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Abstract 

The overall aim of the study was to take part of teachers' experiences and work force 
mother-tongue education and literacy development in the Sámi School. The study was 

conducted through interviews with twelve teachers who teach at two Sámi schools. The focus 

has been on looking how to work with native speakers teaching at the Sámi School, what 

factors promote / hinder students' development of their first or second language, and the 

importance of collaboration between the schools` various professions work with multilingual 

students reading and writing skills. Through interviews of various categories of teachers, I 

have tried to visibility problems of the education of minority language children and their 

reading and writing skills. I discuss the teaching, the importance and the lack / availability of 

communication and consensus between different categories of teachers. The study reveals the 

importance of adequate education for the teachers and the lack of Sámi teaching materials. 

From a sociocultural perspective, the situated and creative learning opportunities, where the 

teaching is based on students' prior knowledge and experience, is a factor that contributes to 

literacy development. The study also shows that mother tongue education contributes to 

students' identity is strengthened and that they will be confident with their background. 

Keywords: literacy development, collaboration, mother tongue education, bilingualism and 

multilingualism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Sammanfattning 

 

Det övergripande syftet med studien var att ta del av lärares erfarenheter och arbetsformer 

gällande modersmålsundervisning och läs- och skrivutveckling i sameskolan. Studien har 

genomförts genom kvalitativa intervjuer med tolv lärare som undervisar vid två sameskolor. 

Fokus har lagts på att titta hur man arbetar med modersmålsundervisningen vid sameskolorna, 

vilka faktorer främjar/hindrar elevernas utveckling av sitt första respektive andraspråk samt 

vilken betydelse samverkan mellan specialpedagoger, klasslärare och modersmålslärare har 

kring arbetet med flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling. Genom intervjuer av olika 

lärarkategorier har jag försökt synliggöra problematiken kring undervisning av 

minoritetsspråkiga barn och deras läs- och skrivutveckling. I studien diskuteras det kring 

undervisningen, vikten av och bristen/tillgången på kommunikation och samsyn mellan olika 

lärarkategorier. Studien synliggör även vikten av adekvat utbildning till undervisande 

pedagoger och bristen på samiskt läromedel. Ur ett sociokulturellt perspektiv är de situerade 

och kreativa lärande tillfällena, där undervisningen utgår från elevernas tidigare kunskaper 

och erfarenheter, en faktor som bidrar till läs- och skrivutveckling. Studien visar också att 

modersmålsundervisningen bidrar till att elevernas identitet stärks och att de blir trygga. 

 

Nyckelord; läs- och skrivutveckling, samverkan, modersmålsundervisning, två-/flerspråkighet 
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1 Inledning 

 
Minoritetsbefolkningen i Sverige, särskilt samer har under flera sekel fått känna på effekterna 

av en språklig försvensknings politik under 1900-talet.  En av metoderna att integrera det 

samiska folket i det svenska samhället var att hämma användandet av de egna språken. Det 

har medfört att många inte talar, läser eller skriver på sitt modersmål samiska (Hyltestam, 

1996). Under senare delen av 1990-talet och under 2000-talet har många samer i Sverige 

viljan att ta tillbaka sitt modersmål. Revitaliseringen är en långvarig process som kräver att 

myndigheterna satsar på utbildningen vid sameskolorna och modersmålsundervisningen vid 

grundskolorna. Samiska barn har rätten att utbildas vid en sameskola och även få 

modersmålsundervisning vid en kommunal grundskola. Ett av de centrala målen i 

sameskolans läroplan (Skolverket, 2011) är att efter utbildning vid en sameskola ska eleverna 

vara funktionellt tvåspråkiga. Det innebär att de ska kunna tala, läsa och skriva på samiska 

och svenska. 

 

Rätten till sitt eget språk är fastlagd i lag (SFS 2009:600) och i det anges det att det allmänna 

har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. De språk som 

räknas som minoritetsspråk i Sverige är samiska, finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani-

chib och Jiddisch. De nationella minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli har starka 

geografiska kopplingar och omfattas av särskilda regionala åtgärder. Varje person 

avgör om hon eller han tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna. 

  

Språkets betydelse är avgörande för all kunskapsinhämtning och socialgemenskap. Att 

utveckla kunskaper blir svårt om eleven inte fullt ut förstår det språk som läraren talar eller 

läromedlen är skrivna på. För att flerspråkiga elever ska ha en förutsättning att parallellt 

utveckla kunskaper och svenska språket krävs ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt 

(2010:16). Ett av skolans uppdrag är att skapa goda lärandemiljöer och möjligheter så att 

samtliga elever utvecklas både kunskapsmässigt och socialt (SFS 2010:800). Elevernas 

språkutveckling i både modersmålet och svenska språket ska främjas för genom språket 

utvecklar eleverna sin identitet, uttrycker sina känslor och tankar och får förståelse hur andra 

känner och tänker (Skolverket, 2011a).  

 

Långsiktiga studier visar att satsningar på modersmålet har en positiv och avgörande 

betydelse för tvåspråkiga elevers andraspråksutveckling och skolframgång (2010:16). 

Förskola och skola ska stödja elevernas utveckling i sin kulturella identitet och användning av 

det egna minoritetsspråket (Skolverket, 2011b). Enligt skollagen (SFS 2010:800) har 

huvudmannen i grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola en skyldighet att 

erbjuda modersmålsundervisning för elever med ett annat modersmål än svenska. Skolverkets 

undersökning (2005) visar att svenska som andraspråksinlärningen oftast inte fungerar som 

det är tänkt och gynnar inte de tvåspråkiga barnen. 

 

Att undersöka modersmålsundervisningen i samiska, och läs- och skrivutveckling för samiska 

elever finns det inte så mycket svensk forskning kring och rätten till sitt eget språk är ett 

aktuellt ämne som diskuteras i samhället. Jag har tittat på lärarperspektivet och då i första 

hand på vilka svårigheter man möter i undervisningen av minoritetsspråkiga elever och vilken 

betydelse samverkan har för elevernas kunskapsutveckling.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om 

modersmålsundervisning och läs- och skrivutveckling i sameskolan. 

 

Forskningsfrågor: 

 

– Hur arbetar skolorna med modersmåls-, läs- och skrivundervisningen? 

 

– Vilka faktorer främjar/hindrar elevernas utveckling av sitt första respektive andraspråk? 

 

– Vilken betydelse har samverkan mellan specialpedagoger, klasslärare och modersmålslärare 

kring arbetet med flerspråkiga elevers modersmåls-, läs- och skrivutveckling?  

 

1.2 Studiens uppläggning 

 

Studien består av fem delar. I den inledande delen ges en bakgrund till arbetet och 

övergripande syftet och frågeställningar. I inledande delen redovisas även studiens struktur. 

Del två inleds med en beskrivning av begrepp och termer. Vidare så görs en 

litteraturgenomgång om modersmålsundervisning, och det följs av skolans olika professioners 

samverkans betydelse för flerspråkiga barns kunskapsutveckling, läs- och skrivinlärning och 

en presentation över två olika undervisningsmodeller som används vid läs- och skrivinlärning 

vid flerspråkiga skolor. Det följs av en kort redovisning av svårigheter vid bedömning av läs- 

och skrivutveckling. Del två avslutas med en beskrivning över skolans uppdrag och vilka 

faktorer som påverkar bevarandet av ett minoritetsspråk. Det avslutande i del två är en kort 

redogörelse av studiens teoretiska ansats, det sociokulturella perspektivet där fokus sätts på 

situerad lärande. I del tre beskrivs urvalet, datainsamlingsmetoden, proceduren, bearbetning 

och analys av det insamlade materialet, undersökningens giltighet och trovärdighet och etiska 

överväganden. I del fyra redovisas resultatet där intervjufrågorna utgör rubrikerna och de 

empiriska data redovisas. Del fem är den avslutande delen där en resultatdiskussion görs, en 

metoddiskussion, slutligen presenteras några slutsatser och förslag till framtida forskning. 
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2 Bakgrund 
 

I kommande avsnitt kommer jag att beskriva kortfattat vad det innebär att vara tvåspråkig och 

presentera några återkommande begrepp och termer i studien. I avsnittet görs en kortfattad 

beskrivning av arbetet med modersmålet och dess betydelse för elevens kunskapsutveckling.  

Vidare behandlas vad samverkan mellan olika kompetenser i skolan innebär för elevers 

kunskapsutveckling, om läs- och skrivinlärning och allmänt om språkutveckling. Det följs av 

en kort presentation av skolans uppdrag och faktorer som påverkar bevarandet av ett 

minoritetsspråk. Avsnittet avslutas med den teoretiska ansatsen, det sociokulturella 

perspektivet. 

 
Litteraturen som jag har valt som bakgrundsfakta behandlar internationell och nationell 

undervisning av minoritetsspråks elever. Litteraturen behandlar även fördelarna med 

undervisningen och hurdan problematik som kan förekomma. Jag har även tagit del av 

styrdokument och statliga utredningar för att få kunskap om den aktuella situationen vid 

skolor i Sverige där två språkig undervisning bedrivs. 

 
2.1 Beskrivning av återkommande begrepp och termer 

Det finns ingen vedertagen definition av tvåspråkighet, men enligt Nationalencyklopedin 

finns det flera definitioner. En av definitionerna anser att en person är tvåspråkig om denne 

behärskar båda språken lika väl som enspråkiga i respektive språk. En annan definition av 

tvåspråkighet inkluderar personer som endast i begränsad utsträckning förstår eller kan 

uttrycka sig på ett annat språk än modersmålet. Den vetenskapliga användningen av termen 

tvåspråkighet motsvarar närmast denna senare betydelsen (NE, 2013).  

När ett barn lär sig båda språken parallellt kallas det för simultan inlärningsprocess. När ett 

barn lär sig sitt andra språk senare så uppkommer successiv tvåspråkighet (Arnberg, 2004). I 

en simultan inlärningsprocess betraktas båda språken som modersmål och barnet blandar inte 

språken. Arnberg menar att fördelen med simultan inlärning för små barn är att det kommer 

att underlätta inlärningen av ett nytt språk.  Detta i jämförelse med äldre barn som redan har 

utvecklat kommunikationsförmågan i sitt första språk. 

Modersmål är det språk som ett barn lär sig först, kallas även för förstaspråk och även 

hemspråk är en tidigare benämning (Skolverket, 2003). Det språk som man lär sig och 

använder sedan det första språket etablerats, kallas för andraspråk. De som behärska flera 

språk kallas för flerspråkiga och i princip så är det samma fenomen som tvåspråkighet. I 

denna uppsats är majoritetsspråket svenska, alltså det språk som i ett flerspråkigt samhälle 

används av den dominerande befolkningsgruppen. Ett språk som används av en språklig 

minoritet kallas för minoritetsspråk, och avser i den här uppsatsen samiska (Spsm).  

 

Samers barn kan enligt skollagen fullgöra sin skolplikt under år 1-6 i en sameskola. För 

sameskolan gäller att undervisningen ges på samiska och svenska och att ämnet samiska skall 

förekomma i samtliga årskurser. Sameskolan tillämpar den läroplan som regeringen har 

fastställt. Målet med en tvåspråkigundervisning är att eleverna ska uppnå funktionell 

tvåspråkighet. De ska lära sig att tala, läsa och skriva på båda språken på ett rikt och 

nyanserat sätt (SKOLFS 2010:251). 

 

Studiehandledning på modersmålet innebär att eleven får handledning i ett eller flera 

skolämnen på sitt modersmål av en modersmålslärare eller annan pedagog som har 
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språkkunskaper i elevens modersmål. Studiehandledning på modersmålet är en viktig 

förutsättning för att ge elever med annat modersmål än svenska den språkliga utveckling som 

är nödvändig för fortsatta studier och arbetsliv. Syftet med studiehandledning på modersmålet 

är att öka elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen och på så sätt öka deras 

möjligheter att nå målen (Skolverket, 2011). Modersmålsundervisning är frivilligt men 

kommunerna är skyldiga att anordna sådan för elever som har ett annat språk än svenska som 

dagligt umgängesspråk hemma (Skolverket, 2011). Modersmålsundervisning i ett nationellt 

minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 

hemmet (SFS 2010:800). För att flerspråkiga elever ska utveckla sin kulturella identitet och 

sin självkänsla är det viktigt att språket och erfarenheterna som eleven har värderas och tas 

tillvara. Långsiktiga och välgenomförda studier visar att satsningar på modersmålet har en 

positiv och avgörande betydelse för tvåspråkiga elevers andraspråksutveckling och 

skolframgång (2010:16; Skolverket, 2008). Olika faktorer påverkar bevarandet av ett 

minoritetsspråk och det handlar om samhälleliga och socialpsykologiska faktorer och dessa 

finns på tre nivåer, samhälls-, grupp och individnivå (Skolverket, 2005; Hyltestam, 1996). 

 

2.2 Modersmålsundervisning 

Syftet med Sveriges minoritetspolitik är att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och 

att främja minoritetsspråken så att de hålls levande. Förskolor och skolor har ett särskilt 

ansvar att främja och stödja barns utveckling av sin kulturella identitet och användandet av 

det egna språket. Minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli har stark geografisk 

koppling och de omfattas av särskilda regionala åtgärder (Skolverket, 2011). 

