformning och implementation
Såväl  utformning  som  implementation  har  utgått  ifrån  litteraturstudierna,  intervjuerna, 
enkätundersökningen och även utifrån fantasi, idérikedom och redan förvärvade kunskaper. 
Utseendet planerades först genom att bilder föreställande en webbsida gjordes i Photoshop 
och som sedan ändrades  många gånger  innan slutresultatet  var  fastställt.  Dessutom har 
många ändringar av utseendet genomförts under programmeringsfasen, bland annat färger 
men  också  större  ändringar  som  placeringar  på  objekt  och  dylikt.  Hela  webbplatsens 
struktur planerades på papper, där en webbkarta ritades (se bilaga Webbkarta). Även denna 
ändrades under projektets framfart.

Sedan gjordes själva programmeringen där scriptspråket PHP och databashanteringspråket 
MySQL användes.  Webbdesign-  och utvecklingsverktyget  Dreamweaver  användes  också. 
Under hela programmeringsfasen har utomstående rådfrågats om utseende och struktur. Till 
sist gjordes en utvärdering av utbildningsmaterialet, där några testpersoner fick komma med 
synpunkter.

2.2.5 Utvärdering
Anledning  till  att  utvärdera  ett  system är  att  kunna förbättra  systemet,  genom att  hitta 
oklarheter,  ogenomtänkta  strukturer,  allmänna  fel  och  dylikt.  Så  att  dessa  sedan  kan 
åtgärdas.  När  ett  användarvänligt  system  ska  utvecklas  är  just  utvärderingen  en  viktig 
grundsten. Utvärderingar av olika storlekar och art gjordes under hela arbetets gång. Bland 
annat  fick  släkt  och  vänner  titta  på  materialet  och  komma med synpunkter.  I  slutet  av 
projektet gjordes dock en mer noggrann utvärdering.

Denna  utvärdering  gick  till  så  att  några  utvalda  personer  ensamma  testade 
utbildningsmaterialet  utan  observation.  De  instruerades  också  att  surfa  runt  på  hela 
webbplatsen  och  allmänt  reflektera  över  innehållet.  Denna  metod  valdes  för  att 
testpersonerna  skulle  vara  så  opåverkade  som möjligt  och titta  på webbplatsen  med ett 
”öppet sinne”. Sedan intervjuades dessa för att försöka ta reda på vad som inte var bra med 
materialet.  Testpersonerna  med  olika  förutsättningar  valdes.   Deras  kunskaper  i 
meänkieli/finska  var  varierande  och  de  hade  skiftande  erfarenheter  av  språkutbildning, 
Internet och datorer. 

Liksom i  de tidigare  intervjuerna med sakkunniga,  genomfördes  dessa  intervjuer  genom 
personliga  möten  eller  via  telefonkontakt.  Även  här  användes  ett  manus  innehållande 
strukturerade frågor med öppna svar.  Testpersonerna stimulerades också till  att  i  största 
allmänhet prata om hela webbplatsen. Under utvärderingssamtalen skrevs anteckningar för 
hand som sedan renskrevs samma dag. Anteckningarna i sin helhet finns att läsas i bilagan 
Utvärderingsanteckningar.
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3 Teori
Här ägnas ett kapitel åt de kunskaper som erhållits genom litteraturstudier och tidigare kurser på  
universitet.  Kapitlet  innehåller  en  översikt  om  människa-datorinteraktion  och  fakta  om  
webbprogrammering. I båda dessa avsnitt har fokus satts på information som är relaterat till detta  
projekt.

3.1 Människa-datorinteraktion
3.1.1 Allmänt
Människa-datorinteraktion (MDI) är ett  mycket  stort  område som innefattar många olika 
vetenskapliga  områden.  De  vanligaste  som  brukar  nämnas  är  datavetenskap,  psykologi, 
ergonomi, lingvistik, sociologi, design och artificiell intelligens. Många andra områden kan 
också  räknas  in  till  exempel  konst,  antropologi,  filosofi,  fysiologi  med  mera.  Christine 
Faulkner (1998:10) säger att MDI visar på förhållandet mellan människor och de datasystem 
som de använder.  En bra förutsättning när man utvecklar ett  system är att  systemet ska 
anpassa sig till användaren och inte tvärtom.

3.1.2 Användaren
I MDI är det användaren som står i fokus. Systemen ska som sagt anpassas till användaren. 
För att kunna göra detta krävs att man vet vem som kommer att använda systemet och vad 
dessa personer har för bakgrund. När man vet det är det lättare att bestämma hur mycket 
som systemet  ska förutsätta  att  användaren kan.  Det  som ska tas  hänsyn till  är  dels  de 
fysiska förutsättningarna och dels  de mentala förutsättningarna.  För att  få reda på dessa 
fakta krävs ofta en användarundersökning, där syftet är att ta reda på hur mycket kunskaper 
och erfarenhet de potentiella användarna har om själva uppgiften som systemet ska utföra 
och om datorer, liknande mjukvara med mera.

Nästa steg kan vara att  man klassificerar  användarna i  olika grupper.  Detta  kanske inte 
behövs i vissa system och grupperna kan se olika ut beroende på användare och uppgift. Ett 
enkelt exempel på indelning är amatör,  medel och expert. I så fall skulle man kunna anpassa 
det  aktuella  systemet  efter  de  olika  grupperna.  Ett  exempel  på  anpassning  är  den  lilla 
hjälparen i MS-Word som ibland ställer frågor om vad man vill göra. Denna kan vara till stor 
nytta  för  en  amatör  samtidigt  som  en  expert  kan  uppleva  den  irriterande.  Men  en 
expertanvändare kan lätt slå av hjälpen och blir på så vis inte störd.

3.1.3 Fysiska förutsättningar 
Med  fysiska  förutsättningar  menas  förmågan  att  använda  sin  kropp  och  där  ingår 
följaktligen de fem sinnena. Synen är för de allra flesta det klart viktigaste sinnet följt av 
hörseln  och  det  är  också  dessa  två  som  används  mest  vid  interaktion  med  dagens 
datasystem. Känsel används också i viss mån, kanske främst inom spelindustrin. Det finns 
till exempel rattar med motstånd (för bilspel) och handkontroller som kan vibrera. Lukt och 
smak används sällan, trots att båda kan påkalla ganska starka känslor. 
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Syn
Vad gäller synen finns det några saker att  tänka på.  Under normala omständigheter och 
normalt ljus finns den bästa synskärpan rakt framför ögat. Objekt i periferin syns inte lika 
bra och det  är också svårt  att  uppfatta färger.  Detta  kan,  vid system på stora eller  flera 
skärmar, göra att användaren måste röra onödigt mycket på huvudet eller att användaren 
inte  upptäcker  meddelanden  och  dylikt.  En  annan  nackdel  är  att  ögat  kanske  måste 
omfokusera ofta, vilket kan framkalla huvudvärk och i längden leda till ögonskador. Men att 
hela tiden ha fokus på samma område på skärmen är inte eller bra, då detta kan leda till 
temporär närsynthet (Faulkner, 1998:17).

En annan sak att tänka på är att det slutligen är hjärnan som tolkar vad ögat har registrerat 
vilket gör att optiska illusioner kan uppstå. Två streck kan vara exakt lika långa eller två 
färger vara exakt lika men hjärnan uppfattar dem inte så beroende på bakgrund och andra 
objekt och färger i närheten med mera. Färger som ligger långt ifrån varandra i spektrumet 
(stor skillnad på våglängderna) kan kräva olika fokusering av ögat, därför är det tröttsamt i 
längden att titta på till  exempel blått i anslutning till  rött. I allmänhet ska färger ses som 
opålitliga eftersom olika utrustningar inte alltid visar samma färg likadant och dessutom 
associeras inte färger med samma saker i olika kulturer (Courtney, 1986:97-99).

Färger i periferin är svåra att urskilja, särskilt rött, grönt och gult. Blått är den färg som syns 
bäst utanför fokus och därför är det en bra bakgrundsfärg. I fokusomårdet är det tvärtom. 
Där syns blått sämst och röda och gula objekt upptäcks lättast. Då kan det vara fördelaktigt 
att undvika blåa färger när det ska påkallas uppmärksamhet och istället använda rött och 
gult.

Hörsel
Ljudsignaler är bra att använda som komplement till visuella effekter, till exempel ett kort 
ljud för att påkalla uppmärksamhet när en ny textruta poppar fram. Men ljud kan också 
användas enskilt till exempel som signal att något gick fel när en användare kommit åt en 
funktion som inte kan användas för tillfället. Ljud ska dock användas sparsamt då dessa kan 
vara en källa till irritation. Till skillnad från något visuellt som man kan välja att inte titta på, 
så är det svårt att välja bort att höra något. I sådana fall kanske användaren stänger av allt 
ljud i systemet, vilket kan leda till att mycket missas. Christine Faulkner (1998:27) föreslår 
några bra tillfällen då ljudsignaler med fördel kan användas: då informationen är kort och 
simpel, för varningar då en respons krävs på en gång, då det visuella är överbelastat eller vid 
så dålig belysning att synen blir opålitlig.

Känsel
Känsel  är  ett  viktigt  sinne  för  många,  speciellt  för  personer  som är  hörselskadade  eller 
blinda. I bullriga miljöer är känsel mycket användbart som kommunikationskanal. I normala 
datamiljöer är detta sinne mest viktigt för ”känslan” av systemet. Till exempel kan en dåligt 
programmerad styrhantering, för handkontroll eller tangentbord, förstöra spelglädjen i ett 
dataspel.

3.1.4 Mentala förutsättningar
De  mentala  förutsättningarna  bestäms  av  hur  mycket  kunskaper  och  erfarenheter  som 
användarna  har.  Vid  utformning  av  ett  system  som  är  riktat  till  dataingenjörer  på  en 
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programmeringsavdelning behöver man kanske inte ta hänsyn till  personer som inte har 
använt Windows förut. Med mental menas också andra mer biologiska förutsättningar som 
till exempel minnet.

Minnet
En  användbar  modell  av  minnet  är  att  det  består  av  tre  delar:  Sinnesminnet  (SM), 
Arbetsminnet (AM) och Långtidsminnet (LM). SM är den del som tar in information från 
sinnena, AM är korttidsminnet som gör att man snabbt kan komma ihåg saker men också 
glömma snabbt och i LM sparas det som har upprepats. Där kan det bli kvar länge men det 
tar också oftast längre tid att komma åt informationen (Baddeley, 1990).

Minnet är den kanske viktigaste saken att tänka på när det gäller mentala förutsättningar. Ett 
datasystem kan ”komma ihåg” information ordagrant hur länge som helst. Så bra minne har 
inte  människan.  Därför  är  det  viktigt  att  inte  kräva  att  användaren  ska  komma  ihåg 
information som tidigare getts ut. Istället ska hjälptexter och liknande delges precis innan de 
behövs eller när användaren ber om dessa. Då kan hjälpen kanske bevaras i arbetsminnet 
och kommas åt snabbare.

Hur mycket information är då lagom? George Miller pratar om den ”magiska” siffran sju i 
sin rapport från 1956. Enligt Miller har de flesta människor svårt att komma ihåg mer än sju 
plus  minus  två  saker.  Men  mer  än  så  kan  lätt  fastna  i  minnet  om  man  trycker  ihop 
informationen till större enheter. Ett bra exempel är en man som ska lära sig morse-alfabetet. 
Först hör han bara korta och långa toner, sedan när han blivit bättre och vanare börjar han 
höra  bokstäver  istället.  Då  har  flera  av  tonerna  tryckts  ihop  till  större  enheter,  alltså 
bokstäver.  Efter  ännu mera vana kanske han börjar  höra hela  ord och sedan hela  fraser 
(Miller, 1956).

Några andra saker att tänka på när information ges ut till användaren är att det oftast är 
enklast att komma ihåg det som står i början och slutet av informationen (Faulkner, 1998:41). 
När information som ska kommas ihåg delges, ger detta ofta upphov till en slags spänning. 
Sedan när denna information, till exempel ett lösenord, används och inte behöver kommas 
ihåg,  kan användaren slappna av igen.  Det är viktigt att få avslut så att man kan lämna 
information som inte behövs och gå vidare. Det får inte bli för långa perioder utan avslut. 
Detta är viktigt att tänka på när man bygger system, så att användarna inte upplever en slags 
stress över att  hela tiden ha press på sig.  Det är också viktigt att  inte fråga efter onödig 
information och framförallt  att  inte ställa samma fråga flera gånger. Helst ska ett system 
begära så lite information som möjligt och även presentera så lite information som går utan 
att det påverkar användarens möjlighet att slutföra sin uppgift.

3.1.5 Gränssnitt
Ett system kan vara hur genomtänkt som helst men har det ett dåligt gränssnitt blir det ändå 
ingen succé hos användaren. Med gränssnitt menas det som användaren ser och använder 
för att kommunicera med systemet. Man kan säga att ett gränssnitt visar systemets status och 
utifrån det vill användaren göra någonting. Gränssnittet tolkar det som användaren vill göra 
och översätter det till systemkommandon som exekveras och systemets status ändras. Det 
finns olika typer av gränssnitt och kommunikationstekniker. Här nedan presenteras kort de 
två vanligaste.
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Grafiskt  gränssnitt – Ett  gränssnitt  där användaren utför systemkommandon med visuella 
hjälpmedel. Systemet får indata från användaren vanligen genom en mus men kan också ske 
via  pekskärm eller  tangentbord.  De flesta  moderna  system har idag något  slags  grafiskt 
gränssnitt. Operativssystemet Windows är ett exempel på ett grafiskt gränssnitt.

Textbaserat  gränssnitt –  Här  används  text  för  att  utföra  systemkommandon.  Matning  av 
indata sker nästan uteslutande av ett tangentbord. Exempel på textbaserade gränssnitt är 
MS-Dos och Basic (Commodore 64).

Faulkner  (1998)  säger  att  ett  bra  gränssnitt  ska  vara  konsekvent,  naturligt  samt 
självförklarande och hjälpande. Hon menar att ett konsekvent gränssnitt gör att användaren 
lättare kan hitta i det och förstå det. Om till exempel en hjälpknapp är placerad på samma 
ställe i alla systemens tillstånd och menyer, lär sig användaren lätt hur hjälp kan fås. Ett 
naturligt gränssnitt är ett som använder sig av användarens språk och jargong samt ser ut på 
ett passande sätt.  Det ska kännas naturligt att använda systemet. För att uppnå detta ska 
man till exempel undvika invecklade datatermer om användarna inte är så bevandrade i IT-
världen.

För att göra ett gränssnitt som är självförklarande och hjälpande ska alla knapptexter och 
andra val som användaren kan göra, ha genomtänkta och förklarande namn. Dessutom ska 
det hela tiden finnas nog med information för att användaren ska kunna ”formulera” sina 
indata till systemet. En som arbetar i ett nytt system kan lätt få känslan av att vara vilse. 
Några vanliga frågor som kan dyka upp är:

• Var är jag?

• Hur kom jag hit?

• Vad händer?

• Vart kan jag gå nu?

• Vad kan jag göra?

En  nybörjare  behöver  självfallet  mycket  mer  information  än  en  erfaren.  Svaren  på 
ovanstående frågor bör  finnas  tillängliga hela  tiden för  en nybörjare  men för  en erfaren 
användare kan för mycket information bli  irriterande. Det finns nästan alltid grupper av 
användare som har olika kunskapsnivå och kanske olika uppgifter som de vill få utförda. 
Dessutom används ett system på många olika sätt.  Dessa problem går att lösa genom att 
konstruera flexibla system. Det är högst fördelaktigt om ett gränssnitt kan anpassa sig efter 
användarna men detta är något som är svårt att få till på ett bra sätt.

3.1.6 Utvärdering
För att få till ett bra system med användarvänligt gränssnitt behövs i nästan alla fall också 
testning och utvärdering. Detta för att kunna ta del av vad användarna egentligen tycker och 
tänker. Det är ju inte säkert att användarna beter sig så som utvecklarna har tänkt sig och i 
slutändan är det ändå användarna som kommer att använda systemet. Utvärdering kan med 
fördel användas i flera omgångar under hela designprocessen, där man efter varje omgång 
förbättrar systemet efter observerade problem och efter användarnas åsikter.
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En utvärdering kan utföras på många olika sätt. De olika sätten kan delas upp i kategorier. 
Faulkner (1998:113) pratar om två huvudgrupper:  analytisk  metod och  empirisk metod.  Den 
analytiska  metoden  består  av  en  formell  enkätundersökning,  där  systemets  uppgift  och 
resultat studeras. Den empiriska metoden undersöker användarens prestation i relation till 
systemet. Detta kan ske på så sätt att användaren får en uppgift att göra och man studerar 
resultatet med observationer, enkäter, experiment eller intervjuer.

