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Sammanfattning 

Syftet för examensarbetet är att inringa olika betydelser av samisk identitet i förskolan genom 

att undersöka hur samiskt språk och kultur används inom samiska förvaltningskommuner. På 

vilka sätt strävar pedagoger på förskolor och administratörer i förvaltningskommunerna att 

främja samiskt språk och kultur bland förskolebarn i några utvalda förskolor som ligger i 

kommuner som omfattas av särskilda regelverk? För att få svar på frågorna användes 

kvalitativa intervjuer som metod. Det genomfördes telefonintervjuer med sju personer i två 

samiska förvaltningskommuner. I resultatet framkommer det att kommunerna arbetar på olika 

sätt med de samiska språken i förskolan. Resultatet visar att det behövs medvetet arbete inom 

förskolan för att utveckla flerspråkighet och för att den samiska identiteten ska stärkas hos 

samiska barn i förskolan. Slutsatserna i examensarbetet är att förvaltningskommunerna har 

olika arbetsmetoder för att främja det samiska språket. En annans slutsats är att det finns ett 

behov av samisktalande pedagoger med grundläggande kunskaper i de samiska språken och 

den samiska kulturen i förskolorna.  

 

Nyckelord: Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk, flerspråkighet, barn.  
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INLEDNING 

I det här examensarbetet är syftet att undersöka ämnet samiska förvaltningskommuners arbete 

med samiskt språklärande i den kommunala förskolan. Detta intresse uppkom under hösten 

2014 då jag lyssnade på Sameradions kartläggning angående samers rätt till samisk barn- och 

äldreomsorg inför det kommande riksdagsvalet den 14 september. Det visade sig finnas ett 

stort missnöje bland de samiska väljarna i förvaltningskommunerna angående rätten till barn- 

och äldreomsorg på samiska. Under min förskollärarutbildning hade jag min sista praktik i en 

samisk förvaltningskommun. Där fick jag en inblick i hur en förskola jobbade konkret med 

samiskt språklärande. Detta gjorde mig nyfiken att få veta mer om hur förvaltningskommuner 

jobbar med samisk språklärande i den kommunala förskolan, hur man tolkar lag 2009:724 om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk och vilka svårigheter och möjligheter man ser i 

arbetet att uppfylla denna lag. Läroplanen för förskolan påpekar att ”förskolan ska bidra till att 

barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att 

utveckla en flerkulturell tillhörighet” (Utbildningsdepartementet, 2011). 

I Sverige ingår 19 kommuner i det samiska förvaltningsområdet. Dessa kommuner ska enligt 

den svenska lagstiftningen erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på samiska om det 

finns en efterfrågan från föräldrar till samiska barn. Uppgiften är dock inte så lätt att uppfylla 

eftersom det ofta saknas resurser i form av samisktalande pedagoger vilket kan medföra att 

barnen inte erhåller utveckling i det samiska språket och identiteten. Detta innebär stora 

utvecklingssvårigheter och problem för de redan hotade samiska språken i Sverige som är på 

väg att försvinna.  

En övergripande frågeställning som ställs i det här examensarbetet är vad som kan sägas 

utgöra grundstenarna i en samisk identitet. En annan frågeställning som ställs är hur man 

enligt berörda tjänstemän och pedagoger i förvaltningskommunerna kan man jobba med 

utifrån den samiska identiteten och tillgodose samiska barns rätt till sitt modersmål i den 

kommunala förskolan, samt hur man anser att man kan bidra till ökad förståelse av den 

samiska kulturen i Sverige.  I detta syfte genomförs för den här studien intervjuer med 

förskollärare, förskolechefer och samordnare inom två förvaltningskommuner.  

Min frågeställning är vad som är grundstenarna i en samisk identitet. Hur kan man jobba 

utifrån den samiska identiteten i förvaltningskommunerna i den kommunala förskolan för att 

öka förståelsen av den samiska kulturen i Sverige samt tillgodose samiska barns rätt till sitt 

modersmål i den kommunala förskolan.  

 

 

 

 

 



 

Syfte 

Syftet för detta examensarbete är att inringa olika betydelser av samisk identitet i förskolan 

genom att undersöka hur samiskt språk och kultur kan användas inom samiska 

förvaltningskommuner.   

Frågeställningar 

Mitt intresseområde speglas i följande forskningsfrågor: 

 

Vilka är grundstenarna i en samisk identitet?  

På vilka sätt strävar pedagoger på förskolor, administratörer i förvaltningskommunerna att 

främja samiskt språk och kultur bland förskolebarn i några utvalda förskolor som ligger i 

kommuner som omfattas av särskilda regelverk? 

BAKGRUND    

Jag inleder med en presentation om vad som står i Läroplanen för förskolan, 

(Utbildningsdepartementet, 2011) Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan 

(Skolverket, 2010) och Flera språk i förskolan (Skolverket, 2013) om samiska barns rätt till 

språkundervisning i förskolan. Dessutom presenterar jag även central lagstiftning om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk. Avsnittet avslutas med en begreppsförklaring med 

olika definitioner som är centrala i min uppsats.  

Läroplan för förskola 

I läroplanen för förskolan framgår det att förskolan kan bidra till att barn som tillhör de 

nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en 

flerkulturell tillhörighet (Utbildningsdepartementet, 2011). Språk och lärande hänger 

oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Vidare anges i läroplanen att 

förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och 

ta tillvara på barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.  

 

Det poängteras i läroplanen att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än 

svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Vidare anges 

det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygg i 

den. Dessutom ska man i förskolan sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen 

kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.  

Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan 

I Skolverket (2010) ger författarna allmänna råd om en mångkulturell förskola. I ett antal 

satser preciseras vilka mål kommunerna bör/eller ska sträva efter att uppfylla. Här framgår att 

varje kommun är skyldig att:  

- Verka för att alla förskolors arbete präglas av ett interkulturellt förhållningssätt där olika 

kulturer ses som en tillgång samt särskilt uppmärksamma att barn med annat modersmål 

än svenska erbjuds kontinuerligt modersmålsstöd. 



 

- Det är viktigt att personalen ser till att arbetet med att stödja barns modersmål och att det 

svenska språket integreras i den dagliga verksamheten samt att stödet ges så tidigt som 

möjligt 

- Fortlöpande reflekterar över sina värderingar och föreställningar om kulturella och 

språkliga olikheter och strävar efter att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt. 

 

Vidare betonar Skolverket (2010) att en viktig uppgift för förskolan är att arbeta utifrån en syn 

som betonar kulturers lika värde och som ser språklig och kulturell mångfald som en tillgång. 

Ett sådant interkulturellt förhållningssätt ska inte begränsas till förskolor i mångkulturella 

områden utan bör genomsyra alla förskolor, oavsett om där finns barn med rötter i andra 

länder än Sverige eller ej. Kommunen har ett övergripande ansvar att se till att förskolorna på 

bästa sätt kan möta de behov och utmaningar som finns i ett mångkulturellt samhälle. För 

detta krävs kunskaper på alla nivåer i kommunen om vad det innebär att arbeta med 

flerspråkighet och med ett interkulturellt förhållningssätt.  

 

Vidare betonar Skolverket (2010) att för arbete i mångkulturella grupper krävs medvetenhet 

om barnens språkliga och kulturella bakgrund. Det handlar om att stödja barnens kulturella 

identitet och de flerspråkiga barnens språkutveckling, både i modersmålet och i det svenska 

språket. Kommunen är ansvarig för att vid behov tillhandahålla kompetensutveckling så att 

personalen i tillräckligt hög grad har kompetens att arbeta med språk och mångfald i 

barngruppen. 

 

Modersmålsstöd rekommenderas och kan ges antingen av personal som talar barnets 

modersmål eller av ambulerande modersmålslärare enligt Skolverket (2010). I båda fallen är 

det viktigt att stödet är en integrerad del av förskolans verksamhet. Både modersmålet och det 

svenska språket utvecklas bäst i förskolans vardagliga aktiviteter tillsammans med andra barn 

och vuxna. Om antalet språk och kulturer begränsas i grupperna har personalen större 

möjligheter att utveckla sin kompetens kring de olika språken och kulturerna, vilket främjar 

barnens kulturella identitet och underlättar språkutvecklingen. 

