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Abstract 

The purpose of this study is to compare the conditions for teaching and learning Sami at primary level in 

three different types of schools. The study focuses on teachers' views on multilingualism and 

characteristics of good mother tongue education as well as factors inside and outside school affecting 

teaching. The classroom environment is also discussed. Six qualitative interviews with practicing teachers 

in the three school forms were carried out: Sami school, integrated teaching and mother-tongue education. 

The results showed that the teachers are in favour of multilingualism and feel a responsibility to help 

more children develop their ability to speak Sami. Due to differing conditions between types of schools it 

is problematic to achieve an equivalent education in Sami. The results also describe the factors inside and 

outside school affecting teachers' activities and the learning environment. 
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1 Inledning 

Det är ett fåtal samiska barn och ungdomar som erbjuds samiska från förskola och upp 

till universitetsnivå, betonar Samiskt språkcentrum (2015a, 6) i den senaste 

lägesrapporten över de samiska språken i Sverige 2014. Samiska godkändes som ett 

nationellt minoritetsspråk år 2009 (Språklagen 2009:600), vilket har medfört att samiska 

ska undervisas i skolan oavsett hur många elever det är eller vilken skola de går i.  

Samiska språket är ett officiellt urfolksspråk och ett minoritetsspråk. Målet med den svenska 

minoritetspolitiken är bland annat att ge skydd för samerna, stärka samernas möjligheter till 

inflytande och stödja samernas språk så att de bevaras och utvecklas. (Samiskt språkcentrum 

2015a, 6) 

Men hur ser undervisningen ut i praktiken? Sverige är ett mångkulturellt land, vilket 

innebär att många olika kulturer ska främjas både i samhället och i skolverksamheten. 

Av alla barn med samiskt ursprung är det endast ett fåtal som går i sameskola där 

barnen bör ha de bästa förutsättningarna att lära sig samiska. De elever som går i 

kommunal skola får inte en likvärdig tillgång till samiska i skolan, och många 

vårdnadshavare får lägga ner mer tid på att få undervisning i språket (Samiskt 

språkcentrum 2014).  

 

I Sverige finns det tre skolformer för undervisning i samiska: Sameskola, integrerad 

undervisning och modersmålsundervisning. Undervisningen bedrivs och prioriteras 

olika från skolledningens håll inom skolformerna, vilket betyder att det kan vara en 

bristande likvärdighet mellan skolorna. Ett av målen i kursplanen för samiska i 

Läroplanen för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (hädanefter Lsa 11; 

Skolverket 2011b, 213) är funktionell tvåspråkighet. Det är viktigt att jämföra elevernas 

förutsättningar att uppnå funktionell tvåspråkighet i skolformerna när det kan finnas 

faktorer som påverkar undervisningen både i skolan och på samhällsnivå.  

 

Elevers inställning till att lära sig sitt eget modersmål kan vara bristande i skolan. En 

orsak kan vara att en sjuårig elev läser modersmålet utanför den ordinarie 

undervisningstiden. Det betyder att tid tas från fritidsverksamheten och eleven måste 

lämna kamraterna som fortsätter med en vald aktivitet. En annan orsak kan även vara att 

det inte är lika prioriterat och betydelsefullt för en elev i de yngre åldrarna att bevara 

och lära sig sitt egna modersmål. Det är högst relevant och viktigt att lärarna kan hjälpa 

elever att tidigt vilja lära sig sitt eget språk utanför hemmets väggar, med tanke på den 

aktuella diskussionen om revitaliseringen av det samiska språket. Men hur ser det ut i 

skolverksamheterna, har eleverna de förutsättningarna som krävs för att uppnå 

funktionell tvåspråkighet?  

 

Det är angeläget att problematisera ämnet för att kunna ge en bild av hur undervisning i 

samiska kan skilja sig mellan skolformerna. Genom att undersöka både möjligheterna 

och problemområdena för lärarna i de olika skolformerna kan undervisningen få en 

positiv utveckling.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att jämföra hur verksamma lågstadielärare i samiska i tre olika skolformer 

beskriver sin verksamhet och lärandemiljö. Studien ska även analysera hur 

förutsättningarna kan skilja sig mellan de deltagande skolorna som har undervisning i 

samiska, och hur eventuella skillnader kan påverka lärandet. Mina forskningsfrågor är: 

 

- Hur ser lärarna på flerspråkighet och vad kännetecknar enligt lärarna en god 

modersmålsundervisning? 

- Vilka faktorer i och utanför skolan kan enligt lärarna påverka undervisningen 

och måluppfyllelsen? 

- Hur ser klassrumsmiljön ut? 
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2  Bakgrund  

Nedan följer en beskrivning av samiska och skolans roll för revitaliseringen, 

återupplivandet (Ne.se), av samiskan. Vidare diskuteras samiska som nationellt 

minoritetsspråk och hur det har påverkat språket både i skolan och i samhället. Det 

beskrivs även vilka skolformer i samiska som erbjuds i Sverige, hur styrdokumenten är 

formulerade samt hur undervisning i samiska bedrivs i dagens skolor.  

 

Samiska talas i ett stort geografiskt område – Sápmi. Språket kan delas in i tre 

huvudgrupper: östsamiska, centralsamiska och sydsamiska. Dessa varieteter är sedan 

indelad i nio dialekter, varav fem används i Sverige. De är nord-, lule-, pite-, syd- och 

umesamiska (Elenius 2006, 14). Många barn har samiska som modersmål skriver 

Svonni (1993, 13), men det finns även barn som har samiska som andraspråk, barn som 

endast har varit i kontakt med språket ett fåtal gånger och barn som inte alls behärskar 

det. En viktig faktor för att språket ska leva vidare är att det finns tillgång till 

undervisning i samiska. Om samiska ska öka och fortsätta talas krävs det att dagens 

barn får använda språket i kommunikativa syften både i skolan och hemmet (Svonni 

1993, 13).   

 

I Sverige har revitaliseringen av det samiska språket i skola och förskola främjats i en 

liten omfattning (Samiskt språkcentrum 2015a, 6). Vidare betonas att samiska måste 

återtas inom fler domäner, det är inte tillräckligt att samiska enbart talas i hemmet. 

Många föräldrar har inte språket som modersmål vilket innebär att språköverföreningen 

inte gynnas. Problematiken kring att språket inte används i olika domäner medför att 

revitaliseringen av samiskan hämmas. Utanför hemmet är det svenska som florerar och 

det blir naturligt att använda sig av majoritetsspråket. Skolan och förskolan har därför 

en betydande roll gällande språkbevarandet (Samiskt språkcentrum 2015a, 8). 

 

Europarådets ministerkommitté genomför regelbundet granskningar av hur 

medlemsstaterna uppfyller kraven i European Charter for Regional or Minority 

Languages (ECRML) (2015). Den senaste granskningen av hur Sverige arbetar utifrån 

de europeiska avtalen om skydd för minoritetsspråk (ECRML 2015) visar bland annat 

att det är brist på behöriga lärare i samiska. Det har inte heller skett en förbättring i 

antalet undervisningstimmar och det poängteras även att undervisningen är beroende av 

var eleverna bor. En anledning till bristerna kan vara i vilken mån kommunerna 

prioriterar modersmålsundervisningen. Dock anser Europarådets ministerkommitté att 

det sker en positiv utveckling, exempelvis att språklagen höjer samiskans status och att 

produktionen av läromedel tas på allvar (ECRML 2015).  

2.1 Lagar och förordningar 

År 2009 infördes Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, i 

studien benämns den framöver som minoritetsspråklagen. Minoritetsspråklagen 
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innehåller beslut om de nationella minoriteterna, nationella minoritetsspråk, 

förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråket. De nationella 

minoriteterna är samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar, vilket beslutades 

år 2000 när Sveriges regering ratificerade den europeiska ramkonventionen om skydd 

för de nationella minoriteterna (SÖ 2000:2). I Språklagen (2009:600) finns beslut om att 

samiska, finska, jiddisch, meänkieli och romani chib är de nationella minoritetsspråken i 

Sverige. Språklagen anger även att minoritetsspråken ska skyddas och stödjas av det 

allmänna, vilket innebär att de nationella minoriteterna ska främjas och ges möjligheter 

till utveckling av sin egen kultur i Sverige. Minoritetsspråklagen (2009:724 §4) 

föreskriver att det ska fokuseras på ”barns utveckling av en kulturell identitet och 

användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.”  

 

I Sverige finns det 19 samiska förvaltningskommuner i Norrbottens, Västerbottens, 

Jämtlands och Dalarnas län (minoritet.se).  Förvaltningskommunerna ger samer rätt till 

att använda samiska vid kontakt med olika myndigheter, domstolar, förskola, viss annan 

pedagogisk verksamhet och äldreomsorg inom förvaltningsområdena 

(Minoritetsspråklagen 2009:724). Enligt §17 i denna lag ska en kommun i ett 

förvaltningsområde för samiska som erbjuder plats i förskola eller annan pedagogisk 

verksamhet erbjuda ”hela eller delar av” verksamheten på samiska. Det kan tolkas som 

att lagen indirekt berör skolan, dock ges inte samer förstärkt rätt till språkundervisning i 

skolan inom förvaltningskommunerna till skillnad från förskola. Samiskt språkcentrum 

(2015a) ställer sig frågande till om minoritetsspråklagen har en ambition att revitalisera 

språket. 

En otydlig lagtext och vag ambitionsnivå från majoritetssamhället bidrar till att samiska barn och 

föräldrars ambitioner att revitalisera det samiska språket inte möts. (Samiskt språkcentrum 2015a, 

6) 

Förvaltningskommunernas mål är att språkets status ska öka i samhället och att språket 

börjar användas i fler områden (minoritet.se). Förvaltningskommunerna ska även 

informera minoriteterna om deras rättigheter samt tillåta inflytande i frågor som berör 

minoriteterna (2009:724).  

2.2 Skolformer för undervisning i samiska 

Historiskt sett har samiska varit omdiskuterad inom skolverksamheten. Hyltenstam och 

Stroud (1991, 125) anser att utbildningsformerna för samiska elever inte arbetat för att 

bevara språket. Undervisningen har varit varierande genom historien, vissa geografiska 

områden var bättre än andra, men gemensamt för de geografiska områdena var att 

samiskan fungerat som en bro till svensk religion, kultur och språk. I skolreformerna 

mellan år 1913 och 1962 framgår det att samiskan skulle fungera som ett hjälpspråk. 

Syftet var att de samiska eleverna tids nog skulle kunna undervisas helt på svenska, 

vilket bidrar till ett språkbyte (Hyltenstam & Stroud 1991, 128). Samiskt språkcentrum 

(2015a, 14) skriver att assimileringspolitiken kan ha orsakat att många i dagens 

föräldrageneration saknar tillräckligt med kunskaper i samiska. Assimileringen har 
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medfört att förkunskaperna skiljer sig mellan familjer. Hyltenstam och Stroud (1991) 

beskriver ett antal stabila faktorer som gynnar språkbevarandet, exempelvis 

demografisk isolering samt skolor med erfarenhet av språkbevarande. Om samiskan ska 

kunna revitaliseras krävs det att språket synliggörs i skolverksamheten eftersom det 

saknas naturliga mötesplatser och språkmiljöer utanför hemmen (Samiskt språkcentrum 

2015a, 7).  