Att utvärdera med experiment är ett bra sätt när det finns mätbara parametrar. Detta kan 
genomföras med hjälp av en kontrollgrupp som utför uppgiften/uppgifterna på ”vanligt” 
sätt.  Samtidigt får en experimentgrupp utföra samma uppgifter men med en skillnad, till 
exempel kan dessa få göra uppgifterna med ljud. Sedan jämförs resultaten och då kan man se 
om  det  var  lättare  att  utföra  uppgifterna  med  ljud  eller  utan.  Det  finns  självklart  flera 
problem med denna metod och många förutsättningar måste vara uppfyllda till  exempel 
måste de båda grupperna anses likvärdiga, vilket kan vara svårt i vissa fall.

Att utföra en utvärdering med enkäter eller intervjuer fungerar ungefär på samma sätt som i 
vanliga enkät- och intervjuundersökningar. Man kan ha öppna eller stängda frågor, det vill 
säga frågor med förutbestämda svar eller helt fria svar. Svarsalternativen kan vara ja/nej, 
flerval (där ett eller flera svar ska fyllas i) eller på skala, där respondenten ska gradera sitt 
svar  efter  en  förutbestämd  skala.  Vid  intervju  kan  man gå  efter  ett  färdigt  manus  eller 
improvisera eller blanda de båda stilarna.

Vid  observationsmätningar  ombeds  testarna  göra  en  uppgift  under  överinseende  av  en 
passiv  observatör.  Tillvägagångssätt  och resultat antecknas och kan sedan analyseras.  En 
viktig sak att tänka på är att om testarna bevakas kan prestationen påverkas. Att någon står 
bredvid och tittar kan upplevas som obehagligt och stressande. Ett alternativ till observation 
kan vara att testarnas aktivitet loggas med hjälp av dator eller spelas in med videokamera. 
Oftast tycker testpersonerna att en diskret loggning är bekvämare än en videokamera som 
kan vara stressande.

Det  finns  också  en metod som blandar observationer  med intervjuer,  där  testpersonerna 
ombeds att prata med observatören under själva uppgiften. Tillsammans kan de, direkt på 
plats, diskutera de problem som uppstår. Detta kan leda till att fler ”känslor” uppdagas än 
på till  exempel  en enkät.  Testpersonerna kan till  exempel  kommentera små detaljer  som 
annars snabbt skulle ha glömts bort eller kanske ses som oviktiga och därför inte kommit 
med i en intervju eller enkät.

3.2 Webbprogrammering
3.2.1 PHP
PHP är  ett  vanligt  programmeringsspråk som används vid webbutveckling.  PHP går att 
exekveras som en modul i en server (inbäddad PHP) och kan också köras via gränssnittet 
CGI – Common Gateway Interface. Detta examensarbete är testat och utvecklat på en server 
där PHP körs som en modul och därför tas bara den aspekten upp. PHP fungerar ungefär 
som ett  vanligt  programmeringsspråk till  exempel  C/C++ eller  Java.  Syntaxen i  de olika 
språken skiljer sig mycket lite åt. Som bilden nedan (fig. 3.1) beskriver består PHP av flera 
olika komponenter som användaren kommunicerar med.
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Figur 3.1 PHPs uppbyggnad (API är gränssnitt mot annan mjukvara).

Zend är själva skriptmotorn. Den läser först php-koden och gör en slags kompilering  och 
exekverar sedan php-koden. En del andra webbprogrammeringsspråk läses och exekveras 
samtidigt vilket gör körning av applikationer långsam vid loopar och funktionsanrop.

SAPI är PHP:s gränssnitt mot webbservern. Med hjälp av gränssnittet blir PHP en del, en 
modul, av webbservern istället för ett externt program. SAPI gör det möjligt att använda 
PHP på de flesta webbservrar.

MySQL är  ett  tillägg och ingår inte.  PHP stödjer  många olika tillägg.  Det  är en av dess 
styrkor.

3.2.2 Databaser

Uppbyggnad
En databas  består  av tabeller.  Data  lagras  i  rader som kallas  poster  och kolumnnamnen 
bestämmer vad det är för typ av data. Ett kolumnvärde i en post heter fält. Till exempel kan 
en databas över ett hotell innehålla en tabell för rumsinformation, där kolumnerna kanske 
heter  rumstyp,  pris och  storlek (fig. 3.2). Några fält i tabellen rumsinformation kan då vara 
’dubbelrum’, ’799 kr’, ’26 kvadratmeter’. Dessa fält lagras på en rad och kallas tillsammans 
för en post.
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rumstyp pris storlek
enkelrum 245 26 m2

dubbelrum 295 32 m2

Figur 3.2 Exempeltabell i databas

Fälttyper
Fälten sparas som en viss typ av variabel. Fälttyperna eller kolumntyperna som det också 
kallas  kan vara precis  som i  de  flesta  programmeringsspråk  heltal,  flyttal,  textsträng med 
mera. Vilka fälttyper som finns att tillgå varierar hos de olika databashanteringssystemen.

Databastyper
I  det  stora  hela  finns  tre  olika  typer  av  databaser:  relationsdatabaser,  objektorienterade 
databaser och en blandning av de två nämnda. Relationsdatabaser har funnits länge och har 
genom  åren  blivit  mycket  populär.  Det  är  den  vanligaste  typen  av  databaser  men  de 
objektorienterade databaser som är relativt nya är på uppgång (Jonsson, 2001:216).  Dessa 
anses fortfarande vara långsammare och klumpiga att hantera. I den tredje typen har man 
försökt  ta  det  bästa  egenskaperna från de båda tidigare typerna och förena dessa till  en 
objektorienterad relationsdatabas.

För att lättare kunna söka och hämta data från flera tabeller kan man i en relationsdatabas 
skapa  relationer  mellan  de  olika  kolumnerna  i  olika  tabeller.  Kolumnen  rumstyp i 
exempeltababellen ovan kan vara relaterad till kolumnen rumstyp i en annan tabell som heter 
alla_rum och innehåller alla rumsnummer och rumstyper. Detta gör det möjligt att, för ett 
rumsnummer i en tabell, kunna hämta till exempel priset eller storleken ur en annan tabell. I 
en objektorienterad databas skapas inte relationer på samma sätt.  Där representeras data 
med  objekt  istället,  som  har  kolumner  och  metoder.  Detta  fungerar  ungefär  som  i  ett 
objektorienterat programmeringsspråk.

Normalisering
För att skapa en snabb och funktionsduglig databas krävs planering av de olika tabellerna 
och kolumnerna. Målet är att data ska lagras så effektivt som möjligt, det vill säga uppta så 
lite plats möjligt. Det är onödigt att lagra en sak på flera poster i databasen. Utgångsläget är 
en tabell med alla data som sedan delas upp i flera tabeller. Denna strukturering  kallas för 
normalisering och görs i olika nivåer.

I exemplet ovan kan man säga att en tabell blev normaliserad till  tabellerna  rumsinfo och 
alla_rum.  Tidigare fanns kanske en tabell där kolumnerna hette  rumsnummer,  rumstyp,  pris 
och storlek. Om flera rum har samma rumstyp, pris och storlek lagras den informationen flera 
gånger i onödan - en gång för varje rum som har samma data. Istället kan tabellen delas upp 
i två stycken som ovan och då kan man komma åt pris och storlek för ett visst rumsnummer 
utan att behöva lagra det specifikt för varje rumsnummer.

3.2.3 MySQL
MySQL är ett databashanteringssystem för relationsdatabaser och använder sig av språket 
SQL för att hämta, lagra och manipulera data i en databas. SQL står för Structured Query 
Language  och  används  i  många  databassystem  men  det  finns  skillnader  i  syntax  och 
implementering. MySQL är utvecklat som ett klient/server-system. Det går alltså att skapa 
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en databas på en server och sedan komma åt den från en eller flera klienter. Det enda som 
behövs  är  en koppling från klienten till  databasen.  Detta  kallas  för  databaskoppling och 
innefattar  adress  till  servern  och  eventuellt  lösenord  och  användarnamn.  Sedan  hämtas, 
lagras och manipuleras data med hjälp av SQL-kommandon.

Relationer
Med en relationsdatabas går det, som nämnt ovan, att skapa relationer mellan tabeller. Dessa 
relationer  sparas  i  databasen  och  leder  enligt  utvecklarna  bakom  MySQL 
(http://www.mysql.com) till sämre prestanda och svårare underhållningsarbete. Därför har 
de  inte  heller  implementerat  dessa  relationer  i  MySQL.  Men  MySQL  är  ändå  en 
relationsdatabas eftersom det är möjligt att hämta och samla ihop data ur flera tabeller. Detta 
görs genom att skapa tillfälliga relationer i själva kommandona eller frågorna som det kallas. 
Dessa relationer finns bara under själva sökningen. Detta gör till exempel att det inte behövs 
några ändringar i databasdesignen ifall en relation ska skapas mellan två tabeller.

Fälttyper
I  MySQL-databaser  lagras  data  i  olika  former.  Dataformerna  delas  upp  i  de  tre 
huvudgrupperna  numeriska  typer,  datum-  och  tidstyper  och  texttyper.  Bland  de  olika 
numeriska typerna återfinns de för programmering typiska typerna integer (heltal) och float  
(flyttal). Dessutom finns de i olika storlekar till exempel  smallint (2 bytes) respektive  double 
(8 bytes). De vanligaste datum- och tidstyperna är date och time men det finns också de båda 
kombinerat i datetime och andra typer såsom year och timestamp (tiden som utgått ifrån 1970-
01-01).  Några  exempel  på  texttyper  är  char (teckensträng  med  fixerad  längd),  varchar 
(teckensträng med variabel längd), tinytext (mycket liten textsträng).
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4 Resultat och diskussion
Innehållet  i  detta  kapitel  beskriver  resultatet  av enkätundersökningen och intervjuerna.  Dessutom  
beskrivs innehållet på webbplatsen och hur den är uppbyggd. Sista delen av kapitlet handlar om själva  
implementationen  och  ger  en  teknisk  bild  av  webbplatsen,  utan  att  gå  in  alltför  djupt  i  
programmeringen.

4.1 Användarundersökning
I det här fallet riktas ”systemet” till alla som har tillgång till Internet och det har ju nästan 
alla i Sverige idag. Därför krävdes en användarundersökning för att ta reda på deras mentala 
förutsättningar vad gäller datorkunskap, språkbegåvning med mera. Däremot spelar inte de 
fysiska förutsättningarna någon större roll. Det kan ju vara så att en del är hörselskadade, 
blinda eller färgblinda men ingen större hänsyn tas till dessa grupper. Syn kommer vara ett 
krav och hörselskada eller färgblindhet anses inte göra någon nämnvärd skillnad. Det som 
kan göras är att tänka på att inte ha så många övningar (eller inga) som kräver att användare 
måste kunna höra och att inte blanda färger som färgblinda lätt förväxlar, till exempel rött 
och grönt. 

4.1.1 Intervjuerna
Intervjuer gjordes med fem experter inom ämnet. De fem personerna: Birger Winsa, Erling 
Wande, Kerstin Johansson, Sven Kostenius och Astrid Kruukka är uppväxta i Tornedalen 
och  har  meänkieli  som  aktivt  språk.  Dessutom  har  fyra  av  dessa  erfarenhet  av 
språkutlärning.  Hela  intervjuerna  med  frågor  och  svar  finns  att  läsas  i  bilagan 
Intervjuanteckningar. 

Behov
I  början av  intervjun  ställdes  frågor  om vilket  behov av  meänkieliutbildning  som finns. 
Intervjuobjektens svar skiljer sig en del men flera handlar om att få till en ändring i attityden 
till meänkieli. Många tycker ju fortfarande att det är fult och inte dugligt som språk. En sak 
som nämns är att näringslivet borde få upp ögonen och inse att meänkieli är en outnyttjad 
resurs, till exempel kan det locka turister i egenskap av exotiskt språk. Detta nämns också av 
flera respondenter i enkätsvaren (Se bilaga Webbenkät). Utlärning av meänkieli anses stärka 
självförtroendet och bidra till  ökad acceptans för språket, kulturen och identiteten. Ur en 
kulturell synpunkt anses det också finnas ett behov. Bland annat borde poetisk och kreativ 
meänkieli  uppmuntras  och  chefredaktören  för  Tornedalsmagasinet  Met-Aviisi  Sven 
Kostenius säger ”Vill man förstå Tornedalens kultur så måste man nästan lära sig språket”. Det 
sades  också  att  språkutbildning  inom  kulturområdet  redan  genomförs,  till  exempel  har 
Tornedalsteatern redan utbildat skådespelare i meänkieli.

Sett ur ett samhällsperspektiv nämner flera att vård och myndigheter har ett behov. ”I vården 
handlar det om den professionella kontakten mellan vårdpersonal och vårdtagare…” säger Astrid 
Kruukka,  fritidspedagog.  Men  behov  finns  även  i  vardagslivet,  till  exempel  nämns  den 
privata  kommunikationen  på  fikaraster  och  dylikt.  Utbildningsmässigt  anses  det  att  ett 
webbaserat utbildningsmaterial  ligger i tiden och att behovet är stort.  Bland annat pratar 
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Birger  Winsa  och  Erling  Wande  från  Stockholms  Universitet  om  att  kombinera  en 
webbportal  med lärarledd undervisning.  Behovet  av utbildning för  barn  nämns  och  det 
efterfrågas också av flera personer i webbenkäten.

Innehåll
Grammatiken anses av intervjuobjekten vara viktig och detta för alla typer av eventuella 
användare  av  detta  webbaserade  utbildningsmaterial.  Nybörjarna  behöver  grammatiken 
som grund och de  som redan kan tala  och förstå  meänkieli  behöver  också  i  många fall 
grammatiska genomgångar. Eftersom utbildning har skett och sker i mycket liten skala, så 
finns  det  inte  många  som  har  bra  grammatiska  färdigheter.  Dessutom  säger  de  att 
grammatiken är viktig för att få känslan av att det här är ett riktigt språk med struktur och 
regler. Det finns många, vilket också kommer fram i enkätsvaren, som fortfarande anser att 
meänkieli inte är ett språk även fast den svenska staten för drygt sex år sedan har fastslagit 
det.  Även läs- och skrivövningar anses vara viktiga eftersom många bara har meänkieli som 
talspråk. Språkforskaren Birger Winsa säger ”Jag var 22 år när jag kom på att jag var analfabet  
på mitt modersmål. Jag kunde inte läsa och skriva på meänkieli”. 

Förutom  grammatik  och  läs-  och  skrivövningar  efterfrågas  ordförrådsövningar, 
uttalsövningar, kåserier, krönikor med mera. Det som nämns av flera är att språket måste 
leva. Det måste bland annat skapas nya ord och skrivas om aktuella händelser på meänkieli, 
så att meänkieli inte bara blir ett museiföremål menar Erling Wande, professor i finska.

Målgrupp
De intervjuade anser nästan enhälligt att de två stora grupper som man bör inrikta sig mot är 
dels nybörjare med inga eller små förkunskaper och dels de som redan pratar flytande eller 
har stora passiva kunskaper.  Just dessa som har stora passiva kunskaper nämns flitigt under 
intervjuerna. ”Dom behöver en knuff i ryggen. Dom förstår inte hur nära dom är att kunna ett språk  
till.” säger Kerstin Johansson, tolk och översättare, om dessa personer. Alla tror enhälligt att 
ett webbaserat utbildningsmaterial skulle göra nytta och välkomnas. 