Språk, tänkande och kunskapsutveckling går hand i hand i det sociokulturella perspektivet och 

det har en avgörande betydelse i tvåspråkiga elevers kunskapsutveckling. Det sociokulturella 

perspektivet anser att vardagsspråkets begrepp utvecklas muntligt och spontant i de vardagliga 

sammanhangen som barnet ingår i (Özerk,1998). I ett sociokulturellt perspektiv är mänskligt 

tänkande och handlande situerade i sociala kontexter. Man handlar utifrån de egna 

kunskaperna och erfarenheterna och av vad man medvetet och omedvetet uppfattar 

omgivningens krav, tillåtelse eller möjlighet. Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

grundar sig i Vygotskijs teorier och handlar om motivation. När eleven känner meningsfullhet 

uppnås motivation. Kunskap utvecklas i interaktion och samarbete där sammanhanget har 

betydelse för lärandet och för hur meningsfull undervisningen blir (Özerk, 1998). Våra 

styrdokument bygger på en sådan syn på kunskap och lärande och det innebär att alla lärare 

ansvarar för elevernas språkutveckling oavsett ämne (Skolverket, 2012). 

 

För att den tvåspråkiga undervisningen ska leda till en bättre språk- och kunskapsutveckling 

finns det ett antal faktorer som skolan måste ta hänsyn till. Enligt Thomas och Collier (2002) 

är det viktigt att lärarna är erfarna och utbildade i att undervisa på ett andraspråk. I 

planeringen av organisationen är det viktigt att tänka på att det måste finnas tid för gemensam 

planering för möjlighet till samverkan. Elevernas kunskaper i sitt första språk och kultur ska 

uppmärksammas och värdesättas. En annan viktig faktor är föräldrasamverkan, föräldrarna 

ska ges möjlighet att stödja sina barn och aktivt delta i skolans verksamhet (Thomas & 

Collier, 2002; Skolverket, 2012). Även Tvingstedt och Salameh (2011) forskning visar att 

skolframgång för elever påverkas av många andra faktorer än bara undervisningsmodeller. De 

framgångar som eleverna når påverkas av hem, skola och det omgivandesamhället. 

 

Patrinos och Velez (2009) hävdar med sin forskning att det finns många fördelar med att 

undervisa elever med två eller flera språk på deras modersmål. I många u-länder där 
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majoritetsspråket inte talas av samtliga invånare, har skolframgången ökat hos de 

minoritetsspråkiga eleverna då undervisningen har skett på modersmålet. Forskarna (2009) 

beskriver en undersökning som gjordes i Guatemala på en inhemskbefolkning med hög 

analfabetism och låg levnadsstandard. Resultaten visade att ju bättre tvåspråkig undervisning 

eleverna fått desto högre studier uppnådde de, vilket innebar högre framtida levnadsstandard 

för dem. Undersökningen visade också att de elever som undervisades på både modersmålet 

och majoritetsspråket hade färre avhoppare och eleverna fick bättre resultat i skolarbetet. De 

elever som fått läsinlärningen på sitt modersmål hade även bättre läsförståelse än de elever 

som lärde sig att läsa på majoritetsspråket (Patrinos & Velez, 2009). Resultaten visar också att 

ju bättre kunskaper minoritetsspråksbarnen förvärvade i det tvåspråkiga programmet, desto 

bättre klarade de utbildningen i majoritetsspråksskolan (Patrinos & Velez, 2009). 

 

För att lära sig ett andraspråk ser förutsättningarna inte ut som vid förstaspråksinlärningen. 

Vid skolstart behärskar ett barn 8000 – 10000 ord på sitt modersmål. Att lära sig ett 

andraspråk kan liknas vid en förstaspråksinlärning och det viktigaste från början är att 

utveckla ett ord och begreppsförråd och stavning och böjningsformer kommer först i ett 

senare skede i utvecklingen av språket (Skolverket, 2012). Thomas och Collier (2012) menar 

att det tar ett till två år för ett barn att tillägna sig ett språk på en nivå för kommunikation i 

vardagen.  

 

Forskare uppskattar att en individs ordförråd ökar med cirka 3 000 ord per år i skolåldern. För 

att läsa en dagstidning eller för att förstå gymnasieskolans läroböcker behöver man ett 

ordförråd på cirka 30 000–40 000 ord. Forskning visar också att hela 98 procent av orden i en 

text bör vara kända för att man ska kunna förstå och ta till sig innehållet (Skolverket, 2012). 

För tvåspråkiga elever är det viktigt att de får möjligheter att utveckla ett allsidigt språk. De 

måste i all undervisning få tillfällen till språkanvändning och interaktion. Samtidigt som de 

medvetandegörs om olika sätt att använda språket och vilka redskap som lämpar sig för vad, 

så att de så småningom ska kunna använda redskapen självständigt (Skolverket, 2012). 

Eleverna måste få möjlighet att utveckla en aktiv läsförmåga som krävs för ett fortsatt lärande. 

Att lära sig på ett språk och inte behärska språket fullt ut innebär att eleverna måste arbeta 

dubbelt. Alltså om ord och begrepp är nya så måste eleven först lära sig att avkoda ordet, 

dessutom bygga upp en förståelse av ordet (Skolverket, 2012). 

 

Många flerspråkiga elever är duktiga på att avkoda, men har brister i läsförståelsen. Därför är 

det viktigt att läsningen äger rum i meningsfulla sammanhang och med elevernas 

bakgrundskunskaper. Flerspråkiga elever behöver få möjlighet till att förarbeta de texter som 

ska läsas (Skolverket, 2012). Kunskapsutvecklingen är beroende av elevens tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Det nya tolkas utifrån tidigare erfarenheter (Özerk, 1998). Det tar 

5-7 år för en elev som undervisas på ett nytt språk att möta skolans krav i olika ämnen och om 

elev utsätts för texter vars innehåll han/hon inte förstår kan eleven uppfatta läsandet som en 

meningslös aktivitet menar Tvingstedt och Salameh (2011) i sin forskning. Alla skolans 

ämnen har ett gemensamt ansvar enligt läroplan för elevernas språk- och kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2011). 

 

2.3 Samverkan mellan olika lärarkompetenser inom skolan 

 

Hyltestam (2010) menar att samarbete mellan specialpedagog, modersmålslärare, klasslärare 

och svenska som andraspråklärare är viktigt med tanke på att elevernas svårigheter oftast är 

en blandning av förstaspråkskaraktär, andraspråkskaraktär eller dyslexikaraktär. I planering av 

undervisningen ska det finnas kunskaper om eleven behöver specialpedagogiskt stöd eller 
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stöd i sin andraspråksutveckling. För att kunna göra en rimlig bedömning på elevens alla 

språk behöver lärarna få tillgång till relevanta bedömningsverktyg. Visar bedömningen att 

eleven har dyslektiska svårigheter krävs en dyslexiutredning utförd av specialpedagog, 

logoped eller psykolog med specialkompetens (Hyltestam, 2010). 

 

Hedman (2009) menar i sin avhandling att specialpedagogikens funktion är viktig när det 

gäller att förebygga svårigheter hos barn och det förebyggande arbete med läs- och 

skrivutveckling ska startas redan inom förskolans verksamhet (Sterner & Lundberg, 2002). 

Skolan måste tillrättalägga hela den pedagogiska miljön så att en optimal inlärningssituation 

erbjuds för elevernas måluppfyllelse och skolframgång (Hedman, 2009). En kvalificerad 

tvåspråkig undervisning kräver att pedagogerna har kompetens i språkutveckling i både 

elevens modersmål och majoritetsspråket (Bøyesen, 2006).  

 

Barn i behov av särskilt stöd har rätt att få det stöd som de behöver och det särskilda stödet 

ska ges på det sätt och omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås (SFS 2010:800). För maximal inlärningspotential är en 

positiv attityd och självbild utgångspunkten, och Hedman (2009) menar att skolframgång 

hänger ihop med i vilken omfattning elevernas kultur och språk är integrerat i skolarbetet. Att 

lärandemiljö har stor betydelse i flerspråkiga elevers språkutveckling hävdar även 

Lahdenpeerä, professor i metodik vid Mälardalens folkhögskola. Hon menar även att 

specialpedagogens roll är viktig i skolutvecklingsprocessen och i utformandet av lärandemiljö 

så att fler elever når måluppfyllelsen (urplay.se/skolportalen). 

 

För de minoritetsspråkiga elever som omfattas av specialpedagogiska insatser anser Hedman 

(2009), att ”empowerment pedagogy” är att föredra. Empowerment pedagogy uppmuntrar och 

stödjer eleverna att ta med sina egna upplevelser, sin egen kultur, sitt arv och språk in i 

klassrummet och lärandet sker genom att eleverna bygger vidare kunskaperna på sina tidigare 

kunskaper och erfarenheter. Det innebär enligt Hedman (2009) att pedagogiken bör fokusera 

på tre olika aspekter:  

 

1) I vilken utsträckning elevernas språk och kultur införlivas i undervisningen 

2) I vilken utsträckning pedagoger samarbetar med föräldrar 

3) I vilken utsträckning eleverna uppmuntras att använda både sitt första och andra språk 

aktivt i klassrummet och i samspel med andra barn och vuxna. 

 

Den mest avgörande faktorn för en elevs skolframgång är enligt Cummins (2001) 

interaktionen mellan lärare och elev. Det kan ses från två håll, de strategier och arbetsformer 

som läraren använder sig av och den bekräftelse och respekt läraren ger elevens identitet. 

 

2.4 Läs- och skrivinlärning  

  
Betydelsen av vilket skriftspråk eleven lär sig att läsa på har blivit mer uppmärksammat av 

forskare och pedagoger. Lundberg (2010) menar att forskning oftast har fokus på 

läsutveckling i andraspråket än i förstaspråket och detta förmodligen för att flerspråkiga barn 

oftast tillägnar sig skriftspråket via sitt andraspråk. 

 

Några språks alfabetiska ortografier (rättstavning), samspelsmönster mellan språkets grafem 

(skrivtecken) och fonem (språkljud) har en direkt och regelbunden relation mellan bokstav 

och fonem än andra språk. Man talar om djupa och grunda ortografier. De grunda 

ortografierna är lättare att avkoda och dit hör bl a finska, samiska, spanska, somali, turkiska 
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och albanska (Bøyesen, 2006). I ett flerspråkigt perspektiv är det viktigt att veta vad som 

kännetecknar ortografin i elevens förstaspråk, en elev som inte har svenska som modersmål, 

och vilka läsfärdigheter som kan överföras från modersmålet till svenskan. Kunskapen bidrar 

till att förstå progression och strategier i elevernas läsutveckling och kan vara en hjälp vid val 

av läsmetoder (Bøyesen, 2006). 

 

Forskare (Hedman, 2009; Özerk, 1998; Cummins 2005) belyser att det är viktigt att 

språkinlärningen blir additiv istället för subtraktiv.  Med additiv språktillägnande menas att 

språken utvecklas och läggs till varandra. En inlärningsprocess där eleven lägger det 

andraspråket till sitt eget språk och de färdigheter eleven har i sitt förstaspråk blir inte 

hindrade. Med ett subtraktivt språktillägnande utvecklas det andraspråket på bekostnad av 

förstaspråket som inte utvecklas och främjas. I en skolkontext så innebär en subtraktiv 

språkinlärning att minoritetsspråkseleverna inte får språkundervisning i och på två språk, utan 

bara i och på majoritetsspråket (Özerk, 1998). Özerk (1998) belyser tre centrala villkor för 

additiv tvåspråkighet. Det första är en sociologisk betingelse där närmiljö och samhället 

stödjer en tvåspråkig uppväxt. Det andra är det språkpedagogiska, huruvida barnet ges en 

samordnad undervisning i både sitt första och andraspråk med målsättningen tvåspråkighet. 

Det tredje är det pedagogiska, hur skolan organiserar undervisningen så att tvåspråkiga elever 

ges möjlighet till ämnesförståelse och kunskapsutveckling. Eleven ska ges möjlighet att 

utveckla sitt modersmål medan denne lär och utvecklar sitt andraspråk (Özerk, 1998). 

 

Enligt Hedman (2009) kan läsundervisning för tvåspråkiga barn ha olika upplägg och de 

vanligaste formerna är enligt författaren följande: 

 

1) Eleverna får läsinlärningen på andraspråket 

2) Eleverna får läsinlärningen först på modersmålet och efter en period på andraspråket  

3) Eleverna får all läsinlärning både på första och andra språket.  
 
Hedman (2009) rekommenderar i sin avhandling att läsinlärningen ska ske på elevens 

starkaste språk, vilket logiskt är barnets första språk. Utgångspunkten för det är att 

läsinlärningen ska bygga på det språk som barnet behärskar muntligt. Att använda sig av två 

lässystem samtidigt vid läsinlärningen kan möjligen leda till förvirring och störning. Även 

Cummins (2005) menar att det bästa är att etablera språk och lingvistik på ett språk först, 

sedan påbörja läsinlärningen på det andraspråket. Hyltestam och Tuomela (1996) menar också 

att det är omöjligt för ett barn att lära sig att läsa på ett språk som han/hon inte behärskar. 