 

Idag kan undervisning i samiska förekomma inom tre olika skolformer: sameskola, 

integrerad undervisning samt modersmålsundervisning.  

2.2.1 Sameskola 

Skollagen (2010:800 kap 13) beskriver sameskola som en skolform med samisk 

inriktning och att utbildningen ska motsvara årskurserna 1-6 i grundskolan. I 

Skolförordningen (2011:185 kap 12 §4, §5) framgår det att ”undervisningen ska ges på 

svenska och samiska och att ämnet samiska ska finnas i alla årskurser”. Utifrån 

Sameskolans totala timplan i samtliga ämnen (skolverket.se) framgår det att eleverna 

ska ha sammanlagt 800 timmar samiska, respektive 910 timmar svenska under 

årskurserna 1-6. I Skolförordningen (2011:185 kap 9 §13) står det tydligt att ”under den 

sammanlagda tid som eleven får tvåspråkig undervisning […] får högst hälften av 

undervisningen ges på umgängesspråket. Undervisningen ska planeras så att 

undervisningen på svenska successivt ökar.” 

 

Sameskolan har en egen läroplan, Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011b). I kursplanen är ämnet samiska uppdelat i två 

olika kursplaner: samiska som förstaspråk respektive samiska som andraspråk. I Sverige 

finns det fem sameskolor som är belägna i Kiruna, Karesuando, Gällivare, Jokkmokk 

och Tärnaby (sameskolstyrelsen.se).  

2.2.2 Integrerad undervisning 

Integrerad undervisning innebär att samisk undervisning för samiska elever i 

grundskolan får anordnas om huvudmannen och Sameskolstyrelsen gör en 

överenskommelse (Skolförordningen 2011:185 kap 12).   

Med samisk undervisning avses undervisning med samiska inslag och undervisning i samiska 

utöver den undervisning som anordnas som modersmålsundervisning i samiska. (2011:185 kap 12, 

§13)  

Det framgår att sameskolans läroplan ska användas vid modersmålsundervisning i 

samiska ”[…] i samiska ska den kursplan som gäller för ämnet samiska i sameskolan 

användas” (Skolförordningen 2011:185 kap 5 §13). 

 

Eleverna ska få motsvarande utbildning som andra elever i grundskolan, däremot kan 

den integrerade undervisningen läggas utanför ordinarie lektionstid (Skolförordningen 

2011:185 kap 12). I dagsläget finns det 9 kommuner som erbjuder integrerad 
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undervisning: Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Lycksele, Vilhelmina, Krokom, Berg, 

Härjedalen samt Älvdalen (sameskolstyrelsen.se). 

2.2.3 Modersmålsundervisning 

Enligt Skollagen (2010:800 kap 10 §7) ska modersmålsundervisning i ett nationellt 

minoritetsspråk erbjudas även om språket inte används i hemmet. Undervisningen kan 

erbjudas som språkval, elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför den 

garanterade undervisningstiden (Skolförordningen 2011:185 kap 5 §7-13).  

 

Likt för integrerad undervisning ska även modersmålsundervisning använda 

sameskolans kursplan för samiska (Skolförordningen 2011:185 kap 5). Det blir dock 

problematiskt för kommunerna att följa samma kursplan som sameskolan eftersom de 

har färre timmar för undervisning i samiska (Samiskt språkcentrum 2014). Idag får 

majoriteten av eleverna modersmålsundervisning ca 60 minuter per vecka 

(modersmal.skolverket.se). 

2.3 Styrdokument 

Utifrån Skolans värdegrund och uppdrag i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011a) ska varje individs olika förutsättningar och 

behov beaktas i undervisningen.  

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 

bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket 2011a, 8) 

Inom varje skolform ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet eleven befinner 

sig (Skolverket 2011a, 8). Det framgår även att språk, lärande och identitetsutveckling 

hör ihop och ska tas tillvara på under skolgången. Eleverna ska få möjlighet att 

”överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en 

generation till nästa” (Skolverket 2011a, 9). För att verksamheten i skolan ständigt ska 

förbättras ska det finnas en tydlig kommunikation mellan pedagogerna, eleverna, 

hemmet och samhället (Skolverket 2011a, 11).  

 

På grundskolenivå kan samiska undervisas som moderna språk, modersmål, elevens val 

och samiska som förstaspråk eller andraspråk (Samiskt språkcentrum 2014). Enligt 

(modersmal.skolverket.se) är moderna språk ett språkval som vanligen erbjuds i årskurs 

6-9. Modersmål kan däremot läsas under hela skolgången årskurs 1-9 som elevens val, 

skolans val samt undervisning utanför timplanen. Elevens val betyder att en elev ska ha 

möjlighet att välja modersmål om skolan erbjuder det. Skolans val möjliggör att skolan 

kan välja om modersmål ska erbjudas utifrån de extra timmar som finns att tillgå i 

timplanen. Slutligen innebär modersmålsundervisning utanför timplanen att eleverna 

kan läsa språket utanför ordinarie lektionstid och varje kommun bestämmer antalet 

timmar per vecka (modersmal.skolverket.se).  
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I läroplanen för sameskolan (Skolverket 2011b) är samiska uppdelad i två olika 

kursplaner: samiska som förstaspråk respektive samiska som andraspråk. Det är skolan 

bestämmer vilken nivå eleven ska börja på (Skolverket 2011c, 10). Det centrala 

innehållet i kursplanen är indelat i ”läsa/skriva”, ”tala/lyssna/samtala”, ”texter”, 

”språkbruk” samt ”samisk kultur”.  De kunskapsområden som inte är beroende av 

vilken språkförmåga eleven besitter är samisk kultur och texter. De resterande 

kunskapsområdena är mer styrda utifrån elevernas förkunskaper vid skolstart 

(Skolverket 2011c). 

 

Syftet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att bli funktionellt 

tvåspråkiga och skapa en trygg identitet (Skolverket 2011b). Det kan ske om eleverna 

får möjlighet att utveckla kunskaper både i och om språket samt skapa en medvetenhet 

om den samiska kulturen. I kommentarmaterialet till kursplanen i samiska förklaras 

funktionell tvåspråkighet i samiska:  

Detta innebär att eleverna ska kunna använda både samiska och svenska när de kommunicerar med 

andra, beroende på vilken situation de befinner sig i. Det är en förmåga som gör det möjligt att 

röra sig mellan olika sociala och kulturella sammanhang och förflytta sig mellan olika 

arbetsmarknader och utbildningssammanhang. (Skolverket 2011c, 6) 

Om funktionell tvåspråkighet uppnås erhåller individen en stor trygghet och 

självsäkerhet, vilket har stor betydelse i framtiden (Skolverket 2011c, 6). I stort ska 

eleverna även få ett intresse av att använda språket, skapa en tilltro och språklig 

säkerhet, möta samiskan i olika genrer, få kunskaper om samisk historia, näringar, 

traditioner och samhällsstrukturer (Skolverket 2011c). 

2.4 Den aktuella situationen i skolorna   

I nuläget är det svårt att hitta information om hur många modersmålstalare det finns och 

antalet lärare i samiska eftersom det är brist på statistik. I den senaste lägesrapporten 

från Samiskt språkcentrum (2015a, 6) föreslås en kartläggning av samiska vilket skulle 

bidra till ökad kunskap i majoritetssamhället och strukturella förändringar. Dessa 

förändringar skulle kunna skapa fler talare i samiska och olika språkmiljöer där samiska 

kan kommuniceras i vardagen. Samiskt språkcentrum (2015b) har låtit göra en förstudie 

om kartläggning av de samiska språken i Sverige. Det framgick att den yngre 

generationen som deltog i studien främst använder samiska i kontakt med äldre 

släktingar. ”I skolan användes samiskan i mindre utsträckning än i hemmet, såväl under 

lektionstid som på rasterna” (Samiskt språkcentrum 2015b, 23). Inte ens hälften av 

eleverna angav att de använde samiska i skolan, anmärkningsvärt var att de yngre 

eleverna gick i någon av sameskolorna i Sverige (Samiskt språkcentrum 2015b).  

 

Enligt befintlig statistik över antalet elever som är berättigade till 

modersmålsmålsundervisning i samiska har det skett en förändring jämfört med förra 

året. Läsåret 2013/14 var sammanlagt 648 elever i Sverige berättigade till samisk 

modersmålsundervisning vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Däremot var det 
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endast 272 elever som deltog i undervisningen läsår 2013/14 vilket kan jämföras med 

läsåret 2012/13 då det var 314 elever (Samiskt språkcentrum 2015a, 16).  

 

Skolinspektionen (2013) har gjort en granskning av sameskolorna för att undersöka om 

skolformen uppfyller kraven för de nationella målen och riktlinjerna. 

Sammanfattningsvis visar Skolinspektionen (2013) att sameskolorna har svårigheter att 

finna utbildade lärare i samiska samt lärare med samisk kompetens. Det är även ett 

problem att få tag i läromedel på samiska, vilket medför extra arbete för lärarna att göra 

eget material.  Det är en utmaning att följa målen i de nationella styrdokumenten 

eftersom mycket tid går åt till att anpassa läromedlen, anser Skolinspektionen.  

 

Utbudet av samisk barnlitteratur är litet i Sverige. Samiskt språkcentrum (2015a, 22) 

menar att trenden börjar förändras, det har startats litteraturprojekt (samisk 

författarskola) som ska främja samiska författare och litteratur på samiska. Ytterligare 

en svårighet är bristen på samarbete mellan skolor och mellan lärare (Skolinspektionen 

2013). Det saknas ett samarbete mellan skolenheterna i landet, lärarna vill ha en bättre 

dialog mellan varandra gällande frågor inom flerspråkighet, didaktik, läromedel och hur 

undervisningen av samiska inslag kan gestaltas i olika ämnen. 

 

Vidare framhåller Skolinspektionen (2013) att elevernas olika förkunskaper i samiska 

medför att det blir svårare att uppnå tvåspråkighet. Samiskt språkcentrum (2014, 19) 

tillägger att ”barns och elevers undervisning varierar både tidsmässigt och i kvalité och 

innehåll” och en orsak kan vara ”huvudmännens brist på engagemang […] och för få 

undervisningstimmar.” Skolinspektionen (2013) förklarar att undervisning i samiska 

skiljer sig mellan skolor och lärare gällande hur samiska ska integreras i skolan. Det 

saknas en gemensam struktur mellan sameskolorna.  

 

Samiskt språkcentrum (2014) skriver att en orsak till den rådande bristen på behöriga 

lärare är att samiska på universitetsnivå i Sverige endast kan studeras på halvfart. Umeå 

universitet har fått examenstillstånd för ämneslärarexamen i samiska och målet är att 

starta utbildningen hösten 2015. Endast vid Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk 

erbjuds utbildningar i samiska på helfart, men dessa är inte på universitetsnivå.  