 

Slutligen poängteras att en interkulturell pedagogik i förskolan utgår från att varje barns språk 

och kulturella bakgrund är en tillgång i barngruppen. När personalen visar intresse för barnens 

språk och kultur och uppmuntrar dem att berätta och på andra sätt kommunicera om sitt liv 

utanför förskolan stärks barnens dubbla kulturtillhörighet (Skolverket, 2010). 

 

Flera språk i förskolan 

Skolverket (2013) ger författarna råd om flera språk i förskolan. För att skapa klarhet i vad 

som räknas som flerspråkighet i förskolan illustreras detta i följande tre typer av förskolor:  

1. Förskolan som institution är flerspråkig med en tydlig två- eller trespråkig profil.  

2. Förskolan är svenskspråkig på institutionell nivå men flerspråkig på individnivå där viss 

personal är flerspråkig och använder fler än ett språk i kommunikation med de barn med 

vilka de delar språk.  



 

3. Förskolan är svenskspråkig på institutionell nivå men flerspråkig på individnivå där några 

eller alla barn talar förutom svenska ett annat modersmål, medan personalen enbart talar 

svenska. 

 

Vidare poängterar Skolverket (2013) att viktiga faktorer med flerspråkighet i förskolan är 

personalens förhållningssätt och kunskaper om hur man kan ge barn som talar flera språk 

möjlighet att utveckla både svenska och sitt eller sina modersmål. Barnens förutsättningar att 

utveckla alla sina språk påverkas i hög grad av attityder de möter och vilken språklig 

stimulans de får. Ett förhållningssätt som kännetecknas av nyfikenhet, öppenhet och en vilja 

att ta reda på mer om barnets språk ökar barnets möjligheter att utveckla sina språk. Det är 

viktigt att de vuxna i barnens omgivning, på olika sätt, uppmuntrar, stödjer och skapar 

möjligheter för barnet att använda både svenska och sitt eller sina modersmål. Att bemöta 

barnet med att det är en tillgång att barnet kan flera språk och att stödja och uppmuntra barnet 

att använda sina språk kan bidra till att barnet utvecklar alla sina språk (Skolverket, 2013). 

 

Skolverket (2013) anser att om barn har möjlighet att lyssna på bokberättelser och samtala 

kring böcker spelar det en viktig roll för barns språk-, läs- och skrivutveckling. Förutom att ge 

barn möjlighet att delta i meningsfulla sammanhang där språket har en tydlig innebörd, är det 

viktigt att barn får många möjligheter att själva praktisera språket i vardagen. För att 

tillgodose detta behöver verksamheten i förskolan organiseras på ett sådant sätt att det varje 

dag finns tillräckligt med talutrymme för alla barn. För att uppmuntra ett barn att samtala 

behöver den vuxne bygga vidare på barns erfarenheter, uppfattningar och bidrag här och nu.  

 

Skolverket (2013) anser även att man i förskolan kan göra viktiga insatser för att påverka 

barns språkutveckling i positiv riktning, exempelvis genom att erbjuda en utmanande och 

stimulerande språkmiljö och genom att skapa möjligheter för språkande i vardagen. Genom 

att se förskolans verksamhet som en rad potentiella tillfällen för språkande kan förskolans 

personal utveckla rutiner som främjar språkutvecklingen för alla barn oavsett om de talar 

svenska som sitt modersmål eller andra språk. Förskolans personal ska ta tillvara 

vardagssituationerna för att samtala med barnen, använda ett rikt språk, och uppmana barnen 

att klä sina upplevelser i ord.  

 

Skolverkets (2013) påpekar att förskolepersonalens uppgift är att skapa en verksamhet där 

naturlig kommunikation på svenska och barnets modersmål är en självklarhet. Ett par viktiga 

ledstjärnor för att stödja ett barns utveckling i ett eller flera språk är att samtala först med 

barnet utifrån det konkreta och kända. Sedan menar författarna att man skall utmana barnets 

språkande i tid och rum genom att samtala om vad som omedelbart eller snart ska komma, 

och om sådant som just har skett. 

 

Vidare anser Skolverket (2013) att framgångsrikt språkande förutsätter att fokus inte enbart 

läggs på hur förskolans personal själva samtalar med barnen utan också på att personalen även 

utvecklar strategier som främjar samtal och språkande bland barnen. Högläsning lyfts upp 

som ett tillfälle för att arbeta språkutvecklande. Forskningen om högläsningens effekter på 



 

språkutveckling har visat att högläsning för barn i förskoleåldern bidrar till att utveckla barns 

ordförråd, textförståelse och förmåga att uttrycka sig samt till att bygga den kunskap som 

krävs för framgång i läs- och skrivutveckling. 

 

Skolverket (2013) menar att modersmålspedagoger kan hjälpa till med att överbrygga den 

språkliga klyftan mellan förskola och hemmet genom att tala med barnet i verksamheter, som 

till exempel samling, på barnets modersmål. Personalen i förskolan spelar en viktig roll för 

vilka språkliga normer förskolan medvetet eller omedvetet kommunicerar till barnen. Att 

uppmärksamma och synliggöra språk som barn i gruppen behärskar är ett sätt att uppmuntra 

barnen att använda sig av andra språk än svenska inom förskolans domän. Detta kräver dock 

att personalen skaffar sig kunskaper om barnens olika modersmål. Det har konstaterats enligt 

Skolverket (2013) att det bästa sättet att organisera tiden barnet är tillsammans med 

modersmålspedagogen är att integrering i förskolans vardagliga aktiviteter. Det kan härledas 

till den forskning som har visat att barn med ett annat modersmål än svenska kan uppleva 

modersmålsstunden utanför gruppen som en aktivitet som de tvingas delta i. Idén att 

modersmålspedagogen ska träffa barnen vid en tidpunkt och på en plats utanför 

förskolegruppen har kritiserats för att vara diskriminerande. Situationer som påklädning eller 

fri lek kan skapa möjligheter till samtal mellan modersmålspedagogen och barnet på deras 

gemensamma modersmål. Om förskolan arbetar med ett särskilt tema eller område kan 

modersmålspedagogen erbjuda barnen möjligheter att bearbeta olika begrepp. 

 

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län (2014) innehåller Lag 2009:724 om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk bestämmelser om nationella minoriteter, nationella 

minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos 

förvaltningsmyndigheter och domstolar. Lag 2009:724 om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk innehåller även bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskola och sådan 

pedagogisk verksamhet som avses i skollagen (2014) som kompletterar eller erbjuds i stället 

för förskola och äldreomsorg.  

 

Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk började gälla den 1 januari 2010. 

(SOU, 2014) Ett syfte med lagen är att de nationella minoriteterna, i Sveriges fall samer, 

romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar, ska få ett ökat inflytande och större möjligheter 

att bevara och utveckla sina språk och kulturer i Sverige. Samtliga minoriteter innefattas av 

detta grundskydd förutom det har samiska, finska och meänkieli ett förstärkt skydd i sina 

respektive förvaltningsområden bestående av olika kommuner. 

Definitioner  

Här förklaras några centrala begrepp som jag använder i examensarbetet. Jag ger även 

bakgrundsinformation om definitionerna.  



 

Samisk identitet 

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) (2014) ger en definition av samisk identitet och 

identiteten ser olika ut beroende på vem man är. Vad som ryms i den egna samiska identiteten 

kan man bara själv avgöra. Den samiska identiteten har också en ytterligare dimension då 

samerna som folk också är såväl en minoritet som ett urfolk. 

 

Vidare anser SSR (2014) att rätten att identifiera sig som same är både en juridisk och 

personlig fråga. I Sverige finns det ingen för alla vedertagen metod för denna identifikation. 

Oftast brukar denna självidentifikation vara baserad på en blandning av språkkriterier, 

kulturell tillhörighet samt inte minst självidentifikation. Det är inte ovanligt att man diskuterar 

samisk identitet i ett problematiserat perspektiv, dvs. att lyfta fram nackdelar som kan följa av 

att vara same – diskriminering, utsatthet, trakasserier mm – men det finns också en positiv 

sida. Dessutom anser SSR (2014) att många samer hämtar sin styrka i en identitet som är väl 

förankrad i den egna samiska kulturen. Detta är en tillgång att ta till i svåra tider, detta kan 

vara en grund för stolthet, samhörighet och känsla av sammanhang. SSR menar även att när 

statsmakten inte tydligt stödjer denna urfolksidentifikation så kränker man den enskildas 

rättigheter och möjligheter att forma sin egen grundtrygga identitet. 