Studier (Cummins, 2005; Hyltestam & Tuomela, 1996) visar också att ett välutvecklat 

förstaspråk har positiva effekter på läsförmågan i ett andraspråk. Att ha ett stort ordförråd och 

förstå begrepp är en förutsättning för att kunna förstå vad läsning innebär och kunna tolka 

språket i de skriftliga texterna. Cummins (2005) säger att om läsförmågan utvecklats på 

barnets förstaspråk är läsning på det andraspråket lättare än om läsinlärningen sker på det 

andraspråket.  

 

Berens, Kovelman och Petitto (2013) konstaterar med sin studie att målet med tvåspråkig 

undervisning i många länder är att hjälpa eleverna att bli talare och läsare av majoritetsspråket 

och minoritetsspråket. Studien (Berens, Kovelman & Petitto 2013) är gjord på andra- och 

tredjeklassare i USA från engelsktalande och engelsk spansktalande hem. Eleverna har lärt sig 

att läsa på ett eller två språk. Eleverna undervisades vid olika skolor och med olika 

inlärningsprogram/undervisningsmodeller, 50:50 och 90:10. Undervisningen på dessa skolor 

var konsekvent i alla ämnen på två språk, men med olika omfattning. Inlärningsprogrammet 

innebar att eleverna hade genomgående tvåspråkigundervisning i olika omfattning och båda 
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språken användes av samtliga. Undervisningen baserades på lärteorin att barn lär sig bäst av 

mångfaldig grund. Jämförelsegruppen var engelsktalande elever i samma ålder, som 

undervisades vid en enspråkigskola med traditionell läsundervisning (Berens, Kovelman & 

Petitto 2013). 

 

Undervisningsprogram 90:10 (Min tolkning av Berens et al. 2013) 

 
Ålder Modersmåls- 

undervisning 

Andraspråks- 

undervisning 

 

10-11< 50 % 50 % 

 
    8-9 90 % 10 % 

 

  >6-7 90 % 10 % 

 

 

Programmet 90:10 innebar att eleverna fick undervisningen på sitt modersmål till 90 procent 

och 10 procent av undervisningen på majoritetsspråket engelska. Gradvis så ökades 

användandet av majoritetsspråket tills det uppnådde 50:50, i ungefär 10-11 års ålder. Med 

undervisningsprogrammet 90:10 så etablerades språk och lingvistik på modersmålet och 

successivt introducerades det andra språket.  

 

Undervisningsprogram 50:50 (Min tolkning av Berens et al. 2013) 

 
Ålder Modersmåls- 

undervisning 

Andraspråks-

undervisning 

 

10-11 < 50 % 50 % 

 

    8-9 50 % 50 % 

 

  >6-7 50 % 50 % 

 

 

Undervisningsprogrammet 50:50 innebar att eleverna fick sin undervisning till 50 procent på 

modersmålet och 50 på majoritetsspråket under hela skoltiden från 6 års ålder till eleven var 

11 år. 

 

Resultatet visade att de barn som undervisades 50:50 och 90:10 hade ungefär liknande resultat 

i ämnet engelska gällande att läsa och läsförståelse. Vid fonologisk medvetenhet presterade 

90:10 gruppen bättre än 50:50 eleverna. Vidare visar resultatet att 50:50 eleverna presterade 

lika bra som jämförelsegruppen i testet oregelbundna ord och bättre än 90:10 gruppen. 

Studien visar fördelarna med tvåspråkig undervisning för elever med fler än ett språk, i 

jämförelse med enspråkigundervisning. De elever som kom från hem där enbart 

minoritetsspråket talades lärde sig att läsa bäst på sitt modersmål, enligt 90:10 programmet. 

 

Berens, Kovelman och Petitto (2013) bekräftar med undersökningen att barn med ett annat 

modersmål än majoritetsspråket kan uppnå goda skolresultat med en strukturerad och 

välplanerad undervisning på båda språken. Författarna hävdar att 50:50 undervisning är det 

mest optimala för att eleverna ska bli funktionellt tvåspråkiga. Även Thomas och Colliers 

(2002) och Patrinos och Velez (2009) hävdar att de elever som undervisats parallellt på sina 
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båda språk, modersmål och andraspråk, når bättre resultat än enspråkiga elever. De når också 

bättre resultat än tvåspråkiga elever som får begränsad undervisning på modersmålet.  
 

2.4.1 Svårigheter vid läs- och skrivinlärning 

 
De vanligaste problemen vid dyslexi är framför allt tal- och språkstörningar. De flesta med 

dyslexi har vanligtvis haft, någon period under sin uppväxt, någon form av tal- och 

språkstörning. Tal- och språkstörningar visar sig, i nästan alla fall, många år innan barnet har 

fått en dyslexidiagnos och handlar då om försenad talutveckling, omogen artikulation, 

stamning, dåligt ordförråd eller dåligt ordminne. Dessa störningar blir tydligast när barnet 

börjar skolan, då eleven ska börja lära sig att läsa och att skriva (Gillberg & Ödman, 1994). 

 
Hedman (2009) anser att det är komplicerat att diagnostisera flerspråkigabarns läs- och 

skrivsvårigheter, för att de exponeras för det svenska språket varierande. Ett barn som sällan 

exponeras skulle felaktigt kunna diagnostiseras med dyslextiskasvårigheter, men även de 

flerspråkigabarn som har dyslextiskasvårigheter uppmärksammas inte, då tolkningen lätt kan 

bli att de har otillräcklig exponering av det svenskaspråket. Det innebär att barnen går miste 

om den hjälp som erbjuds barn med diagnosen dyslexi (Hedman, 2009). 

 

Hedman (2009) presenterar i sin avhandling kvantitativa och kvalitativa analyser som kan 

användas vid utredningar och en viktig aspekt att ta hänsyn till vid en utredning av läs- och 

skrivsvårigheter är att värdera resultaten från båda språken för att få en så rättvis bedömning 

som möjligt. Det kan finnas svårigheter med att avgöra om två- och flerspråkiga barn har läs 

och skrivsvårigheter som beror på specifika svårigheter eller om det är själva 

skriftspråkstillägnandet på det andra språket. För att kunna avgöra om en elev i svårigheter 

har svårt med tillägnandet av det andra språket eller om svårigheterna beror på läs- och 

skrivsvårigheter, innebär att undervisande lärare bör beakta de olika aspekterna av tvåspråkig 

språk-, läs- och skrivinlärning. Ofta betonas det i litteraturen att ett väl utvecklat första språk 

påverkar andraspråksinlärningen. En välutvecklad syntaktisk och lexikal förmåga i 

förstaspråket har positiv inverkan vid tillägnandet av ett skriftspråk på andra språket 

(Hedman, 2009). Har elever läs- och skrivsvårigheter så uppvisas dessa i båda språken menar 

Tvingstedt och Salameh (2011) i sin studie. 

 

2.5 Skolans uppdrag 

 

Skolans uppdrag är att främja flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling genom att 

erbjuda modersmålsundervisning och studiehandledning för de elever som har ett annat 

modersmål än svenska (SFS 2010:800). Skolinspektionens granskning (2010:16) visar att det 

finns brister  i det kunskapsutvecklande arbetet för flerspråkiga barn vid förskolor och skolor i 

Sverige gällande språket. Undervisningen i många verksamheter brister med att ge 

flerspråkiga barn förutsättningarna för en optimal språk- och kunskapsutveckling. Personalen 

saknar ofta kunskap om barnens tidigare erfarenheter, språkliga och kunskapsmässiga nivå, 

vilket är nödvändigt för att anpassa verksamheten. Undersökningen visar också att om ämnet 

svenska som andraspråk (SvA) råder det oklarheter och oftast hanteras ämnet som 

färdighetsträning.  

 

Begreppet svenska som andraspråk (SvA) betyder att eleven har börjat utveckla ett eller flera 

nya språk i ett senare livsskede. Ämnet SvA har ansvaret för att elever med ett annat första 

språk än svenska får möjlighet att utveckla sina språkförmågor, på samma villkor som elever 

med svenska som första språk (Skolverket, 2011). SvA är ett eget ämne och räknas till ett av 
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skolans kärnämnen och har samma meritvärde vid ansökan till högskolestudier och ska ersätta 

ämnet svenska (Vetenskapsrådet, 2012). 

  

Enligt skolförordningen (2011:185) har Sveriges nationella minoritetselever rätt till tvåspråkig 

undervisning och studiehandledning. Studiehandledning på modersmålet definieras som en 

särskild stödinsats medan svenska som andraspråk är ett ämne med likvärdig status som 

svenska och har samma meritvärde (Vetenskapsrådet, 2012). 

 

2:6 Faktorer som påverkar minoritetsspråkets ställning i samhället 

 

Det är många faktorer som påverkar ett minoritetsspråks bevarande. På samhällsnivå återfinns 

de politiska, ekonomiska, kulturella och utbildningsmässiga förhållanden som karaktäriserar 

ett samhälle och som påverkar minoriteternas ställning. Faktorerna handlar om relationen 

mellan majoritet och minoritet. Det typiska i samhällen där majoritetsspråket talas är att det är 

majoriteten som har den politiska och legala makten. I samhällen där minoriteten har bytt 

språk har det rått obalans i politisk och legal makt till minoritetens nackdel och majoritetens 

ideologi är central när det gäller minoriteternas språkutveckling (Skolverket, 2005). 

 

På gruppnivån handlar det om de specifika karaktäristika som gäller minoritetsgruppen, 

t. ex demografiska förhållanden, språkförhållanden och olika institutioner. Givetvis så har 

graden av tvåspråkighet också betydelse, finns det många semitalare det vill säga personer 

som inte behärskar språket fullt så verkar det hämmande på språkbevarandet. Ofta är 

situationen sådan att det inte finns kvar några enspråkiga talare av minoritetsspråket utan man 

är antingen tvåspråkig eller enspråkig i majoritetsspråket. En annan viktig faktor är 

minoriteternas egen syn på språket. Det som är av stor betydelse är om gruppen har tillgång 

till egna institutioner för exempelvis utbildning och om de har tillgång till egna tidningar, 

radio- och TV-sändningar på det egna språket (Skolverket, 2005.) 

 

På individnivån är det framförallt två faktorer som påverkar om det sker ett språkbyte eller ett 

språkbevarande. Den första är individens språkval och då handlar det om i vilken utsträckning 

individen väljer att använda minoritetsspråket. För det andra handlar det om hur de två 

språken (d.v.s. svenska och minoritetsspråket) används i barnuppfostran. Det är dock viktigt 

att påpeka i vilken utsträckning en individ använder minoritetsspråket främst inte är frågan 

om ett individuellt val utan snarare en produkt av faktorer på en grupp- eller samhällsnivå 

(Skolverket, 2005). 

 

2.7 Teoretisk ansats 

 

Teori och metoder är analysredskap som används för att undersöka eller diskutera empirin i 

uppsatser (Rienecker & Jörgensen, 2013). Den grundläggande analysenheten i en 

sociokulturell tradition handlar om att mänskligt handlande är situerade i sociala praktiker och 

individen handlar utifrån de egna kunskaperna och erfarenheterna och vad man medvetet eller 

omedvetet uppfattar vad omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet. 

Kunskapen lever först i samspel mellan människor som sedan blir en del av den enskildes 

tänkande eller handlande (Säljö, 2000). 

 

I det sociokulturella perspektivet anser man att allt lärande och utveckling har sin 

utgångspunkt i samarbete och interaktion med omgivningen. Synsättet innebär att lärandet är 

beroende av ett samspel och gemensamt arbete med andra i ett meningsfullt sammanhang. 

Detta kan beskriva inlärning utifrån fyra olika sammanhang, sociala, situerade, mediterande 
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och kreativa aktiviteter. Det sociala innebär att man lär sig tillsammans med andra. Det 

situerade innebär att människans handlingar växer fram i olika specifika situationer inom 

olika kulturella kontexter. Det medierande utspelar sig mellan det lärandet och det begrepp 

som ska läras och det kreativa kännetecknar att aktiviteter leder till lärande och utveckling 

(Säljö, 2000).  

 

Den sociokulturella teorin kring språket belyser att den mänskliga utvecklingen har ett nära 

samband med det social, historiska och kulturella sammanhanget. Andra faktorer som 

språkutveckling är beroende av är biologiska och sociala faktorer. Enligt Säljö (2000) 

påverkas ett barns lärande och utveckling av olika erfarenheter som det varit med om tidigare. 

Genom bl a leken och samtalen utvecklas och ombildas kunskaperna och erfarenheterna. En 

grundtanke inom det sociokulturella perspektivet är att språket och tänkande hör ihop, språket 

styr tänkandet. Vidare så menar Säljö (2000) att den vikigaste drivkraften i ett barns lärande 

och utveckling är det sociala samspelet och samtalet med andra människor.  

 

Språket utvecklas genom aktivt deltagande i de sociala sammanhang som man ingår i. Ju fler 

sammanhang man är språkligt aktiv i, desto större språklig repertoar utvecklar man. I det 

sociokulturella perspektivet anser man att språk och språkutveckling är beroende av 

meningsfulla sammanhang, där individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter i sociala 

kontexter (Säljö, 2000). Inom den sociokulturella teorin anser man att barns lärande och 

utveckling påverkas av olika erfarenheter som de varit med om tidigare. En grundtanke inom 

den sociokulturella teorin är att språk och tänkande hänger ihop. 