 

Ett sätt att minska lärarbristen inom samiska kan vara att använda sig av 

fjärrundervisning (SOU 2012:76). Fjärrundervisning är ”en interaktiv 

undervisningsmetod där elev och undervisande lärare är åtskilda i rummet och 

undervisningen sker genom användande av IKT” (SOU 2012:76, 21). Kriterier för att 

använda sig av fjärrundervisning kan vara att det saknas lärare inom ämnet, ämnet 

erbjuds inte på skolan eller undervisningsgruppen är för liten. Det framgår dock i 

utredningen att det saknas forskning inom området gällande hur fjärrundervisning 

påverkar inlärningen av ett språk (SOU 2012:76, 21).  
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3 Tidigare forskning och teoretiska perspektiv  

Nedan presenteras det sociokulturella perspektivet och ramfaktorteorin som kommer att 

vara studiens teoretiska utgångspunkt. Vidare beskrivs motivationens betydelse i fråga 

om klassrummets scenografi samt hur lärarna kan arbeta för att bibehålla elevernas 

motivation. Slutligen redogörs för forskning kring språkmodeller som gynnar 

andraspråksinlärning.  

 

Lightbown och Spada (1999) förklarar att praktiskt taget majoriteten av alla barn har 

förmågan att lära sig mer än ett språk i tidig ålder. Hwang och Nilsson (2011, 267-268) 

menar att barn i tidig ålder kan antingen lära sig två språk parallellt eller lära sig ett 

andraspråk när förstaspråket redan etablerats. Kulturell tvåspråkighet betyder att barnet 

lär sig förstaspråket i hemmet och andraspråket i exempelvis skolan. Naturlig 

tvåspråkighet innebär att två språk används samtidigt i hemmet vilket medför att barnet 

blir tvåspråkig. Barn som får tillgång att vistas i flerspråkiga miljöer skapar en bättre 

språkförståelse såsom språkuppbyggnad och språkljud. Däremot krävs det att föräldrar 

stöttar inlärningen och att språket prioriteras i samhället, annars kan inlärningen bli 

problematisk (Hwang & Nilsson 2011). Svonni (1993) skriver att det dock finns olika 

faktorer som kan påverka de individuella skillnaderna, exempelvis ålder, språkförmåga, 

input av språket utanför skolan, motivation, personlighet, inlärningsstil, strategier etc.  

3.1 Sociokulturell teori och ramfaktorteori 

Förutom Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv som beskrivs i metod- och 

materialkapitlet, kommer även studien att speglas mot den sociokulturella teorin och 

ramfaktorteorin. 

3.1.1 Sociokulturella teorin  

Den grundläggande tanken i ett sociokulturellt perspektiv är interaktionen mellan 

människor. Det innebär att lärande sker i samspel med andra, och att individens 

utveckling påverkas av undervisningen. Språkutveckling påverkas av vilka sociala 

situationer och sammanhang individen befinner sig i, och vilka hen umgås med inverkar 

på lärandet (Gibbons 2013; Säljö 2000).  

 

Barns utveckling grundar sig i ”zonen för närmaste utveckling” vilket betyder att det 

finns ett avstånd mellan vad barn kan göra på egen hand och det barnet kan göra 

tillsammans med en mer kunnig person.  Eleven kan utföra mer i en given situation om 

det finns stöd från en samtalspartner. Till slut kommer barnet att kunna göra allt på egen 

hand utan stöd från en annan person, om det sker i samspel med andra i en målinriktad 

aktivitet (Gibbons 2013; Lightbown & Spada 1999, 47). 

 

Gibbons (2013, 39) betonar vikten av pedagogisk stöttning som har en stor inverkan på 

elevernas möjligheter till lyckad utveckling. Stöttning handlar om att ge framåtsyftande 
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verktyg och strategier på en mottaglig nivå för eleverna, för att utvecklingen ska få en 

positiv effekt. Säljö (2000, 47) menar att verktyg är betydelsefulla inom ett 

sociokulturellt perspektiv. Verktygen kan vara resurser som är språkliga eller fysiska 

och används för att förstå vår omvärld. Säljö poängterar att inom ett sociokulturellt 

perspektiv går det inte att avstå från lärande, utan det handlar mer om vad eleverna lär 

sig.   

3.1.2 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorier kan visa att samhället har stor inverkan på undervisningen (Lindblad, 

Linde & Naeslund 1999, 104). Den ursprungliga avsikten med ramfaktorteorin var att 

förklara relationen mellan undervisningens ramar som tid, innehåll, elever och resultat. 

Det resulterade i att inom vissa ramar kunde några resultat var ouppnåeliga och tiden 

kunde begränsa undervisningen (Lindblad, Linde & Naeslund 1999, 93). 

 

Den enkla ramfaktorteorin handlar om att ramarna är utgångspunkten för 

undervisningen, som i sin tur påverkar processen som har inverkan på resultatet 

(Lindblad, Linde & Naeslund 1999, 98). Exempel: Politiska beslut som timplan eller 

gruppstorlek ger förutsättningarna för undervisningen och det medför vilka resultat 

undervisningen kommer att få. Den enkla ramfaktorteorin handlar alltså om att politiska 

beslut undersöks för att se vilka konsekvenser det kan medföra i praktiken. Många av 

besluten fattas utan att undersöka hur det ser ut i skolorna, vilket påverkar hur de 

önskvärda målen uppnås.  

 

Gustafsson (1999, 54) menar att all pedagogisk undervisning påverkas av begränsade 

ramar på olika sätt. Det är orimligt för läraren att försöka hantera och förändra alla 

faktorer samtidigt. Läraren bör välja ramar som är objektivt identifierbara eller ramar 

som i vissa fall är avgörande. Lindblad, Linde och Naeslund (1999, 100-101) skriver att 

ramfaktorteorin inte kan förklara exakt varför något inträffat, dock kan den visa på vad 

som inte kommer att kunna förverkligas utifrån bestämda omständigheter. Det fokuseras 

inte ofta på variationer inom bestämda ramar, även fast variationer är vanligt 

förekommande mellan skolor.  

3.2 Betydelsen av motivation i språkinlärning 

Dörnyei (2001, 1) förklarar att motivation är en betydande faktor i språkinlärningen. 

Motivation hör ihop med handlande eftersom den förklarar varför individen gör något, 

hur mycket personen anstränger sig och hur lång tid den fortsätter att kämpa (Dörnyei 

2001). Inom andraspråksinlärning har det definierats två olika faktorer i motivation: 

Elevens kommunikativa behov och elevens inställning till andraspråkets gemenskap 

(Lightbown & Spada 1999, 63). Om det kommunikativa värdet av andraspråket ska 

gynnas krävs det att eleven har behov av att tala språket i sociala situationer eller för att 

uppfylla yrkesambitioner. Om det även infinner sig positiva attityder till 

andraspråkstalarna kommer eleven söka mer kontakt med dem. Dessa faktorer kan bidra 
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till att motivationen höjs och eleven känner tillfredställelse av att skaffa kunskaper i 

språket (Lightbown & Spada 1999). 

 

Lärarna kan bidra till motivation om eleverna uppskattar klassrummet och lektionernas 

innehåll är intressant och relevant utifrån elevernas ålder och nivå, menar Lightbown 

och Spada (1999, 64-65). För att bibehålla motivationen bör lärarna ha varierande 

aktiviteter, uppgifter och material men även använda sig av uppgifter som inbjuder till 

samarbete för det gynnar både starka och svaga elevers självförtroende. Tegström 

(2014, 84) menar att läraren måste se hela gruppen och vägleda individerna för att 

eleverna exempelvis ska utveckla förmågorna att lyssna och tala.  

 

Dörnyei (2001, 28ff) beskriver viktiga faktorer som lärare kan använda när individens 

målrelaterade beteende ska gynnas. Det handlar om att skapa motiverande 

förutsättningar vilket betyder att läraren och elevernas inställning och relation till 

varandra ska vara god i en inspirerande klassrumsmiljö. Vidare ska läraren skapa 

inledande motivation för att elevens språkrelaterade värderingar och attityder ska 

förbättras. Det sker genom användningen av relevant läromedel och realistiska mål. Att 

upprätthålla och skydda motivationen innebär att lärandet ska vara stimulerande och 

roligt genom inspirerande uppgifter, uppmuntra samarbete, skydda elevernas 

självkänsla och öka självförtroendet. Slutligen ska läraren uppmuntra positiv feedback. 

Eleverna får möjlighet att utvärdera sin prestation utifrån vad som påverkat resultatet 

både positivt och negativt. Utvärdering ger eleverna lättare att hitta redskap som kan 

hjälpa dem att fortsätta utvecklas, vilket har en betydande roll för motivationen.  

3.2.1  Klassrummets betydelse för motivation 

Även klassrummets scenografi har stor betydelse för elevernas motivation, inspiration, 

interaktion och lärande skriver Jedeskog (2007). Dörnyei (2001, 41) förklarar att 

klassrummet kan ses utifrån ett psykologiskt och fysiskt perspektiv. Från ett 

psykologiskt perspektiv räknas exempelvis elevklimatet. Inom det fysiska perspektivet 

menar författaren att väggdekorationer i klassrummet kan vara ett exempel på vad som 

påverkar miljön som eleverna ska arbeta i. Det viktigaste är inte hur klassrummet ser ut 

utifrån estetiska kvalitéer, det är mer i vilken utsträckning som eleverna får vara med 

och påverka klimatet. Genom att ha en trevlig och välkommande miljö i klassrummet 

gynnas elevernas motivation. Tegström (2014, 83) menar att interaktionen mellan 

möblering, läromedel och lärares agerande påverkar elevernas handlande. Tegström 

beskriver att det är samspelet mellan faktorerna som ger ett resultat, om läraren utgår 

från sitt eget agerande och ser faktorerna som en helhet kommer eleverna utföra den 

förväntande handlingen.  

3.3 Internationella revitaliseringsmodeller för minoritetsspråk  

Ett problemområde för samiska är att det saknas situationer där det är en nödvändighet 

att tala språket eftersom majoritetsspråket kan användas i de flesta fall (Svonni 1993, 
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14). För barn som inte har tillgång till samiska i hemmet blir samiska ett språk som 

endast används i skolan. I sådana situationer måste barnen få tillfällen där språket kan 

användas så mycket som möjligt. Det betyder att lärarna måste ha goda kunskaper i hur 

elevernas språk kan utvecklas (Svonni 1993). Samiskt språkcentrum (2015a, 14) 

framhäver att Sverige har svaga språkmodeller i skolan på grund av skollagarna 

eftersom undervisning på svenska måste utgöra minst 50 % av skoltiden. Dock finns det 

länder som använder sig av ”full immersion” som är en stark språkmodell. All 

undervisning i full immersion sker därmed på målspråket. ”Språkbad eller immersion är 

en metod för språkinlärning där ett andraspråk eller främmande språk avsiktligt används 

i elevens omgivning, oftast på skola eller daghem” (wikipedia.se). Nedan beskrivs olika 

språkmodeller som använts i skolor utanför Sverige som gynnar revitaliseringen av ett 

språk.  