 

Christina Åhrén ger i sin avhandling Är jag en riktig same? (2008) om unga samers 

identitetsarbete, följande definition av identitet:  

 

”Här använder jag begreppet identitet för att beteckna de olika sätt som människor definierar och 

positionerar sig själva utifrån kulturella föreställningar om till exempel nation, etnicitet och religion”. 

(Åhrén, 2008, s. 14.)  

 

Åhrén (2008) menar också att identiteten är tudelad och anser att den ena sidan av identiteten 

är en personlig uppfattning av vem man är. Den andra delen är den sociala identiteten som 

Åhrén menar till stor del har att göra med en grupp individer och en känsla av tillhörighet till 

den egna gruppen, det sker gränsdragningar mellan vem jag är och vem jag inte är i 

förhållande till min omgivning. 

Samisk kultur 

Ett dilemma när det gäller definitionen av samisk kultur, enligt Sametinget (2014) är att det 

inte finns en enhetlig definition av vad som räknas som ” samisk kultur”. Enligt det 

västerländska synsättet menas ofta "de sköna konsterna" musik, dans, teater och konst när 

man talar om "kultur", säger Sametinget vidare. Enligt Sametinget räknar de flesta samer in 

de samiska näringarna i det samiska kulturbegreppet. Rennäringen räknas exempelvis av 

tradition som en samisk kulturbärare.  

De samiska språken 

Enligt Sametinget (2010) tillhör samiskan de finskugriska språken, där även de finska, 

estniska, liviska och ungerska språken ingår. Dessa fyra språk som tillhör samma språkfamilj 

är alltså släkt med varandra. Enligt Sametinget (2008) delas samiskan in i tre huvudspråk och 

de i sin tur i nio varieteter. Huvudspråken är: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. 



 

Nordsamiska talas i Finland, Norge och Sverige, av uppskattningsvis 16-18 000 personer, 

varav ca 9-10 000 i Norge, 5-6000 i Sverige och ca 2000 i Finland. Lulesamiska talas i 

Sverige och Norge av uppskattningsvis 800 personer och i den siffran kanske också talarna av 

arjeplogsamiskan ska räknas in, enligt Sametinget. Den egentliga sydsamiskan fortfarande 

talas av 6-800 personer i Sverige och Norge. 

Förvaltningskommun 

Förvaltningskommunerna har i enlighet med Svenska författningssamlingen; lag 2009:724 

förbundit sig att ta extra ansvar för minoritetsspråket i och med att minoritetsspråket har en 

stark förankring i den berörda kommunen (SFS 2009:724). I Sverige finns det 19 samiska 

förvaltningskommuner. Dessa kommuner finns i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och 

Dalarnas län. Kommuner får själva ansöka om att bli förvaltningskommun och för att täcka 

eventuella extra kostnader som tillkommer i och med ett förvaltningsansvar får kommunerna 

ett statsbidrag av staten utifrån befolkningsantal. Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms 

län har ett uppföljningsansvar att följa upp kommuner och myndigheter samt stödja med 

utbildning, information och råd.  

Samordnare i samisk förvaltningskommun 

I de 19 samiska förvaltningskommunerna finns särskilda tjänster som samordnare. En 

samordnare är en person som är anställd av samiska förvaltningskommuner för att samordna 

kommunens arbete. I uppdraget ingår att ta fram åtgärdsförslag, stödja verksamheterna, 

planera och genomföra utbildning och information samt ombesörja delaktighet och inflytande 

gentemot den samiska befolkningen. Andra viktiga uppgifter är att utveckla nätverk med 

andra förvaltningskommuner och samarbetspartners. Minoritet (2014) 

LITTERATURGENOMGÅNG 

Nedan presenteras relevant litteratur för examensarbetet. Litteraturen är skriven av 

olika författare och forskare och rör ämnen om flerspråkighet, identitet, samiskt språk och 

kultur.  

Flerspråkighet och modersmål 

Wagner, Strömqvist och Uppstad (2010) anser att ett språk består av en uppsättning av 

koder(ord och yttranden). Dessa kan vara talade(auditiva), skrivna(visuella, taktila), eller 

tecknade(teckenspråk). Ofta finns det flera olika dialekter av ett språk. En tumregel är att när 

talare av två språkliga varianter inte förstår varandra inbördes, har vi att göra med två olika 

språk. Wagner m.fl. (2010) menar vidare att modersmålet (som ofta är det språk som används 

i hemmet) är både ett känslospråk och ett kulturspråk. Om inte modersmålet används i 

vardagen kan det, enligt författarna få negativa konsekvenser både för relationen mellan barn 

och föräldrar och för barnens utveckling emotionellt, kulturellt och intellektuellt. Det är 

viktigt att förskolan och skolan satsar på att stimulera barnens språk så tidigt som möjligt 

(Wagner m.fl. 2010). 

 

Tove Skutnabb- Kangas (1981) har gjort en schematisering och en distinktion mellan olika 

typer av tvåspråkighet. Hon delade in tvåspråkighet i olika kategorier: a) elittvåspråkiga b) 



 

majoritetstvåspråkiga c) personer från tvåspråkiga familjer d) minoritetstvåspråkiga. Målet 

och resultatet är att vidmakthålla och utveckla båda språken. Hos minoritetsspråkiga barn, får 

man enligt Skutnabb- Kangas (1981) se det som kallas för subtraktiv tvåspråkighet, det vill 

säga att utvecklingen av andraspråket sker på bekostnad av förstaspråket, och att förstaspråket 

står och stampar eller försvagas vilket är olyckligt. Schematiseringen som Skutnabb- Kangas 

(1981) gör visar på vilka viktiga skillnader det finns mellan olika tvåspråkiga personer, och 

hon understryker hur sårbara de minoritetspråkiga personerna oftast är. Även Huss (2010)  

menar att många minoritetsspråk och dess talare håller på att försvinna, och utvecklingen 

väntas fortsätta om inget görs för att förhindra det. Därför har Europarådet börja rikta tydligt 

stöd till de små språken i Europa och sprida information om att de är en viktig del av vårt 

gemensamma kulturarv. Norge, Sverige, Finland och Danmark har ratificerat Europarådets 

ramkonvention om nationella minoriteter och stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. 

Huss (2010) menar att även om minoriteter har ett eget ansvar är det en nödvändighet att man 

får stöd från majoritetssamhället i minoritetsfrågor. Idag anser man allmänt att 

minoritetsspråken berikar såväl individen som samhället, och utgör ett intellektuellt kapital 

som ska värnas. Tvåspråkighet är en ekonomisk nytta för många personer med finländskt 

ursprung som är permanent bosatt i Sverige eftersom tvåspråkighet är meriterande på dagens 

arbetsmarknad. 

 

Vad är dilemmat?  

Wagner m.fl. (2010) menar att man sällan stöter på teorier om den flerspråkiga människan. 

Huvudlinjen i tänkandet har rört den enspråkiga människan, det är därför inte underligt att 

svårigheter tornar upp sig i forskning och ute på fältet när det dyker upp barn med flera språk. 

Pedagogen får problem med att kartan inte stämmer med terrängen, och flerspråkiga barn 

betraktas därför som undantag från den vanliga språkpedagogiska praktiken.  

 

Enligt Huss (2010) har assimilationspolitiken, vilket enligt Wikipedia (2014) är politiska 

åtgärder i syfte att förmå etniska grupper i ett land att överge sin egen etniska identitet och 

istället uppgå i majoritetsbefolkningen, lett till att minoritetsbefolkningen bytt språk i 

skolåldern. Tidigare sade man till föräldrar att användandet av minoritetspråken gjorde det 

svårare att lära sig svenska, och de uppmanades att byta språk även hemma. När tiderna 

förändrades och minoritetsspråken började ses som värdefulla var det många som hade svårt 

att anpassa sig till den nya situationen. Tidigare hade ju det egna språket framställts som 

något skamligt och negativt, och att nu höra att det tidigare så föraktade språket plötsligt var 

ett värdefullt arv som man borde bevarat var närmast plågsamt.  