Vid frågan om vilka de potentiella  användarna av ett  webbaserat  utbildningsmaterial  är 
svarar både Birger Winsa och Erling Wande att det finns två stora grupper, nybörjaren och 
den avancerade. Eventuellt finns det en till mindre blandgrupp bestående av svenskspråkiga 
finländare, utländska turister och allmänt språkintresserade. I övrigt nämns anställda inom 
den  offentliga  sektorn,  där  tyngdpunkten  ligger  på  den  professionella  användningen. 
Angående upplägget på utbildningsmaterial tycker Erling att det borde vara ”Så valfritt som 
möjligt  för  den  avancerade  talaren  och  mera  styrt  för  nybörjaren”,  vilket  befäster  de  tidigare 
åsikterna  om  att  det  finns  två  stora  grupper.  Nybörjaren  och  den  avancerade,  inget 
mellanting. De i mitten får alltså försöka välja den grupp som passar dem bäst.

4.1.2 Enkätsvaren
Härkomst och kön
Från svaren angivna i webbenkäten (se bilaga Webbenkät) kan det utläsas att ungefär hälften 
män  (48 %)  och  hälften  kvinnor  (51 %)  har  svarat.  Åldern  på  respondenterna  ligger  till 
största delen (92 %) från och med 20 och till och med 65 år. Det klart vanligaste hemlänet är 
Norrbotten (62 %), i övrigt är det en ganska jämn spridning på de andra länen som har från 
noll upp till några procent var. Västerbotten är det näst största med sina 4,5 %. Av de som 
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har Norrbotten som hemlän, har lite mer än hälften svarat Tornedalen och de andra har svarat 
Övriga Norrbotten.

Sysselsättning och utbildning
64 %  av  respondenterna  arbetar,  15 %  studerar,  14 %  är  pensionärer,  arbetslösa  eller 
sjukskrivna. De återstående sju procenten är ganska jämnt fördelade på svarsalternativen 
Egen företagare och  Annat.  Utbildningsnivån på respondenterna verkar ligga relativt högt, 
hela  45 % har  uppgivit  att  de  studerat  på universitet  eller  högskola  och lika många har 
folkhögskola,  yrkesutbildning  eller  gymnasium  som  högsta  avklarade  utbildning.  Sju 
procent har grundskola eller realskola som högsta utbildning och två procent svarade Annat. 
I  övrigt kan nämnas att denna fråga var den som besvarades av flest personer, endast en 
promille valde att inte besvara frågan om högsta avklarade utbildning.

Modersmål
Nästan alla (95 %) respondenter har uppgivit svenska som modersmål, 28 % har meänkieli, 
20 % finska och hela 15 % svarade Annat. Här kunde de svarande kryssa i mer än ett språk 
om de kunde dessa lika bra, därav de höga procenttalen. Det förvånande i den här frågan var 
att 15 % uppgivit att de också har ett annat modersmål än svenska, finska eller meänkieli. 
Vid en närmare titt på siffrorna upptäcktes det att alla förutom fem personer som svarat 
Annat också har svarat  Svenska. 56 % uppgav endast svenska som modersmål, 3 % uppgav 
bara  finska  och  endast  sex  personer  svarade  att  meänkieli  är  deras  enda  modersmål. 
Ungefär 40 % av respondenterna ansåg att de har mer än ett modersmål.

Tidigare kunskaper
På frågorna om hur ofta de svarande använder dator och Internet svarade de flesta (95 % 
respektive 93 %) att de använder dator respektive Internet nästan varje dag. Detta är föga 
förvånande  eftersom  detta  är  en  webbenkät  som det  huvudsakligen  annonserats  om på 
Internet.  Fråga  9  till  11  handlar  om  hur  ofta  respondenterna  kommer  i  kontakt  med 
meänkieli och hur mycket meänkieli och finska de kan. Svaren är vitt skilda, där ungefär en 
tredjedel aldrig eller nästan aldrig kommer i kontakt med och inte heller behärskar språken. 
En tredjedel kommer i kontakt nästan varje dag och behärskar meänkieli och/eller finska 
ganska bra eller mycket bra. Den sista tredjedelen klarar enkla samtal eller förstår mycket 
men pratar inte så bra.

Språkstudier
Bara  13 %  av  respondenterna  uppgav  att  de  i  någon  form  studerat  meänkieli.  Inte  så 
överraskande siffra eftersom det inte erbjuds mycket utbildning inom meänkieli. Bara nio 
personer hade studerat på flera nivåer. Däremot har hela 38% studerat finska. Nästan var 
tionde  respondent  hade  studerat  både  meänkieli  och  finska.  Mer  än  hälften  av  de  som 
studerat hade gjort det på grundskole- eller  gymnasienivå. Drygt en femtedel hade studerat 
på högskolenivå och de sista 18 % hade studerat på annat sätt.

Egna åsikter
De tre sista frågorna var sådana, där de svarande skulle tycka till och gärna skriva med egna 
ord.  Som förutspått  blev dessa frågor de med lägst  svarsfrekvens,  95 %,  97 % respektive 
94 %.  Detta  är  ändå  högre  än  vad som förväntades  och  anses  vara  dugligt  för  den  här 
undersökningen. Det som förvånade var att nästan en tredjedel svarade att de inte behöver 
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eller inte vill bli bättre på meänkieli. Detta kan jämföras med de 26 % som svarade att de 
förstår  och  pratar  meänkieli  obehindrat.  Det  finns  alltså  minst  en  tiondel  bland 
respondenterna som inte kan språket fullgott men ändå inte har några ambitioner att  bli 
bättre – och dessa har ändå visat något slags intresse genom att fylla i den här enkäten.

På nästa fråga om vad man skulle vilja öva på eller veta mer om svarade bara 23 % Inget, 
vilket måste betyda att några har ändrat sig. Vid en närmare titt upptäcks att 30 % av de 
som, på förra frågan, ansåg att de inte behövde lära sig något mer ändå har kryssat i  att de 
vill  lära  sig  något.  Denna  tvehågsenhet  märks  även  bland  de  fritt  skrivna  svaren.  Till 
exempel  skriver  en  person  att  meänkieli  är  ett  ”minoritetspråk  som  inte  kan  användas  i  
utbildningssyfte” och att ”Det finns ingen grammatik till meänkieli” men skriver också att han 
”Är stolt att kunna meänkieli”. 

34 % svarade att det är bra att kunna meänkieli i privatlivet eller sysselsättningen, 7 % ville 
lära sig meänkieli för att det är en bra inkörsport till standardfinskan och 40 % tyckte att det 
är kul/intressant med meänkieli. De svarande kunde också skriva med egna ord varför de 
ville  lära  sig  meänkieli.  De  vanligaste  skälen  var  att  förbättra  kommunikationen  med 
släktingar,  söka  sina  rötter/identitet,  språket  bör  bevaras  och  att  det  är  viktigt  ur  en 
kultursynpunkt. Cirka tio procent av de skrivna svaren var negativt inställda mot språket.

Det som de svarande ville öva på eller veta mer om var  Ordkunskap (41 %),  Läsa och skriva  
(31 %), Historia/realia (23 %), Grammatik (19 %) och uttal (18 %). Bland de fritt skrivna svaren 
var det vanligaste att man ville kunna använda meänkieli muntligt. Nästan hälften av de 
som skrev något fritt sade sig vilja öva mer på kommunikation. I efterhand ser man att detta 
med kommunikation borde varit ett färdigt svarsalternativ, så att respondenterna inte själv 
behövde komma på det och skriva in det.  Denna önskan kom ändå fram med eftertryck 
eftersom så många skrev om det på eget initiativ. I övrigt nämndes Tornedalens historia och 
skillnaderna mellan meänkieli och standardfinskan och bara två stycken svar verkade vara 
negativa.

Det som respondenterna ville se mer på nätet, skrivet på meänkieli, var Hemsidor i allmänhet 
(35 %), Nyheter (17 %), Tornedalska företagshemsidor (14 %), Diskussionsforum (7 %) och Spel och  
andra  nöjen (3 %).  42 %  svarade  att  de  inte  saknar  någonting  på  nätet.  Även  här  fick 
respondenterna chansen att svara fritt. De flesta av de svaren var egentligen inte så givande. 
13 stycken av totalt 75 svar var negativt inställda till meänkieli och det vanligaste argumentet 
var att det borde satsas på standardfinskan istället. 19 stycken svarade att de inte tänkt på 
det eller inte visste. Några få nämnde information och utbildning riktat till  barn eller till 
föräldrar som vill att sina barn ska lära sig eller åtminstone intressera sig för språket. Det 
nämndes  också  saknad över  utbildning,  nyheter,  försäljning,  ordbank  samt  även  en  del 
oseriösa svar.

4.1.3 Målgrupp
De  generella  slutsatser  som  kan  dras  av  enkätsvaren  är  att  de  yngre  har  studerat 
meänkieli/finska i mindre utsträckning än de äldre och har oftast inte meänkieli eller finska 
som  modersmål.  De  över  40  år  har  ofta  meänkieli  eller  finska  som modersmål  och  har 
dessutom  studerat  något  av  språken  under  något  skede  av  livet.  Utöver  dessa  två 
stereotyper  finns  en  grupp  som  är  en  blandning  av  de  två  tidigare  nämnda,  där 
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åldersfördelningen är jämn och språkkunskaperna är mediokra. Här nedanför presenteras 
statistiken från enkätundersökningen lite noggrannare.

Utan förkunskaper
Av alla  svarande på enkäten  var  det  20 % som varken hade meänkieli  eller  finska  som 
modersmål och dessutom ansåg sig kunna ingen eller nästan ingen meänkieli eller finska. 
70 % av den här gruppen var under 40 år gamla. Av alla i den här gruppen hade en tiondel 
studerat  finska  eller  meänkieli  i  någon  utsträckning.  Denna  grupp  betraktas  ändå  som 
personer utan förkunskaper eller nästan utan förkunskaper.

Vissa förkunskaper
18 % av alla enkätrespondenter ansåg sig klara enkla samtal på meänkieli eller finska eller att 
de kunde förstå mycket men inte prata så bra. Ingen av dessa hade alltså svarat att de kunde 
inget/nästan inget och inte heller att de kunde bra meänkieli eller finska. I den här gruppen 
har 17 % uppgett att de har meänkieli eller finska som modersmål. Ungefär hälften av hela 
gruppen hade aldrig studerat meänkieli eller finska. Åldersfördelningen var jämn, ungefär 
hälften  var  under  40  år  gamla  och  den  andra  hälften  äldre.  Den  här  gruppen ses  som 
personer med vissa förkunskaper men som inte använder meänkieli aktivt.

Erfarna 
En tredje grupp består av 27 % av totala antalet svarande och är de som talar både meänkieli 
och  finska  mycket  bra  eller  flytande.  70 %  av  dessa  har  meänkieli  eller  finska  som 
modersmål. Den här gruppen domineras av äldre personer. Mer än tre fjärdedelar av denna 
grupp är 40 år eller äldre. Endast en tiondel av alla i den här gruppen hade varken studerat 
meänkieli eller finska på någon nivå. Denna grupp betecknas som de erfarna.

Övriga
Dessa tre ovan nämnda grupperna innefattar 66 % av alla respondenter.  Bland de övriga 
34 %  var  åldersfördelningen  ganska  jämn  och  nästan  hälften  hade  någon  gång  studerat 
meänkieli eller finska. En del svarade att de kunde ganska bra eller bra meänkieli men inte så 
bra finska eller tvärtom. Så dessa övriga kan egentligen placeras ut i någon av ovanstående 
grupper, ifall villkoren för grupperna tänjs lite.

Utökning av grupperna
Gruppen utan  förkunskaper  kan  utökas  med  sju  procentenheter  till  27 % om  det  också 
räknas in de som uppgav att de klarade av enkla samtal på meänkieli eller finska men som 
inte hade meänkieli eller finska som modersmål. På samma sätt går det att utöka gruppen 
med vissa förkunskaper om det tillåts att respondenten uppgivit att de kan tala antingen 
meänkieli eller finska ganska bra. I så fall blir den gruppen 22 % av samtliga. Om gränserna 
skulle  utökas  på  det  här  sättet  skulle  alltså  de  utan  förkunskaper  och  de  med  vissa 
förkunskaper bestå av ungefär hälften av totala gruppen.

De som uppgett att de kan tala obehindrat åtminstone ett av meänkieli eller finska är 34 %. 
Detta är en rimlig utökning av den erfarna gruppen. Med den utökningen och de två tidigare 
nämnda har 27 + 22 + 34 = 83 % av totala antalet införlivats i någon grupp.

Värt att nämna är att tio personer svarade att de talar finska obehindrat men inte kan någon 
meänkieli.  Enkäten var skriven enbart  på svenska och dessutom svarade åtta stycken av 

Sida 21



Jonas Tano
Webbaserat utbildningsmaterial för meänkieli

dessa att de hade svenska som modersmål. Dessa tio personer var alltså bra på både svenska 
och  finska  samtidigt  som de  hävdar  att  de  inte  kan meänkieli.  Detta  stämmer  nog inte 
eftersom meänkieli och finska är nära besläktat samtidigt som meänkieli är starkt influerad 
av svenskan. Det var förmodligen så att de inte visste mycket om meänkieli. 

Intervjuerna
Flera  av  de  intervjuade  hade  förutspått  dessa  stereotyper  som  noterades  i 
enkätundersökningen. Till exempel sa Birger Winsa ”Ungdomar och personer upp till 30-40 års  
ålder ... som har viss språklig bakgrund” och ”Äldre personer från Tornedalen som pratar mer eller  
mindre flytande” som svar på frågan om vilka som skulle kunna tänkas vara de potentiella 
användarna till ett webbaserat utbildningsmaterial. Erling Wande svarade på samma fråga 
”Dåliga talare med receptiva färdigheter som främst är ungdomar och upp till yngre medelålder” och 
”Bra talare med dåliga grammatiska färdigheter. Dessa är främst i medelåldern och äldre”.

Slutgiltiga målgrupper
Till  slut  bestämdes  att  slå  ihop  gruppen  utan  förkunskaper  och  gruppen  med  vissa 
förkunskaper. Resultatet blir två stora målgrupper – en som ges namnet nybörjare och en som 
kallas för erfarna. Detta på grund av att de utan förkunskaper och de med vissa förkunskaper 
har liknande bakgrund. Skillnaden är att många av de med vissa förkunskaper har någon 
slags känsla för språket. De kanske kan höra att  något låter fel  eller rätt men inte riktigt 
kunna  sätta  fingret  på  vad.  De  duktigaste  från  gruppen  med  vissa  förkunskaper  kan 
förmodligen delas in till de erfarna.

Den erfarna gruppen skiljer sig mera åt eftersom nästan alla av dem redan kan meänkieli 
eller finska mer eller mindre flytande. De andra som inte kan något av språken flytande 
förstår väldigt mycket och kan förmodligen lära sig att prata med relativt små medel. Denna 
förmodan stöds av flera av de intervjuade, då de ofta nämner passiva/receptiva kunskaper 
(vilket betyder att de förstår mycket och har en känsla för språket). Kerstin Johansson menar 
till  exempel  att  det  bara  handlar  om  ”att  komma  över  tröskeln”  för  dem  med  passiva 
kunskaper.

4.2 Gränssnitt och utseende
4.2.1 Gränssnitt
Nästan  alla  som  svarade  på  enkäten  använde  Internet  varje  vecka  eller  dagligen. 
Användarna förväntas alltså vara vana vid Internet och därför bestämdes att gränssnittet ska 
vara i form av en webbsida. Detta för att det ska kännas naturligt för användaren. Det ska 
inte finnas något hinder innan de sätter igång. Inga program som måste laddas hem och 
ingen manual att läsa. Tanken är att det ska bli som vanligt nätsurfande. Dessutom passar 
detta  format  bra med tanke på projektets  tids-  och  resursram eftersom inga avancerade 
webbapplikationsprogram behövs.

4.2.2 Utseende
Webbplatsen har utformats för att snabbt väcka intresse och tilltala användarna estestiskt. 
Detta  har  försökts  att  åstadkommas  med  bland  annat  korta  och  lättlästa  texter  med 
information om meänkieli, vilka slumpas fram vid varje ny hämtning av sidan (se längst upp 
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till  höger  i  Bilagan  Skärmdump).  Dessutom  har  en  del  underhållande  delar  byggts  upp 
omkring utbildningsmaterialet, som naturliga komponenter på en webbplats samtidigt som 
de är nyttiga för själva utbildningen.