3.3.1 The Arapaho Language Immersion Program 

Om ett språk ska revitaliseras krävs det att den framtida generationen prioriterar det och 

använder goda språkinlärningsmetoder (Greymorning 1997, 22). Steve Greymorning 

startade ett projekt med syftet att öka andraspråkstalarna i arapaho. Det deltog ett antal 

elever från tre förskolor som undervisades en timma per dag i arapaho utifrån 

Greymornings modell. De resterande eleverna i de tre förskolorna undervisades endast 

15 minuter per dag vilket blev en bra jämförelse med ”testklassen”. Testklassen delades 

in i tre grupper som deltog i fyra olika språkinlärnings-stationer med fyra olika lärare 

under en timma per dag. Lärarna fokuserade på interaktion för att öka elevernas 

ordförråd och användning av fraser (Greymorning 1997, 22-23). 

 

Efter tre månader kunde 80 % av eleverna i testklassen 162 ord, medan eleverna i 

förskolorna som undervisades 15 minuter per dag bara kunde 15-18 ord i slutet av 

skolåret. Greymorning menade att barn ska vara i en miljö där människor kan tala 

språket flytande genom att utsätta eleverna för språket via språkbad (immersion). Om 

eleverna ska vara på en språknivå som är i nivå med deras ålder krävs det att eleverna 

utsätts för andraspråket 600-700 timmar per år (Greymorning 1997). Enligt Samiskt 

språkcentrum (2015a, 14) skulle det innebära att eleverna skulle ha undervisning i 

andraspråket fyra timmar per dag varje skolvecka i ett år för att utveckla ett flytande 

andraspråk.  

 

Testklassens språkbadsundervisning resulterade i att eleverna kunde tala arapaho med 

lärarna upp till 15 minuter utan att använda engelska. Sedan stannade 

språkutvecklingen, en teori är att eleverna inte kunde tala arapaho utanför skolan. Om 

inte språket kan talas utanför skolan lär sig eleverna bara att tala i fraser och kan därmed 

inte vara spontana och tala flytande (Greymorning 1997). 

If we cannot pass on to our developing speakers this ability our languages will be lost. Therefore if 

we are to maintain any hope of keeping our languages viable and alive, it remains absolutely 

essential that we shift our focus from teaching our children words and phrases to passing on to 
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them the ability to think and effectively communicate in our native languages. (Greymorning 

1997, 27) 

För att det ska ske en förändring måste fler lärare fortbilda sig i hur effektiva språkbad 

kan genomföras. Nya Zeeland är en god förebild gällande revitaliseringen av Maori. Där 

finns skolor som undervisar endast i och på Maori, det erbjuds språkbad för vuxna samt 

kurser för mödrar och deras barn. I Nya Zeeland har det blivit fler andraspråkstalare i 

Maori och på sikt kan det medföra två betydelsefulla förändringar: En ny generation 

talar språket flytande och barnen kan fortsätta arbetet med revitaliseringen av språket 

(Greymorning 1997).  

3.3.2 Franska och engelska på Kap Bretonön 

I en undersökning på Kap Bretonön, Kanada jämfördes språkbadselever och 

andraspråkselever utifrån deras attityder att vilja lära sig franska, kommunicera på 

franska, eventuella språkspärrar, vilken upplevd kommunikationsnivå de var på och i 

vilken mängd första- och andraspråket användes (Baker & MacIntyre 2003, 65-66).  

 

De elever som inte fick medverka i skolornas språkbad hade andraspråksundervisning i 

franska högst en gång per dag i klassrummet. Den markanta skillnaden mellan dessa 

språkinlärningsformer var att språkbadseleverna förväntades använda franska både i och 

utanför klassrummet, vilket medförde att andraspråket användes vid kommunikation 

och instruktioner. Eleverna som inte hade språkbadsmodellen fick mestadels 

undervisning i grammatik och lärarna fokuserade mindre på interaktion (Baker & 

MacIntyre 2003, 65).  

 

Undersökningen visade tydliga skillnader mellan andraspråkselever och 

språkbadselever. Språkbadseleverna hade mindre språkspärrar, bättre språkkunskaper, 

mer vilja att kommunicera i andraspråket och använde andraspråket i fler sammanhang 

jämfört med andraspråkselever. Slutligen konstaterades att lärare i 

andraspråksundervisning måste öka mängden franska i klassrummet för att eleverna ska 

bli bekvämare i användningen av franska (Baker & MacIntyre 2003, 92-93).  
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4 Material och metod 

Nedan redogörs för den metod som har använts för att undersöka hur några lärare i 

undervisning i samiska beskriver sina förutsättningar i verksamheten. Det följer även en 

presentation av urvalet, de etiska principerna, hur intervjuerna och analyserna 

genomfördes, observationerna samt en diskussion hur tillförlitlig studien är.  

4.1 Val av metod 

Syftet med studien var att undersöka hur lärarna beskrev sin verksamhet och 

lärandemiljö. Av den anledningen föll valet av metod på kvalitativa intervjuer med 

verksamma lärare. Kvale och Brinkmann (2009, 17) förklarar att kvalitativa 

forskningsintervjuer är en bra metod när syftet är att förstå undersökningspersonens 

omvärld och föreställningar.  Vidare förklarar de intervju som ett strukturerat samtal 

med ett syfte, vilket innebär att intervjuaren införskaffar sig kunskaper genom att 

använda sig av genomtänkta frågor och ett aktivt lyssnande. I det här fallet användes 

mätinstrumentet semistrukturerade intervjuer, vilket Stukát (2011, 44) beskriver som en 

mer anpassningsbar metod. Intervjuaren har en god kännedom inom ämnesområdet och 

kan därmed anpassa frågornas följd efter situationen. Metoden öppnar för ett samspel 

mellan forskaren och informanten eftersom interaktionen medför att den tillfrågade kan 

beskriva sitt svar mer innehållsrikt, samt att svaren kan beskrivas utförligare med hjälp 

av olika följdfrågor (Stukát 2011).  

4.2 Urval och undersökningsgrupp 

Valet av skolor var begränsat eftersom samisk undervisning inte finns över hela landet, 

därför gjorde jag ett bekvämlighetsurval (Trost 2010). Den deltagande 

undersökningsgruppen var verksamma modersmålslärare i samiska. Informanterna 

kontaktades via mail och efter samtycke berättade jag hur lång tid intervjun beräknades 

ta och sedan kom vi överens om tid och plats.   

 

Sammanlagt gjordes sex intervjuer med vardera två lärare i tre skolformer: sameskola, 

integrerad undervisning samt modersmålsundervisning. Lärarna arbetar i olika 

kommuner med olika andel samisktalande.  

 

För att försvåra identifikation har alla informanter fått fiktiva kvinnonamn: Lärare som 

arbetar i sameskola har namn som börjar på S, lärare som arbetar med integrerad 

undervisning har namn som börjar på I, samt lärare som arbetar med 

modersmålsundervisning har namn som börjar på M. Avsikten med namnen är att 

underlätta kopplingen i citaten till skolformerna.  
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Tabell 1: Översikt över informanternas bakgrund 

 Lärarutbildning Studier i 

språket på 

högskolenivå 

Annan 

relevant 

utbildning 

Verksam i 

skolan 

Stina Grundskollärarutbildning 

1-7 

30 hp 30 hp i 

samiska 

studier 

3 år 

Siri Grundskollärarutbildning 

1-7 

30 hp 80 hp i 

samiska 

studier 

7 år 

Irene  Lärarutbildning pågår 55,5 hp Nej 12 år 

Ida Nej 60 hp Nej 4 veckor 

Mikaela Gymnasielärare   30 hp Nej 4 veckor 

Maja  Nej 7,5 hp Nej 4 år 

 

Alla lärarna har inte lärarutbildning men samtliga har studerat samiska på högskolenivå, 

dock i olika utsträckningar. Tabellen visar även att två av lärarna har studerat samiska 

studier. Majoriteten av lärarna har arbetat minst tre år i skolan, två av lärarna var 

nyanställda när intervjun genomfördes.  

4.3 Etiska principer 

Vid kontakt med människor är det viktigt att den intervjuades integritet och värdighet 

respekteras. Således fick informanterna ta del av de etiska principerna innan intervjun 

startade (Trost 2010). Stukát (2011, 139ff) förklarar individskyddskravet ur fyra olika 

perspektiv: informationsskyddskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. För att uppfylla kraven på individskyddskravet inledde jag intervjun 

med att berätta för informanterna om studiens syfte. De fick kännedom om att 

deltagandet är frivillig och att intervjun kunde avbrytas när som helst. Informanterna 

fick även veta att jag skulle ta hänsyn till deras anonymitet och att jag som intervjuare 

har tystnadsplikt. Jag berättade att intervjun kommer spelas in med hjälp av en 

ljudupptagare och att materialet används endast i studiens syfte. Materialet kommer 

sedan att arkiveras när analysen och resultatet är färdigställt.  

4.4 Genomförande av intervjuerna  

Sammantaget gjordes tre fältintervjuer och tre telefonintervjuer på grund av de stora 

geografiska avstånden mellan informanterna. Intervjuernas längd var ungefär 40 

minuter. Fältintervjuer är bra för den mänskliga kontakten och av den orsaken att 

informanten får välja en trygg och ostörd miljö (Stukát 2011, 45 och Trost 2010, 65). 

Därmed genomfördes fältintervjuerna i lärarnas klassrum eller annan trygg lokal. 

Registreringen av intervjuerna utfördes genom ljudbandspelare. Under fältintervjuerna 
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placerades ljudbandspelaren på bordet och vid telefonintervjuerna skedde inspelningen 

via mobilens högtalare. Fördelar med att spela in intervjuer är att forskaren inte behöver 

göra anteckningar och kan koncentrera sig på samtalet. En annan fördel är att 

inspelningen kan höras igenom upprepade gånger och därmed framgår tonfall, pauser 

och ordval tydligare. Nackdel med en inspelad intervju kan vara att transkriberingen blir 

tidskrävande (Trost 2010).   

 

Intervjun utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) som innehöll områden med 

huvudfrågor som var av betydelse för studien (Kvale & Brinkmann 2009; Trost 2010). 

Intervjuguiden fungerade som en checklista för att undvika att viktiga frågor gick 

förlorade. Huvudfrågorna ställdes likadant till alla informanterna, dock följdes svaren 

upp individuellt med olika följdfrågor (jfr Stukát 2011, 44). Informanterna erbjöds inte 

att få intervjufrågorna i förtid, däremot var det två av lärarna som ville läsa igenom 

frågorna i förväg vilket jag tillät dem att göra. 

4.5 Transkription och analys av intervjuer 

Intervjuerna transkriberades vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar är att ändra 

formen till en annan, från inspelad version till skriven text. Alla intervjuerna 

sammanställdes i skriven text där vissa talspråkliga drag behållits.  

 

I citaten används dessa markeringar:  

Betoning markerades med versaler NU 

Paus markerades med punkter … 

Icke verbala kommentarer (suck), (skratt) 

Interpunktion för intonation .,!? 