 

Det finns enligt Huss (2010) minoritetsrepresentanter som motsätter sig revitalisering av 

minoritetsspråk av dessa skäl. Revitalisering innebär att ett språk som har försvagats i 

samhället börjar stärkas på nytt exempelvis genom att det börjar användas på fler områden än 

tidigare och genom att fler människor får möjlighet att lära sig språket (Huss, 2010). Vidare 

menar Huss att när många av de så kallade språkbytarnas barn eller barnbarn har nått en trygg 

samhällsenlig position, kan dessa börja sakna sitt förlorade språk och på så sätt kan barn 

komma att klandra sina föräldrar för att inte ha gett dem färdigheter i minoritetsspråket. Det är 



 

alltså vanligt enligt Huss (2010) att intresset för det egna språket vaknar försent, när språket 

redan är helt borta. Det gör det ännu svårare att revitalisera och stärka språket, och 

minoritetsbefolkningen känner en bitterhet över att samhället berövat dem på deras språk. 

Därför anser Huss (2010) att det är viktigt att både för samhället och för sverigefinnarna att 

sprida information om ”tredje generationsfenomenet” och försöka stärka språket medan det 

fortfarande används aktivt. Det finns riksdagsledamöter som aktivt driver frågan om 

minoritetsspråken, men det kan vara svårare att få stöd av lokalpolitiker. Därför menar Huss 

att enskilda personer måste lyfta fram språkfrågorna i olika sammanhang, till exempel på 

förskolan.  

 

Huss (2010) för vidare fram att majoritetssamhället kan ha svårt att förstå minoritetens behov, 

och därför måste minoriteterna ha möjlighet till egna skolor som inte är beroende av skiftande 

kommunpolitiker och tjänstemän utan kunskaper i saken. Lärarutbildningen är en viktig 

förutsättning för att minoritetsspråken ska bevaras i vårt land, och alla lärare som är 

verksamma i Sverige bör informeras om minoritetsgrupperna, deras språk och rättigheter 

(Huss, 2010). Lärarna är i sin tur skyldiga att undervisa alla elever i Sverige om minoriteter 

och deras kulturer det är en viktig del av attityduppfostran (Huss, 2010) 

Idéer för flerspråkighet och mångfald i förskolan 

Wagner m.fl. (2010) anser att det finns inte bara en mängd språk i världen, utan också många 

sätt att lära sig språk. Många barn lär sig inte bara ett förstaspråk och sedan ett andraspråk, 

utan två språk samtidigt. För att förstå hur språkinlärningen hos det individuella barnet går till 

är det viktigt att lära känna barnets förutsättningar. Tillhör barnet en språklig minoritet och 

håller på att lära sig majoritetens språk?  

 

Skutnabb- Kangas (1981) menar utifrån en studie i Norge att viktiga faktorer gällande 

flerspråkighet att beakta är vilket slags modersmål barnet har, vilken syn på modersmålet som 

råder i det omgivande samhället, om det finns ”stöd” för modersmålet i majoritetssamhället 

och hur mycket barnet är i kontakt med majoritetsspråket. Skutnabb- Kangas (1981) påpekar 

vidare att många minoritetsbarn har ett modersmål som inte syns och märks i det offentliga 

rummet, och som många norrmän upplever är oviktiga eller rentav mindervärdiga. 

 

Wagner m.fl. (2010) menar att litteratur och läsglädje är nyckelfaktorer när det gäller språk-

och läsutveckling. Barn med olika bakgrund, som behärskar olika språk olika bra och har 

olika erfarenheter, får gemensamma referensramar och läsupplevelser genom litteraturen. 

Språk kan alltid vidareutvecklas, men det kräver lärare och pedagoger som på ett flexibelt och 

fruktbart sätt kan kombinera kvantitet, variation, och arbete med språklig medvetenhet. 

Språkundervisning för minoritetspråkiga kan inte utgå från metoder som utformats för 

majoritetsspråkiga. Om man utgår från allmänna villkor för språklärande, och fokuserar på 

hur olika samspelet mellan dessa villkor är för olika grupper, finns det många möjligheter att 

lägga upp undervisningen på ett likvärdigt sätt för båda grupperna. Inlärningen av 

grundläggande begrepp sker exempelvis varken i samma grad, vid samma tidpunkt eller i 

samma tempo som hos eleverna med norska som modersmål. Detta gäller oavsett om det är 

skriftspråk eller talspråk som eleverna lär sig (Wagner m.fl. 2010). Den här typen av 



 

undervisning kräver en teori som i högre grad gör oss i stånd att förklara hur språklärande 

sker. En intressant tanke är om inte ett sådant perspektiv kan ge läraren/pedagogen bättre 

redskap för att bedriva en anpassad undervisning- även för elever med norska som 

modersmål.  

 

Huss (2010) som forskat om det finska språket i Sverige menar att det finska språket bör 

användas på ett naturligt sätt i alla vardagliga situationer, då får inte barnet bilden av att 

finskan är mindre värd eller något att skämmas för. Föräldrar kan hjälpa sitt barn att lära sig 

finska även om de inte tycker att de kan språket tillräckligt bra för att själva kunna tala det 

med barnet. Det viktigaste är att barnet får möjligheter att höra finska från andra människor, 

helst från släktingar och goda vänner, som då blir barnets finsktalande förebilder. Om det 

finns finsktalande personal i förskolan så kan man be dem att tala finska med barnet.  

 

Huss (2010) påpekar att finska är ett typiskt minoritetsspråk på så sätt att de som kan språket 

bäst är de äldsta sverigefinnarna, och språkkunskaperna blir svagare ju yngre åldergruppen är. 

De äldsta sverigefinnarna har fortfarande grepp om finska sånger och ramsor, historier och 

ordspråk. Detta är ett skäl till varför de äldre måste delta i revitaliseringsarbetet. Om de äldre 

hade lust och ork att komma att prata med andra barn, skulle detta bli givande både för 

senioren som får en viktig uppgift och får nya vänner och barnen får ta del av del finska 

kulturen från den äldre generationen. Detta kan liknas vid idén med språkguider som 

härstammar från Nya Zeelands maorier, vars modell med språkbon har väckt intresse bland en 

mängd minoriteter i världen. Redan på 1970-talet började man utveckla språkbon, sedan man 

märkt att maorispråket inte fördes vidare från den äldsta generationen. Man utvecklade en 

förskole modell där mor-och farföräldrar var en del av personalen och fungerade som en bro 

till de yngsta. De förmedlade maoriernas språk- och kulturarv till de minsta barnen, vilket 

deras föräldrar inte kunde eftersom deras generation redan helt eller delvis assimilerats i 

majoriteten.  

 

Enligt Huss (2010) är förskolan och skolundervisning på det egna språket nödvändiga om 

man vill att barnens tvåspråkighet ska ligga på en hög nivå. Stödet hemifrån är viktigt men 

föräldrarna klarar inte ensamma att garantera barnets tvåspråkighet. Tvåspråkig uppfostran 

kräver åtminstone tre instanser, förskola, skola och hem, som måste stödja varandra i 

uppfostringsarbetet. Ett barns språkkunskaper förbättras inte särskilt mycket av en timmes 

modersmålsundervisning i veckan. Däremot kan barnens identitet stärkas i 

undervisningsgruppen och gruppen kan höja finskans status i barnets värld. 

De samiska språken, identitet och kultur 

Balto (1997) som forskat om det samiska språket och kulturen i Norge menar att språket är ett 

kontaktskapande redskap som skapar band mellan generationer och vidareför kulturarvet i ett 

samfund. Samiskan som språk är väldigt utsatt i dagens samhälle eftersom det är en stor 

integrering med norska samhället och medias påverkan på de samiska barnen. Samiska 

föräldrar och vuxna ser idag på språket som viktigt men föräldrarna vill även att barnen 

tillämpar det norska språket eftersom det har majoritetsstatus och står starkt i dagens 

samhälle. Vidare anser Balto (1997) att i några samiska hem i Norge har föräldrarna fungerat 



 

som språklärare, speciellt då det inte funnits några bra samiska språkförebilder inom skolan i 

Norge.  