 

3 Metod 
 

I avsnittet presenteras urval av undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, procedur, 

bearbetning och analysering av data, undersökningens giltighet och trovärdighet samt etiska 

överväganden. 

 

3.1 Urval  

 

Efter litteraturgenomgången gjorde jag valet att genomföra en kvalitativ studie och för att få 

svar på mina forskningsfrågor, tog jag kontakt med skolor där minoritetsspråkig undervisning 

bedrivs. Urvalet har baserats på min kännedom om skolor där minoritetsspråkiga elever med 

olika språkliga förutsättningar undervisas. I en kvalitativ ansats väljs respondenter i syfte att 

ge ökad förståelse och insikt och i urvalsgruppen bör enligt Dimenäs (2007) ingå personer 

som har erfarenhet av det som ska undersökas. Faktorer som avstånd och tid har haft en 

avgörande roll av urvalet.  

 

Jag tog kontaktat med respektive skolors rektorer och presenterade mitt syfte med arbetet. De 

arbetslag som jag intervjuade och samtalade med arbetar vid två olika F-6 skolor med 

minoritetsspråks elever. Jag har döpt skolorna till A och B eftersom jag avser att förhålla mig 

till konfidentialitetskravet och för att underlätta för läsaren. Vid beskrivningen av skolorna har 

jag inte skrivit antalet elever, p.g.a. konfidentialitetskravet.  

 

Vid skola A och B sker undervisningen på minoritetsspråket samiska och majoritetsspråket 

svenska. De skolor som jag har valt har både likheter och skillnader. Det som är gemensamt 

för dessa skolor är att det bedrivs en tvåspråkig undervisning, eleverna och samtliga 

pedagoger hör till minoritetsgruppen samer. Det som skiljer skolorna är omfattningen av 

samiska språkanvändandet och omgivande miljön. Vid skola A har få elever samiska språket 
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som sitt modersmål, medan vid skola B har de flesta elever samiska språket som modersmål. 

Några av eleverna vid skola B har dåligt ordförråd i det svenska språket. 

 

Skola A 

 

Skola A är en flerspråkig (samiska, svenska) skola där undervisningen bedrivs på 

minoritetsspråket samiska och majoritetsspråket svenska för elever i klasserna förskoleklass 

till år 6. Några av eleverna har finska och svenska som modersmål och för dem blir samiska 

det andra eller tredje språket. En del av eleverna har samiska som modersmål, andra har 

samiska och svenska, och några har svenska som modersmål. Skolan är belägen i en mindre 

tätort. Skolan bedrivs i statlig regi. Minoritetsspråket finska talas inte i skolan och de elever 

som har finska som modersmål har inte undervisning i språket då lärare saknas. 

 

Vid skola A arbetar tre av lärarna med modersmålsundervisningen. Lärarna är anställda som 

grundskollärare. De flesta av eleverna i skola A har inte minoritetsspråket som modersmål 

och kommer inte i kontakt med språket i så stor utsträckning.  

 

Skola B 

 

Skola B är en flerspråkig skola (samiska, svenska) där undervisningen bedrivs på 

minoritetsspråket samiska och majoritetsspråket svenska för elever i klasserna förskoleklass 

till år 6. De flesta av eleverna har samiska som modersmål. Några av eleverna har 

meänkieli/finska och samiska som modersmål, medan andra har samiska och svenska och 

meänkieli och svenska som modersmål. Skolan har inte undervisning i meänkieli eller finska 

då eleverna inte har valt det. Skolan är belägen i ett samhälle och skolan bedrivs i statlig regi. 

  

Vid skola B arbetar två av lärarna med modersmålsundervisningen. Lärarna är anställda som 

grundskollärare. De flesta av eleverna har minoritetsspråket samiska som modersmål. 

 

Sammanlagt så har jag intervjuat tolv lärare, sju lärare vid skola A och fem vid skola B. 

Samtliga lärare har grundskoleläraranställning och nio av dem har grundskollärarexamen och 

två har förskollärarexamen i bakgrunden. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 

Jag har valt att göra en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod, eftersom jag ville ta del av 

lärares erfarenheter och arbetsmetoder om den samiska modersmålsundervisningen och 

samiska elevers läs- och skrivutveckling. Jag har utarbetat en intervjuguide (bilaga 2) för att 

få hjälp att få svar på mina forskningsfrågor och för att närma mig syftet.  

 

För att närma mig syftet gjordes ett val av respondenter. I det här fallet två sameskolor där 

samtliga tolv pedagoger intervjuades. Respondenterna har fått beskriva sina erfarenheter och 

arbetsformer vid intervjutillfällena.  

 

3.2.1 Provintervju 

 

Inför intervjutillfället gjordes en provintervju för att se om intervjufrågorna svarade på 

forskningsfrågorna och om frågorna var relevanta. Inför provintervjun tog jag kontakt med en 

skola med tvåspråkiga barn och förklarade syftet med provintervjun. Därefter genomfördes 

intervjun och jag fick respons angående mina frågeställningar av den intervjuade. Därefter 
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reviderades intervjuguiden. En del av frågorna plockades bort och andra förtydligades så att 

de svarade på forskningsfrågorna och frågornas ordningsföljd reviderades. De frågor som 

förtydligades var fråga 3 och 5 (se bilaga 2). Provintervjun gav även en viss vana och säkerhet 

i användandet av instrumentet (Bryman, 2008) och visade hur mycket tid ett samtal tar, vilket 

var bra vid planeringen av intervjuerna.  

 

3.3 Procedur 

 

Studien har gjorts enligt Kvales (2009) metodbeskrivning, vilket innebär att intervjuaren ska 

försöka förstå och beskriva meningen med de centrala temana i respondentens livsvärld. Med 

intervju som metod bygger man upp kunskap genom ett samspel mellan två personer som 

samtalar om ett gemensamt intresse. Den kvalitativa intervjun som forskningsmetoden är en 

metod som ger tillträde till den grundläggande upplevelsen av livsvärlden. Den här formen av 

intervju liknar ett vanligt samtal men skiljer sig från det, eftersom det har ett bestämt fokus.  

 

Intervjuguiden (Bilaga 2) som jag följde under intervjuerna innehåller 12 frågor med 

följdfrågor. Intervjuguiden har utarbetats i syfte att svara på forskningsfrågorna och fokuserar 

på specifika frågor som leder intervjun i rätt riktning. Intervjuguiden är uppdelad i fem 

frågeområden och inleds med frågor om hur elevernas språkanvändning ser ut under 

skoldagen. Därefter följer frågor om funktionell tvåspråkighet, modersmålslärarens betydelse 

för kunskapsutvecklingen och modersmålsundervisning, läs- och skrivinlärning, bedömning 

av läs- och skrivutveckling och samverkan mellan olika professioner vid skolan. Vid 

oklarheter ställdes följfrågor. Intervjufrågorna som ställdes var utformade utifrån 

forskningsfrågorna.  

 

Frågorna var inte standardiserade utan det var viktigt att följdfrågorna följde respondentens 

tankar och inte en i förväg bestämd ordning. Vid en intervju ska respondenterna tillåtas att 

utveckla sina egna tankar och beskriva sina erfarenheter och uppfattningar. De svar som 

respondenterna ger är sanningsenliga utifrån den intervjuades perspektiv. Svaren kan dock 

påverkas av de ställda frågornas utformning och respondentens uppfattning.  

 

Frågeställningarna i syftet har besvarats av tolv pedagoger vid två sameskolor och dessa 

intervjuer utgör studiens empiriska material. Det empiriska materialet redovisas i form av 

utvalda citat, där Ip står för intervjuperson och numreringen för respondenten. 

 

Intervjun startades med att jag informerade respondenten om tillvägagångssättet, att jag spelar 

in samtalet och för fältanteckningar under samtalet. Sedan gick vi igenom de fyra 

huvudkraven i de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjun 

startades gjordes en provinspelning för att säkerställa att tekniken fungerade. Intervjuerna 

ägde rum enligt avtalad tid och samtliga samtal spelades in med en diktafon, efter 

respondenternas godkännande.  

 

Under samtalet förde jag fältanteckningar och efter samtalet skrevs en sammanfattning. 

Inspelningarna som gjordes med en diktafon var av god kvalitet och kunde användas i 

efterarbetet. Den beräknade tiden för ett samtal var ca en timme, men samtalen varierade 

mellan 30-55 minuter. Intervjuerna har genomförts på respondenternas arbetsplats. 

Intervjuguiden (bilaga 2) användes som stomme för samtalet och följfrågorna som ställdes 

utformades utifrån respondentens svar. Vid fråga 4 (se intervjuguide) förklarade jag för 

respondenterna vad orden additiv och subtraktiv står för och utifrån det svarade 

respondenterna. 
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3.4 Bearbetning och analysering av det insamlade materialet  

 

För att göra bearbetningen av data så korrekt och komplett som möjligt valde jag att använda 

mig av ljudinspelning med hjälp av en diktafon. Ljudinspelningen ger en permanent 

dokumentation av intervjun (Kvale 2009). Efter intervjun lyssnade jag på inspelningen med 

fältanteckningarna som stöd och skrev ner intervjun och det som uttalades på samiska 

översattes noggrant till svenska. Jag numrerade intervjuerna och samlade materialet under 

respektive skola. 

 

När jag sedan började bearbeta allt material som var inspelat lyssnade jag på dem ytterligare 

och gjorde anteckningar i förhållande till intervjuguiden och den tidigare nerskriften som jag 

hade gjort för varje intervju och för att sedan skriva en sammanfattning där de viktigaste 

elementen fanns bevarade. Jag kategoriserade det nedskrivna materialet genom att måla dem i 

tre olika färger utifrån forskningsfrågorna. Sammanfattningarna av intervjuerna delades in 

under forskningsfrågorna och urval av citaten gjordes utifrån den valda teoretiska ansatsen 

och frågeställningarna. 

 

3.5 Undersökningens giltighet och trovärdighet 

 

Studiens syfte vara att ta del av lärares tankar och erfarenheter om modersmålsundervisning, 

läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga elever vid två sameskolor och därför fanns en 

ambition att analysera, tolka och beskriva respondenternas svar på ett så tillförlitligt och 

giltigt sätt som möjligt. Mätinstrumentet kvalitativ intervjumetod som använts i denna studie 

har som ambition att ta del av lärares tankar och erfarenheter av det givna ämnet.  

 

Trovärdigheten i studien visas genom den relevans som den insamlade data har till syfte och 

frågeställningar. En kontinuerlig validering i alla faser av arbetet med studien gjordes vilket 

stärker trovärdigheten genom att jag under processens gång kontrollerat, ifrågasatt och med 

hjälp av den teoretiska ansatsen tolkat resultatet. Svaren som respondenterna givit har tolkats 

som sanningsenliga enligt deras perspektiv på ämnet. Genom att svaren kategoriserats under 

de tre forskningsfrågorna och med hjälp av den teoretiska ansatsen höjs studiens giltighet 

eftersom svaren tolkats utifrån dessa ramar. I linje med Dimenäs (2007) höjs reliabiliteten när 

samtalen spelas in vid intervjutillfället.  

 

Under arbetsgången har jag försökt att vara objektiv och bortse från mina tidigare kunskaper 

om verksamheterna. Eftersom jag är anställd vid en sameskola kan min roll som intervjuare 

vara färgad av tidigare kunskap och det kan medföra problematik kring tillförlitligheten. 

 

3.6 Etiska överväganden 

 

I denna studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska aspekter som Vetenskapsrådet (2002) 

förespråkar. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav, informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialietskravet och nyttjandekravet.  

Detta ska alltid beaktas vid utbildningsvetenskapliga forskningar och jag har tagit hänsyn till 

och utgått utifrån dessa när studien igångsattes.  

 

Missivbrevet (Bilaga 1) skickades ut en vecka innan intervjutillfällena till samtliga 

respondenter. I missivbrevet (bilaga 1) beskrivs de forskningsetiska aspekterna och en 

beskrivning om hur jag förhåller mig till dessa.  
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Intervjuerna startades med att vi gick igenom de fyra huvudkraven. Informationskravet om 

studiens syfte och samtyckeskravet som innebar ett frivilligt deltagande och möjligheten att 

avbryta intervjun när som helst. Med konfidentialitetskravet garanterades respondenternas 

anonymitet och de nämns inte vid namn, i vilken kommun och vilka skolor studien har utförts 

i och att antalet elever vid skolorna inte kommer att nämnas. Jag har döpt skolorna till A och 

B. Därmed anser jag mig uppfyllt konfidentialitetskravet. Jag informerade även 

respondenterna att materialet förstörs efter att undersökningen är klar för att uppfylla 

nyttjandekravet i enlighet med Vetenskapsrådet (2002). 