 

Analysen utgick från en hermeneutisk texttolkning, vilket betyder att mina antaganden 

och frågor till texten gjorde att jag kan vara medskapare av tolkningarna i resultatet 

(Kvale & Brinkmann 2009, 217).  När materialet skulle struktureras valde jag att läsa 

igenom alla intervjuer och skriva olika nyckelord utifrån ett textstycke, vilket skapade 

gynnsammare förutsättningar för senare identifiering av materialet. Kvale och 

Brinkmann (2009, 217) benämner detta som meningskodning. För att kunna placera 

nyckelorden i olika innehållskategorier valde jag att använda mig av Bronfennbrenners 

utvecklingsekologiska modell.  

4.5.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv 

Bronfenbrenner utvecklade det utvecklingsekologiska perspektivet som utgår från 

samspelet mellan individ och samhälle, individen påverkas av sådant som grupper, 

organisationer och samhällen (Hwang & Nilsson 2011, 71). Vidare förklarar författarna 

att Bronfenbrenner skapade en utvecklingsekologisk modell för att tydliggöra 

relationerna mellan individ och samhälle. Eftersom modellen kan visa barnens lärande 

och utveckling är den av stort intresse inom skolan. Den utvecklingsekologiska 
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modellen är uppdelad i fyra olika system inom olika nivåer: mikro, meso, exo och 

makro (Hwang & Nilsson 2011, 71). Systemen kan jämföras med en rysk docka med 

olika lager som omsluter varandra (Bronfenbrenner 1979, 3).  

 

Mikrosystemet är den miljö som är närmast individen exempelvis familj, vänner, skola 

och grannskap (Hwang & Nilsson 2011, 72). Bronfenbrenner (1979, 22) menar att 

mikronivån är ett mönster av aktiviteter, roller och relationer som individen deltar i 

genom interaktion i en given situation. Hwang och Nilsson (2011, 72) betonar att om 

individens välbefinnande ska vara i balans krävs det att mikronivån är i balans.  

 

Mesosystemet består av samspelet mellan de olika mikrosystemen, exempelvis 

relationerna mellan hemmet och skolan (Bronfenbrenner 1979, 25).  En elevs 

uppförande i skolan påverkas inte bara av skolans aktiviteter utan även hur 

familjesituationen ser ut och vilka vänner individen umgås med (Hwang & Nilsson 

2011, 72).  Mesosystemet bildas när en individ tar plats i en ny miljö där faktorer som 

kommunikation, kunskap, attityd och omgivning kan ha en betydande roll 

(Bronfenbrenner 1979, 25).  

 

Exosystemet avser en eller flera miljöer som inte individen deltar i men som ändå 

påverkar aktiviteter och relationer i mikrosystemet. Det kan handla om skolans 

lärartillgång, föräldrarnas bakgrund och kommunens skolpolitik. Makrosystemet utgörs 

av samhället som individen befinner sig i utifrån kulturella faktorer, exempelvis 

skolpolitik och levnadsstandard (Hwang & Nilsson 2011, 72).   

4.6 Genomförande och analys av observationerna  

För att komplettera och kunna ge en bättre helhetsbild av problemområdet har även 

observationer skett i klassrummet. Observationerna fokuserade på om klassrummet var 

en inspirerande miljö och utfördes utanför lektionstid eftersom eleverna inte skulle delta 

i denna studie.  

 

Observationen genomfördes efter intervjuerna, i klassrummet där undervisningen i 

samiska utfördes. Jag använde mig av ett observationsschema (se bilaga 1). Läraren var 

närvarande under observationen och förklarade tanken bakom inredningen. Jag 

observerade möbleringen, på vilket sätt väggarna var dekorerade samt om det fanns 

böcker, material, datorer och smartboard tillgängligt i klassrummet. Lärarna som jag 

träffade tillät mig att ta kort i klassrummet för att underlätta kommande jämförelser 

mellan de olika klassrummen. De lärare som telefonintervjuades mailade bilder eller 

beskrev utförligt under telefonintervjun hur klassrumsmiljön såg ut. De fick berätta 

utifrån punkterna i observationsschemat.  
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Slutligen jämfördes mina observationer i klassrummen utifrån observationsschemat. 

Jämförelsen utfördes genom att sammanställa mina egna och informanternas mailade 

bilder från fältet, egna intryck samt informanternas beskrivningar av hur klassrummen 

var inredda. För att undvika att lärarnas anonymitet går förlorad valde jag att inte visa 

bilder från klassrummen i studien, eftersom det är få skolor som undervisar i samiska.  

4.7 Studiens tillförlitlighet 

Stukát (2011), Trost (2010), Kvale och Brinkmann (2009) betonar att studiens 

tillförlitlighet ska diskuteras. Utifrån ett reliabilitetsperspektiv kan det generellt finnas 

ett par faktorer som påverkar resultatet. Informantens dagsform kunde vara en 

bidragande faktor för om de är stressade ges inte fullständiga svar och mina följdfrågor 

anpassas därmed efter situationen, vilket kan leda till en mindre kvalitativ intervju. 

Något som även kunde påverka resultatet var användningen av semistrukturerade 

intervjuer eftersom mina följdfrågor kan uppfattas olika och leda in informanterna på 

olika spår. Mina tolkningar av det sammanställda materialet kunde även medföra att 

svaren tyds olika.  

 

Jag valde att ge lärarna fiktiva kvinnonamn och det finns ingen information om var de 

jobbar i Sverige för att försvåra identifikation. Min tanke var att visa bilder från 

klassrummen i studien, men genom att visa bilder kan lärarnas anonymitet försvinna 

eftersom det inte är många lärare som undervisar i samiska.  

 

Användningen av telefonintervjuer bidrar till att det inte blir en mänsklig kontakt under 

intervjun. Av den anledningen blir det svårt att kunna uppfatta informantens reaktioner, 

kroppsspråk och tystnad som kunde bidra till att jag avbröt läraren. När fältintervjuerna 

genomfördes kunde jag lättare avgöra tystnaden eftersom det fanns en mänsklig 

kontakt, och det var lättare för mig att avgöra lärarens inställning till frågan genom att 

avläsa kroppsspråket.  

 

Avsikten var från början att inte låta informanterna få tillgång till intervjuguiden i 

förväg eftersom det kan bidra till att de förskönar verkligheten och inte ger spontana 

svar. Det visade sig dock vara problematiskt att hitta lärare som ville medverka i en 

intervju, därför tillät jag två lärare som frågade att läsa intervjuguiden i förväg. I 

framtiden kommer jag att genomföra intervjuerna under samma förutsättningar, främst 

gällande studieguiden. I efterhand tror jag att det kan finnas en risk att lärarna uppfattat 

mina frågor olika eftersom några fick se frågorna före intervjun vilket i sin tur kan 

påverka frågornas svar.  

 

Jag förlitar mig även på lärarna vid observationerna av klassrummen eftersom jag inte 

sett alla i verkligheten. Lärarna skickade bilder och beskrivningar av klassrummen 

vilket jag kan misstolka och därmed dra fel slutsatser om klassrumsmiljön.  
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Utifrån ett validitetsperspektiv kan mina huvudfrågor samt följdfrågor vara otydliga och 

inte hänvisa till mitt syfte. Slutligen kan studien inte generaliseras eftersom sex 

informanter inte är representativt. Dock kan studien ge en bild av hur det ser ut i 

praktiken när två lärare från varje skolform intervjuats.  
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5 Lärarnas synpunkter på undervisning i samiska  

Resultatredovisningen inleds med en presentation av lärarnas syn på flerspråkighet och 

undervisning i samiska. Därefter följer en beskrivning av deras syn på hur en god 

modersmålsundervisning bör vara och de faktorer i och utanför skolan som påverkar 

undervisningen. Avsnittet avslutas med en redogörelse för skolformernas 

klassrumssituation och en sammanfattning av resultatet.  

5.1 Synen på flerspråkighet och undervisning i samiska 

Alla de intervjuade lärarna var positivt inställda till flerspråkighet och såg det endast 

som en tillgång för barnen. Det framgick att det inte fanns någon nackdel att kunna flera 

språk. ”Det ha varit som att båda språken har berikat varandra, å man kan använda båda 

språken parallellt om man inte hittar orden. Det blir som ett ordförråd som man räknar 

utifrån båda språken” (Stina).  

 

De framför att dagens forskning visar att ju fler språk en individ behärskar desto lättare 

har individen i andra sammanhang, exempelvis i skolan. ”Det är ju alltid fördel att 

kunna språk, du utvecklar ju mer i huvudet, man blir rikare för att kunna uttrycka sej å 

man når fler människor” (Ida). 

 

Gemensamt betonade alla lärarna att det yttersta målet i styrdokumenten är att eleverna 

ska bli funktionellt tvåspråkiga. Utifrån de olika skolformerna och varierande 

förutsättningar har lärarna ändå gemensamt att eleverna ska våga tala samiska i olika 

vardagliga sammanhang, samt att språket synliggörs i närsamhället. ”Jag hoppas på att 

kunna motivera eleverna till att kunna prata, det är mitt personliga mål” (Mikaela). 

Lärarna vill få eleverna intresserade av samiska, om engagemanget hos eleverna 

bibehålls gällande språket har undervisningen kommit långt. ”När man ser dom 

ungdomar som idag kommunicerar på samiska, ha en helt annan glöd i ögonen än när 

dom började… det triggar en” (Irene).  

 

Samiska är ett minoritetsspråk vilket gör att lärarna känner att det är viktigt att föra 

språket vidare, samiskan ligger lärarna varmt om hjärtat. Det finns ett ansvarstagande 

och en pliktkänsla hos dem att undervisa och lära ut ett språk. ”Nu har man ju fått så 

mycket kunskap om pedagogik, metodik, språkutveckling och sånt där så man vill ju 

gärna prova att få människor funktionellt tvåspråkig” (Siri). Även om de inte kan få alla 

elever funktionellt tvåspråkiga på en gång, handlar det om att det lilla som sker på lång 

sikt är betydelsefullt. ”Det är nya dörrar som öppnas när man lär sig ett språk” (Ida).  

Lärarna menar att ju fler talare de skapar desto mer gynnas revitaliseringen av språket.  

 

Det framgår att lärarna tycker att det är roligt och inspirerande att undervisa i samiska. 

Det är även tydligt att lärarna anser att språket är starkt förknippat med barnens identitet 

och kultur. ”Det är det att, på nått sätt bär språket kulturen och kulturen är en del av din 
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identitet” (Irene). Irene menar att undervisningen kan hjälpa eleverna att skapa en trygg 

identitet och förståelse av den samiska kulturen.  

5.2 Drömscenariot för en god modersmålsundervisning 

Utifrån lärarnas svar finns det ett flertal betydelsefulla faktorer för en god 

modersmålsundervisning: samisktalande pedagoger, kontinuitet, synliggörande av 

språket, eget klassrum, rikligt utbud av material, stöd från hemmet, varierande 

arbetsformer, delaktighet i arbetslaget, rikstäckande plan och språkbad. Lärarna 

beskriver hur drömscenariot skulle se ut om de själva fick bestämma och påverka 

utfallet.  