 

Enligt Balto (1997) kan den samiska identiteten framträda på många olika vis och oftast sker 

det genom språk, värderingar, normer och beteenden. Balto (1997) hänvisar till Eids Heims 

sfärsbegrepp. Hon menar att det kan vara ett klargörande för att visa vad samiska barn har att 

förhålla sig till. Man kan tänka sig att det sociala livet för folk i en samisk-norsk relation är 

organiserat i en stängd sfär. Den samiska stängda sfären uppstår när enbart samer umgås med 

varandra medan den interetniska sfären uppstår när flera etniska grupper möts. Pendlingen 

mellan dess olika sfärer gör att barn får olika upplevelser av sig själv. För de samiska barnen 

blir det problem att förvalta sin identitet i förhållande till två världar och den samiska 

identiteten kan upplevas som en personlig belastning. 

 

Enligt Balto (1997) utgör kunskapen om samisk barnuppfostran en central del av samisk 

kultur. Att integrera denna typ av undervisning i skolor och förskolor är ett viktigt led i arbetet 

med att styrka den samiska kulturens position. Samiskt språk och kultur är en del av det 

gemensamma nationella kulturarv som Norge och Norden måste värna om. Vidare menar 

Balto (1997) att de mest synliga tecken på att samisk kultur framkommer genom yttre tecken 

såsom språket, kolten, jojken, speciell typ av mat, namn och boplatser och renen.   

Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för denna undersökning är det 

sociokulturella perspektivet på flerspråkighet. Skolverket (2011) menar att inom ett 

sociokulturellt perspektiv är språk en social företeelse och utvecklas genom aktiv användning 

i interaktion. Språk utvecklas genom aktivt deltagande i de sociala sammanhang man ingår i. 

Ju fler språkliga sammanhang där man är språkligt aktiv, desto språklig repertoar utvecklar 

man. Lärande och språkutveckling går hand i hand och processen sätts igång när vi deltar 

språkligt aktivt i olika sociala situationer, exempelvis i förskolan eller under fritiden. 

Ytterligare perspektiv på lärande är det sociokulturella perspektivet på kulturens, sociala 

sammahanget, och samspelets betydelse för kunskapsutveckling, tänkande och 

språkutveckling.  

METOD 

I det här avsnittet beskrivs metodvalet för denna studie, urvalet av undersökningsgrupp och 

hur intervjuer genomfördes. Jag avslutar med tankar kring studiens tillförlitlighet. 

Metodval 

Jag har valt att utföra en kvalitativ intervjustudie, då det enligt Trost (1997) är lämpligt om 

syftet är att vilja förstå intervjupersonens tankar, känslor och erfarenheter dvs. ”hur den 

intervjuades föreställningsvärld ser ut” (Trost, 1997, 24). Stensmo (2002) menar intervju ger 

en bra uppfattning om den intervjuades personliga upplevelser och erfarenhet samt 

understryker att det är uteslutet att döma, då det inte finns något rätt eller fel vad gäller 

intervjupersonens åsikter. Att den kvalitativa intervjun är en metod att inhämta material på 



 

styrks även av Johansson och Svedner (2010) som menar att en kvalitativ intervju innebär att 

den intervjuade skall lämna ut sina personliga ställningstaganden. Johansson, Svedner (2010) 

menar att i den kvalitativa intervjun är frågeområden bestämda, frågorna kan variera beroende 

på hur den intervjuade svara och vilka aspekter denne tar upp. Syftet med den kvalitativa 

intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt. Då måste frågorna 

anpassas så att intervjupersonen får möjlighet att ta upp allt hen har på hjärtat.   

Undersökningsgrupp och urval 

Studiens undersökningsgrupp består av 7 personer som samtliga är professionellt verksamma 

inom två förvaltningskommuner. Urvalet består av två samordnare, en förskolechef, 

enverksamhetschefer inom förskoleverksamheten samt en förskollärare, en barnskötare och en 

språkstödjare.  Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) anser att det är lämpligt att ta med 

personer med olika erfarenheter och bakgrund, eftersom det ökar chansen att finna de 

viktigaste uppfattningarna och varianterna av dem. 

Genomförande av intervjuer och etik 

Den första kontakten med de intervjuade personerna skedde via telefon eller mail. Jag 

presenterade mig, förklarade att jag arbetade med mitt examensarbete och var intresserad av 

att genomföra enskilda intervjuer på ca 30 minuter som skulle handla om samiska 

förvaltningskommuners arbete med samiskt språklärande i den kommunala förskolan.  

 

Intervjun skedde genom telefonintervju, då jag inte hade möjlighet att intervjua personerna på 

plats eftersom de aktuella kommunerna låg långt ifrån min studieort. Innan intervjun 

påbörjades så informerande jag om att intervjun följer de forskningsetiska riktlinjerna vad 

gäller informanternas rättigheter om anonymitet. (Se bilaga 1.) Jag informerade även 

personerna om att jag spelade in intervjuerna och att jag efter att jag transkriberat och 

presenterat resultatet kommer att radera intervjuerna som jag spelat in. När resultatet var klart 

mailade jag ut det till berörda intervjuare för att de skulle få möjlighet att lämna ytterligare 

synpunkter och utveckla sina uttalanden. (Se bilaga 5.) Jag tar på mig ansvaret för de 

tolkningar och analyser som gjorts i detta examensarbete. Jag har även åtagit mig tanken som 

Löfdahl(2014) anser att om intervjun spelas in kan intervjuaren koncentrera sig på lyssnandet 

och på sina följdfrågor och berättaren slipper vänta och avbryta sig. 

 

Jag har med hjälp av använt öppna frågor inom ett fast frågeområde (Se bilaga 2,3 och 4.) 

vilket ger intervjupersonen möjlighet att berätta mest möjligt. Intervjuerna var mellan 20-30 

minuter långa och jag förde även korta minnesnoteringar under intervjun. (Johansson och 

Svedner, 2010).  

Tillförlitlighet 

Denna studies resultat bygger på en kvalitativ studie med en urvalsgrupp från två kommuner 

av de nitton förvaltningskommunerna i Sverige. Studien gör därför inte anspråk på att ge en 

representativ helhetsbild av hur arbetet med samiska modersmål i förskolan ser ut i samtliga 

förvaltningskommuner. De tankar och erfarenheter som framkommit i studiens intervjuer med 

pedagoger, chefer och samordnare i två förvaltningskommuner ger däremot en bild av olika 



 

förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i verksamheten för att utveckla samiska som 

modersmål i förskolan.  

RESULTAT 

Studiens empiri bygger på intervjuer med samordnare, förskolechefer, verksamhetschefer 

inom förskoleverksamheten samt förskollärare, barnskötare och språkstödjare som är 

verksamma inom två samiska förvaltningskommuner. Jag har delat in informanterna i två 

kategorier administratörer och pedagoger. Administratörer består av samordnare, 

förskolechefer och verksamhetschefer inom förskoleverksamheten. Pedagoger består av 

förskollärare, barnskötare och språkstödjare. Jag har valt att namnge intervjukandidaterna i 

fiktiva namn där administratörerna går under beteckningarna Anna, Aina och Anja och 

pedagogerna går under beteckningarna Frida, Fanny och Freja.  

Arbete med de samiska språken på förskolorna 

Administratörerna anger olika arbetsmetoder för att jobba med de samiska språken i 

förskolornas verksamhet. En gemensam vision som administratörerna nämner är att ha 

samisktalande pedagoger inom förskolornas verksamheter. En av informanterna berättar att de 

försöker göra det bästa men att man har svårt att rekrytera kompetenta pedagoger som både 

har en pedagogisk utbildning och det samiska språket. 

”Målsättningen med verksamheten är att ha en miljö för barnen där två vuxna behärskar 

de samiska språken.” (Administratör Anna) 

Administratörerna anser även att planering och genomförande arbete är viktiga faktorer i 

arbetsmetoderna. Vidare använder administratörerna sig av konkreta och synliga metoder 

såsom böcker, leksaker, skyltar, måltider som stöd för arbetet med de samiska språken.  

 

”Det genomförs olika aktiviteter som är vanliga inslag i den samiska kulturen, 

exempelvis kött-och paltmåltider.” (Administratör Aina) 

 

Även pedagogerna beskriver olika arbetsmetoder för att främja de samiska språken på 

förskolan. Pedagogerna anser att man försöker använda det samiska språket vid alla 

situationer i förskolan. I en av förskolorna använder man metoder som upprepning för att 

främja det samiska språket på förskolan. Man uppmuntrar även barnen till att prata samiska, 

sjunger sånger på samiska samt att man använder rim och ramsor på samiska. Några 

pedagoger använder sig av språkbadsmetoden, vilket innebär att man matar barnen med så 

mycket som det är möjligt av det samiska språket. Språkbadmetodens kvalité beror dock 

mycket på tillgången till samisktalande pedagoger.  I huvudsak använder pedagogerna 

språkbadmetoden mellan 7.30 till 16.30 fyra dagar i veckan. 