Dessa  ”extrakomponenter”  har  försökts  hållas  så  få  som  möjligt  för  att  inte  distrahera 
användaren.  Sidan  ska  vara  lättöverskådlig  och  enkel  att  navigera.  Detta  för  att 
informationen  inte  ska  kännas  för  omfattande  och  svåröverskådlig,  vilket  kan  vara 
stressande. Därför har en navigationsmeny med så få val som möjligt tagits fram men som 
ändå gör det möjligt att snabbt och enkelt navigera till önskad avdelning.

4.3 Innehåll
Webbplatsens  huvudmeny  består  av  valen:  Start,  Utbildning, Ordbank,  Fakta,  Gästbok och 
Länkar & Kontakt. Huvudmenyn samt undermenyer presenteras i figur 4.3. Mer information 
finns i bilagan Webbkarta.

Figur 4.3 Karta som översiktligt visar webbplatsens struktur

4.3.1 Start
Startsidan är det som först visas när någon går in på sidan. Denna är egentligen indelad i två 
avdelningar vilka båda först syns samtidigt. Den ena delen är en kort inledningstext som 
förklarar vad för typ av webbplats det är och den andra delen är en nyhetsdel. På startsidan 
syns  bara  de  tre  senaste  nyheterna  men  det  går  genom  en  länk  att  se  alla  nyheter, 
presenterade listvis i grupper om fem. Då döljs inledningstexten. Nyheterna berättar om vad 
som är nytt på själva sidan och är alltså inga allmänna nyheter.

4.3.2 Ordbank
Här ombeds användaren att skriva in ord som det söks översättning till samt välja vilket 
språk sökningen ska göras på. Efter att användaren tryckt på sök-knappen presenteras de 
poster som hittats. Blir det mer än 50 träffar delas sökresultatet upp på flera sidor. Sökordet 
markeras  i  fetstil  i  presentationen  och  till  höger  står  översättningen  och  även 
ordklasstillhörigheten.
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4.3.3 Fakta
I  faktadelen presenteras  bakgrundsinformation för den som snabbt  vill  veta lite  mer om 
sidan  eller  om  meänkieli.  Denna  avdelningen  är  egentligen  en  förlängning  av 
inledningstexten på startsidan. Både denna text och den på startsidan finns till för att väcka 
intresse och för att besökarna enkelt och snabbt ska kunna veta vad för typ av webbplats, de 
har hamnat på (detta är något som jag personligen ofta saknar när jag surfar på nätet och 
klickar  mig  ut  på  okända sidor).  Faktadelen  är  också  uppdelad  i  två  delar  som går  att 
beskåda tillsammans eller var för sig. Den ena delen består av fakta om språket och den 
andra av information om detta examensarbete och webbprojekt.

4.3.4 Gästbok
Denna del finns till för att försöka locka besökarna att regelbundet återvända. Dessutom är 
förhoppningen att åtminstone en del av inläggen kommer att skrivas på meänkieli. I så fall 
skulle  besökarna  kunna  få  in  meänkieli  i  vardagen  och  få  chansen  att  läsa  mer 
talspråksinfluerad meänkieli.

4.3.5 Länkar & Kontakt
Här finns en liten  samling med länkar till  relevanta  sidor.  Dessa  länkar kan komma att 
utgöra ett skäl för besökarna att återvända, då de kanske finner länksamlingen användbar. 
Dessutom sporras de att läsa om meänkieli och Tornedalen. En del av målsidorna innehåller 
mycket text på meänkieli, vilket kan vara bra för att öva och testa sina kunskaper. På en del 
av sidorna finns också en del språkövningar för meänkieli.

4.3.6 Utbildning
Detta är länken till utbildningsmaterialet. Här ligger webbplatsens fokus men egentligen är 
hela sidan en del av utbildningsmaterialet. Utbildningsavdelningen är uppdelad i fyra delar: 
introduktion, test, nybörjare och erfaren.

Introduktion
Här  ges  bakgrundsfakta  vad  gäller  meänkieli,  Tornedalen,  språkterminologi,  skillnader 
mellan svenska och meänkieli och det finns även lite exempelmeningar på meänkieli med 
tillhörande svensk översättning.

Test
Den här delen är till för att användarna själva ska kunna bestämma sin kunskapsnivå. Testet 
är uppdelat i fyra olika delar: substantiv, verb, adjektiv och läsförståelse. Användaren ska 
svara på frågor inom dessa fyra områden och sedan presenteras resultatet i form av poäng. 
Dessutom  ges  en  rekommendation  (som  baserar  sig  på  antalet  poäng)  om  vilken  nivå 
användaren bör välja och vilka avsnitt som är viktigast.

Nybörjare
I denna avdelning finns två val på första sidan - en knapp för start av hela utbildningen och 
en knapp för att starta bara ett eller flera avsnitt. Detta för att det i början kan finnas behov 
av att  styra  utbildningen för  nybörjarna men möjligheten att  bara välja  ut  ett  eller  flera 
avsnitt ska också finnas. Nybörjarna kan alltså enkelt starta utbildningen och gå igenom alla 
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avsnitt i tur och ordning utan att behöva göra några val. Sedan när de lärt känna systemet 
och sina egna kunskaper och begränsningar, kan de på ett enkelt sätt välja att öva på bara de 
avsnitt som de önskar.

Erfaren
De  som  redan  talar  bra  behöver  lite  svårare  övningar  för  att  inte  understimuleras.  En 
utbildning kan lätt  upplevas som tråkig,  ifall  det  känns som om man redan kan allting. 
Därför  finns,  redan på första  sidan,  flera  val  för  de  erfarna.  De kan välja  på att  öva på 
grammatik,  läsa & skriva,  ordkunskap eller  historia.  Tanken är att  de själva ska få  välja 
avsnitt efter intresse, så att motivationen  bibehålls.

I  grammatikdelen går  det  att  välja  fritt  bland de  olika grammatikavsnitten  precis  som i 
nybörjaravdelningen. En skillnad är dock att användarna inte behöver så enkla exempel för 
att förklara grammatiken. Dessutom går det att skriva längre meningar och hela stycken på 
meänkieli,  för  att  till  exempel  illustrera ett  grammatiskt  fenomen.  Detta  utan att  behöva 
ingående förklara betydelsen på svenska.

4.3.7 Övningarna
Detta projekt innefattar inte övningarnas pedagogiska utformning, därför kommer här bara 
kort att nämnas lite om övningarna. De är så utformade att så många som möjligt ska förstå 
dem. Till exempel i de övningar där ord ska översättas, sätts ordet in i en exempelmening på 
både  svenska  och  meänkieli.  Det  ord  som  ska  skrivas  in  ersätts  med  ett  frågetecken  i 
exempelmeningen (rätt svar ska ju inte skrivas ut). Dessutom finns en möjlighet att få en 
ledtråd,  där  det  rätta  ordets  grundform ges  samt det  språkterminologiska  begreppet  för 
vilken form ordet ska stå i. Denna funktion kan bli ett bra sätt att lära sig språkterminologi 
för  den  intresserade.  De  som  finner  detta  uttråkande  besväras  inte  med  en  massa 
språktermer i själva frågan.

Det finns två typer av frågor – en där användaren förväntas själv skriva in rätt svar och en 
kryssfråga, där användaren får välja mellan olika alternativ. Alla frågorna är graderade efter 
hur svåra de är. Eftersom gruppindelningen av användarna flyter ihop med varandra, gör 
också frågorna det. Detta genom att ha tre svårighetsnivåer – lätt, medel och svår – där de 
medelsvåra  frågorna  tillhör  både  nybörjare  och  erfarna.  Nybörjarna  får  alltså  lätta  och 
medelsvåra frågor och de erfarna får medelsvåra och svåra.

4.4 Implementering
4.4.1 Resurser
För att  producera webbplatsen har  HTML, CSS,  PHP och MySQL använts  (se  delkapitel 
1.5 Ordlista för mer information). Innehållet på webbplatsen har struktureras med HTML och 
en stilmall skriven i CSS bestämmer vissa parametrar som till exempel typsnitt, textstorlek 
och textfärg. Detta utgör grunden i webbplatsen. Sedan har PHP använts för att möjliggöra 
att  innehållet  blivit  interaktivt.  Utöver  detta  används  en  MySQL-databas  för  att  lagra 
övningar, gästboksinlägg, orden till den elektroniska ordlistan och nyheter. Samma databas 
användes även för att lagra informationen till webbenkäten.
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Kommunikationen med databasen sker genom att skicka och ta emot SQL-kod med hjälp av 
PHP-kommandon. För att få indata från användarna, används vanliga HTML-formulär. I 
övrigt används PHP och HTML för att skicka data till användarna, det vill säga presentera 
information i form av en webbsida.

4.4.2 Uppbyggnad
Webbplatsen är uppbyggd av elva PHP-filer. De har alla sin egen uppgift och exekveras på 
webbservern  när  någon  besökare  klickar  på  en  viss  länk  eller  knapp.  Två  av  filerna 
behandlar  utseende och inställningar.  Dessa  heter  mall.php och index.php,  där  mallfilen 
innehåller grundläggande utseende-inställningar i form av en CSS-stillmall och även PHP-
variabler för storlekar på tabeller med mera. Index.php består mestadels av HTML-kod och 
står för strukturering och presentation av webbplatsens grundobjekt.

Webbplatsen är uppbyggd helt utan ramar och hela den önskade sidan uppdateras vid varje 
hämtning. Mall.php och index.php körs alltså varenda gång en besökare klickar på någon 
länk eller  på  något  annat  sätt  begär  en  ny  hämtning  av  sidan.  Index.php innehåller  en 
toppbild, rutan uppe till höger med de korta informationstexterna, navigationsmenyn samt 
bakgrunden och placering av mittenområdet (se bilaga  Skärmdump).  I  detta område visas 
webbplatsens egentliga innehåll,  det vill  säga själva utbildningsmaterialet och de tidigare 
nämnda extrakomponenterna: elektroniska ordlistan, gästboken med mera. Med hjälp av en 
variabel  som skickas  med i  länkarnas  internetadresser  exekverar  index.php  den  fil  som 
sköter det avsnitt som användaren klickat på.

De resterande nio filerna presenterar alltså detta ”egentliga innehåll” i mittenområdet. Sex 
stycken  behandlar  utbildningsavdelningen  och  två  stycken  sköter  ordbanken  respektive 
gästboken medan den sista filen presenterar innehållet på Startsidan, Faktasidan och Länkar 
& Kontakt. Mer om dessa avdelningar finns att läsa efter delkapitlet om databasen som följer 
här nedan.

4.4.3 Databas
Databasen  är  en  relationsdatabas  av  MySQL-typ.  I  den  finns  information  lagrad  om 
övningarna,  ordbanken, gästboken,  nyheterna och även om webbenkäten.  Dessa nämnda 
”komponenter” disponerar varsin tabell vars struktur finns att beskåda i bilagan Databas.

Databasen har använts som lagringsplats,  när det gäller ordbanken och webbenkäten,  på 
grund  av  stora  mängder  poster  (ca  24  000  st  i  skrivande  stund  respektive  959  st). 
Anledningen till att också använda databasen till gästboken och nyheterna är att det också är 
en  allmänt  vedertagen  lösning.  I  de  fallen  är  det  enkelt  att  spara  och  hämta  datat  och 
dessutom  kan  dessa  komponenter  på  lång  sikt  också  ge  upphov  till  stora 
informationsmängder.

Vad gäller övningarna var databaslösningen inte självklar men bland annat på grund av 
uppdragsgivarens  önskan  att  det  lätt  ska  kunna  gå  att  bygga  vidare  på  detta 
utbildningsmaterial försöktes en så allmän lösning som möjligt att tas fram. Detta löstes så 
att i databasen lagras förutom fråga och svar också information om vilket avsnitt övningen 
tillhör (till exempel verb eller adjektiv) och vilken form (kasus, tempus, komparationsform, 
numerus  med mera).  Sedan  presenteras  övningen genom att  denna information  hämtas, 
tolkas och skrivs ut av en PHP-fil. På så sätt kan övningarna lätt ändras eller tas bort och nya 
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övningar kan enkelt läggas till. Allt som krävs är att redigera databasen, vilket lätt kan göras 
genom ett färdigt gränssnitt som bland annat finns som gratis programvara på Internet.

4.4.4 Ordbank
Filen  ordbank.php  tar  hand  om  all  interaktion  med  den  elektroniska  ordlistan. 
Uppslagsorden finns som nämnt lagarade i en tabell i databasen. PHP-filen söker matchande 
ord från databasen både på svenska och på meänkieli  vid varje sökning. På så vis hittar 
sökmotorn ord även fast man kryssat in ”fel” språk. Det finns också en extra sökfunktion 
som innebär att man söker på delar av ord. Det går att använda %-tecknet för att beteckna 
godtyckliga tecken i godtycklig längd. Detta innebär att om sökordet '%rum' skrivs in söks 
alla ord som slutar på rum till exempel 'lastrum'  eller 'centrum'. På samma sätt går det att 
söka  på  'blå%'  eller  '%fil%'  och  få  fram  översättningar  till  orden  'blåbär'  respektive 
'bankfilial'.

4.4.5 Gästbok
Denna  avdelning  sköts  av  en  fil  som  heter  gastbok.php.  Den  lagrar  och  hämtar 
gästboksinlägg  från  den  egna  tabellen  i  databasen.  Dessutom  presenterar  den  inläggen. 
Gästboken  fungerar  på  ”vanligt”  sätt:  användaren  fyller  i  namn,  ort,  e-postadress  och 
meddelande  och  trycker  sedan  på  en  knapp  för  att  skriva  inlägget.  De   inskrivna 
parametrarna skickas till databasen tillsammans med ett tidsavtryck som görs med hjälp av 
PHP. Inlägget sparas i en ny post. Sedan presenteras inläggen, fem på varje sida, med datum 
och tid inskrivet. Självklart går det att titta på andras inlägg utan att själv först skriva ett. 

4.4.6 Övrigt
Ovrigt.php  består  av  tre  avdelningar  –  en  som  har  hand  om  startsidan,  en  som  sköter 
faktasidan och den sista  presenterar länksamlingen och kontaktuppgifter.  Faktasidan och 
länkar & kontakt innehåller inget dynamiskt innehåll. Där finns bara text och länkar.

På  startsidan  finns  en  inledningstext  samt  de  tre  senaste  nyheterna.  I  inledningstexten 
beskrivs alla avdelningar på hemsidan och det finns också länkar inlagda i texten för att även 
ovana besökare  ska  kunna navigera rätt.  Det  finns  länkar för  att  se  alla  nyheter  och då 
presenteras  dessa  fem  i  taget,  precis  som  inläggen  i  gästboken.  Nyheterna  hämtas  från 
databasen och presenteras i datumordning med den senaste först. I skrivande stund finns 
ingen  egen  funktion  för  att  mata  in  nya  nyheter.  Dessa  skrivs  in  i  databasen  via  ett 
webbaserat gränssnitt som webbhotellet tillhandahåller.

4.4.7 Utbildning
I utbildningsavdelningen finns en grundfil som alltid exekveras vid varje sidhämtning. Detta 
är utbildning.php och den håller reda på vilken avdelning en användare är i. Den tar hand 
om  knapptryckningar  och  exekverar  den  fil  som  sköter  den  avdelning/avsnitt  som 
användaren  önskar  gå  in  på.  Om  dessa  styrvariabler  inte  har  något  värde  skrivs 
huvudmenyn ut.

Förutom denna huvudfil finns en för varje underavdelning, det vill säga introduktion.php, 
introtest.php, nyborjare.php och erfaren.php. Dessa filer innehåller eventuella undermenyer 

Sida 27



Jonas Tano
Webbaserat utbildningsmaterial för meänkieli

och  texter  med  mera.  I  introtext.php  finns  dessutom  kod  för  att  hämta  övningar  från 
databasen och presentera dessa i form av ett test. När testet är gjort presenteras resultatet 
som också analyseras i några if-satser. Sedan skrivs en dynamisk rekommendation ut. Den 
ser lite olika ut beroende på vilka avsnitt i testet som gått bra eller dåligt. Till exempel kan 
det rekommenderas att användare bör gå in på nybörjarnivån och öva främst på substantiv 
och verb.