 

4 Resultat     
 

Resultatet redovisas som en sammanhängande berättelse och det finns tre syften med den 

relativt omfattande datamängden som presenteras i form av citat från intervjuerna. Det första 

är att ur ett vetenskapligt perspektiv viktigt att läsaren har möjlighet att ta del av resultatet och 

kunna kontrollera analysen. Det andra är att läsaren ska få en djupare förståelse för 

respondentens arbete och det tredje är att intervjuerna utgör studiens empiriska data. 

4.1 Elevernas språkanvändning och funktionell tvåspråkighet 

Resultatet visar att språkanvändningen på de undersökta skolorna ser olika ut. Språket som 

eleverna på skola A använder domineras av svenskan. En del av barnen som är tvåspråkiga 

talar båda språken, samiska och svenska. En av respondenterna anser att språket är bundet till 

person, vilket gör att de elever som talar samiska inte gör det med alla pedagoger och barn.  

 
Det är ett band som man har bundit en gång och det består. Har man börjat tala samiska en gång 

med en person så gör man den hela tiden. (Ip2 skola A) 

 

Respondenterna vid skola A berättar att de barn som talar samiska och svenska använder det 

samiska språket i de flesta sammanhang och det skiljer inte vilket ämnen eleven har. På skola 

A finns det två elever med finska som modersmål, men de talar inte finska i skolan. Skolan 

har inte kunnat under pågående läsår erbjuda undervisning i modersmålet finska, då det 

saknas lärare. Föregående läsår har eleverna fått undervisning i modersmålet finska. 

 
Kommunikationsspråket bland de flesta elever är svenska, men det finns elever som har sitt 

modersmål som kommunikationsspråk. Men det beror på vem dom kommunicerar med, språket 

är väldigt bundet till personer, lärare och elev, men Svenskan dominerar. (Ip 1 skola A) 

 

De elever som pratar samiska använder språket i de flesta sammanhang, det skiljer inte vilket 

ämne det är. De talar samiska även på svenska lektionerna. De elever som har finska som 

modersmål kommunicerar inte på sitt modersmål alls i skolan, i år har vi inge finska lärare 

heller. Vi har två elever med finska som modersmål. (Ip3 skola A) 

 

På skola B domineras språket av samiskan både bland elever och pedagoger. Några av 

eleverna vid skola B har ett skralt ordförråd i svenska och det samiska språket dominerar som 

talspråk för dem. De barnen behöver stöd i svenska språket. I de lägre årskurserna talar barnen 

mest samiska både på lektionstid och på rasterna. Ibland, oftast på rasterna, så kan 

respondenterna höra hur de mindre barnen tränar att prata svenska med varandra.  

 
På lektionstid domineras det samiska språket. På svenska lektionerna händer det att eleverna 

svarar och frågar på samiska. Ibland måste man förklara på samiska. Många av barnen har ett 

ganska skralt ordförråd på svenska. (Ip8 skola B) 

 

Ibland så hör man när dom mindre barnen tränar att prata svenska, på rasterna. (Ip7, skola B) 
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De äldre eleverna talar svenska på svenska lektionerna, men kan även både ställa frågor och 

svara på samiska. Kommunikationsspråket mellan eleverna är både samiska och svenska och 

oftast på rasterna är det leken som styr språket. Om barnen leker rollekar som inspireras av 

den samiska kulturen talar de oftast enbart samiska. Är det en rollek som inte är traditionellt 

bundet till det samiska talar de både svenska och samiska.  

 
Elevernas språk påverkas av vilken lek de leker, lekarna styr språket. Om barnen leker rengärde 

så talas det bara samiska. (Ip7 skola B) 

 

Eleverna pratar delvis svenska och samiska, ofta när de vill ha något förklarat så frågar de på 

samiska. Det förekommer att jag frågar på svenska och barnen svarar på samiska. (Ip9 skola B) 

 

Enligt läroplanens övergripande mål anges det att eleverna bör ha utvecklat en funktionell 

tvåspråkighet när de lämnar sameskolan. Det innebär att eleverna ska tala, läsa och skriva på 

svenska och samiska. Alla respondenter vid skola A har inte riktigt klart för sig vad 

funktionell tvåspråkighet står för. 
 

Först måste vi reda ut vad funktionell tvåspråkighet är, att tala ett vardagligt språk eller?  

Jag försöker tala med eleverna så att de får de vardagliga orden, varje morgon frågar jag hur de 

har sovit, om de har ätit frukost osv. för att de ska få de vardagliga orden, men jag får väldigt 

dålig respons. (Ip3 skola A) 

 

Jag försöker i min undervisning få de elever som har samiskan som ett andra språk att tala och 

lära sig språket, få ett ordförråd. Jag har mycket muntliga övningar och lekar och repeterar ofta 

så att de förvärvar språket och vågar börja tala. Att våga tala är ett stort steg att ta.(Ip1 skola A) 

 

Respondenterna vid skola A berättar att för många elever är skolan den enda samiska 

språkarenan. För de eleverna blir det samiska språket ett nytt språk att lära sig och 

respondenterna anser att de har ett stort ansvar att eleverna får höra språket och att utveckla 

det samiska språket. 
 

Språket hörs och syns inte i samhället, det enda som finns är en enda tidning…(Ip 2 skola A) 

 

Det hänger jätte mycket på oss lärare, så att barnen får höra språket. Vi har ett enormt ansvar. Vi 

i skolan ska ge språket och det vet vi alla att skolan inte kan ensam ge ett funktionellt språk till 

barnen. Vi ger och gör så mycket vi kan. (Ip1 skola A) 

 

Eleverna vid skola B har ett levande språk då de hör språket i sin omgivning och det är en 

naturlig del i deras vardag, enligt respondenterna. Eleverna har en stark identitet och är trygga 

med sin kulturella bakgrund, anser respondenterna vid skola B. Respondenterna berättar att 

samtliga elever är funktionellt tvåspråkiga när de avslutar sameskolan. 
 

I våra elevers vardag hörs samiska språket, det är levande. Det är ett fåtal som inte har språket. 

De är trygga med sin kultur, språk och har en stark identitet. (Ip10 skola B) 

 

Eleverna är funktionellt tvåspråkiga när de avslutar sameskolan i år 6. (Ip 8 skola B) 
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4.2 Modersmålsundervisning 

 
På båda skolorna anser respondenterna att modersmålsundervisningens betydelse i en 

minoritetsspråkig skola är väldigt stort. De lärare som bedriver modersmålsundervisning har 

inte adekvat utbildning för det arbete som de utför, berättar respondenterna vid skolorna. Utan 

samtliga pedagoger har en grundskollärar- eller förskollärarexamen. 

 
Utan modersmålslärare hade skolan varit fjättrad. De har en enorm betydelse just för 

sameskolan. Mycket hänger på dem och deras undervisning. De är ju de som kan läsa, skriva 

och tala. Jag kan tala men jag kan inte lära eleverna att läsa och skriva på samiska. (Ip3 skola A) 

 

Eleverna gagnas av modersmålsundervisningen för att de vet att deras språk duger till att lära sig 

att läsa och skriva i skolan. De behöver inte bli analfabeter på deras eget modersmål. Mitt språk 

duger. Eleverna vet om det till exempel är So så kan de fråga på samiska och få förklaring på 

samiska. (Ip 1 skola A) 

 

Flertalet av respondenterna vid skolorna talar samiska men de anser att modersmålslärarna har 

ett stort ansvar över elevernas utveckling i modersmålet främst när de gäller läs- och 

skrivutveckling. 

 
Modersmålslärarens betydelse är jätte stort på en sameskola. De är ju de som undervisar i 

språket, fast alla talar samiska så är det modersmålsläraren som gör grovjobbet. (Ip 6 skola B) 

 

För att en elev ska kunna utvecklas i andra språk krävs det att de utvecklas i sitt första språk, och 

då är modersmålslärarens arbete oersättlig. (Ip 7 skola B) 

 

Enligt respondenterna är det är viktigt att få en utveckling i sitt första språk för att kunna 

utvecklas i sitt andra språk. En respondent menar att det inte är direkt mätbart hur viktig 

modersmålsundervisningen är, men eleverna blir trygga och får en stark identitet när de får 

utveckla sitt eget språk och sina egna traditioner.  

 
Det är så viktigt att eleverna känner att deras språk duger och tryggheten att veta att mitt språk 

och min bakgrund duger. Det är ju en del av identiteten. Språket måste ju ha betydelse för hela 

ens hälsa. (Ip 4 skola A) 

 

Att växa upp med tvåspråk öppnar ju upp för en helt ny värld, det gagnar all undervisning på alla 

sätt. Det mätbara visas väl i framtiden hur det nått kunskapsutvecklingen. Det är lättare att lära 

sig fler nya språk när du har grund i olika språk. (Ip 5 skola A) 

  

Sameskolorna har en egen läroplan och för att gynna minoritets elevers identitetsskapande 

och språkutveckling finns det möjlighet för eleverna att delta vid s k  kulturdagar. Under 

dessa dagar har eleven möjlighet att följa och vara delaktig vid föräldrars traditionella arbeten 

under skoltid.  

 
Eleverna kan använda sitt eget språk i andra arenor än bara skolan. Eleverna hör samiska språket 

utanför skolan, ute i samhället. (Ip 10 skola B) 

 

De flesta elever deltar vid föräldrarnas traditionella arbeten, det är en del av 

modersmålsundervisningen. Kulturdagarna används faktiskt flitigt (Ip 11 skola B). 

  

Respondenterna vid båda skolorna anser att det är en stor brist på samiska läromedel och 

bedömningsmaterial, vilket försvårar undervisningen en hel del. Respondenterna känner en 

viss besvikelse över myndighetens bristande intresse för utarbetande av material som behövs 

vid språkinlärning. Respondenterna anser att det tar mycket av deras tid att tillverka 

läromedel, tid som hade kunnat tillägnas till elevernas språkutveckling.  
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Det finns ju inge läromedel på samiska, vi måste tillverka det mesta själva och det är 

tidskrävande. Den tiden hade man kunnat tillägnas eleverna. Myndigheterna har inte lagt ner tid 

och pengar på att tillverka bedömningsmaterial, det finns ju inte ens nationella prov på samiska. 

(Ip4 skola A) 

 

Det finns väldigt lite material på samiska, de läseböcker som finns har eleverna läst hundra 

gånger och baxnar när man ger förslaget om att de ska läsa boken. (Ip 3 skola A) 

 

Vid skola B anser respondenterna att arbetssättet på skolan främjar elevernas språkutveckling. 

Att arbeta med olika teman för språkinlärningen anses vara en lyckad metod. Skolan arbetar 

mycket med språket och undervisningen planeras i olika teman med ord som inte används 

vardagligt. De elever som inte har språket levande i hemmet, har fått del av det i 

förskoleverksamheten. Elevernas attityd till språkanvändningen är positivt och de anser att det 

är viktigt att utvecklas språkligt, enligt respondenterna vid att skola B. 

 
Pedagogiken på skolan främjar språkutvecklingen, vi jobbar mycket med själva språket. Det är 

inte bara det alldagliga språket, utan barnen får ta del av ord som inte används alldagligt. Vid  

t ex att torka renskinn, så får eleverna ta del av orden innan, under arbetsprocessen och sen vid 

efterarbetet. Vi försöker verkligen att visa att vårt språk är viktigt och duger. Och det vikigaste 

att alltid komma ihåg vad en sameskola ska stå för och varför har vi sameskolor. En stor sak är 

för språkbevarandet. Det värsta är ju att det inte finns läromedel utan man måste göra allting 

själv. (Ip 9 skola B). 

 

Resultatet visar att när eleverna hör språket i sin omgivning och upplever dess värde är en 

faktor som främjar språkutvecklingen. Studien visar att samtliga lärare vid skola B talar 

samiska och modersmålsläraren undervisar enbart i modersmålet och konverserar med barnen 

bara på modersmålet. Respondenterna vid skola B berättar att de flesta av eleverna har det 

samiska språket i sin omgivning och språket dominerar i skolan. Undervisningen är additiv 

och eleverna utvecklas i både samiska och svenska. Samiska språket utvecklas parallellt med 

svenska språket för de elever som har samiskan som modersmål. De elever som inte har lika 

starkt samisktspråk, utvecklar sitt språk men inte i samma utsträckning som svenskan. 
 

Barnen som har samiska som modersmål, utvecklar bägge språken. De talar, läser och skriver på 

bägge språken. Dom barnen som inte har samiska språket så starkt utvecklar sitt språk, men 

givetvis inte i samma utsträckning som svenskan. Att bara höra samiskan i skolan räcker inte. 

(Ip 8 skola). 

 

Resultatet visar att förutsättningarna skiljer sig för skolorna. Undervisningen på skola A är 

subtraktiv vare sig respondenterna vill det eller inte. De bär på känslan som en av 

respondenterna utryckte det ”att de sitter i en rävsax”.  

 
Verkligheten är sådan, vare sig man vill det eller inte. Tittar man på de nationella kraven så 

krävs det goda kunskaper i svenska för att nå måluppfyllelsen. Nationella proven är utarbetade 

på svenska. Matten är ju ett ämne som man hade kunnat arbeta mycket mer på samiska, men så 

vet man att nationella proven kommer så ska eleverna kunna matematiska begrepp på svenska. 