”På avdelningen har vi de samiska språken och kulturen i fokus. Vi har ett 

förhållningssätt pedagogerna sinsemellan vilket innebär att vi pratar samiska i alla 

situationer.” (Pedagog Frida) 



 

Exempelvis under matsituationen, vid samlingen så benämner pedagogen dagar, månader och 

man räknar även barnen på de samiska språken. Personalen och barnen deltar även på 

renskiljningar och andra aktiviteter som hör till den samiska kulturen och levnadssättet om det 

finns möjlighet.  

Möjligheter för samiskt språkarbete i förskolorna  

Administratörerna beskriver att det finns många möjligheter att bedriva samiskt språkarbete i 

förskolorna. Det framkommer även i intervjuerna att det finns flera sätt att informera barn och 

elever om samisk kultur, språk och det samiska levnadssättet. Informanterna berättar också 

om studiebesök som anordnats för förskolepersonal i förvaltningskommuner som fått 

möjlighet att åka till andra samiska förvaltningskommuner, vilket upplevdes väldigt 

inspirerande. Man bedriver ett pågående utvecklingsarbete som ligger utanför 

läroplansuppdraget där huvudsyftet har varit att samiska barn och elever träffar varandra.  

Det har även getts möjligheter till samarbete både inom kommunen men även samarbete över 

kommungränserna.  

 

”Vi har fått åka till andra samiska förvaltningskommuner för att se hur de jobbar med 

det samiska uppdraget, det var väldigt inspirerande.”(Administratör Anja) 

 

Vid intervjuerna med pedagogerna framkom det att möjligheterna med samisk 

förskoleverksamhet i förvaltningskommunerna är att man kan lyckas få samisktalande barn 

där de samiska språken används aktivt i förskolans dagliga verksamhet. Man får även jobba 

fritt med de samiska språken vilken är en möjlighet. Om man ser på informanternas svar 

gällande vilka svårigheter som finns med Lag 2009:724 är de främsta svaren tillgången på 

samisktalande pedagoger. Informanterna ser ett behov av fler samisktalande pedagoger.  

”Möjligheterna är många, det är bara fantasin som sätter stopp. Svårigheterna är att jag 

är ensam som språkstödjare på den aktuella förskolan och jag skulle vilja att det fanns 

fler språkstödjare. Då skulle pedagogerna kunna prata sinsemellan, på så sätt skulle 

barnen höra de samiska språken ännu mer.” (Pedagog Fanny) 

Pedagogerna ser även ett behov av samiskintegrerad fritids med samisk språktäckning då 

många barn som gått i en avdelning där det förekommit samiska i förskolan faller tillbaka och 

har svårt att upprätthålla det samiska språket i skola och fritidsverksamheten.  

Utvecklingsområden  

Administratörerna uttrycker en övergripande vision och vilja att komma vidare i arbetet med 

samiska förskoleverksamheterna inom kommunerna. De menar att det är mycket som måste 

utvecklas vad gäller samiskt språkarbete inom förskolornas verksamhet. Administratörerna 

upplever det problematiskt med att finna pedagoger som har kompetens i de samiska språken 

och kulturförståelse och samtidigt är utbildade pedagoger. Dessutom påpekar 

administratörerna att övergången mellan förskola och grundskola är ett utvecklingsområde, 

där man upplever att samiska språkets lärande inte utvecklas i lika stor utsträckning inom 

grundskolan. Man ser därför upprättande av samisk fritidshemsverksamhet som ett 

utvecklingsområde.  



 

 

Pedagogerna berättar om olika sätt för att omsätta lagen om att samiska barn ska få höra och 

prata samiska i den dagliga förskoleverksamheten. Det främsta tillvägagångssättet är att man 

strävar efter att följa kommunens handlingsplan. I handlingsplanen har man som mål att en 

samisk avdelning på en förskola ska inrättas i båda kommunerna.  

 

”Vi har en vision att ha en egen samisk förskola, eftersom vi aldrig uppnår målet med 

att alltid vara samiskspråkiga. ”(Pedagog Frida) 

Den samiska identiteten 

Informanterna beskriver att grundstenarna i den samiska identiteten är främst de samiska 

språken, kulturen, renskötsel och samisk slöjd. Informanterna anser att tillgång av de samiska 

språken är en viktig faktor för att utveckla en samisk identitet. 

”Man blir kulturlös utan sitt språk och man blir språklös utan sin kultur. Språket är den 

viktigaste grundstenen i den samiska identiteten.” (Administratör Anna) 

Vid intervjuerna med administratörerna framkom det att genom att stärka den kulturella 

identiteten kan man stärka den samiska identiteten. Informanterna anser att språket är en 

viktig faktor i arbete med att stärka den samiska identiteten, och att det är viktigt att man har 

en fungerande förskoleverksamhet. Vidare påpekar informanterna att man måste tillämpa en 

tillåtande attityd och respektera varandra oavsett kulturtillhörighet. Informanterna anser det är 

viktigt att barnen får leka det som de leker hemma, exempelvis att barnen kan leka att de är på 

kalvmärkning. Informanterna menar även att det är viktigt att tänka på att samerna har levt 

och bott i de nordiska länderna sedan urminnes tider och att respektera detta i 

identitetsbegreppet. 

 

Pedagogerna beskriver flera grundstenar i en samisk identitet vid intervjun. Informanterna 

anser att det är individuellt och familjevis hur man ser på identitet. Informanterna berättar att 

de försöker att stärka barnens självkänsla och att barnen ska känna sig trygga för den man är. 

Informanterna anser även att språket och kulturen är viktiga grundstenar i den samiska 

identiteten. Informanterna poängterar att det är viktigt att man får känna sig stolt och att man 

stärker barnens samiska identitet genom det samiska språket, kulturen, värderingar och 

traditionella kunskaper. Vidare beskriver informanterna att genom samarbete med skola och 

andra samiska integreringar så kan man stärka barnens samiska identitet. Man stärker även 

identiteten genom att fira samefolketsdag och andra samiska aktiviteter i verksamheten.  

”För att stärka den samiska identiteten jobbar vi med de samiska språken, identiteten, 

kulturen, värderingar och traditionella kunskaper. Vi jobbar utifrån samiska värderingar 

och det är vår grund tillsammans med läroplanen och andra styrdokument i den 

pedagogiska verksamheten. Vi fokuserar på att ge barnen så mycket som möjligt så 

tidigt som möjligt.”  (Pedagog Frida) 



 

DISKUSSION OCH ANALYS 

Mitt syfte med detta arbete var att jag ville få en inblick i hur förskolor inom samiska 

förvaltningskommuner jobbar konkret med samiskt språklärande. Jag inleder med en 

resultatdiskussion som relaterar studiens resultat till litteraturen och regelverken om 

förvaltningskommunernas uppdrag att stötta samiskt språk och kultur. Jag analyserar även 

resultatet utifrån undersökningens teoretiska utgångspunkt. Jag har valt att återge resultatet 

som en helhet, vilket innebär att fokus inte ligger på den enskilde intervjukandidatens åsikt. 

Detta då jag vill lösgöra mig från enskilda personer och istället diskutera essensen av 

intervjuerna.  Med denna metod undviker jag att kritisera enskilda intervjukandidater. 

Resultatdiskussionen följs av en diskussion kring metodval samt förslag till fortsatt forskning. 

Arbetsmetoder för de samiska språken 

 Både studiens administratörer och pedagoger beskriver olika metoder för att jobba med de 

samiska språken och ett samiskt perspektiv i förskoleverksamheten. Man har en vision att ha 

samisktalande pedagoger i förskolornas verksamheter. Administratörerna använder sig även 

av konkreta och synliga metoder såsom böcker, leksaker, skyltar, måltider som stöd för 

arbetet med att främja det samiska språket. Detta är i enlighet med Skolverket (2013) som 

anger kan påverkar barns språkutveckling i positiv riktning. Dessutom kan man erbjuda en 

utmanande och stimulerande språkmiljö och skapa möjligheter i meningsfulla sammanhang i 

vardagen som påverkar språkutvecklingen. (Skolverket, 2013) Detta anser jag är en 

förutsättning som man måste ta hänsyn till vid utformning av förskoleverksamhet med 

flerspråkiga barn och framförallt för barn som talar någon utav minoritetsspråken, som redan 

är hotade och på väg att försvinna. Vidare anser Skolverket (2013) att det bästa sättet att 

organisera tiden med barnen är tillsammans med modersmålspedagoger i en integrerad 

verksamhet i förskolans vardagliga aktiviteter. 