Filerna för nybörjar- och erfarennivån är främst menyfiler där användaren kan göra olika val 
för att starta rätt utbildning eller rätt del av utbildning. Dessa val sparas som variabler sedan 
analyseras  dessa  av  den  sista  utbildningsfilen,  utbilda.php.  Denna  är  själva  motorn  i 
utbildningsavdelningen. Här hämtas rätt typ av övningar beroende på de val användaren 
gjort.  Sedan hämtas övningar slumpvis från det/de avsnitt  som är valt/valda.  PHP-filen 
känner av vilken typ av övning det är och presenterar den på rätt sätt.

Övningarna kan lätt redigeras och meningen är att olika experter, till exempel lärare, själv på 
ett enkelt sätt ska kunna konstruera nya övningar. För detta krävs att personen i fråga fyller i 
frågor och svar med mera i databasen. Detta kan göras med hjälp av det tidigare nämnda 
gränssnittet som webbhotellet står för.

4.5 Utvärdering
Fyra personer valdes ut till att testa webbplatsens olika funktioner. Dessa valdes så att de 
skulla  ha  olika  kunskaper  vad  gäller  språkinlärning,  meänkieli,  datorer  och  Internet. 
Testpersonerna fick själva, i egen takt, utforska webbplatsen utan någon observation. Sedan 
när de själva ansåg sig klara, intervjuades de. Här är resultatet av dessa intervjuer.

4.5.1 Struktur och uppbyggnad
När  det  gäller  struktur  och  uppbyggnad  var  de  flesta  av  testpersonerna  positiva. 
Webbplatsen ansågs vara enkel och snabb att navigera i och dessutom estetiskt tilltalande. 
Detta utgör en bra grund för en användarvänligt system. Dock förekom viss kritik, bland 
annat tyckte en av testpersonerna att länkarna på huvudmenyn borde vara ordnade på annat 
sätt. En annan testperson ville se att informationen om språket skulle få mer fokus genom att 
lyfta ut den texten till en egen länk i huvudmenyn med namnet Om språket.

Navigeringsknapparna i  utbildningsavdelningen ansågs kunna ha mer förklarande namn 
och  dessutom  föreslogs  att  det  skulle  finnas  korta  förklarande  texter  i  anslutning  till 
knapparna.  Angående  övningsmomentet  framgick  också  ett  tips.  Där  eftersöktes  en 
rättningsfunktion, så att man först kan rätta sitt svar och försöka igen om det var fel eller gå 
vidare om det var rätt. En testperson ville även kunna se rätt svar utan att behöva svara.

4.5.2 Texter
Texterna ansågs överlag att vara förståeliga och inte innehålla för svåra svåra termer eller 
begrepp. Det framkom dock några förslag på förbättringar till exempel att skriva Orddatabas 
istället  för  Ordbank  och att  skriva  avdelningen  för  nybörjare istället  för  nybörjaravdelningen. 
Dessutom tyckte en testperson att en del texter var lite långa, speciellt på startsidan och på 
faktasidan. En annan person ansåg att text- och bakgrundsfärgerna i vissa områden gjorde 
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det svårt att läsa texten. I övrigt tyckte en person att teckensnittet var för litet och två stycken 
menade att textraderna var för breda. 

4.5.3 Innehåll
Här ställdes några frågor för att försöka få reda något om "känslan" av webbplatsen. Bland 
annat frågades testpersonerna om de upplevt någon förvirring, om de känt att de använde 
webbplatsen  på  rätt  och  om  det  var  lätt  eller  svårt  att  förstå  hur  de  skulle  använda 
utbildningsmaterialet. Svaren på dessa frågor var mestadels positiva. Två personer nämnde 
dock att de känt sig förvirrade vid ett tillfälle men att de sedan hade löst situationerna utan 
några större problem. Den ena förvirringen uppstod i övningsmomentet och den andra i 
utbildningsavdelningens första sida. Dessa två situationer gav upphov till deras förslag på 
förbättringar som presenterats ovan i andra stycket i kapitel 5.1 Struktur och uppbyggnad.
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5 Slutsats
5.1 Behov
Behovet av utbildning gäller främst grammatikövningar eftersom detta är grundläggande 
vid språkutbildning och viktigt för att kunna skriva korrekt. Dessutom saknar nybörjarna 
denna  kunskap  nästan  helt  och  varken nybörjarna  eller  de  erfarna  har  bra  kunskaper  i 
skriftspråket  meänkieli.  Detta  på  grund av  att  skrivandet  på  meänkieli  knappt  existerat 
förrän de sista tjugo åren. Utöver grammatik behövs utbildning inom ordkunskap, historia, 
läsning och stavning. Dessa behov märktes främst i intervjuer med sakkunniga men också i 
en webbenkätundersökning, där eventuella framtida användare fick svara på frågor.

5.2 Användare
Detta utbildningsmaterial ska nå ut till så många som möjligt. Ett problem som då uppstår är 
att  användarna  kan  vara  allt  från  rena  nybörjare  till  riktigt  duktiga  vad  gäller  språket 
meänkieli  såväl  som  datorvana  och  Internetkunskaper.  För  att  lösa  detta  har 
utbildningsmaterialet delats upp i olika nivåer. För att bestämma hur många och vilken typ 
av nivåer krävdes en målgruppsundersökning. Detta gjordes som en del i de ovannämnda 
intervjuerna  och  webbenkäten.  Nästan  alla  som svarade  på  webbenkäten  använde  både 
dator och Internet på daglig basis. Vad gäller språkkunskaper märktes två stereotyper:

• Nybörjaren -  yngre  person som inte  har  meänkieli  som modersmål  och har  liten 
kunskap i språket. Dessa personer har oftast inte studerat meänkieli tidigare. En del 
har dock bra receptiva färdigheter, det vill säga de förstår en hel del men har svårt att 
prata.

• Den erfarne - äldre person som talat meänkieli hela livet och som talar flytande eller 
åtminstone förstår utan problem. Många av dessa har någon gång studerat meänkieli 
eller finska.

5.3 Utformning
Utformningen  av  utbildningsmaterialet  resulterade  i  en  webbplats utan  avancerade 
webbapplikationer och krävande grafik. Detta för att undvika att besökare lämnar sidan på 
grund  av  långsam  uppkoppling  eller  saknad  mjukvara.  Det  ska  kännas  som  ”vanlig 
nätsurfning”  när  utbildningsmaterialet  används.  Detta  material  delades  upp  i  två 
avdelningar – en för varje stereotyp. Nybörjarnas avdelning är mera styrd men det finns 
ändå  möjlighet  att  själv  välja  ut  enstaka  grammatikavsnitt.  Avdelningen  för  de  erfarna 
präglas av mer valfrihet och övningarna är svårare.

För att locka användarna att regelbundet återvända har en del kringkomponenter utvecklats: 
en  elektronisk  ordlista,  en  gästbok  samt  en  samling  med  relaterade  länkar.  Dessa  kan 
egentligen ses som en del i utbildningen då tanken är att besökarna ska få en regelbunden 
kontakt med meänkieli. De med mer kunskaper i språket ska uppmanas att skriva helt eller 
delvis på meänkieli i gästboken och länksamlingen innehåller flera länkar till sidor skrivna 
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på  både  meänkieli  och  svenska.  Ordlistan  kan  med  fördel  nyttjas  tillsammans  med 
utbildningsmaterialet men kan också användas fristående i andra sammanhang.

5.4 Utvärdering
Utvärderingen gav en fingervisning om hur olika typer av användare upplever webbplatsen. 
Även  om testpersonerna  inte  var  så  många till  antalet  gick det  att  få  en  känsla  av hur 
webbplatsen och utbildningsmaterialet fungerar i ett "skarpt läge". 

Utvärderingen visade två viktiga saker,  nämligen att  utformningen är  väl  utförd och att 
utseendet  är  tillfredställande.  Webbplatsens  struktur  och  utseende  utgjorde  inte  något 
betydande hinder ens för de användare med mindre datorvana.  Alla grupper av användare, 
som ingick i utvärderingen, ansåg att webbplatsen var estetiskt tilltalande och lättnavigerad. 
Dock  förekom  viss  kritik  och  även  förslag  på  förbättringar  yttrades.  En  del  förslag 
behandlade mindre ändringar av formuleringar och liknande, varav flera av dessa redan har 
genomförts.  De  förslag  som  skulle  innebära  större  förändringar  för  att  förverkligas,  har 
noterats och tagits med i framtidsplanen.
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6 Rekommendationer
Det finns en stor utvecklingspotential i detta utbildningsmaterial. Här nedan följer en rad förslag på  
utbyggnader av  webbplatsen. Många av dessa förslag är en engångsinsats men en del kräver också  
regelbundet arbete.

6.1 Utvecklingsförslag
6.1.1 Personlig användarinloggning
Det bör finnas en inloggningsmöjlighet med egna användarnamn och lösenord, där status på 
utbildningen  kan  sparas.  Användarna  skulle  kunna  löpande  få  veta  hur  utbildningen 
framskrider, vilka resultat som har uppnåtts och vad som bör ske härnäst. Kanske skulle det 
gå att utveckla ett automatiskt utformande av läroplan, där det övas extra på de moment 
som användaren är  sämre på.  Denna inloggning skulle  kunna vara kopplat  till  ett  slags 
poängsystem, där poäng delas ut till aktiva användare, för att stimulera besök och övning.

6.1.2 Internetsamhälle
Bygg ett Internetsamhälle s.k. community, där den personliga inloggningen (se 7.1.1) kan 
användas.  I  samhället  kan diskussionsforum och chatt  med mera finnas för att  stimulera 
språkanvändandet  och få  användare hjälpa  och kommunicera  med varandra.  Här  skulle 
några ”duktiga och engagerade” bli utnämnda till administratörer som skulle kunna skriva 
nyheter  med mera  och hjälpa  nya  användare.  Företag,  föreningar  och kommuner  skulle 
kunna annonsera om produkter och evenemang relaterat till Tornedalen och språket.

6.1.3 Avdelning för skolor och universitet
Skapa en avdelning som möjliggör att skolor och universitet kan bygga upp egna glosprov, 
grammatikövningar och historieförhör.  Då skulle  kontrollerade ord och böjningar av ord 
kunna läggas in i databasen och på så sätt utöka databasen samtidigt som undervisningen 
förenklas  för  lärarna.  Man  skulle  kunna  ”slå  två  flugor  i  en  smäll”.  Dessutom  skulle 
uppsatser och rapporter kunna publiceras och höja ”statusen” på meänkieli genom att visa 
att det är ett aktivt språk, som det forskas kring och skrivs uppsatser om.

6.1.4 Anpassa utbildningsmaterialet för grundskolan
Både av intervjuerna och av webbenkäten framgick det  ett  behov  finns  för  material  vid 
utbildning av barn.  Både information  och utbildning riktat  till  föräldrar  och  barn borde 
utvecklas. Detta måste utformas för att väcka intresse, då meänkieli inte är ett obligatoriskt 
skolämne. Dessutom är det viktigt att få föräldrarna att inse värdet i att barnen lär sig ett till 
språk.

6.1.5 Översätt till meänkieli, engelska och finska
Birger Winsa och Erling Wande tycker i intervjuerna att vad gäller språkets bas går det att 
översätta rakt av men i en utökning borde en liten annan angreppsvinkel tillämpas. En snabb 
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och billig start vore alltså att bara översätta alla texter rakt av. Sedan om behov och resurser 
finns kan de olika språken få egna tillvägagångssätt för utlärning.

6.1.6 Grammatikbok
Alla grammatikavsnitt på webbportalen skulle kunna samlas till  en ”Internetbok” som är 
lättöverskådlig och sökbar. Nya grammatiska kunskaper skulle då kunna spridas till många 
på ett snabbt och enkelt sätt. Här skulle lärarna från skolorna och universitet spela en aktiv 
roll,  genom  att  lämna  förslag  på  förbättringar  och  nya  avsnitt.  Lärarna  har  ju  då  ett 
egenintresse att detta byggs upp, då de kan använda materialet vid undervisning.

6.1.7 Uttalsövningar
Konstruera  uttalsövningar  med  ljud  för  nybörjare  men  även  för  personer  med  passiva 
kunskaper.  Dessutom  finns  det  många  som  inte  kan  läsa,  så  detta  kan  vara  inbyggt  i 
läsövningar. Då kan både nybörjare och avancerade talare öva på samma övningar.

6.1.8 Reseparlör
En  reseparlör  med  tillhörande  snabbkurs  anpassad  för  turister.  Materialet  borde  finnas 
tillängligt på finska och engelska. Detta kan generera fler turister till och ökat intresse för 
Tornedalen och kan samtidigt få företagen att inse att meänkieli kan vara positivt.

6.1.9 Levande webbportal
För att göra webbportalen mer levande och få fler besökare borde det skrivas om aktuella 
nyheter på meänkieli och regelbundet produceras kåserier, krönikor och texter. En bra idé är 
att ha något i stil med dagens citat/ordspråk, veckans kåseri/krönika och månadens novell. 
Då  finns  det  en  till  en  orsak  att  regelbundet  återvända.  Även  det  förslaget  om 
Internetsamhälle bidrar starkt till en levande webbportal.

6.1.10 Ordlistor
Ta fram ordlistor för speciella branscher till exempel för vård, skola och myndigheter. Kan 
stimulera till nyskapande av ord, vilket ger ett mer levande språk.
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1 Bilagor
1.1 Skärmdump
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1.2 Webbkarta
En orienteringskarta över webbplatsen:

Undermenyer i nybörjare och erfaren:

Nybörjare->
Starta utbildning
Välj avsnitt ->

Substantiv, Verb, Adjektiv, Pronomen, Räkneord, Läsa
Stavning och uttal, Ordkunskap, Historia, Blandade avsnitt

Erfaren->
Läsa och skriva
Ordkunskap
Historia
Grammatik->

Substantiv, Verb, Adjektiv, Pronomen, Räkneord, Blandade avsnitt
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1.3 Databas
1.3.1 Tabeller för webbplatsen

Struktur för tabell gastbok

Fält Typ Null Standard
namn varchar(50) Nej

ort varchar(50) Nej
epost varchar(50) Nej
text text Nej

tidstryck datetime Ja NULL
id smallint(6) Nej

Struktur för tabell nyheter

Fält Typ Null Standard
titel varchar(40) Nej
text text Nej

datum date Nej 0000-00-00
skapare varchar(40) Nej

id smallint(6) Nej

Struktur för tabell ord

Fält Typ Null Standard
meankieli varchar(150) Nej
svenska varchar(150) Nej
ordklass varchar(20) Nej
source varchar(20) Nej
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Struktur för tabell ovningar

Fält Typ Null Standard
avsnitt varchar(20) Nej
grad tinyint(4) Nej 0

ordklass varchar(20) Nej
typ varchar(20) Nej
def varchar(20) Nej

numerus varchar(20) Nej
fraga text Nej

ledtrad varchar(50) Nej
svar text Nej

godkand tinyint(4) Nej 0

Struktur för tabell besokare

Fält Typ Null Standard
antal int(11) Nej 0
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1.3.2 Tabellen för webbenkäten

Struktur för tabell Webbenkät

Fält Typ Null Standard
ID int(11) Nej 0
kon varchar(15) Ja NULL
alder smallint(6) Ja NULL

hemlan varchar(30) Ja NULL
syssel varchar(20) Ja NULL

utbildning varchar(20) Ja NULL
sprak varchar(100) Ja NULL
dator varchar(20) Ja NULL

internet varchar(20) Ja NULL
hurofta varchar(20) Ja NULL

kan_kieli varchar(20) Ja NULL
kan_finska varchar(20) Ja NULL
stud_kieli varchar(100) Ja NULL

stud_finska varchar(100) Ja NULL
varfor varchar(100) Ja NULL

varfor_annat text Ja NULL
ovamer varchar(100) Ja NULL

ovamer_annat text Ja NULL
saknar varchar(100) Ja NULL

saknar_annat text Ja NULL
epost varchar(50) Ja NULL

meddela tinyint(4) Ja NULL
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1.4 Intervjuanteckningar
Mellan den nionde februari och tionde maj gjordes fem intervjuer med personer som är uppväxta i  
Tornedalen och har meänkieli som aktivt språk. Här följer en renskriven och korrigerad version av  
anteckningarna som gjordes under intervjuerna. På grund av att intervjupersonerna inte fick riktigt  
samma frågor så har alla inte svarat på en del av frågorna.