Vi sitter som i rävsax på nå sätt. (Ip 4 skola A) 

 

Respondenterna vid skola A menar att kraven på skolan utifrån de nationella styrdokumenten 

och läromedlen som finns tillhanda styr skolans undervisningsspråk, samtidigt som kraven är 

att eleverna ska bli funktionellt tvåspråkiga. De flesta elever som börjar skolan har inte det 

samiska språket, och hör inte språket i sin omgivning och det blir ett nytt språk för dem att 

lära sig.  
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Allt material i alla ämnen är skrivna på svenska, majoritetsspråket. I alla ämnen är materialet på 

svenska. Självklart blir modersmålsundervisningen subtraktiv. Samiska språket är alltid i 

underläge och elevernas modersmål utvecklas inte lika mycket som svenska språket. 

(Ip 2 skola A) 

 

I ämnet matematik är det ju matematik eleverna ska lära sig och inte samiskan. Nationella 

proven är ju på svenska och det är matematik kunskapen som man tittar på. I samiska språket 

finns det inget nationellt prov, vad har det för värde då. Jag frågar igen vad har det för värde? Vi 

kan säga så här våra myndigheter sätter inget värde på att utarbeta ett nationellt prov för 

samiskan. (Ip 6 skola A) 

 

4.2.1 Studiehandledning och svenska som andra språk 
 

Studiens resultat visar att eleverna får studiehandledning men respondenterna använder inte 

begreppet. Trots det så berättar respondenterna att samtliga elever vid skola A och B får 

studiehandledning i form av förförståelse till faktatexter som arbetet ska kretsa kring. Man går 

igenom svåra ord och pratar om textinnehållet på elevernas eget språk. De elever som 

ytterligare behöver stöd i förståelse får enskild hjälp.  

 
Inför nya arbetsområden så får samtliga elever förförståelse av texten. Vi går igenom svåra ord, 

vi tittar på bilderna, läser rubriker och diskuterar textinnehållet. Sen har vi några barn som 

behöver ytterligare hjälp. (Ip 8 skola B) 

 

Barnen som inte förstår säger oftast ifrån och vill ha hjälp. Alla i klassen får förförståelse till 

svårare texter, men oftast så är inte texterna så svåra. Det är inte så svåra ord. (Ip 2 skola A) 

 

4.3 Att skriva och läsa 

 
En av respondenterna vid skola A berättar att de elever som har det samiska språket, behöver 

mycket träning i att läsa och skriva för att utvecklas språkligt och de elever som inte har 

språket måste i första hand få ett ordförråd så att de kan tala. Respondenterna vid skola A är 

överens om att det hänger på dem om eleverna får höra språket eller inte. Problemet på skolan 

är enligt respondenterna att det finns alldeles för lite läromedel på samiska. Det finns varken 

faktatexter eller skönlitterära texter i den utsträckning som krävs för läs- och skrivutveckling.  

 
Jag lägger mycket tid på att eleverna får skriva och läsa för att öka sitt ordförråd. De större 

barnen har givetvis mer krav på sig än de yngre barnen. I läroplan står det att barnen ska även 

kunna läsa på sitt modersmål olika texter, men när det inte finns. De faktatexter som finns på 

samiska är skrivna för vuxna människor och barn förstår inte hela innehållet och inte alla vuxna 

heller. Jag har tänkt att vi, jag och eleverna, måste själva skriva faktatexter som är på deras nivå. 

(Ip1 skola A). 

 

Samiska språket finns inte, syns inte och hörs inte. För en del barn hör samiska bara när läraren 

pratar. I samhället finns inte språket, finns inga tidningar, tv-program. Det är bara i skolan som 

de hör språket. (Ip 4 skola A) 

 

En respondent vid skola A berättar att föregående läsår påbörjades läsinlärningen på både 

modersmålet och svenska. Eleverna undervisades parallellt. I gruppen var det många elever 

som hade samiskan som det starkaste språket och några elever hade svenskan som det 

starkaste språket. Respondenten berättar att de eleverna som hade samiska som modersmål 

utvecklades snabbare i svenska språket än vice versa. De elever som hade svenska som 

starkaste språket utvecklades också i samiska språket fast inte lika mycket och lika fort.  

 
I den gruppen var det många som hade samiska som modersmål och var deras starkaste språk. 

Så jag undervisade läsinlärningen på båda språken. Eleverna fick lära sig samiska och svenska 

bokstäver samtidigt. De barnen som hade ett starkt modersmål har utvecklats i svenska och dom 
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barn som inte hade modersmålet så starkt har faktiskt utvecklats i det. Svenskan har ju stärkts 

mer för dom som har samiskan. Jag ser ju att dom andra också har också utvecklats och förstår 

mycket mer idag än tidigare, men inte lika mycket som andra gruppen som utvecklats i 

svenskan. Det är ju för att svenska är majoritetsspråket i samhället och här, det brister i 

läromedel som lämpar sig för vår dialekt. Så det är svårt att undervisa samiska. Det känns att 

man jobbar i motvind med samiska språket. (Ip 5 skola A) 

 

En annan respondent vid skola A berättar att läsinlärningen under pågående läsåret är på 

svenska, mycket på grund av att det inte finns samiskmaterial som är lämplig för den 

elevgruppen. Det material som finns på samiska är för svår för de eleverna med ett svagare 

språk. 

 
Svårigheten är att det inte finns så bra samiska material som det finns på svenska. Det halkar 

efter på nå vis. Jag måste köra läsinlärningen på svenska för att samiska materialet inte finns på 

elevernas nivå, det blir för svårt. För att försöka få eleverna ska bli funktionellt tvåspråkig måste 

man använda alla input, skriva, prata och våga prata. (Ip 4 skola A) 

 

I svenska läser vi i flera olika genrer, mycket ordträning, lära sig att läsa olika slags texter. Att 

tala om olika saker. I svenskan är det inte så stora problem. Det finns väldigt mycket material 

och språket finns runt barnen. (Ip3 skola A) 

 

Läsinlärningen vid skola B påbörjas på både samiska och svenska, ungefär hälften av tiden på 

svenska och andra hälften på samiska, berättar en av respondenterna. Eleverna får bekanta sig 

med både svenska och samiska skriftspråket parallellt. 

 
Eleverna lär sig att läsa på båda språken samtidigt, ungefär halva tiden samiska och andra halvan 

svenska. Mycket rim och ramsor, högläsning. (Ip 6 skola B) 

 

För att utveckla elevernas läs och skrivkunnighet i samiskan arbetar skola B mycket med 

ordkunskap, enligt respondenterna. Respondenterna berättar att de arbetar oftast med olika 

teman för att utveckla språket. Först presenteras de nya orden, sedan får eleverna använda 

dem på olika sätt. Det kan vara praktiska arbeten som dokumenteras med bilder. Dessa bilder 

eller fotografier används till efterarbetningen.  Med de mindre barnen används LTG metoden 

(Läsning på talets grund). 

 
Oftast arbetar vi med olika teman med de större barnen som kan läsa och skriva, först så 

presenterar jag orden för barnen och sedan får de arbeta med dem på olika sätt. Vid praktiska 

traditionella arbeten dokumenteras arbetet och orden repeteras. Bilderna används efteråt för 

efterarbete med repetition av orden. Jag repeterar mycket så att orden befästs. Eleverna får 

arbeta med olika slags texter. Med dom mindre som inte är hejare ännu på att läsa och skriva kör 

jag mycket med LTG-metoden. (Ip 7 skola B) 

 

Vidare så berättar respondenterna vid skola B att eleverna har ett skralare ordförråd i svenska 

och de planerar undervisningen så att elevernas ordförråd och förståelse för det svenska 

språket utvecklas, samtidigt som man arbetar mycket med att utveckla modersmålet. Med de 

större barnen berättar respondenterna att de arbetar ofta med olika genrer i båda att läsa och 

skriva. Det kan vara en period på några veckor som man jobbar väldigt intensivt med läsning 

och läsförståelse. Eleverna blandas i smågrupper och arbetar med en gemensam text. Innan 

läsning har de fått förförståelse av texten. Det förekommer även att svenska och So arbetar 

med samma tema.  

 
Vi läser och skriver i olika genrer, vi jobbar mycket med ordkunskap/ordförståelse. De här 

eleverna har ett skralare ordförråd i svenska och behöver mycket ordträning. En del av eleverna 

har ett ytflyt i svenskan, det kan prata om vardagliga saker. Den här terminen har vi skrivit 

mycket, förra terminen arbetade vi mycket med läsförståelse. Eleverna var i blandade grupper 
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och läste och diskuterade textinnehållet. Innan textläsningen fick eleverna förförståelse, vi 

tittade på bilderna och rubrikerna och diskuterade vad texten kan handla om. (Ip 10 skola B). 

 

4.3.1 Läs- och skrivsvårigheter 

 

Respondenterna på skola A är överens om att det är lättare att upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi på svenska än på samiska. De anser att läs- och skrivsvårigheter 

märks snabbare om eleven inte är tvåspråkig. 

  
Eleverna börja läsningen och skrivningen på svenska och det är där man ser om det är 

svårigheter. (Ip 5 skola A) 

 

Är eleven tvåspråkig är det lätt att man blir tolerant och tänker att det är frågan om 

språktillägnandet i det svenska språket, menar en respondent. Elevernas läs- och 

skrivutveckling följs upp av undervisande lärare som själv utarbetat ett sätt eller instrument 

som används. Respondenterna anser att vid läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att få 

föräldrarna med sig, så att barnet tränar läsningen hemma också. Arbetslaget utreder och 

planerar in åtgärderna själva. 

 
Läsningen måste nötas in både på skolan och hemma. Nöta, nöta tills det kommer igång. 

Läsningen är aldrig klart måste alltid tränas. Då tränar vi på svenska och samiskan prioriteras 

inte. (Ip 3 skola A) 

 

Vi har aldrig pratat om att träna på båda språken, men jag funderar forskning säger att man ska 

börja med läsinlärningen på barnets starkaste språk. (Ip1 skola A) 

 

Respondenterna vid skola B anser att man märker läs- och skrivsvårigheter/dyslexi på båda 

språken, har en elev läs- och skrivsvårigheter märks det i båda språken. Har en elev 

fonologisk medvetenhet så kan denne läsa oavsett språk. Svårigheterna visar sig i båda 

språken, även på de mindre barnen trots att de har ett starkare modersmål. De använder 

materialet God läsutveckling i ämnet svenska och ser var eleven befinner sig i sin 

läsutveckling. 

 
Det syns då på båda språken. Har man svårt med att läsa och skriva så märks det i bägge 

språken. (Ip 8 skola B) 

 

Har man fonologiskmedvetenhet, så kan man läsa och skriva i båda språken oavsett om man 

förstår det eller inte. Jag använder God läsutvecklings materialet för att se var det brister. (Ip 9 

skola B) 

 

4.3.2 Bedömning i läsning och skrivning 

 
Respondenterna vid både skola A och B anser att bedöma elevernas läs- och skrivutveckling i 

samiska är svårt, då det inte finns tillgång till bedömningsinstrument. Bedömningen kan bli 

väldigt missvisande och godtycklig då gruppen blir normen, anser en respondent vid skola A.  

 
Att bedöma i samiska är svårt. Vad betyder det att skriva en enkel text? Förra året satt jag och en 

annan pedagog och tittade på elevtexter. Jag tyckte att det såg bra ut och den andra läraren tyckte 

inte det. Vad ska vi följa, det får ju inte bli godtyckligt. Jag är helt utan instrument.  

Vad är normen? Är det vår, min lilla grupp? Jag har lånat kriterier från Norge som jag brukar 

titta på.(Ip 1 skola A) 

 

Om det är den gruppen som är normen så kan ju normen bli helt felaktig. (Ip 4 skola A) 
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I ämnet svenska finns det bedömningsmaterial, men skola A har inte fått tillgång till dessa. 

Skola B använder ett screeningsmaterial och screenar eleverna vid höstterminens start. Utifrån 

analysen planerar de hur de ska arbeta för fortsatt utveckling. En respondent vid skola A 

ifrågasätter likvärdigheten i skolorna då förutsättningarna ser väldigt olika ut. 

 
Det ska vara en likvärdig skola, men jag ifrågasätter. Det är ganska godtyckligt och beroende på 

vem som undervisar. Vi har inga direkta instrument i svenskan heller, fast kommunen följer 

vissa prov. Nationella proven har vi ju och Skolverkets Språket lyfter följer vi ju och nationella 

proven. Eleverna har inga problem med måluppfyllelsen i svenskan.”(Ip 4 skola A) 

 

När vi ska bedöma i svenska använder vi bl a DLS screeningsmaterial och God läsutveckling. Vi 

screenar alla elever på hösten för att se hur man ska fortsätta jobba (Ip 9 skola B) 

 

Respondenterna vid båda skolorna är överens om att de behöver screeningsmaterial även i 

samiskan för att lättare se på vilken nivå eleverna befinner sig och var åtgärderna ska sättas in. 

 
I samiska finns det inte bedömning material. Det är ganska svårt att sätta fingret på vad som 

felar (Ip 8 skola B). 

 

Likvärdig skola heter det, men det är det ju inte. (Ip 4 skola A) 

 

4.4 Samverkan   

 
Enligt skola A:s respondenter tillåter inte organisationen samarbete då avsaknaden av tid är 

stort.  