 

Lärarna betonar vikten av talande pedagoger med kompetens och att språket ska höras 

kontinuerligt. ”Talande pedagoger, man aktivt använder det. Eehm… å sen att man 

använder det i vardagssituationer” (Stina). Om det fanns tillräckligt med tid för 

undervisningen och att samiskan användes dagligen skulle eleverna ha en mer positiv 

språkutveckling. ”Kontinuitet, punkt ett, å det är en STOR punkt. Utan kontinuitet så 

ingen språkutveckling” (Irene). 

 

En fördel är även att språket och kulturen finns och synliggörs i närområdet och 

skolmiljön. ”Sen tror jag också att det är motiverande att det finns i närområdet, att man 

hör språket, att man kan använda det” (Mikaela). Lärarna är överens om att det är 

viktigt att skolan blir en miljö där språket och kulturen är i fokus eftersom många elever 

saknar språket i hemmet och språket inte alltid finns i samhället.  

 

Några lärare påpekade att undervisningen skulle underlättas om ett eget klassrum var en 

självklarhet, alltså att både eleverna och lärarna hade en plats där det fanns en samisk 

miljö som kunde bygga upp en gemenskap. Tillgången på ett rikligt utbud av material 

och läromedel för både första- och andraspråkselever skulle även hjälpa det fortsatta 

arbetet med språket. Gemensamt betonade de även stödet hemifrån. Om stödet är 

bristfälligt påverkar det undervisningen gällande motivation och elevernas inställning 

till lärande.  

 

Några av lärarna betonade även att varierande arbetsformer är effektivt utifrån ett 

motivationsperspektiv och för språkuppmuntran. De elever som inte vågar tala lika 

mycket som de resterande eleverna i klassen kan få stöttning i användandet av olika 

arbetsformer som teater, sång eller inspelning av dialoger med interaktiva läromedel. 

Arbetsformerna tillåter eleverna att låtsas vara någon annan vilket kan motverka 

språkspärrar.  

Då är det inte deras röst, det har funkat väldigt bra men dom här har kanske inte en språkspärr men 

så fort som man tar det här redskapet [=Ipad] så blir allt jätteroligt, att det är lite interaktivt. Men 

allt som teater, man får låtsas vara någon annan ger ju bra resultat. (Stina) 
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Maja anser att det ska finnas en delaktighet i planeringen med arbetslaget på skolan, av 

den anledningen att eleverna ska känna att samiskan finns där hela tiden och inte bara 

en gång per vecka. Hon föreslår en enkel lösning som att hänga upp samiska ord i 

elevernas ordinarie klassrum och ha plats för att hänga upp olika arbeten som de gjort 

under lektionerna i samiska.  

Mer delaktighet i planeringen av hela verksamheten, från a-ö. Det ska inte bara vara något som 

kommer och går en dag i veckan, drömmen är ju att lärarna uppmärksammar samiskan. Just det 

här med att synliggöra språket är viktigt. (Maja) 

Irene påpekar att det saknas en rikstäckande plan för samiskan, att det skulle underlätta 

om det fanns en plan över vad eleverna ska kunna i de olika årskurserna. Hon förklarar 

att det är vanligt förekommande att elever flyttar och att nya lärare anställs. För att 

undvika att eleverna stannar upp i sin utveckling kan en rikstäckande plan vara en 

lösning.  

Nått som jag hade velat ha är en rikstäckande, att det finns en plan på vad jobbar vi med i de olika 

årskurserna, för att skapa en likhet för det händer ju att elever flyttar, å då börjar man stampa på 

ruta ett. (Irene) 

Slutligen uppmärksammas betydelsen av språkbad. ”Det är ju inte bara en positiv effekt 

för samiskan, utan det handlar ju även om att lära känna andra barn” (Siri). Maja menar 

att fysiska träffar är viktigt för eleverna, ”Alla dom där barnen som är ensamma å 

utspridda i olika kommuner, att dom kunde få ses och känna sig stärkta av varann, å se 

att det finns fler, få relationer till anda samebarn” (Maja). Genom att träffa andra 

samiska barn och höra språket dagligen skapas en gemenskap och motivation. Barnen 

får förståelse för att språket kan användas i vardagen och att det är många som talar 

samiska.  

5.3 Påverkande faktorer i undervisningen  

Nedan förklarar lärarna vilka faktorer som påverkar undervisningen i samiska i de 

skolformer de är verksamma i.  

5.3.1 Kursplan och undervisningstid  

Fem av sex lärare i studien använder sameskolans kursplan för samiska som innehåller 

olika kunskapskrav och centralt innehåll beroende på om eleven har samiska som första- 

eller andraspråk. Maja använder kursplanen för modersmål i läroplanen för 

grundskolan, ”den är jag tillsagd att använda!”. Att majoriteten av lärarna använder 

samma kursplan betyder att de strävar efter likadana mål, dock kan förutsättningarna 

inom varje skolform variera.  

 

Lärarna vid de sameskolor som deltagit i studien förklarade att eleverna har 

undervisning i samiska åtminstone en timma per dag. Stina och Siri förklarar vikten av 

att språket är repetitivt och att eleverna får utsätta sig för språket varje dag för att det 

ska ske en utveckling. Sameskolorna har även fördelen att samiskan ska återkomma 

dagligen i de flesta ämnena.  
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Irene och Ida som arbetar i en skola med integrerad undervisning visade sig ha 

skillnader gällande undervisningstiden. Ena skolan har 3 x 50 minuter per vecka och 

den andra har 60 minuter per vecka.  

 

Maja och Mikaela som är verksamma på en skola med endast modersmålsundervisning 

har 40-60 minuter per vecka. Maja betonade att det är problematiskt att få eleverna att 

tala flytande samiska när skolan endast kan erbjuda samiska en timma per vecka. 

”Drömmen vore ju att dom kunde börja tala samiska helt, men på en timme i veckan, 

ain’t gonna happen” (Maja).  

 

Modersmålsundervisningen bedrivs utanför ordinarie lektionstid vilket kan medföra 

bristande motivation vid deltagandet. Det uppfattas som ett orosmoment att eleverna 

måste lämna fritidsverksamheten för att undervisas i samiska, eleverna ska inte behöva 

uppleva att språket ställs mot en annan aktivitet. 

Jag vill ju inte slita å släpa, det ska ju vara något kul, språk ska vara roligt. Men då är det ju fritids 

å där har dom ju redan en planering, å det är ju oftast något kul å då ska jag ta dom från det roliga, 

å det är en utmaning. (Maja) 

Det framgår att några av lärarna tycker att det är för höga mål och kunskapskrav i 

kursplanen, även om den är uppdelad i första- och andraspråk. De menar att kursplanen 

utgår från att eleverna har samiska som modersmål när de börjar skolan, det medför att 

nivån som lärarna ska arbeta efter är svår att uppnå. En orsak är individernas varierande 

förkunskaper. Stina förklarar hur situationen är i sameskolan: 

Man förutsätter på något sätt att barnen är tvåspråkig när dom kommer, det finns ju visserligen två 

kursplaner. Men det är ju på en nivå som vi har svårt att nå till, å det känns jätteolyckligt. För 

kommer det elever i femman som inte har språket, så blir ju hela gruppen påverkad. (Stina) 

Även Ida och Maja som arbetar med integrerad undervisning och 

modersmålsundervisning har liknande problem gällande måluppfyllelsen. ”Den [= 

kursplanen] är ju väldigt bra men det är som en idealbild som är väldigt svår att jobba 

efter, dels för att det är så få timmar, stora grupper å väldigt spritt i förkunskaperna” 

(Ida). Maja menar att det är en omöjlighet att följa kursplanen för modersmål när 

eleverna inte kan språket från början, ”Så jag brukar försöka beta ned den till 

verkligheten” (Maja). Lärarna menar att måluppfyllelsen måste anpassas från teorin till 

praktiken. 

5.3.2 Brist på material 

Det blir tydligt att lärarna uppfattar bristen på material som ett problem. I Sverige ges 

inte samiskt undervisningsmaterial ut i lika stor mängd som i Norge, det betyder att 

anvisningar och ordlistor i det material som används många gånger är på norska. 

Lärarna upplever att det kan vara en svårighet att använda sig av två olika språk för 

eleverna i en inlärningsprocess.  



28 

Vi lär oss inte bara samiska utan också norska, jag gjorde faktiskt ett tag att jag klistra över på 

norska och skrev på svenska. Det blev jobbigt och dom fastnade i det tankespåret –men varför står 

det på norska? (Irene) 

Majoriteten av lärarna har haft en bra budget och det innebär att de har köpt in nytt 

undervisningsmaterial från Norge. Materialet är användbart, dock skiljer sig den 

nordsamiska dialekten mellan Sverige och Norge vilket medför att både lärare och 

elever stundvis har svårigheter att förstå orden. Vidare framgår det även att tillgången 

på undervisningsmaterial för andraspråkselever är liten, mycket av materialet är 

anpassat för dem som har språket som modersmål.  

Vi skulle ju vilja ha mer material som är anpassat direkt för den andraspråkssituation som vi är i. 

Men vi gör ju som alla andra, vi får ju använda mycket norsk material å hitta på eget (paus) det är 

ju verkligheten. (Siri) 

Gemensamt för alla de intervjuade lärarna är att de gör eget material som komplement 

till det norska materialet. Maja gör dock allt sitt material på egen hand eftersom det 

saknas material i den dialekt hon undervisar. ”Här har vi ju problemet att vi behöver 

mer material, jag måste göra allt material själv, det tar mycket tid, den tiden skulle jag 

hellre vilja lägga på barnen men jag måste ju ha material” (Maja). Lärarna menar att det 

är tidskrävande att göra eget material och att det medför mindre tid till 

utvecklingsarbete. Stina betonar att det skulle höja statusen hos språket och öka 

motivationen om eleverna får ha egna läroböcker och inte endast kopierade häften och 

egenkonstruerade arbetsuppgifter. 

5.3.3 Samarbetet mellan lärarna 

Det visade sig vara ett bristfälligt samarbete mellan skolorna gällande att dela med sig 

av material, tips och idéer. Det uppfattades som att materialet är personligt vilket gör det 

känsligt att dela med sig mellan lärare och skolor. ”Men, man kan tipsa om hur gjorde 

jag, men just att dela med sig av material som man själv har gjort är lite känsligt, tyvärr” 

(Irene). 

 

Vid ett tillfälle ordnades ett nätbaserat möte där tanken var att några lärare skulle utbyta 

erfarenheter, tips och idéer. Dock handlade hela mötet om tekniken och resultatet blev 

inte kvalitativt. Ett problem kring samarbetet mellan lärarna är att det inte är styrt 

uppifrån, det prioriteras inte tillräckligt mycket för att det ska bli en förändring. 