Intervju 9/2
BW = Birger Winsa, Språkforskare på Stockholms Universitet. Ordförande i Meän Akateemi.

Intervju 9/2
EW = Erling Wande, Professor i finska på Stockholms Universitet.

Telefonintervju 7/3
KJ = Kerstin Johansson, Tolk, översättare, lärare och skribent. Vice Ordförande i  STR-T och 
styrelseledamot i Meän Akateemi.

Telefonintervju 4/3
SK = Sven Kostenius, Chefsredaktör på Met-Aviisi.

Telefonintervju 10/5
AK = Astrid Kruukka, Fritidspedagog.

Alla frågor avser språket meänkieli och utbildning av meänkieli.

Vilket kulturellt behov finns?

BW: Nej, inte något speciellt.

EW: Poetisk och kreativ meänkieli behöver uppmuntras. Kom gärna med kulturinslag i 
systemet till exempel lite skönlitterära texter, dikter och sånger.

SK: Vill man förstå Tornedalens kultur så måste man nästan lära sig språket.

AK: Det finns ett behov, det tycker jag. Till exempel har Tornedalsteatern redan utbildat en 
del av sina skådisar.

Vilket behov finns det ur ett samhällsperspektiv?

BW: Det behövs ordlistor med fackterminologi. Inom vården ger termer som går mot 
standardfinska mer trovärdighet.
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EW: Man måste stödja och främja meänkieli och få folk att inse att det är någonting positivt. 
Inom vården är det viktigt för att personalen ska kunna få god kontakt med de patienter som 
har meänkieli som modersmål.

KJ: Ett attitydsförändringsarbete är viktigt, så folk blir mer positiva till språket och kulturen. 
Ordlistor och praktisk övning behövs också.

SK: Utbildning i språket är viktigt för hela Tornedalen

AK: Jätteviktigt överlag. Det behövs utbildning inom vård och myndigheter men också inom 
andra branscher. I vården handlar det om den professionella kontakten mellan vårdpersonal 
och vårdtagare och i till exempel skogsindustrin är det den privata kommunikationen på 
fikaraster och dylikt.

Vilket behov finns inom universitetsvärlden?

BW: Stockholms Universitet behöver främst grammatiska övningar - böja verb, substantiv 
och adjektiv. Det skulle också vara bra om studenterna kan mata in olika böjningar som 
hemläxa och att jag sedan kan rätta det på nätet. Efter rättning kan jag ju sätta in det i 
systemet och på det viset kan vi bygga upp en databas över böjningsformer.

EW: Ett bra sätt för undervisning är att man har en webbportal som bas och kompletterar 
detta med en 3-4 veckoslut alternativt 6-7 heldagar per 10 poäng. Detta ligger bra i tiden nu 
när språkutbildningarna centraliseras till enstaka orter för att spara pengar.

KJ: Behovet är stort i universitetsvärlden. Det måste finnas mer övningar som studenterna 
kan göra hemma.

AK: Inom grundskolan finns inget liknande material och där finns det absolut ett behov.

Vilket behov finns inom näringslivet?

BW: Det borde finnas fler hemsidor skrivna på meänkieli. Inom turismbranschen borde 
företagen använda sig mer av meänkieli. Det är ett exotisk, utdöende språk. Vid 
marknadsföring i Finland så tycker finländarna att det är ett lustigt språk och attityderna till 
meänkieli är överlag bra. I en studie visade det sig att meänkieli har hög status bland 
ungdomar i finska tornedalen.

EW: Enligt en lokal företagare är meänkieli jätteviktigt vid svensk-finska samarbeten i 
näringslivet.

KJ: Näringslivet måste börja inse värdet i språket. Kanske ordlistor och positiv information 
kan hjälpa. Språket är en outnyttjad resurs.
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AK: Det behövs kanske speciella termer.

Vilket behov finns med tanke på att språket håller på att dö ut? Kan en sån här 
webbportal gör någon skillnad?

BW: Det hjälper definitivt. Det är jag helt övertygad om.

EW: Jo det tror jag.

KJ: Många har språket passivt. De förstår rätt mycket men pratar lite. Det handlar om att 
komma över tröskeln. Dom behöver en knuff i ryggen. Dom förstår inte hur nära dom är att 
kunna ett språk till. För att lyckas behövs att man kan historian och får undervisning i språket 
genom övningar på att skriva, att konversera, grammatik och ordkunskap.

SK: Ja det tror jag verkligen. Det här är ju något helt nytt och banbrytande.

AK: Nog tror jag det. Det är ett bra komplement till andra utbildningar.

Finns det något annat behov?

BW: Rättstavningsprogram

Vad är det för typ av innehåll som behövs främst?

BW: Grammatiska övningar är viktigast. I övrigt kan läs- och skrivövningar vara bra för de 
som redan pratar bra. Det kan vara bra med lite korta texter om historiska fakta och länkar till 
vidareläsning.

EW: Viktigast är grammatiska övningar. De som redan pratar bra behöver få en större 
medvetenhet om språket. Ofta är meänkieli bara ett talspråk. Därför skulle det vara bra med 
texter som förklarar och berättar om grammatiken så folk förstår att det faktiskt finns ett 
skriftspråk också. De kan ha också ha nytta av läs- och skrivövningar. Historiska fakta är rätt 
så viktigt för intresset.

SK: 1. Ordförråd 2. Läs- och skrivövningar 3.Grammatiska övningar.
Historiska fakta är inte så viktigt.

AK: Historiska fakta hamnar nederst på listan men all sorts material är bra. Det finns inte så 
mycket utbildningsmaterial.
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Vilken typ av grammatik bör webbportalen innehålla?

BW: Alla böjningarna på substantiv, verb och adjektiv. Pronomen, siffror, veckor, månader, 
årstider och klockan.

EW: Verb, substantiv, adjektiv och pronomen. Sedan behövs tids-, datum- och räkneord.
KJ: Alla kasus framförallt partitiv (substantiv, pronomen, räkneord) samt verbböjningar i 
olika tempus.

Vilken nivå på övningarna är viktigast? Är det någon vits att inrikta sig mot personer 
som helt saknar förkunskaper eller som redan pratar flytande?

BW: Det bör vara på nybörjarnivå och bygga vidare så långt som möjligt. De som pratar bra 
behöver ofta läs- och skrivövningar. Jag var 22 år när jag kom på att jag var analfabet på mitt 
modersmål. Jag kunde inte läsa och skriva på meänkieli.

EW: Nybörjare är viktigast. Bra talare kan, genom att få grammatiklektioner, bidra till ökat 
intresse och ökad acceptans för språket.

KJ: Rikta sig mot alla, både ”ummikko” (enspråkiga) och de som pratar flytande. Grammatik 
är lika viktigt för båda grupperna. De som redan kan mycket får en ”aha-upplevelse” och 
stärker självkänslan. – Jag kunde ju redan det här, kanske dom tänker.

SK: Det är viktigt att ”rädda de som håller på att gå förlorade” det vill säga att rikta in sig mot 
de som har stora passiva kunskaper men inte använder språket så ofta. Det är även viktigt att 
rikta in sig mot nybörjare.

AK: Alla! Men om man ska säga något specifikt så finns det många som kan prata sånär men 
kan inte riktigt skriva och läsa. De förstår nästan allting men pratar inte så ofta. De är osäkra. 
De behöver en kick i baken.

Finns det behov av någon typ av fackspråk?

BW: Det skulle i så fall vara ordlistor för vård, skola, omsorg och myndigheter.

Behövs något annat innehåll som inte tagits upp?

BW: Kalender och klocka som är skrivna på meänkieli. Referenser till ordböcker och 
språkböcker.

EW: Chansen att läsa vanliga aktuella nyheter skrivna på meänkieli skulle kunna göra att folk 
får upp ögonen och se att språket lever, så det inte bara blir ett museiföremål.
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Det är bra om traditionella tornedalska fritidsaktiviteter är ”med” i övningarna till exempel 
texter om jakt, fiske och skogsarbete där man ska fylla i ett ord, som saknas, i rätt form.

KJ: Uttalsträning är viktigt för nybörjare men även för de som har passiva kunskaper. 
Ordlistor sorterade på branschvis. I övrigt så borde det finnas kåserier, krönikor och nyheter 
skrivna på meänkieli.

SK: Man måste leverera nya eller nygamla ord så att språket lever. Dilemmat är om man ska 
låna ord från svenskan eller finskan eller använda egna gamla bortglömda ord eller helt 
nygjorda ord.

AK: Någonting för de yngre kunde vara att man ska koppla ord till bilder.

Har ni några ideér om hur upplägget bör/kan se ut?

BW: Det borde vara så få begränsningar som möjligt och riktat till så många som möjligt.

EW: Så valfritt som möjligt för den avancerade talaren och mera styrt för nybörjaren. Man 
kan göra jämförelser med svenskans grammatik för att underlätta inlärning.

Vilka är de potentiella användarna?

BW: *Ungdomar och personer upp till 30-40 års ålder med rötterna i Tornedalen som har viss 
språklig bakgrund. Kan oftast förstå bättre än dom pratar. Svenska som modersmål

*Äldre personer från Tornedalen som pratar mer eller mindre flytande. Kan oftast inte läsa 
och skriva. Meänkieli/Svenska som modersmål.

*Finländare som är svenskspråkiga. Intresserade av sin hembygds historia. Pratar Finska och 
svenska.

*Lingvister och andra som är intresserade. Oftast ej svenskspråkiga.

Slutligen studenter vid meänkieli-kurser. Blandat från ovanstående kategorier.

EW: Två huvudgrupper och en till grupp i parentes:
1. Bra talare med dåliga grammatiska kunskaper. Dessa är främst i medelåldern och äldre. 
Kanske företagare.

2. Dåliga talare med receptiva färdigheter. Dessa är främst ungdomar och upp till yngre 
medelålder med rötterna i Tornedalen.
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(3.) Sedan finns en mindre grupp som är utländska turister. Dessa kräver ett lite annorlunda 
upplägg där Tornedalen ska säljas och språkutbildningen ska vara mera som en avancerad 
reseparlör.

KJ: Lärare (både meänkielilärare och i allmänhet lärare), studenter, skribenter, vårdanställda, 
pensionärsgrupper samt en och annan intresserad ”ute i stugorna”.

SK: Skolor, lärare, poliser, myndighetsanställda i hela landet. Många finnar är nog också 
intresserade. Intresset för meänkieli är ganska stort på andra sidan gränsen. Jag tror inte åldern 
har så stor betydelse, intresset finns nog i alla åldersgrupper.
AK: Personal inom sjukvård, lärare och kommunanställda. Det som jag ser är vanligast är 
kvinnor mellan 40 och 60 år. Det är ju så på grund av yrket. Det är ju kvinnodominerande 
yrken som jag nämnt. Många ungdomar verkar också vara intresserade. Man har hört hur de 
slänger sig med ord och uttryck på meänkieli i korridorerna.

Vilka språk bör webbplatsen finnas tillänglig på? Rangordna!

BW: Svenska, meänkieli, engelska och sist finska.

EW: Svenska, meänkieli, finska. Sedan kommer engelska, tyska, spanska och sist franska 
men de delarna med de språken kan vara mer turistinriktat med information om området och 
länkar till turistföretag.

KJ: Svenska, meänkieli, finska, engelska

SK: Meänkieli, svenska, finska, engelska

AK: Bra för inlärningen om det finns på meänkieli annars svenska viktigast. Kanske finska 
också men det finns nog inget jättebehov. Sedan kan det finnas en informationsdel på 
engelska om språket och kulturen.

Funkar det med ungefär samma upplägg för en finsktalande eller engelsktalande som 
för en svensktalande? Skulle det gå att översätta webbportalen till andra språk utan att 
ändra på upplägget?

BW: Jo till en början går det bra att översätta rakt av.

EW: Både ja och nej. Språkets bas går bra men egentligen behövs en annan angreppsvinkel.

KJ: Det krävs olika angreppssätt. Finnarna har kasussystemet med sig gratis från finskan och 
även meningsuppbyggnad.
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Syfte med utlärning av meänkieli?

BW: Stärka gränssamarbetet
Främja flerspråkighet
Meänkieli är en port in i standardfinskan
Stärker självförtroendet
Formell meänkieli främjar handel och turism
Språkintresset ökar allmänt
Flerspråkighet ökar chansen att få jobb
Viktigt för den regionala identiteten

EW: Meänkieli gör det enklare att lära sig standardfinska
Intresseväckare för hela Tornedalens identitet
Bidra till större acceptans för språket, kulturen och identiteten
Bättre självkänsla

Framtid för språket?

BW: Talspråket meänkieli kommer att leva vidare i alla tider. Någon kommer alltid att prata 
det. Skriftspråket lever också vidare men lite mer tveksamt där. Finskan kommer att stärkas i 
Tornedalen. Den kommer att behövas både privat och professionellt.

EW: Språk lever så länge de behövs.
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1.5 Webbenkät
Webbenkäten låg ute på Internet från och med 26 april till 12 juni 2006. Totalt svarade 959 personer  
på enkäten. Här nedan följer alla frågorna. Under varje fråga står de tillhörande svarsalternativen och  
under dessa svarsfrekvensen i procent. Om inget annat anges i frågetexten, så gick det bara att välja  
ett svarsalternativ.

1. Kön: (Ej svarat: 1,15 %)
Kvinna Man
51 % 48%

2. Ålder: (Ej svarat: 1,15 %)
Under 20 20 – 39 40 – 65 Över 65
3% 40% 52% 4%

3. Hemlän: (Ej svarat: 1,04 %)
Tornedalen, Norrbotten (32,3 %) Övriga Norrbotten (29,2 %) Utomlands (3,2 %) 
Blekinge (1,0 %) Dalarna (1,7 %) Gotland (0 %) 
Gävleborg (1,2 %) Halland (0,83 %) Jämtland (0,8 %) 
Jönköping (0,4 %) Kalmar (0,5 %) Kronoberg (0,5 %) 
Skåne (2,3 %) Stockholm (8,1 %)                  Södermanland (1,2 %) 
Uppsala (2,7 %) Värmland (0,3 %) Västerbotten (4,5 %) 
Västernorrland (1,4 %) Västmanland (1,3 %) Västra Götaland (3,0 %) 
Örebro (0,8 %) Östergötland (1,7 %)    

4. Sysselsättning: (Ej svarat: 0,63 %)
Arbetar Studerar Pensionär/Arbetslös/Sjukskriven Egen företagare       Annat 
64 % 15 % 14 % 4 %            3 %

5. Högsta avklarade utbildning: (Ej svarat: 0,10 %)
Grundskola/Realskola (9 år) Gymnasium/Fackskola (10-12 år)
7 % 36 %
  
Folkhögskola/Yrkesutbildning  Universitet/Högskola Annat 
10 % 45 % 2 %

6. Vilket språk behärskar du bäst? (Ej svarat: 0,21 %)
Om du kan flera språk lika bra, så kryssa i mer än ett alternativ
Meänkieli Svenska Finska Annat
28 % 95 % 20 % 15 %
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7. Hur ofta använder du dator? (Ej svarat: 0,21 %)
Aldrig/Nästan aldrig Varje månad Varje vecka Nästan dagligen/Dagligen
0 % 1 % 3 % 95 %

8. Hur ofta använder du Internet? (Ej svarat: 1,46 %)
Aldrig/Nästan aldrig Varje månad Varje vecka Nästan dagligen/Dagligen 
1 % 1 % 4 % 93 %

9. Hur ofta hör, läser eller pratar du meänkieli? (Ej svarat: 0,42 %)
Aldrig/Nästan aldrig Varje månad Varje vecka Nästan dagligen/Dagligen
31 % 19 % 22 % 27 %

10. Hur mycket meänkieli kan du? (Ej svarat: 0,73 %)
Inget alls/Nästan inget Klarar enkla samtal Förstår mycket men pratar inte så bra  
25 % 7 % 26 %

Förstår och pratar ganska bra Förstår och pratar obehindrat
15 %  26 %

11. Hur mycket standardfinska kan du? (Ej svarat: 1,15 %)
Inget alls/Nästan inget Klarar enkla samtal Förstår mycket men pratar inte så bra
30 % 15 % 20 %

Förstår och pratar ganska bra Förstår och pratar obehindrat 
19 % 15 %

12. På vilken nivå har du studerat meänkieli förut? (Ej svarat: 0,83 %)
Klicka i alla alternativ som passar
Inget/Nästan inget Grundskola Gymnasium Universitet/Högskola Annat
86 % 5 % 1 % 3 % 5 %

13. På vilken nivå har du studerat standardfinska förut? (Ej svarat: 0,42 %)
Klicka i alla alternativ som passar
Inget/Nästan inget Grundskola Gymnasium Universitet/Högskola Annat
61 % 16 % 10 % 10 % 8 %

14. Varför skulle du vilja bli bättre på meänkieli? (Ej svarat: 4,48 %)
Behöver/Vill inte bli bättre Bra att kunna i mitt privatliv
30 % 24 %
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Bra att kunna i min sysselsättning Meänkieli är en bra början till att lära sig finska  
10 % 7 %

Intresserad/Tycker det är kul Annat: (Här fanns en textruta som det gick att skriva fritt i)
40 % Svar redovisas separat (efter hela enkäten)

15. Vad skulle du vilja öva på eller veta mer om? (Ej svarat: 2,61 %)
Inget Grammatik Ordkunskap Läsa och skriva         Historia/realia  
23 % 19 % 41 % 31 %             23 %

Uttal Annat: (Här fanns en textruta som det gick att skriva fritt i) 
18 % Svar redovisas separat (efter hela enkäten)

16. Vad saknar du på nätet, skrivet på meänkieli? (Ej svarat: 5,94 %)
Inget Nyheter Chatt Diskussionsforum Spel och andra nöjen  
42 % 17 % 3 % 7 % 3 %

Tornedalska företagshemsidor Hemsidor i allmänhet
14 % 35 %

Annat: (Här fanns en textruta som det gick att skriva fritt i)
Svar redovisas separat (efter hela enkäten)
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Skrivna svar till Varför skulle du vilja bli bättre på meänkieli?