 
Vi samarbetar inte, varifrån ska vi få den tiden? (Ip5 skola A) 

 

Vi samarbetar och planerar inte ihop. Alla vi sitter med våra egna planeringar. (Ip4 skola A) 

 

En av respondenterna har vilja och ett behov tycks finnas. En annan av respondenterna 

nämner att hon har ett samarbete med modersmålslärare från andra skolor. Då avstånden är 

långa sker kontakten via telefon eller via nätet.  

 
Jag har ingen att prata med, och vill man prata så finns det inge tid. Tänk vad roligt det skulle 

vara att sitta och diskutera sitt ämne med en annan lärare. Få nya tips och idéer. (Ip 3 skola A) 

 

Jag arbetar ihop med andra modersmålslärare vid andra skolor. Vi har telefonkontakt och 

diskuterar ganska ofta om modersmålsundervisningen och arbetet kring det. Vi planerar 

gemensamt och diskuterar. (Ip 1 skola A) 

 

Samtliga respondenter har en grundskollärartjänst och i organisationen finns inga 

specialpedagoger eller speciallärare. Skola A köper in tjänster av en utomstående 

specialpedagog. 
 

I år ska vi få hjälp av en specialpedagog som kan hjälpa oss att hitta eleverna som har 

svårigheter. Vi måste klara det själv. Specialpedagog tjänsten ska vi köpa in 1 timme i veckan är 

det tänkt och i år ska specialpedagogen arbeta med eleverna också. (Ip 4 skola A) 

 

Respondenterna vid skola B anser att samarbetet är viktigt för att kunna hjälpas åt med 

barnens kunskapsutveckling. En respondent anser att de hade kunnat arbeta ännu mera med 

ämnesintegrering för elevernas kunskapsutveckling. Enligt respondenterna på skola B 

förekommer samarbete bl a i form av ämnesintegrering, gemensam planering vid temaarbete, 

gemensam strategi för matematik- och svenskundervisning. 
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Vi diskuterar och planerar gemensamt strategierna för elevernas kunskapsutveckling, som nu har 

vi pratat om hur vi ska undervisa i subtraktion. (Ip 9 skola B) 

 

Vi borde jobba ännu mera ämnesintegrerat för att befästa kunskaperna hos eleverna. 

(Ip 7 skola B) 

 

Respondenterna berättar att den kommunala elevhälsan och skolan har ett regelbundet 

elevvårdsarbete. De får hjälp av elevhälsan i form av handledning, råd och stöd. 

 
Vi försöker hjälpas åt med elever som har jobbigt. X bistår vid hjälp med pedagogisk 

kartläggning och upprättande av åtgärdsprogram. X sitter också med vid utvecklingssamtal med 

elever som har det jobbigt. Det finns ju inge samisktalande med specialkompetens idag. Vi har 

ju också elever med svårigheter. (Ip 10 skola B) 

 

5 Diskussion 
 

Följande kapitel inleds med en diskussion där slutsatserna kring resultatet görs. Studiens 

forskningsfrågor utgör rubrikerna i diskussionsavsnitten. Det inleds med diskussionen kring 

vilka faktorer som främjar eller hindrar elevens utveckling av sitt första och andra språk, som 

följs av rubriken hur skolorna arbetar med modersmålsundervisningen, läs- och 

skrivutvecklingen. Vidare diskuteras vilken betydelse samverkan mellan specialpedagoger, 

modersmålslärare och klasslärare har kring arbetet med flerspråkiga elevers läs- och 

skrivutveckling. Det följs av en diskussion kring metodvalet. I diskussionen gör jag 

kopplingar till den forskning som jag tagit del av och analyserar utifrån det. Det avslutande 

kapitlet kallar jag för slutsatser. 

 

5.1 Vilka faktorer främjar/hindrar elevernas utveckling av sitt första respektive 

andraspråk?  
 

Studiens resultat visar att ur ett sociokulturellt perspektiv har eleverna vid de två 

sameskolorna olika miljöer och utgångspunkter som påverkans faktorer för utveckling av det 

samiska språket. Eleverna vid skola B hör språket i skolan och utanför skolan, för dem finns 

fler språkliga arenor än för eleverna vid skola A. Resultat visar också att för många elever är 

skolan den enda samiska språkarenan, vilket är ett hinder för deras språkutveckling. Många av 

eleverna vid skola A hör inte samiska språket i sin omgivning, varken i samhället eller i 

massmedia. Skolverkets utredning (2005) visar att det oftast inte finns kvar några enspråkiga 

talare av minoritetsspråket, utan man är antingen tvåspråkig eller enspråkig i 

majoritetsspråket. Ett av sameskolans uppdrag är enligt läroplan (SKOLFS 2010:251) att 

samtliga elever ska vara funktionellt tvåspråkiga efter genomgången sameskola. Det är ett 

uppdrag som kan vara svårt enligt studiens resultat att uppfylla om endast skolan är den 

samiska språkarenan för eleven. 

 

Skola B: s arbete med den samiska språkutvecklingen utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

med sociala, situerade och kreativa lärandetillfällen, vilket främjar elevernas språkutveckling 

enligt resultatet och i linje med forskning (Cummins, 2005). Skolan arbetar med olika 

traditionella teman och involverar då familj och släkt att delta i aktiviteterna. Enligt 

respondenterna görs arbetet bl a för att visa att de samiska traditionella arbetena och det egna 

språket har ett värde och att elevernas kunskaper och erfarenheter tas tillvara och det stärker 

deras identitet. Vid dessa temaarbeten får eleverna ta del av ord och begrepp som inte används 

vardagligt. Eleverna får möjlighet att utveckla sitt modersmål samtidigt som de utvecklar och 

lär sig sitt andraspråk, majoritetsspråket svenska. 
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Studiens resultat bekräftar att när lärandet utgår från sociala, situerade och kreativa 

lärandetillfällen så ger det bästa resultaten gällande elevers språkutveckling. Vidare visar 

resultatet att undervisningen vid skola B är additiv och eleverna ges möjligheter att utveckla 

sitt modersmål parallellt med det svenska språket, vilket stöds även av Özerks (1998) tre 

centrala villkor för additiv tvåspråkighet. Det första är en sociologisk betingelse där närmiljö 

och samhället stöder en tvåspråkig uppväxt. Det andra är det språkpedagogiska, huruvida 

barnet ges en samordnad undervisning i både sitt första och andraspråk med målsättningen 

tvåspråkighet. Det tredje är det pedagogiska, hur skolan organiserar undervisningen så att 

tvåspråkiga elever ges möjlighet till ämnesförståelse och kunskapsutveckling.  

 

Med ett subtraktivt språktillägnande utvecklas det andraspråket på bekostnad av förstaspråket 

som inte utvecklas och främjas, enligt Özerk (1998). I en skolkontext så innebär en subtraktiv 

språkinlärning att minoritetsspråkseleverna inte får språkundervisning i och på två språk, utan 

bara i och på majoritetsspråket. Resultatet visar att undervisningen på skola A är subtraktiv 

vare sig pedagogerna vill det eller inte. De elever som har samiska som sitt starkaste språk får 

undervisningen till stor del på svenska. De flesta av eleverna vid skolan A möter inte samiska 

språket i sin omgivning och språket blir ett nytt språk att lära sig visar studiens resultat.  

 

Enligt studiens resultat så får de elever som har svårt med tillägnandet av det svenska språket 

SvA undervisning och studiehandledning. Respondenterna vid bägge skolorna berättar att 

samtliga elever får förförståelse till faktatexter som arbetet ska kretsa kring. Man går igenom 

svåra ord som eleverna inte förstår och pratar om textinnehållet på elevens språk.  

Respondenterna använder inte begreppen studiehandledning och SvA undervisning när de 

beskriver arbetsgången. En reflektion är att respondenterna inte har adekvat utbildning för det 

arbete som de utför och medför okunskap om förfarandet, vilket kan vara ett hinder i 

kunskapsutvecklingsprocessen. 

 

5.2 Hur arbetar skolorna med modersmåls-, läs- och skrivundervisningen? 

 

Enligt studiens resultat ser modersmålsundervisningen på skolorna olika ut och har olika 

syften. Det är få elever som talar samiska vid skola A och för många av eleverna är skolan 

den enda samiska språkarenan. För de flesta eleverna vid skola A är samiskan 

nyspråksinlärning och undervisningens syfte är att få eleverna till talare av det samiska 

språket. Respondenterna vid skola A lär eleverna samiska vardagsbegrepp och de är medvetna 

om att det hänger på dem om eleverna får höra språket eller inte och det ställer oerhört stora 

krav på pedagogerna och är en utmaning för skolan.  

 

Vidare visar resultatet att eleverna vid skola B använder samiska språket även utanför skolan. 

För att utveckla språket ytterligare arbetar man utifrån sociala, situerade och kreativa 

lärandetillfällen med olika teman och ämnesintegrerat. Att planera undervisningen utifrån 

elevernas vardagliga erfarenheter stärker känslan att jag och mitt duger. Elevens språk, 

erfarenheter och kultur måste vara en del av undervisningen för att främja flerspråkiga elevers 

kunskapsutveckling. Detta i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv där mänskligt 

tänkande och handlande är situerade i sociala kontexter. Eleverna handlar utifrån de egna 

kunskaperna och erfarenheterna och av vad man medvetet och omedvetet uppfattar 

omgivningens krav, tillåtelse eller möjlighet (Säljö, 2000). Resultatet visar också att en viktig 

faktor som främjar modersmålet är att eleverna har språket levande i sin omgivning. De flesta 

av eleverna vid skola B hör det samiska språket hemma och använder det till vardags. En del 

av dem har inte språket levande hemma, men har fått del av det i förskoleverksamheten.  
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För att flerspråkiga barn ska utveckla sin kulturella identitet och sin självkänsla är det viktigt 

att språket och erfarenheterna som barnet har värderas och tas tillvara. Betydelsen av 

modersmålet för andraspråksinlärningen har en positiv och avgörande roll för tvåspråkiga 

elevers andraspråksutveckling och skolframgångar enligt Cummins (1991) och Skolverket 

(2008).  

Ofta är syftet med modersmålsundervisningen internationellt att eleverna ska bli talare av 

majoritetsspråket, enligt Berens, Kovelman och Petitto (2013). Ett av syftena med en 

sameskola är att eleverna ska bli funktionellt tvåspråkiga i samiska och svenska. Samiska barn 

har rätt att utbildas vid en sameskola (år 1-6) och efter genomgången sameskola har de rätt till 

samiskintegrering med samiska som språkval (Skolverket, 2011). 

 

Utbildningen vid en sameskola ska ske på samiska och svenska i enlighet med 

minoritetsspråkslagen och skollagen, det samiska språket ska främjas och utvecklas 

(Skolverket, 2011). Minoritetsspråkslagen stödjer elevernas rätt till utbildning på sitt eget 

språk, men det finns fortfarande praktiska problem visar studiens resultat. För det första så 

saknas det läromedel, diagnos och screeningsmaterial. För det andra visar även studien att 

pedagogerna saknar adekvat utbildning för modersmålsundervisning. Studiens resultat visar 

att de faktorer som hindrar att undervisningen är additiv är till stor del en myndighetsfråga. 

Resultatet visar att bristen på läromedel tar både tid och energi vid utarbetande av materialet 

och den tiden hade kunnat läggas på elevernas språkutveckling anser respondenterna vid 

bägge skolorna. Resultatet visar också att läromedlet styr till viss del på vilket språk 

läsinlärningen påbörjas. Det här är viktiga åtgärder för att underlätta undervisningen vid en 

sameskola och för att stärka betydelsen av en minoritetsspråkig skola anser respondenterna.  

 

Eleverna vid skola B har ett skralare ordförråd i svenska och respondenterna berättar att de 

planerar undervisningen så att elevernas ordförråd och förståelse för det svenska språket 

utvecklas, med andra ord så bedriver de svenska som andraspråkundervisning. Enligt Thomas 

och Colliers (2002) når elever som har undervisats parallellt på båda sina språk bättre resultat 

än enspråkiga elever. Thomas och Collier menar att de når även bättre resultat än tvåspråkiga 

elever som får mer begränsad undervisning på modersmålet. Hur skolan konstruerar 

kontexten där eleverna befinner sig är av stor vikt vid språktillägnandet i både minoritets- och 

majoritetsspråket, menar Bøyesen (2006). En reflektion är att modersmålslärarna som arbetar 

med flerspråkiga barn på sameskolorna saknar adekvat utbildning och det kan vara en av 

orsakerna till att språkutvecklingen inte är det mest optimala speciellt för de elever som har 

färre språkliga arenor och fler semitalare.  