Det är inte riktigt styrt uppifrån, utan vi blev ombedda att ha möten å att vi själva ska komma på 

vad vi ska göra på mötena. […] Å här är det ingen styrande uppifrån som säger att detta datum ska 

vi ha gjort dessa uppgifter, så de är lågt prioriterat. Vi behöver träffas fysiskt för att få till det, vi 

har haft skype-träffar och google-hangout å då blir halva mötet om tekniken, det blir inte 

kvalitativt. (Stina) 

Siri betonar vikten av att diskutera samarbetsproblematiken, dock krävs det ”att man får 

betydelsefulla människor i samiska sammanhang, att dom börjar dela material, DÅ kan 

man få en annan ruljangs i det här” (Siri). En lösning som föreslogs från lärarna var att 

bilda en idébank på internet där olika lektionstips skulle samlas. Siri berättade att det 

finns en norsk webbsida (ovttas.no) som innehåller olika tips och idéer för samisk 
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undervisning, hon menade att det utifrån ett budgetperspektiv är bättre att satsa på den 

redan existerande norska webbsidan. För det är bättre om de svenska resurserna 

spenderas på något som inte redan har skapats.  

5.3.4 Lärartillgången 

En annan faktor som kan påverka undervisningen är lärartillgången. ”En avgörande 

faktor, även om man kanske inte tycker eller pratar om det i negativa faktorer, men det 

är ju att man har lärartillgång som är optimerad utifrån dom elever man har” (Siri). 

Lärarna berättade att det är lärarbrist i samiska vilket betyder att i dagsläget finns det en 

stor variation i lärarbehörighet. I skolorna är det pedagoger med lärarutbildning samt 

kompetens i samiska, men även obehöriga lärare med endast kompetens i språket.  

 

Det är även problematiskt när lärare slutar av olika anledningar mitt i en termin vilket 

har till följd att elevernas undervisning påverkas och medför att den individuella 

utvecklingen hämmas.   

Att det hoppas mellan lärare, det kan nog vara lite negativt. För då måste varje ny lärare lära känna 

sina elever, å det kan ju vara mitt i en termin å så. Då känner man att man står och stampar å vill 

komma vidare.  (Ida) 

Siri använder sig av fjärrundervisning i sin skola för att lösa lärarbristen gällande 

anpassad undervisning utifrån elevens språkkompetens. Siri förespråkar modern teknik 

för att lösa problematiken ”har man förstaspråkselever så måste man ha en 

förstaspråkslärare och förstaspråksundervisning” (Siri). Ena skolan som Maja arbetar i 

har haft svårigheter att hitta lärare vilket betyder att hon undervisar i två dialekter. Hon 

anser att det inte är den ”optimala lösningen” och hoppas att det blir en lösning på 

lärarbristen eftersom hon inte känner att hon behärskar den ena dialekten fullt ut.  

5.3.5 Stöd från hemmet 

Det framgår utifrån intervjuerna att språkets utveckling är beroende av hur språket 

prioriteras hemifrån. Lärarna menar att inställningen till samiskan i hemmet påverkar 

elevernas inställning och förståelse till varför de ska lära sig språket. ”Vad du sätter för 

status på språket hemma har stor betydelse” (Irene). Om inte vårdnadshavarna anser att 

språket är betydelsefullt blir arbetet för lärarna svårare, eftersom det bidrar till att 

språkets status blir lägre.  

 

Gemensamt för lärarna är att elever som har samiskan som andraspråk upplevs ha 

mindre stöd hemifrån. ”Här kanske inte föräldrarna är riktigt med, dom som är 

modersmålstalande har ju sitt språk, men dom andra kanske inte har tillräckligt stöd från 

föräldrarna” (Stina). Lärarna menar att orsaker kan vara att föräldrarna inte behärskar 

samiskan, därmed saknas det prioritet och barnen främjas inte i sin progression. ”Om 

det inte uppmuntras hemifrån tror jag också kan inverka negativt, jag tror att hemmet är 

viktigt just för att pusha, motivera å peppa” (Mikaela). Lärarna är dock tydliga med att 

majoriteten av föräldrarna är positiva till samiska och vill hjälpa till i den mån de kan.  
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Siri har planerat att få föräldrarna mer delaktiga genom att erbjuda kurser i samiska.  

”Vi hoppas på att få igång lite föräldrar/vuxen kurser i samiska så att dom ska kunna 

hjälpa sina barn” (Siri). Maja har valt att synliggöra språket via sociala nätverk för att 

öka föräldrarnas kunskaper i språket. ”Jag har en facebook-grupp där jag lägger ut 

bilder och några ord som vi har pratat om under dagen. Så man sprider ju, det blir ju 

som en bieffekt, man sprider ju ett intresse” (Maja). Det handlar om att få föräldrarna 

intresserade av samiska så att de kan ge ett moraliskt stöd och uppmuntra barnen att lära 

sig att använda språket även utanför skolan. Om eleverna släpper språket efter skoltid 

och endast ser det som ett ämne i skolan finns det ingen potential att uppnå funktionell 

tvåspråkighet enligt lärarna.  

5.3.6 Förkunskaper och gruppens storlek 

En annan faktor som kan påverka undervisningen negativt är elevernas varierande 

förkunskaper och antalet elever per grupp. Det framgår att det finns fördelar att lära sig 

ett språk tillsammans i en grupp eftersom eleverna blir motiverade av varandra och kan 

föra dialoger. Samtidigt menar vissa av lärarna att det är problematiskt att hinna ge 

eleverna feedback och individuellt stöd när det är många elever i en grupp. Många 

skolor har första- och andraspråkselever tillsammans och olika åldrar i samma grupp. 

 

Utifrån intervjuerna hade sameskolan generellt fler elever per grupp inom samma 

språknivå, vilket medförde att Stina och Siri inte upplevde de individuella 

förkunskaperna som ett stort problem för tillfället. Dock poängterade Stina att det inte 

var möjligt att all undervisning skulle vara på samiska, vilket är ett mål för 

sameskolorna, eftersom alla elever inte har det som modersmål och därmed kan gå 

miste om lektionernas innehåll:  

Upp till trean-fyran-mellanstadiet så är det så mycket undervisning i dom andra ämnena så de kan 

vara en omöjlighet att undervisa helt på samiska, för målet är ju att de ska förstå för att ta till sig 

kunskap. (Stina) 

Skolorna med integrerad undervisning visade sig ha märkbara skillnader mellan 

varandra. Ena skolan har inga undervisningsgrupper med endast en elev, men grupperna 

har däremot olika förkunskaper och åldrar blandade. Ida betonar att det är svårt att ha 

stora grupper med varierande åldrar och förkunskaper, eftersom det alltid är någon elev 

som hämmas i språkutvecklingen. ”Man måste lägga ribban nånstans å det är alltid 

någon som ligger över och under. Å ju större grupper det är å ju mer olika kunskaper 

dom har så blir det svårare att tillfredsställa allas behov” (Ida). 

 

I Irenes skola däremot är endast årskurser intill varandra eller jämnåriga tillsammans. I 

de grupperna skiljer hon på första- och andraspråkstalare för att undvika att de stjälper 

varandra. På den skolan är dock vissa elever ensam på lektionerna. Irene ser inte 

individuell undervisning som en nackdel utifrån ett lärande perspektiv. Hon menar att 

eleven får mer stöd i utvecklingen, men däremot är det inte lika motiverande att lära sig 
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ett språk själv. ”Det är ju aldrig kul att läsa ett språk ensam […] men jag ser det som en 

stor fördel för man får ju hjälpa dom eleverna så mycket mer, man får mer elevtid när 

man har få elever” (Irene). 

 

Däremot förklarade Mikaela och Maja som arbetar som modersmålslärare att de 

vanligtvis endast undervisar en elev per lektion, vilket medför att det blir lärare-elev-

undervisning. ”Ja det blir ju mycket samtal mellan mig och eleven, å det får ju 

framtiden utvisa hur pass effektivt det är” (Mikaela). Mikaela och Maja är överens om 

att individfokuserad undervisning är positivt eftersom undervisningen kan utgå från 

elevens behov. Dock blir det inte särskilt motiverande för eleven att alltid vara ensam 

under lektionerna. ”Det är ju fördelar att dom är två också, det är ju roligare” (Maja). 

 

De samiska eleverna utgör en minoritet på de kommunala skolorna. Eleverna får oftast 

lämna en fritidsaktivitet eller gå ifrån en lektion som resterande elever fortsätter med 

vilket några av lärarna anser vara problematiskt. Om eleverna är flera stycken som läser 

samiska är det en grupp som tillsammans lämnar klassrummet. Men när det är en eller 

två elever som går iväg kan gruppens storlek ha betydelse. ”Ja för dom måste ju gå 

ifrån, dom blir som en liten minoritet å känner sig liksom redan där utanför för att dom 

ska gå iväg å ha något annat” (Maja). Hon vill inte att eleverna som går till en lektion i 

samiska ska upplevas exkluderande. 

5.3.7 Uppmuntran från skolan 

Det är tydligt att alla lärare inte får en likvärdig uppmuntran från skolans håll. Det finns 

lärare i integrerad undervisning och modersmålsundervisning som upplever att skolan 

erbjuder samisk undervisning för att det ska se bra ut i dokument till regeringen och 

skolinspektionen, men att stödet saknas i praktiken för att undervisningen ska fungera. 

Lärarna på sameskolorna anser att de har en bra budget och har fullt stöd från 

Sameskolstyrelsen, de har exempelvis erbjudits kurser/fortbildning, extra resurser i 

samiska, språkbad samt studieresor. Skolorna med integrerad undervisning saknar stöd 

och får kämpa mer för undervisningen. ”Ambitionen finns där, dom har säkert en vilja 

att det ska fungera, men det syns inte” (Irene). Det kan handla om att få tillgång till ett 

klassrum och att samiskan ställs mot andra ämnen. ”Eleverna måste alltid gå ifrån, för 

samiska ställs mot andra lektioner, statusen på samiskan är inte alltid så hög” (Ida). 

 

Lärarna som arbetar med modersmålsundervisning får arbeta hårt för att motivera 

eleverna när de flesta lektionerna ligger utanför ordinarie lektionstid, i vissa fall har de 

även svårigheter att finna en lokal att undervisa i. Mikaela menar att skolans inställning 

är positiv än så länge och skolorna är glada att undervisningen har kommit igång. Maja 

betonar att det skulle underlätta om det fanns en samhörighet med hela skolan. ”Nu är 

man ju en lärare, man kommer in, man har kontakt med EN rektor egentligen, å resten 

vet du ingenting om” (Maja). Hon anser att det är komplicerat när det bara är 

kommunikation mellan henne och rektorn på skolan. 
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5.3.8 Språkets status 

Det som är gemensamt för lärarna är att de betonar vikten av att höja statusen på 

språket. Dels för att eleverna ska förstå vikten av att kunna språket i framtiden och att 

det är användbart, dels för att det ska underlätta arbetet i skolan och samhället. Irene var 

frustrerad över att det saknades en timplan för samiska, för utan en timplan har ett ämne 

lägre status. 

En stor sak som gör det tungrott är att det saknas en timplan i samiska. Visst det är ett frivilligt 

ämne, som modersmål ju är. Likaså samisk integrering för eleverna. Men att det inte finns en 

timplan, för har du en timplan på ett ämne så har det större tyngd. (Irene) 

Lärarna som deltog i studien antydde att samiskan bör prioriteras på samhällsnivå. Det 

kan handla om att synliggöra språket och att skapa fler områden utanför skolan där 

samiska kan användas. 