Detta är ett kulturarv som bör förvaltas
För att lära känna mina rötter bättre. Båda mina föräldrar är från tornedalen.
Meänkieli är nyckeln till vår tidigare historia. Härledning av ortsnamn mm
Meänkieli är ett av riksdagen erkänt minoritetsspråk - lika värdefullt, för dom som använder det, so
utveckla och bevara språket, kunna föra det vidare muntligt /skriftligt
Det är dags nu, har aldrig fått lära mej det i skolan,vill absolut gå kurs
vill ej att språket ska dö ut
Därför att det är en del av mitt jag
Kulturarvet
skulle vilja kunna skriva
För att bevara ett kulturarv
Mer intresserad av standardfinskan
Föräldrarna har meänkieli som modersmål - mina rötters språk!
förstå min släkt
jag har glömt bort mycket  som barn bratade nästan tornedalsfinska
Levande kontakt med äldre släktingar, på ett bättre sätt lära mej min historia genom att förstå äldre 
uttryck och ord.
jag har  släkt som prata bara meänkieli
Bor 5 mil från gränsen, vore fint att kunna sitt "grannspråk"
det är mina rötter/kultur/identitet
Eftersom båda mina föräldrar är från Tornedalen och alla släktingar växlar mellan svenska och 
meänkieli när de pratar så vore det bra för mig att klara av att förstå och kommunicera. Just nu förstår 
jag en del men kan tyvärr inte prata själv.
kunna prata med släktingar
Kulturarv, viktigt att kunna när man kommer från Tornedalen
kan redan tarpeeksi
föreldrar från pajala
halva släkten kan det
Vill gärna bidra till att meänkieli ska finnas kvar
Jag har aldrig sagt att jag vill bli bättre på meänkieli
Viktigt kulturarv.
För att behålla språket levande och mer allmännt bland unga, som i en förlängning gör språket populär.
Vem behöver meänkieli?..jo ett fåtal fanatiker..använd pengarna till ng.annat
Ursprung tornedalen så intresse finns att lära mig mer och kunna behärska meänkieli
Mina föräldrar hade det som modersmål. Det får inte dö ut. Det är lika viktigt för oss som samiskan är 
för samerna.
Stärker min indentitet som Tornedaling (Ej svensk - ej finsk)
Jag skulle vilja kunna förstå vad min släkt säger.
behöver inte lära när jag kan standardfinska, klara mig nog
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För att kunna behålla och föra vidare meänkieli till kommande generationer
Ett kulturarv
Vill lära mig p.g.a. att jag är från Tornedalen.
Meän kieli är grunden i den kultur jag vuxit upp med, och genom det talade språket får jag dela och 
känna samhörighet med en grupp människor, vi förstår varandras humor. Skämten på Meän kieli är 
roligare än på svenska. Meän kieli är exotiskt.
Är uppvuxen med meän kieli och gjort en uppsats om det när jag gick på komvux
Dessutom är det ju ett kulturarv - å det är viktigast av allt!
I mitt arbete
Jag känner en tomhet i att inte behärska mina föräldrars modersmål, det är en del av min kultur
Har pappa och massa släkt i Juoksengi och de skulle vara roligt att kunna prata och förstå så man 
"hänger med" bättre!
Värdefullt att bevara språket levande
Ett kulturarv värt att bevara
Rötterna i tornedalen 
Min fars modersmål
Jag tror att språk är kulturbärare och mina barn kan på det sättet lära sig mer om våra förfäders 
levnads/arbetsvillkor.
Vill prata mer meänkieltä.
Bevara en språkkunskp inom släkten
Min far är från Tornedalen och jag jagar älg och tillbringar mycket tid där. Vill hemskt gärna lära mig.
rikt att kunna den egna kulturens språk
Varför skulle jag vilja bli bättre på det?
Har rötter  tornedalen.
Det finns ingen grammatik till meänkieli Det är svårt att göra sig förstådd i Finland o även i Sverige
Kulturarvet (från båda föräldrarna)
det är mitt modersmål
Känner mig "utanför" i tornedalen 
Meänkieli är en dialekt som saknar framtida betydelse. Frågan ovan är felställd.
Vill bevara språket till kommande generationer
Viktigt att språket hålls vid liv!
Min mor är från tornedalen och jag har mitt hjärta där
Jag vill stärka min och vår kulturella identitet/kulturella rötter
Många i tornedalen förstår inte riksfinska
Skiter väl i meänkieli.
Min far, mor och mina många av mina släktingar talar tornedalsfinska. 
Ansder inte meänkieli vara ett riktigt språk
vill bli fättrre på finska
Kommunicera med finska släktingar
pappa från masugnsbyn, modersmål
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Tillhör mitt arv eftersom min far är tornedaling
För att förstå sitt kulturarv. Kunna tala och förstå personer man träffar i Tornedalen
Livet är rikare med fler språk !!!!!
Ledande fråga! Ett led saknas tex ,vill du bättre på något av svenska Finska Meänkilei?
Samt att jag tycker det är viktigt för min personliga historia.
rötterna ,mina föräldrar fr tornedalen
hardcore
Bar att kunna i vardagen + viktigt att bevara/utveckla språket
Då man jobbar inom vården på Sunderby sjukhus är det en fördel att förstå.
för att det ska finnas kvar
vet inte ens vad det är "meänkieli"
Har aldrig funderat på det men skulle vara skoj lite så på kuriosa
Är född i Pajala, kan prata med släkten både i Sverige och Finland
min far kommer från tornedalen
Mina släktingar pratar mieänkieli, så det är bra att kunna
är ej i behov av språket
Tornedalsk mor
pga avstånd
MINA SLÄKTINGAR BLA PAPPA PRATAR MEÄNKELI
meänkieli är en stor del av mitt kulturarv
För att detta är mitt Modersmål, därför viktigt
Borde alla som bor i Norrbotten vara bättre på!
MEN: Det hade varit roligt att få lära sig lite i skolan.
Har jobbat som  serviceman inom bensinbranchen i  Kalix
Göra jämförelser eftersom min meänkieli skiljer beroende på det enskilda hemmet och vilken härkomst 
föräldrarna har
Det är en del av identiteten, en koppling till släkten o s v.
Det skulle vara tråkigt om språket dör ut
Meänkieli är bara ett hopkok av svenska och finska. Inget eget språk.
Bra att kunna när man kommer "hem" till Tornedalen och då klarar man sig även i finland
Bra att kunna. Det är ett språk som talas i min släkt (men ej i den allra närmaste släkten).
Intressserad och tycker att det skulle vara roligt att kunna eftersom mina föräldrar samt släkten pratar 
meänkielin. Även bra att ha dessa kunskaper på jobbet!
Meänkieli är mitt egentliga modersmål, men jag kan inte prata det!
Har många bekanta i Svenska Tornedalen
Har rötter i Tornedalen
Är en nyckel till min bakgrund och kultur
Vill att språket skall bevaras
Meänkieli är mina rötter och jag vill utveckla detta språk
sluta tramsa med meän kieli
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Skulle behöva det just nu för att översätta vårt valmanifest i F!
Mitt modersmål samt lära barnen bättre
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Skrivna svar till Vad skulle du vilja öva på eller veta mer om?

Jag skulle vilja att en språknämnd skapades som kunde arbeta för att standardisera skriftspråket meä
skrivregler, standardisering
konversera
allt
Talsprak
Att använda meänkieli aktivt, "pratträning"
Gäller "standardfinska"!
Vilken "dialekt" som ska användas eftersom det skiljer sig mycket från ort till ort
intresserad av vår historia, hör ihop med vår finska och samiska
Nya moderna ord, inom t ex IT. Vad heter dator - datori? Vad heter hemsida? O.s.v.
samtala
Överhuvudtaget att lära mig prata och förstå!
det vardagliga talet
I alla fall lära mig förstå. Sen efter det prata.
Minoritetsspråk som ej kan användas i utbildnings syfte
Lära mig prata flytande
allt
Glosor
föra ett samtal 
Tala
Uppvuxen med föräldrar som pratade meänkieli
Konversera
lära mig prata ordentligt
att kunna konversera
Jag skulle vilja veta hur det var att leva i tornedalen förr i tiden. Hur bemötte staten minoriteter, 
tvingades de att tala svenska?
allt
lära mig prata och ej tappa det jag kan
hardcore
Allt
Klara av enklare konversation
Allt :P
ATT PRATA OCH FÖRSTÅ
De dialektala skillnaderna i meänkieli
"vardagsbehov"
Lära mig skillnaderna mellan stadieväxlingarna i finskan
Förstå talad meänkieli eftersom universitetet i huvudsak ger god läsförståelse och kunskaper i 
grammatik (i mitt fall dessutom enbart i standardfinska).
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Muntlig kommunikation
Grunderna
Att kunna samtala på meänkieli
Jag har skrivit en C-uppsats om språksituationen i Karesuando, och har ev. tänkt fortsätta med en D-
uppsats.  ( http://www.nordiska.uu.se/student/C-D-uppsatser.htm ) Jag tycker att det är viktigt att 
skapa moderna plattformar för de nordsvenska språkfrågorna, eftersom de sällan lyfts fram i den 
"svenska" samhällsdebatten. 
Hur i hela friden denna mycket svaga dialekt av finska språket kan betraktas som ett eget språk!
Skillnaden jämfört med standardfinska
konversera
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Skrivna svar till Vad saknar du på nätet, skrivet på meänkieli?

Använder inte språket aktivt på nätet.
Vet ej, har inte besökt sidor på meänkieli.
Anser inte att meänkieli är ett språk, snarare ett läte. Man får hålla sig till finska eller svenska 
och inte blanda. I såna fall skulle jag läsa alla Svengelska kurser på universitetet. Varför inte 
lära sig rätt från början?
Användarvänliga program där man kan lära sig meänkieli.
Där man kan höra hur ord uttalas och massor av fraser mm på meänkieli.
Orddatabank där man även kan bidra med ord eller fråga om de föreslagna ordens giltighet.

IKEA, som etablerar sig i Haparanda, har inte klart för sig skillnaden mellan meänkieli och 
finska. I Wales har IKEA skyltar på engelska och gaeliska - en succé, enligt uppgift. Men 
IKEA i Haparanda har inte förstått värdet av att ha skyltar på det lokala språket, utan avser 
tydligen att ha skyltar på svenska och finska - inget för lokalbefolkningen, som talar ett språk 
som finnarna lätt förstår och som ger även dom en känsla av att ha hamnat i ett område, som 
visserligen har rötterna i Finland, men som isolerats i ett svenskspråkigt område och som 
därför inte utvecklats. Detta har i sin tur gett resultatet att den gamla finskan bevarats på den 
svenska sidan av Tornedalen (liksom i viss utsträckning även på den finska sidan, tills TV 
och förbättrade kommunikationer "förstörde" språket på den östra sidan gränsen).
en länk mellan äldre och yngre för att få de unga att tillgodogöra sig språket
Går inte in så ofta påtornedalska hemsidor, min förenings hemsida har många fina 
sökmotorer när jag vill/behöver.
vet ej
jag anser att det är svårt att både skriva och läsa meänkieli eftersom det finns så många 
olika varienter.
Under rullistan län saknas Västernorrland. 
Jag har ingen koll på vad som finns på nätet på meänkieli. Kan inte svara på frågan. Var kan 
man ta reda på vad som finns ?
Varför ska man göra en blandning av två väldefinerade språk, svenska och finska till något 
slags eget språk. Se istället till att man lär sig både svenska och "standardfinska" och att 
"meänkieli" betraktas som vilken annan dialekt som helst. ex pitbondska, dalmål, skånska, 
gotlänska, jämtska, värmlänska m.fl.
Behåll och bevara gärna meänkieli som en levande talad dialekt men gör den inte till något 
slags eget språk. 
Ni som talar och använder meänkieli - var stolta över och använd eran dialekt, men se till att 
kunna både svenska och "standardfinska" och vidga era vyer!
enkla språkkurser
Meänkieli är dåligt som skriftspråk. Som talspråk är det perfekt !  Därför njuter jag av att 
lyssna på Pajala radion!!!
jobbar med internationell handel, hoppas ngn kan finna ett sätt att använda meänkieli på ett 
sätt som lyfter oss mot yttervärlden,kombinerat språket med det vi kan sälja..... 
Låt värleden veta vad Tornionjoki och Siikahuopaus i Kukkola innebär -sälj slagorden 
internationellt - gör dom till varumärken.
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Ett utmanande uppdrag för dig och dinakompisar - men inte omöjligt.
Lycka till!
Tips om hur man gör sina barn tvåspråkiga, hur man får sina ungdomar intresserade av 
meänkieli
Är inte insatt i vad som finns nu så kan inte svara
Bättre att Tornedalningarna lär sig riktig finska och slutar
betrakta meänkieli som ett eget språk. Språket kan jämföras med
Rinkebysvenska o dyl.
har inte tänkt på det- alltså inte saknat
Den här enkäten var bra för den leder till eftertanke och jag inser att jag inte har tänkt tanken 
att googla Meän kieli, vilket mest troligt beror på att jag inte längre bor i Norrland. Men efter 
att nu ha googlat det så har jag funnit en bra sida. 
Tack för ditt arbete.
Med vänlig hälsning och en önskan att det ska gå bra för dig med ditt fortsatta arbete.
Jag kan inte svara på det. Har inte letat efter info mm på meänkieli.
Jag har aldrig letat efter information om meänkieli på nätet.
Någonstans där man kan lära sig Melänkieli åtminstone till viss del. Speciellt när man som 
jag kommer från Juoksengi ursprungligen och nästan alla i släkten kan prata det.. Att kunna 
lära sig sittandes vid sin dator vore verkligen perfekt! Om inte annat skulle det chocka släkten 
rejält om man mitt i alltihop skulle "hoppa in" i ett samtal och visa att man minsann kan lite 
själv :)
Jag tycker inte man skall blanda 2 språk till ett.
Det är viktigare att lära sig Det riktiga språket. Anntingen "Svenska"
eller "Finska"

mvh Mats
Meänkieli är inget språk utan en dialekt med inblandade svenska ord.
Lär barnen riktig finska istället och lägg ner hela"meänkieli projektet". 
I Sverige skall man lära sig modersmålet svenska och inga andra tvivelaktiga hybrider.
eftersom jag inte kan läsa tornedalsfinska
Lyssnar ibland på Finn-Mix.
Tycker meän kieli och allt prat runt omkring det är helt sjukt.
Det är inget språk. I alla byar pratar man dessutom olika. Det är hög arbetslöshet i 
Tornedalen. Tydligen vekar det vara högre prioritet på att satsa pengar på tjafs som Meän 
Kieli än på att ordna arbeten till de som bor där istället för att de sk gå på akassa.
släktforskning
Fler hemsidor framförallt, så tornedalen kommer fram mer i det svenska samhället. Med 
tankte på både historia och det vackra landskapet!
Vet ej. För mig är det primära att lära mig förstå språket.
En nyhetssida som det tigidare www.eurocitynet.nu behöver vi!! 
Vet inte ens vad som finns så jag vet inte vad jag saknar
Finland är ett annat namn på Swamp of Sorrows
Som Du förstår Jonas talar jag sen mycket länge obehindrat finska språket och tycker 
kanske ibland att det var fel av riksdagen att
göra Meänkieli till minoritetsspråk. Finska språket skulle i stället fått den ställningen. Nu blev 
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det inte så. Därför får "Mk" vara den ersättning för finskaspåket som Tornedalsfinskan är.På 
lång sikt ett 
sämre alternativ.