 

Enligt respondenterna påbörjas läs- och skrivinlärningen vid skola B med två olika språk, 

samiska och svenska, eleverna undervisas parallellt i båda språken. Den undervisningsmodell 

som skola B använder är enligt Berens, Kovelman och Petitto (2013) det mest optimala för att 

uppnå funktionell tvåspråkighet. Men Hedman (2009) påpekar däremot att man brukar 

rekommendera att läsinlärningen ska ske på barnets starkaste språk, vilket logiskt är barnets 

första språk. Utgångspunkten för det är att läsinlärningen ska bygga på det språk som barnet 

behärskar muntligt. Studien visar inte vilka läs- och skrivsvårigheter som förekommer bland 

eleverna vid skola B, men tanken väcks givetvis eftersom i ett flerspråkigt perspektiv är det 

viktigt att veta vad som kännetecknar ortografin i förstaspråket hos eleven och vilka 

läsfärdigheter som kan överföras från modersmålet till svenska. Tidigare forskning menar att 

en välutvecklad syntaktisk och lexikal förmåga i förstaspråket har positiv inverkan vid 

tillägnandet av ett skriftspråk på andra språket. Om läsförmågan utvecklats på barnets 

förstaspråk är läsning på det andraspråket lättare än vice versa hävdar Cummins (2000).  
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Studiens resultat visar att läsinlärningen vid skola A påbörjas med majoritetsspråket svenska, 

då de flesta elever har svenska som modersmål men dock inte allihop. Respondenterna 

berättar att läromedlet styr till en viss del vilket språk man påbörjar läsinlärningen med och de 

elever som har samiska som modersmål gynnas inte av det läsinlärningsprogrammet.  

 

5.3 Vilken betydelse har samverkan mellan skolans olika professioner kring arbetet med 

flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling?  

 

Studien visar att på skola B förekommer samarbete bl a i form av ämnesintegrering, 

gemensam planering vid temaarbete, en gemensam strategi för elevernas kunskaps-, läs- och 

skrivutveckling. De resulterar i att samtliga elever når funktionell tvåspråkighet efter 

genomgången sameskola, enligt respondenterna. Skolan har även ett regelbundet samarbete 

med elevhälsan, som handleder och råder dem. Att en elev med ett annat modersmål än 

svenska får undervisning på sitt eget språk och utifrån sina egna erfarenheter och bakgrund, 

skapar en trygg individ som kan om förutsättningarna finns utvecklas i både sitt första och 

andra språk. Hur skolan organiserar utbildningen har stor betydelse i elevernas 

kunskapsinhämtning och måluppfyllelse. Samverkan mellan skolans olika professionella 

kategorier stödjer elevernas måluppfyllelse (Skolverket, 2010). Att ge eleverna 

förutsättningarna att nå måluppfyllelsen kan ses som en självklarhet, men är mer komplicerat 

när eleverna har ett annat modersmål än svenska. Samverkan mellan skolans olika 

professioner ökar elevers måluppfyllelse då fler har ansvar över elevens kunskapsutveckling, 

anser respondenterna vid skola B och detta i linje med tidigare forskning (Hyltestam, 1996). 

Pirjo Lahdenpeerä professor i pedagogik vid Mälardalens högskola, menar att förutom rektor 

så är den viktigaste personen i en skola med mångkulturalitet specialpedagogen, med sin 

interkulturella uppgift att bidra till skolutveckling och stötta undervisningen för 

två/flerspråkiga barn.  

 

Studiens resultat och tidigare forskning visar att gemensam planering och samverkan mellan 

skolans olika professionella kategorier stödjer elevernas måluppfyllelse. Vid skola A sker 

inget samarbete kring elevernas kunskapsutveckling, då man anser att avsaknaden av tiden är 

stor. Enligt Thomas & Collier så är det viktigt att avsätta tid för gemensam planering. Enligt 

studiens resultat och linje med tidigare forskning så är en av framgångsfaktorerna för 

kunskapsutveckling för barn med ett annat språk än majoritetsspråket svenska är just 

samverkan mellan olika kategorier av pedagoger. Min reflektion är att en åtgärd vid 

planeringen av en organisation är att avsätta tid för gemensam planeringstid, för en av 

framgångsfaktorerna för kunskapsutveckling för barn med ett annat språk än majoritetsspråket 

svenska är just samverkan mellan olika kategorier av pedagoger.  

  

För att veta vilka åtgärder som ska sättas är det enligt forskning (Hedman 2009) viktigt att 

kunna avgöra om en flerspråkig elev är i behov av specialpedagogiskt stöd, språkpedagogisk 

stöd eller i behov av hjälp med båda delarna. Enligt studiens resultat så saknas det 

diagnostiserings och screeningsmaterial och arbete försvåras.  

 

Slutsatserna som jag drar utifrån tidigare forskning och studies resultat är att en 

specialpedagog som arbetar med flerspråkiga barn behöver kunskaper om språkets betydelse 

för att kunna handleda, stödja och ge verktyg i arbetet med elever med ett annat modersmål än 

svenska. Då organisationerna saknar samisktalande specialkompetenser är det viktigt i 

framtiden att utbilda personal så att samtliga har adekvat utbildning för det arbete som de 

utför. För att skolan ska uppfylla målet funktionell tvåspråkighet krävs det att skolan har väl 

planerade strategier för språkinlärningen. Även Thomas & Collier (2002) menar att det 
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behövs specialpedagogiskt stöd på skolorna för att upptäcka flerspråkiga elever med läs och 

skrivsvårigheter och att arbeta på ett adekvat sätt. 

 

5.4 Metoddiskussion  

 
För att få ta del av pedagogers erfarenheter och tankar om modersmålsundervisning och läs- 

och skrivutveckling hos sameskolans elever har jag genomfört en kvalitativ studie.  Jag har 

även tittat på vilka faktorer som främjar och hindrar elevernas språkutveckling. Den 

kvalitativa forskningen har en kunskapsteoretisk ståndpunk, vilket betyder att tyngden ligger 

på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö 

tolkar denna verklighet. Att se mönster och variationer inom den grupp personer som deltar i 

studien blir intressant och viktigt. Med tanke på tids- och avståndsaspekten är antalet 

respondenter begränsat och med för många intervjuer blir materialet lätt ohanterligt och det 

kan bli svårt att få en överblick över materialet. Trost (1997) menar att ha färre intervjuer med 

högre kvalité är att föredra.  

 

Vid en kvalitativ intervju är respondenten huvudpersonen för tillfället och det är viktigt att få 

intervjusituationen bekväm och att intervjuaren inger förtroende. Vid intervju tillfället krävs 

det att intervjuaren är objektiv och observerar även verbala och kroppsliga uttryck. Därav är 

det en fördel att spela in intervjuerna så att intervjuaren kan fokusera på svaren och 

koncentrera sig på frågorna. Därmed är det inte sagt att allt fortlöper smärtfritt, tekniken kan 

strula och både gester och miner går förlorade.  

 

Jag har valt att studera två minoritetsspråkiga skolors (sameskolors) förutsättningar. Resultatet 

hade kunnat vara mer nyanserat om samtliga fem sameskolor hade deltagit i undersökningen. 

En annan faktor som gett ytterligare förståelse och fördjupning hade varit att intervjua 

skolledningen och myndigheten. En kvalitativ studie är inte representativ för statistik enligt 

Trost (1997), men ger en uppfattning om samiska modersmålsundervisningen och om läs- och 

skrivutveckling hos minoritetsspråkiga elever. Studien visar också vilka faktorer som hindrar 

och främjar språkutvecklingen.  

 

Genomförandet av provintervjun medförde att antalet frågor i intervjuguiden begränsades och 

omarbetades. En del av frågorna plockades bort och andra förtydligades så att de svarade på 

forskningsfrågorna och en del av frågornas ordningsföljd reviderades. Provintervjun gav även 

en viss vana och säkerhet i användandet av instrumentet och visade hur mycket tid ett samtal 

tar, vilket var bra vid planeringen av intervjuerna.  

 

Vid bearbetningen av materialet var det viktigt att noggrant kategorisera materialet utifrån 

forskningsfrågorna och svaren färgades i tre olika färger.  Vid översättningen av det som 

uttalades på samiska var det viktigt att vara noggrann och är en viktig del i bearbetningen.  

När jag valde ut citaten var det forskningsfrågorna som styrde vad som var relevant för 

studien. 

 

Studien visar två skolors likheter och skillnader gällande undervisning och organisation. Valet 

att intervjua alla pedagoger vid de två sameskolorna ger en fördjupad och tydlig bild av 

modersmålsundervisning och om läs- och skrivutveckling vid två sameskolor. Studiens visar 

också vilka faktorer som främjar och hindrar undervisningen vid en sameskola.  
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Att vara objektiv har varit en utmaning då jag själv är anställd av skolmyndigheten 

(Sameskolstyrelsen) och min roll som intervjuare kan vara färgad, trots att jag har ansträngt 

mig, av tidigare kunskap och det kan medföra problematik kring tillförlitligheten.  

 

5.5 Faktorer som hindrar eller främjar kunskapsutvecklingen  
 

Nedan vill jag belysa de faktorer som hindrar eller främjar elevernas kunskapsutveckling 

enligt studiens resultat: 

 

Främjar: 

* Samisktalande pedagoger främjar det samiska språket 

* Undervisning som utgår från situerade, social och kreativa lärandetillfällen 

* Omgivningen kring barnet talar minoritetsspråket, språkliga arenor utanför skolan 

* Studiehandledning och SvA undervisning 

* Att arbeta med teman, ordkunskap, förståelse och att tala 

* Samverkan för elevens kunskapsutveckling mellan olika pedagogiska kategorier  

 

Hindrar: 

* Avsaknaden av all slags litteratur för undervisning 

* Samiska språket hörs inte i barnens omgivning, förutom i skolan. 

* Pedagogerna har inte adekvat utbildning för det arbete som de utför 

* Organisationen saknar specialkompetens kring arbetet med elever och elevhälsa. 

 

5.6 Framtida forskning 

 

Forskning rekommenderar att läsinlärningen ska ske på barnets starkaste språk, vilket logiskt 

är barnets första språk. Utgångspunkten för det är att läsinlärningen ska bygga på det språk 

som barnet behärskar muntligt. Läsinlärningen vid skola B påbörjas med samiska och svenska 

och undervisningen sker parallellt. Studien visar inte vilka läs- och skrivsvårigheter som 

förekommer hos eleverna och det skulle vara intressant att undersöka. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

 

 
Hej!        

 

Jag heter Ann-Kristin Sikku och studerar till Specialpedagog vid Umeå universitet. Under denna 

sista termin ska jag skriva ett arbete på avancerad nivå (D-uppsats) om vilken betydelse 

modersmålsundervisningen har för elevernas läs- och skrivutveckling, och vilka framgångs 

faktorer eller hinder undervisningen möter.  

 

Min önskan är att du vill bidra med dina värdefulla kunskaper och erfarenheter till denna studie, 

genom att bli intervjuad. Studien följer de etiska kraven för datainsamling och alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt, dvs. inga respondenter eller skolor kommer att namnges i materialet 

(Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter som respondenterna ger kommer och resultatet kommer 

inte att bli offentligt utan endast att användas till denna studie. Efter studiens avslutande kommer 

allt material att förstöras.  

 

Du kan meddela mig via telefon eller mejl om det känns ok för dig att delta. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

 

Ann-Kristin Sikku 

Xxx – xx xx xxx 

ann-kristin.sikku@xxx.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

-Antal tjänster? Beskriv tjänsterna 

-Utbildning? 

 

Språkanvändning ut under skoldagen 

 

1) Vilka minoritetsspråk förekommer på skolan? 

 

2 ) Hur ser elevernas språkanvändning ut  (svenska – samiska) 

– raster? 

– lektionstid?  

 

 

Läs- och skrivutveckling 

 

3) Enligt läroplan för Sameskolan ska eleverna ha förvärvat funktionellt tvåspråkighet i både 

svenska och modersmålet. 

   a) Hur arbetar ni med elevernas läs- och skrivutveckling?  I samiska, svenska 

   b) På vilket språk påbörjas läsinlärningen? 

4) Är undervisningen på er skola additiv eller subtraktiv gällande barnens språkutveckling? 

   a) Additiv om ja; vilka är framgångs faktorer? Om nej, Vad/vilka hinder/svårigheter finns? 

5 a) Hur bedömer ni minoritetsspråkiga elever läs- och skrivutveckling på sina respektive 

språk? (Svenska, samiska)  

b) Vilka/hurdana verktyg använder ni vid bedömning? 

 

Läs- och skrivsvårigheter 

6 a) Hur upptäcker ni läs- och skrivsvårigheter hos minoritetsspråkiga elever?  

   b) Skiljer det sig om eleverna är flerspråkiga eller enspråkiga?  

7) Vid upptäckt av svårigheter, hur vet du/ni vad läs- och skrivsvårigheterna beror på?  

8 a) Hur går du/ni vidare och vilka personer är med i detta arbete? 

 

Modersmålsundervisning 

9 a) Hur arbetar modersmålslärare lärare på er skola?  
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10) Vilken betydelse har studiehandledning för elever med ett annat modersmål än svenska? 

 11 a) Vilken betydelse anser du att modersmålslärarna lärare har för arbetet med 

minoritetsspråkiga elevers läs- och skrivutveckling på er skola?  

 

    b) Vilken betydelse har modersmålsundervisningen för minoritetsspråkiga elever? 

Samverkan mellan skolans olika professioner 

12 a) Hur ser samverkan mellan olika professioner ut på er skola? 

     b) Vilken betydelse anser du att samarbetet har för minoritetsspråkiga elevers läs- och 

skrivutveckling?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