 

Resultatet av intervjuerna visar att på en av förskolornas avdelning har man de samiska 

språken och kulturen i fokus. Man har ett förhållningssätt pedagogerna sinsemellan vilket 

innebär att man pratar samiska i alla situationer. Huss (2010) som forskat om det 

sverigefinska språket har samma utmaningar i förskoleverksamheter som det samiska språket. 

Hon uppmuntrar till att det finska språket bör användas på ett naturligt sätt i alla vardagliga 

situationer. Huss (2010) menar vidare att barnet inte får intrycket av att finskan är mindre 

värd eller något att skämmas för. Jag anser att användning av det samiska språket i vardagliga 

situationer i förskoleverksamheten är en bra metod eftersom man kan ta tillvara och 

uppmärksamma vardagliga situationer och utveckla ett naturligt samiskt vardagsspråk för 

barnen.  

 

Jag anser att genom att visa signaler om att det är tillåtet att prata samiska och att man som 

informanterna beskriver använder sig även av konkreta och synliga metoder såsom böcker, 

leksaker, skyltar, måltider som stöd för arbetet med det samiska språket kan man stärka 

barnets individuella självkänsla och identitet. Dessutom så anser jag att det är viktigt att ha 

Baltos (1997) kunskap i åtanke. Hon menar nämligen att i några samiska hem har föräldrarna 

fungerat som språklärare och språkförebilder, då det inte funnits några bra språkförebilder. 



 

Genom att lyfta det samiska språket i förskolan kan förskollärare som behärskar det samiska 

språket och kulturen verka som samiska språkförebilder och på så sätt stärka barnens samiska 

identitet och självkänsla (Balto, 1997). 

 

Möjligheter och områden att utveckla 

Administratörerna beskriver att det finns många möjligheter med samiskt språkarbete i 

förskolornas verksamhet. Det framkommer även i intervjuerna att det finns möjligheter till att 

informera barn och elever om samisk kultur, språk och det samiska levnadssättet. Man har 

även fått möjligheten att åka på studiebesök till andra samiska förvaltningskommuner, vilket 

upplevdes väldigt inspirerande.  

 

Pedagogerna anser att möjligheterna i förskoleverksamheterna är att man kan lyckas få 

samisktalande barn i förskolan. Man får även jobba fritt med de samiska språken vilken ses 

som en möjlighet. Om man ser på administratörernas svar gällande vilka svårigheter som 

finns med förvaltningsarbetet i förskoleverksamheten är de främsta svaren tillgången på 

samisktalande pedagoger. Pedagogerna ser även ett behov av fler samisktalande pedagoger. 

För att säkerställa att de samiska språken förs vidare från generation till generation så anser 

Huss (2010) att lärarutbildningen är en viktig förutsättning för att minoritetsspråken ska 

bevaras i vårt land. Genom att inrätta en tvåspråkig lärarutbildning och att alla lärare som är 

verksamma i Sverige bör informeras om minoritetsgrupperna, deras språk och rättigheter. 

Vidare menar Huss (2010) att många minoritetsspråk och dess talare håller på att försvinna 

och utvecklingen väntas fortsätta om inget görs för att förhindra det. Detta anser jag vara 

allvarligt och föreslår därför valbara kurser för blivande pedagoger där man kan välja samiskt 

språk och kulturfördjupning för samisktalande pedagoger. Detta för att säkerställa 

överföringen av de samiska språken där traditionella och kulturella samiska kunskaper ingår. 

På så sätt tillgodoses de samisktalande barnens behov och den lagstadgade rättighet som 

förvaltningskommunerna är skyldiga tillgodose runt om i Sverige. 

 

En annan metod som Huss (2010) beskriver för finskans revitalisering är att ta in den äldre 

generationen i revitaliseringarbetet. De äldsta personerna har grepp om sånger, ramsor, 

historier och ordspråk. Om de har lust och ork att besöka förskolorna skulle detta bli givande 

både för senioren som får en viktig uppgift och får nya vänner och barnen får ta del av den 

samiska kulturen från den äldre generationen. Detta anser jag låter som en rimlig idé, som 

man skulle kunna använda sig av i samiska förvaltningskommuner, eftersom den äldre 

generationen har traditionell kunskap om både de samiska språken och kulturen.  

 

Både administratörer och pedagoger beskriver att det finns områden som man kan utveckla 

vad gäller förvaltningsarbetet i förskoleverksamheterna. Pedagogerna påpekar att övergången 

mellan förskola och grundskola är ett utvecklingsområde, där man upplever att de samiska 

språkkunskaperna som barnen utvecklat i förskolan inte vidareutvecklas i skolan. Inrättande 

av samisk fritidshemsverksamhet ses därför som ett utvecklingsområde. Enligt Huss (2010) 

kräver tvåspråkig uppfostran tre instanser: förskola, skola och hem, som måste stödja 

varandra i uppfostringsarbetet. Jag anser att detta resonemang låter rimligt och detta skapar 



 

även samarbete mellan förskola och grundskola och hemmet. Vidare står det även i läroplanen 

för förskolan att förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa förutsättningar för 

att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt och genom att kommunicera med 

föräldrar så ger man barnen den bästa grund för just deras barn, det byggs på så sätt upp en 

tillit och förtroende gentemot föräldrar och pedagoger.  

Den samiska identiteten och kulturen 

Både administratörer och pedagoger beskriver att grundstenarna i den samiska identiteten är 

främst de samiska språken, kulturen, renskötsel och det samiska slöjdandet. Pedagogerna 

anser att tillgång av de samiska språken är en viktig faktor i en samisk identitet. Vid 

intervjuerna med administratörerna framkom det att genom att stärka den kulturella 

identiteten kan man stärka den samiska identiteten. Administratörerna anser att språken är en 

viktig faktor i arbete med att stärka den samiska identiteten, och att det är viktigt att man har 

en fungerande förskoleverksamhet. I enlighet Skolverket (2011) betonar sociokulturellt 

perspektiv kulturens, det sociala sammahangets och samspelets betydelse för 

kunskapsutveckling, tänkande och språkutveckling. Utifrån resultatet av intervjuerna tolkar 

jag därför att förskolornas verksamheter har stor betydelse för de samiska språkens 

efterlevnad samt att kultur, språk och identitet hänger oupplösligt samman. Vidare påpekar 

informanterna man måste tillämpa en tillåtande attityd och respektera varandra oavsett 

kulturtillhörighet. Informanterna anser det är viktigt att barnen får leka det som de leker 

hemma, exempelvis att barnen kan leka att de är på kalvmärkning, här kan tydligt se hur ett 

sociokulturellt perspektiv finns inom verksamheten då Skolverket (2011) anser att språk 

utvecklas genom aktivt deltagande i sociala sammanhang. Ju fler olika sammanhang där man 

är språkligt aktiv, desto större språklig repertoar utvecklar man (Skolverket, 2011). 

Informanterna menar även att det är viktigt att tänka på att samerna har levt och bott i de 

nordiska länderna sedan urminnes tider och att respektera detta i identitetsbegreppet. 

 

Pedagogerna beskriver flera grundstenar i en samisk identitet vid intervjun. Pedagogerna 

anser att det är individuellt och familjevis hur man ser på identitet. Informanterna berättar att 

de försöker att stärka barnens självkänsla och att barnen ska känna sig trygga för den man är. 

Informanterna anser även att språket och kulturen är viktiga grundstenar i den samiska 

identiteten. Informanterna poängterar att det är viktigt att man får känna sig stolt och att man 

stärker barnens samiska identitet genom det samiska språket, kulturen, värderingar och 

traditionella kunskaper.  