Trevligt att träffa på Dig i Din studiesituation. Lycka till
Janne 
Är stolt att kunna meänkieli men är ej så användbart i mitt vardagsliv. Men på semestrar i 
Tornedalen så är det hemma

Kultur. Våra rötter!!!!

Men vi lever i Tjugotusen talet o då gäller det att kunna ett språk som man kan göra sig 
förstådd över allt.Det är inte meänkieli
vet ej
vet ej
Vet inte då jag inte letar efter meänkieli
Roliga historier från Torneådalen på meänkieli - kan ni inte översätta serieteckningar på 
meän kieli. I Finland har man översättat Kalle Anka på alla möjliga dialekt, det är skoj. Jag 
skulle vilja läsa Kalle Anka på meänkieli
Alla minoritetsspråken får för lite plats.
Men jag vill att man anknyter mer till standardfinskan för att tornedalsfinskan är faktiskt bara 
en dialekt av finskan. Den är inget eget språk!
Tips:

ny hemsida på Meänkieli
www.hanhivittikko.se
Vet ej, jag kan inte tillräckligt mycket av språket för att avgöra det.
Ju mer man talar och läser tornedalsfinska desto bättre blir man på att för en konversation på 
det språket. Ju mer websidor på tornedalsfinska desto större möjlighet har nan att öva. 
Jag anser att man skall satsa på standardfinska istället. Det är en olycka att ett "halvspråk" 
blivit ett officiellt språk.
typ ordbok så man lär sig lite
vill prata min fars modermål
Jag har inga som helst band till Tornedalen, annat än en engagerad lärare på 
Mittuniversitetet. Han har fått mig att inse vikten av de små språkens överlevnad. Länge leve 
Meänkieli och tvåspråkigheten!
Vet ej, har inte letat eftersom jag inte kan meänkieli så bra... kanske sidor för oss med 
föräldrar som kan meänkieli som inte kan det själv men som vill... med både svenska och 
meänkieli sida vid sida
vet ej
Som det ser ut i dagens samhälle kommer nog meänkielin inte finnas kvar om 20 år , det är 
bara att se på fin/svenska hur den blivit amerikaniserad
hardcore
Har ingen koll på dagens utbud
Språket är av något begränsad nytta i Kurdistan, Irak, där jag bor och arbetar! 
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Lyssnar på Finnmix (meänkieli) och Norbottensradion på webben, så ofta jag har tid.
Ordbok/Lexicon, Övningssidor med uttal/röst
Känner inte till så mycket,så just nu överallt.
EVENTUELLT EN UTBILDNING AV NÅGOT SLAG
"Språket kallas också för tornedalsfinska eller tornedalska".

Denna mening i informationen gör att jag vägrar medverka i enkäten på annat sätt än med 
dessa rader. 

Jag är INTE tornedaling utan lantalainen från kiruna kommun, och jag accepterar inte att 
meänkieli översätts till tornedalsfinska. 

Tornedalsfinska är en dialekt av meänkieli och kan därför inte användas som 
översättningsord av meänkieli till svenska. 

Fortsätter man att göra denna översättning förstör man också ordet meänkieli.
vet ej faktiskt
Forts. fråga 14: Kommer ursprungligen från Norrbotten=meän kieli-land, men med helsvensk 
bakgrund, och det hade varit roligt att få lära sig lite grann i skolan utan "hemspråkskravet", 
eftersom språket ju används där.
Meänkieli är bara trams. Jag skulle haft mycket mer nytta av att lära mig "riktig" finska. Ska 
man tala med finnländare i Sverige så kamn man inte förklara någonting för det enda man 
kan är svenska ord med i bakom
Gärna blandade sidor med alla former av finska språket i ett enda forum. Om nu någon vill 
ha enbart en fråga belyst - då kan ett uppslag bli ett forum på denna  sida.
Var ligger de ursprungliga ortsnamnen på byarna. Varför heter inte vägarna som de heter i 
folkmun ex i Pajala. Var finns Erik Wahlbergs fina genomgångar av språket.

Varför vill ni inte benämna finskan som talas i Turtola och Ylitornio för meänkieli. För mig är 
den det - för så talade mina föräldrar. Detta var för mig den ursprungliga  meänkieli.

Utbildningssidor, samt nyhetssidor som tar upp nyheter som berör tornedalingar eller kväner.
Grunden i meaänkieli är finska. Men det verkar som att man inte vetat vad ett ord heter på 
finska, och då har man förvrängt det svenska ordet. T.ex Lastbil = Lastibiili (kuorma-auto), 
Äpple = Äpyli (Omena). Det är så finnar bosatta i sverige brukar göra då de inte kommer på 
det finska ordet. Så att kalla meänkieli för ett eget språk tycker jag är inkorrekt. Meänkieli är 
att tala med översättningsproblem, som säkert uppkom då det var förbjudet att tala finska i 
skolorna i tornedalen. Sån är min åsikt.
Skulle helst kunna bättre standardfinska, med meänkieli som komplement
Har vuxit upp med föräldrar som talar meänkieli (i södra delen av Pajala kommun, men de 
har alltid pratat svenska med oss och jag kan därför inte se meänkieli som mitt modersmål. 
Nu när jag med min egen familj bor nära finska gränsen inser jag att den meänkieli jag lärt 
mig, inte är lätt att förstå för riktiga finnar. Därför har jag peppat mina barn att lära sig 
standardfinska. Mellanbarnet läser nu finska i grundskolan, tredje året, och kan redan lära 
mig många nya ord och fraser. 

Vad gäller meänkieli i skrift kan jag bara tillägga,att inte ens mina föräldrar väljer att läsa på 
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meänkieli. Deras skriftspråk har alltid varit svenska.
Det borde finnas ett standardspråk på meänkieli, och skriftspråk. Som det är nu så det finns 
så många olika dialekter och alla sriver på sitt sätt, ganska svårt att hänga med när man 
läser det, ingen lust att läsa när man själv är van att läsa finska.
Jag tycker väl att man väl kunde sända TV-nyhet varje dag på Meidän kieli
meänkieliporr saknar jag i viss utsträckning
Grundkurs i språket!
Kan ännu så länge för lite för att ha sökt läsning på mean kieli
Om bara en i familjen har meänkieli som bakgrund men är dålig på att prata men ändå vill 
föra vidare arvet till barnen i familjen så skulle det behövas sidor för barn som vill lära sig 
meänkieli.
skulle vilja ha en gemensam  kanal för mellersta Tornedalen
tillsammans med kommunerna Ylitornio, Pello o Övertorneå
Språket ska vara finska och svenska bredvid varandra 
vi står fortfarande utanför svenskbygderna fast vi har lärt oss att använda svenskan
vi har samma identitet på båda sidor om älven. Varför sätta hinder genom Meän Kieli
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1.6 Utvärderingsanteckningar
Mellan femt eoch nionde januari 2007 gjordes intervjuer med fem utvalda testpersoner. Här nedan 
finns de anteckningarna som gjordes under intervjuerna, renskrivna. Alla intervjupersonerna inte  
fick riktigt samma frågor, därför har alla inte svarat på en del av frågorna.

Utvärdering 5/1
E-IT = En från gruppen erfarna med ganska bra IT-kunskaper. Personen är en medelålders 
man med meänkieli som modersmål och har studerat både meänkieli och finska. Använder 
dator och Internet varje dag både professionellt och privat.

Utvärdering 7/1
E = En från gruppen erfarna med mediokra IT-kunskaper. Personen är i pensionärsålder med 
svenska och meänkieli som modersmål och som varken har studerat meänkieli eller finska. 
Använder dator och Internet dagligen.

Utvärdering 7/1
N-IT = En nybörjare med mycket stora IT-kunskaper. Personen är en kvinna i 30-års åldern 
med svenska som modersmål och som varken har studerat meänkieli eller finska. Arbetar som 
webbredaktör och är duktig på att se webbplatser med kritiska ögon. Är dessutom van vid 
korrekturläsning.

Utvärdering /1
N = En nybörjare med grundläggande IT-kunskaper. Personen är en man i 20-års ålder med 
svenska som modersmål och som varken studerat meänkieli eller finska. Använder dator och 
Internet regelbundet men inte dagligen.

Frågor och svar följer på nästa sida. Alla frågor avser webbplatsen http://www.meankieli.com
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1.6.1 Struktur och uppbyggnad
Var det svårt eller lätt att navigera?
E-IT: Ganska lätt. Pedagogiskt bra och lättöverskådligt.
E: Lätt. Bra att det är lätt att komma tillbaka till utgångsläget.
N-IT: Lite svårt. De två smålänkarna under rubrikerna Välkommen och Fakta är förvirrande. 
Dom borde tas bort.
N:  Nog var det enkelt. Det stod ju som bra förklarat.

Gick det sakta eller snabbt att hitta på sidan?
E-IT: Det gick jättefort. Den var bra gjord.
E: Snabbt.
N-IT: Det gick snabbt. Lite oklart vad som finns under Fakta
N: Snabbt tycker jag.

Kände du dig någon gång vilse?
E-IT: Njaee
E: Nä
N-IT: Ja, på utbildningens första sida. Knapparna där har inte så bra namn. Det borde kanske 
stå Utbildning-nybörjare och Utbildning-erfaren. Eller så borde det stå en kort förklarande 
text just bredvid varje knapp.
N: Nä, länkarna var tydliga och det finns ju inte så många så.

Var den estetiskt tilltalande?
E-IT: Jaa, jättefint. Verkligen tilltalande.
E: Mycket behaglig och snygg. Bra med det där informationstexterna til höger.
N-IT: Ja, det var den.
N: Jadå, absolut. Det var den. Fin bild.

Tyckte du att de olika avdelningarna var lämpligt indelade? Var de i bra storlek?
Flöt de ihop med varandra?
E-IT: Jag skulle nog ordna huvudmenyn på annat sätt. Först Start, sedan Fakta, Ordbank, 
Utbildning, Gästbok och sist Länkar & Kontakt. Bakgrundsfaktat är viktigt tycker jag. Det 
borde man läsa innan man börjar med utbildningen.
E: Bra struktur alltigenom
N-IT: Jag tyckte faktat om språket är så viktigt att det borde ha en egen länk. Faktalänken 
kanske skulle bytas ut till en som heter Om språket. Dessutom var det för mycket fakta om 
själva projektet. Syfte och avgränsningar är väl inte så intressant.
N: Ja, det var dom.

Saknade du något?
E-IT: Man borde kunna få en andra chans när man svarat fel på en övning... eller åtminstone 
kunna se rätt svar.
N-IT: Kanske någonstans där det står när den senast blev uppdaterad. Åtminstone årtal.
N: Ja, kanske lite mer bilder.
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1.6.2 Text
Var texterna lätta eller svåra att förstå?
E-IT: De var bra.
E: Lätt att förstå. De var på lagom nivå.
N-IT: Ja, bra texter. Lite långa kanske. Särskilt på startsidan. Där kan man ta bort andra 
stycket. Ingen skulle ändå läsa det där. Men det var bra text i första stycket.
N: Ja, jodå. Det var skrivet så man förstår även fast man inte är insatt.

Var rubriker och länkar beskrivande och lättförståeliga?
E-IT: Det där ordbank låter lite fel. Kanske borde stå orddatabas istället.
E: Ja. Man förstod vilken typ av information som fanns bakom.
N-IT: Ja, men de är torra. Lite tråkiga.
N: Ja, visst.

Fanns det konstiga/svåra termer eller förkortningar?
E-IT: Nä, men det står på ett ställe meänkieli och sedan tornedalska i parentes. Ordet 
tornedalska kan man ju lätt associera med en som pratar svenska med tornedalsk brytning. 
Tornedalsfinska är väl bättre fast där kanske man associerar med standardfinska istället. Om 
svenska skulle heta östnorska skulle ju alla tycka att det var samma språk.
E: Nej, inte för mig men jag är ju rätt insatt.
N-IT: Jo, det där kasus. Vad är det? Det stod inte så förklarat.
N: Nä, inte som jag märkte.

Märkte du några stav-, språk-, eller faktafel
E-IT: Nja, nybörjaravdelning låter lite konstigt. Jag skulle nog skriva avdelningen för 
nybörjare istället.
E: Jag såg ett mindre stavfel. Kommer inte ihåg vars.
N-IT: Nä, tror inte det.
N: Jag såg att det stod Sökmotor i rubriken där under ordbanken men sedan kallar du den för 
sökmaskin. Kanske bättre med sökmotor.

Någonting annat?
E-IT: Jag tyckte teckensnittet var lite för litet. Det borde vara lite större.
E: Det var bra med mycket luft mellan stycken. Däremot tyckte jag raderna var för breda. Jag 
tappade bort mig ibland när jag skulle byta rad.
N-IT: Raderna är lite breda. I Länkar & Kontakt är det lite svårt att läsa den blå texten på den 
gröna bakgrunden. Och i gästboken är det röda textfärgen på den gröna bakgrunden inte heller 
så bra.
N: Kartan på faktadelen var lite otydlig. Kommunerna borde stå utmärkta.
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1.6.3 Innehåll
Var det lätt eller förstå sidans olika avsnitt och funktioner?
E-IT: Ja, det var nog inga problem förutom lite där i grammatiken (utbildningsmaterialet).
E: Ja
N-IT: Ja, jo det var det väl.
N: Jo, det måste jag säga.

Var det lätt eller svårt att förstå hur utbildningsmaterialet skulle användas?
E-IT: Ja, fast den där nästa-knappen i övningarna var lite konstigt. Jag ville ju rätta ordet men 
det fanns ingen rätta-knapp. Då tryckte jag på enter och så gick den vidare men jag fattade 
inte att enter och nästa-knappen blev samma sak.
E: Lätt
N-IT: Det var ju första sidan där som var lite otydlig tyckte jag.
N: Inte var det några problem.

Uppstod någon förvirring?
E-IT: Ja, det där med nästa-knappen
E: Ja, men bara i mitt huvud när jag försökte komma på svaren på frågorna.
N-IT: Jo, jag förstod inte att det där testet var ett test för att bestämma om man var nybörjare 
eller erfaren. Knapptexterna var som sagt lite otydliga.
N: Nä, ingen förvirring.

Hur löstes detta i så fall?
E-IT: Jag höll på att klicka lite så hittade jag.
N-IT: Jag klickade på länkarna och kollade runt och läste lite.

Kändes det som att du hela tiden visste om du använde utbildningsmaterialet och 
webbplatsen på rätt sätt?
E-IT: Ja, jo.
E: Ja, det var ju inte så svårt att förstå.
N-IT: Ja, det tycker jag
N: Jo, det finns väl inte så många sätt att använda det på?

Saknades något?
E-IT: Det här är ju en jättebra början men det går ju att utveckla hur mycket som helst.
E: Sidan är på god väg. Jag kommer inte på något spontant.
N-IT: Man borde kunna läsa mer om själva formen på ordet, där i ledtråden. Kanske en länk 
till exempelvis 'passiv imperfekt' och så kan man läsa om vad det är för någon form.
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