 

Vidare beskriver administratörerna att genom samarbete med skola och andra samiska 

integreringar så kan man stärka barnens samiska identitet. Man stärker även identiteten genom 

att fira samefolketsdag och andra samiska aktiviteter i verksamheten. För att stärka den 

samiska identiteten jobbar vi med det samiska språket, identiteten, kulturen, värderingar och 

traditionella kunskaper. I likhet med informanterna så anser även SSR (2014) att samisk 

identitet ser olika ut beroende på vem man är. Vad som ryms i den egna samiska identiteten 

kan man bara själv avgöra. Även Åhrén (2008) påpekar att identiteten är tudelad och anser att 

den ena sidan av identiteten är en personlig uppfattning av vem man är. Dessutom anser Balto 



 

(1997) att den samiska identiteten kan framträda på många vis men oftast sker det genom 

språk, värderingar, normer och beteenden.  

 

Jag anser att för att kunna stärka samiska barns samiska identitet är det viktigt med 

grundläggande kunskaper i både språk, kultur, värderingar och normer så att man erhåller en 

naturlig kulturförståelse. Skolverket (2010) är inne på samma spår och anser att det krävs 

medvetenhet om barnens språkliga och kulturella bakgrund vid ett arbete med mångkulturella 

grupper. Min åsikt är att de grundförutsättningarna måste man ta hänsyn till inom 

förskolornas verksamhet.  

Slutdiskussion 

Slutsatserna i examensarbetet är att de två undersökta förvaltningskommunerna har olika 

arbetsmetoder för att främja det samiska språket på förskolan. En annan tydlig slutsats som 

framkommer är att det finns ett behov av samisktalande pedagoger med grundläggande 

kunskaper i de samiska språken och den samiska kulturen, pedagogerna har även en viktig roll 

genom att verka som samiska språkförebilder och på så sätt stärka barnens samiska identitet 

och självkänsla. För att tillgodose de samisktalande barnens behov och den lagstadgade 

rättighet som förvaltningskommunerna är skyldiga att ge runt om i Sverige behövs medvetet 

arbete inom förskolan med att förmedla samisk kultur, språk och samiskt levnadssätt till barn. 

Genom att ta lärdom av andra urbefolkningsgrupper i världen kan man hitta strategier för att 

ta tillbaka det förlorade språket och föra det vidare till nästa generationer.  

Metoddiskussion 

Studiens resultat har bidragit med kunskaper som är av stor relevans inför min kommande 

yrkesroll som nyutexaminerad förskollärare och med en förhoppning om ett pedagogiskt 

arbete inom det samiska förvaltningsområdet. Detta examensarbete kan utgöra ett underlag 

för ett vidare arbete med att utveckla de samiska språken inom de samiska 

förvaltningskommunernas förskolor.  

 

Om jag skulle göra om studien, så skulle jag haft med fler informanter från olika förskolor 

från samiska förvaltningskommuner. Jag skulle även valt att intervjua personerna på plats 

eftersom jag anser att genom telefonintervjuer så har man svårt att tyda den intervjuades 

gester och känslor genom telefon. Då skulle jag även ha haft en möjlighet att observera den 

konkreta språkmiljön och eventuellt genomföra observationer i barngruppen. Detta skulle 

innebära att jag skulle få kunskap hur förskolorna jobbar konkret och det hade varit intressant. 

Materialet har samlats in på samma sätt, genom telefonintervjuer. Oavsett de begränsningar 

som telefonintervjuer innebär har intervjuerna täckt de olika aspekterna av frågeställningarna 

som studien ville få besvarade.  

Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka förskoleverksamheter i samtliga nitton 

samiska förvaltningskommuner. Ett annat förslag är att undersöka hur andra nationella 

minoriteter i Sverige arbetar med förvaltningslagen och hur man omsätter lagen inom 

förskolornas verksamhet. Ett ytterligare förslag är att undersöka om man skulle kunna 



 

överföra den Nya Zeeländska metoden språkguider och språkbon till Sverige för det samiska 

språket. På Nya Zeeland har man också utvecklat en förskolemodell där mor-och farföräldrar 

är en del av personalen som förmedlar maoriernas språk- och kulturarv till den yngsta 

generationen.   
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BILAGOR 

Bilaga 1  

Information till berörda informanter 

Hej 

Jag heter Ebba Sofia Vannar och studerar förskollärarprogrammet vid Umeå universitet. Just 

nu skriver jag mitt examensarbete om samiska förvaltningskommuners arbete med samisk 

språklärande i den kommunala förskolan. Jag är glad att Du vill ställa upp på intervju som är 

en viktig del i mitt examensarbete.  Det jag är intresserad av att veta är hur ni på er förskola 

jobbar med att tillgodose samiska barns rätt till helt eller delvis undervisning på samiska och 

den samiska identiteten.  Min tanke är att göra en bandinspelad intervju med hjälp av en app i 

Ipaden, själva intervjun kommer att ske via telefonintervju då jag inte har någon möjlighet att 

åka och träffa dig.  

 

Om du efter intervjun känner att du vill komplettera eller ta tillbaka uppgifter respekteras det.  

Du som intervjuperson/din förskola är garanterad anonymitet samt att informationen kommer 

att hanteras konfidentiellt, då mitt examensarbete kommer att bli en offentlig handling. På 

Vetenskapsrådets hemsida kan du läsa mer om forskningsetik 

http://www.vr.se/etik/codexreglerochriktlinjerforforskning.4.64ab6081125e0044d4b8000418.

html 

 

Ser fram emot att genomföra intervjun. Jag kan inte nog understryka hur mycket Ditt 

deltagande betyder. 

Höra gärna av er vid frågor, 

 

Med Vänlig Hälsning 

Ebba Sofia Vannar Mobil: xxxx E-post: xxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor  

Förskolechef 

Vilken typ av utbildning har Du? 

Hur lång erfarenhet har Du inom yrket? 

Hur länge har Du arbetat inom denna verksamhet? 

Hur jobbar ni med det samiska språket på era verksamheter i kommunen?  

Hur omsätter ni lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk om att samiska 

barn ska ha helt eller delvis undervisning i samiska i er dagliga verksamhet?  

Vad ser ni för möjligheter med denna lag 2009:724 om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk? 

Vad ser ni för områden som kan utvecklas innanför denna lag 2009:724 om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk i er förskoleverksamhet?  

Hur kan man stärka den samiska identiteten i kommunens förskoleverksamhet?  

Vad anser du är grundstenarna i en samisk identitet? 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Intervjufrågor  

Samordnare 

Vad är ditt yrke?  

Hur lång erfarenhet har Du inom yrket? 

Hur länge har Du arbetat inom denna verksamhet? 

Hur länge har kommunen varit förvaltningskommun för samiskan?  

Vilket stöd ger du till den kommunala förskoleverksamheten i kommunen vad gäller samiskt 

perspektiv?  

 Hur samverkar du gentemot förskoleverksamheten i kommunen vad gäller samiskt 

perspektiv?  

Hur kan man stärka den samiska identiteten i kommunens förskolor?  

Vad anser du är grundstenarna i en samisk identitet? 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4  

Intervjufrågor     

Förskolepersonal 

Vilken typ av utbildning har Du? 

Hur lång erfarenhet har Du inom yrket? 

Hur länge har Du arbetat inom denna verksamhet? 

Hur jobbar ni med det samiska språket på er verksamhet?  

Hur omsätter ni lagen om att samiska barn ska ha helt eller delvis undervisning i samiska i er 

dagliga verksamhet?  

Vad ser ni för möjligheter, och ev. svårigheter med denna lag? 

Vad ser ni för områden som kan utvecklas innanför denna lag i er förskoleverksamhet?  

Hur kan man gå tillväga för att stärka den samiska identiteten hos barn i kommunens 

förskoleverksamhet?  

Vad anser du är grundstenarna i en samisk identitet? 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 

 

Hej! 

Och tack för senast! 

Jag är nu klar med det första utkastet till resultatet av min studie om samiska 

förvaltningskommuners arbete med samisk språklärande i den kommunala förskolan. Som en 

form av deltagarvalidering önskar jag att du lämnar synpunkter på resultatet om det är något 

du inte håller med om eller om det är något som du vill förtydliga ytterligare. Vill du inte 

maila utan hellre lämna dina synpunkter eller diskutera resultatet per telefon kan du maila 

förslag på tid så ringer jag upp dig. 

Jag behöver få in eventuella synpunkter och godkännande innan den 24/11. 

Med vänlig hälsning  

Ebba Sofia Vannar Mobil: xxxx E-post: xxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