5.4 Skolformernas klassrumsmiljö 

Ett eget klassrum är inte en självklarhet på skolorna. Sameskolorna har 

modersmålsundervisningen i elevernas ordinarie klassrum och befinner sig i en samisk 

miljö. Det finns en medvetenhet i sameskolorna att samhället inte alltid är en samisk 

miljö, därav är det betydelsefullt att skolan blir en miljö som bevarar det samiska och 

öppnar för funktionell tvåspråkighet. Sameskolorna har bättre förutsättningar än de 

kommunala skolorna att skapa en sådan miljö. 

Hela skolan är ju pepprad med samisk miljö, med samiska ord, böcker finns tillgängligt i 

klassrummen, vi har ju det mesta med samiska antingen i öppna hyllor i korridorerna, eller i olåsta 

skåp. (Siri) 

Lärarna inom integrerad undervisning har ett eget klassrum, dock visade det sig vara 

varierande prioriteringar från skolans håll. Irene förklarade att arbetslaget i samiska 

hade haft samma klassrum i fem år, de undervisas både i nord- och sydsamiska varför 

de samiska ord som är uppsatta i klassrummet är färgkodade. Lokalen ser inspirerande 

ut med samisk dekoration på väggarna. Böcker, material, dator, tv och whiteboard finns 

tillgängligt. Centralt i klassrummet finns ett ovalt bord där eleverna sitter tillsammans.  

 

Ida delar ett klassrum/grupprum i källaren tillsammans med andra lärare på skolan och 

beskrev sitt klassrum som bristfälligt. ”Vi är ju i ett klassrum som är längst ner i 

källaren, miljön är ju inte den bästa. Så det hade kunnat förbättras litegrann” (Ida). 

Lokalen är inte fullt utrustad, dock finns det lite samisk dekoration på väggarna. I 

rummet finns det bänkar och stolar av olika typer, en whiteboard och en lånedator. Ida 

säger att hon får sätta upp mer på väggarna än vad det är för tillfället, vilket kommer att 

ske när hon jobbat lite längre.  

 

Modersmålslärarna däremot pendlar mellan olika skolor och miljön skiljer sig en del 

mellan skolorna. Mikaela arbetar på olika skolor under veckan. I de flesta lokalerna hon 

undervisar i finns det samiska ord uppsatta på väggarna, och hon menar att det inte finns 
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något motstånd från övriga lärare i skolorna att dekorera väggarna. Hon berättar att i 

vissa skolor är hon i grupprum som upplevs anonyma i jämförelse med andra lokaler. 

Eftersom hon åker mellan skolor har hon inte sitt material på skolorna, ”jag förvarar 

böcker och material i mitt arbetsrum och tar med mig till eleverna då vi har lektion” 

(Mikaela). Hennes arbetsrum är i en kommunal förvaltningsbyggnad. Maja arbetar på 

två olika skolor och har inget eget klassrum, utan undervisar i olika grupprum vilket 

upplevs frustrerande. ”I en skola sprang vi runt hela höstterminen, en kvart gick åt att 

leta ett klassrum varje gång innan vi fick ett eget” (Maja). Att inte ha ett eget klassrum 

påverkar inte bara undervisningen, utan även elevernas motivation. Maja menar att det 

är viktigt för barnen att ha en plats att gå till och känna att det är ett prioriterat ämne. 

Genom att hon pendlar mellan två skolor och inte har en lokal måste hon ta med sig allt 

material hemifrån. Eftersom Maja endast träffar eleverna en timma per vecka finns en 

önskan om att eleverna ska ha ett rum att gå till, där det finns samiskt material, tidningar 

och skönlitteratur tillgängligt som eleverna kan sitta och bläddra i utöver den tiden hon 

inte är där. 

5.5 Sammanfattning av resultatet 

Lärarna är positivt inställda till flerspråkighet och känner ett ansvar att lära fler barn att 

tala samiska. Lärarnas beskrivningar av hur de olika förutsättningarna är i skolorna 

resulterar i att skolformerna inte kan erbjuda en likvärdig undervisning i samiska. Det 

handlar främst om undervisningstid, förkunskaper, gruppernas storlek, klassrumsmiljö, 

uppmuntran från skolan och språkets status. Resultatet visar att olika faktorer både i och 

utanför skolan påverkar lärarnas verksamhet och lärandemiljö.  
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6 Analys och diskussion 

Syftet med studien var att jämföra tre olika skolformers undervisning i samiska för att 

analysera verksamheternas lärandemiljö och förutsättningar för att uppnå funktionell 

tvåspråkighet. I detta kapitel kommer först en diskussion utifrån studiens resultat mot 

bakgrund av den tidigare forskningen och studiens teoretiska utgångspunkt. 

Resultatdiskussionen besvarar och resonerar studiens forskningsfrågor och struktureras 

utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Modellen visar och tydliggör 

vilka faktorer som påverkar undervisningen på individ- och samhällsnivå.  

6.1 Mikrosystemet – i klassrummet och hemmet 

6.1.1 Skolans roll för revitaliseringen 

Lärarna befinner sig i den närmaste miljön för eleverna och de har en positiv syn på 

flerspråkighet. De ser flerspråkighet som en tillgång för eleverna och de strävar mot att 

eleverna ska bli funktionellt tvåspråkiga. Svonni (1993, 13) betonar vikten av 

undervisning i samiska i skolan om det ska ske en revitalisering av samiskan, vilket 

innebär att språket bör används i kommunikativa syften i och utanför skolan. Studiens 

resultat visar att lärarna har en pliktkänsla att undervisa i samiska och de betonar att det 

lilla som sker på lång sikt i skolan har stor betydelse för språkets revitalisering. 

Greymorning (1997, 22) menar att om språket ska revitaliseras krävs det att den 

framtida generationen prioriterar det. 

6.1.2 Klassrummets betydelse för motivation 

Klassrumsmiljön kan påverka elevernas motivation och resultatet visade stora skillnader 

gällande skolformernas tillgång till ett eget klassrum och klassrummens inredning. 

Dörnyei (2001) menar att inspirerande klassrumsmiljöer har en betydande roll vid 

skapandet av motiverande förutsättningar för elever. Vilken inställning får eleverna till 

samiska om inte skolan kan erbjuda en inspirerande lokal att undervisa i? Elever i 

kommunala skolor har inte en likvärdig tillgång till undervisning i samiska och att 

vistats inte i en ”samefierad” skolmiljö jämfört med elever i en sameskola. Jedeskog 

(2007) betonar att klassrummets scenografi har stor betydelse för elevernas motivation, 

inspiration och lärande. I de kommunala skolorna kan det saknas en given plats som 

eleverna kan vistas i med tillgång till samisk skönlitteratur, material och tidningar. 

Lärarna har en önskan att eleverna utöver lektionerna kan välja att besöka platsen för att 

ta del av den samiska miljön. Undervisningen handlar inte bara om att motiveras till att 

lära sig språket, utan även skapa en tillhörighet till den samiska kulturen och utveckla 

en trygg identitet (Skolverket 2011c). Lärarna menar att elevernas identitet och 

motivation kan öka om eleverna får vistas i en skolmiljö som synliggör det samiska 

språket och kulturen.  
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6.1.3 Vikten av föräldrarnas stöd i språkutvecklingen 

Lärarna var överens om att språkets utveckling är beroende av hur språket prioriteras 

hemifrån. Om språket har hög status i hemmet underlättas arbetet i skolan eftersom 

eleverna är medvetna om vikten av att kunna tala samiska. Samiskt språkcentrum 

(2015a) skriver att många föräldrar inte har samiska som modersmål vilket innebär att 

språköverföreningen inte gynnas i hemmet. Det blev tydligt i resultatet att lärarna 

upplevde mindre stöd hemifrån för elever med samiska som andraspråk. Greymorning 

(1997) betonar att om språket ska utvecklas måste språket även kunna talas utanför 

skolan för att undvika att eleverna inte bara lär sig fraser utan kan använda ett mer 

nyanserat språk. Det är viktigt att poängtera att stödet från föräldrarna är betydelsefullt 

för att språket ska hållas vid liv, lärarna visade en medvetenhet inom området genom att 

påbörja olika hjälpmedel för vårdnadshavarna. För att öka föräldrarnas delaktighet har 

några av lärarna skapat forum i sociala medier och planerat föräldrakurser i samiska, 

vilket även Greymorning (1997) beskriver som en bra metod som används i Nya 

Zeeland gällande maori.  

6.2 Mesosystemet – relationer i skolan samt mellan hem och skola  

6.2.1 Elevernas förkunskaper och antalet elever per undervisningsgrupp 

Elevernas förkunskaper utgår från föräldrarnas språkliga bakgrund vilket lärarna menar 

kan påverka undervisningen. Det kan tolkas som att förkunskaperna är problematiskt för 

sameskolorna, eftersom alla elever ska förstå lektionens innehåll vilket betyder att 

undervisningen inte bara kan vara på samiska. Assimileringspolitiken har orsakat 

varierande kunskaper i samiska vilket innebär att dagens föräldrageneration har 

bristande kunskaper i samiska (Samiskt språkcentrum 2015a).  

 

Skolformerna har varierande förutsättningar för att kunna möta och anpassa 

undervisningen utifrån individnivå, trots att läroplanen för grundskolan (Skolverket 

(2011a) tydligt föreskriver att varje individ ska mötas utifrån sin kunskapsnivå. Lärarna 

var överens, oavsett skolform, att kursplanen i samiska har för höga mål och att det är 

problematiskt att nå målen. En orsak till problematiken kring måluppfyllelsen var 

elevernas varierande förkunskaper i språket.  

 

En annan påverkande faktor är antalet elever per undervisningsgrupp. Undersökningen 

visade stora skillnader mellan skolformerna. När lärarna talar om lärande och 

språkutveckling utgår de från ett sociokulturellt perspektiv (Gibbons 2013; Säljö 2000). 

Lärarna menar att eleverna lär sig i samspel med andra och blir mer motiverade om de 

kan föra dialoger mellan varandra.  

 

Dock fanns det lärare som undervisade eleverna enskilt av olika orsaker. Dessa lärare 

var oroliga att enskild undervisning inte var särskilt motiverande på längre sikt. Dörnyei 

(2001) betonar att motivation är den viktigaste faktorn i språkinlärning. En fördel var 
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dock att lärarna ansåg att de kunde ge de enskilda eleverna större mängd pedagogisk 

stöttning, vilket även Gibbons (2013) förespråkar, eleverna kunde därmed utmanas och 

utvecklas på sin nivå. Lärare som däremot undervisade i större grupper hade inte alltid 

tiden att hinna ge individuellt stöd dock har lärarna fördelen att eleverna lär sig i 

interaktion med andra. Tegström (2014) betonar att läraren måste kunna vägleda hela 

gruppen för att utveckla förmågor som att lyssna och tala, vilket lärarna menar är 

problematiskt för tillfället på grund av varierande förkunskaper och gruppens storlek.  

6.2.2 Samarbete mellan skolformerna och delaktighet i arbetslagen 

Resultatet visade att det finns ett bristande samarbete mellan skolformerna i Sverige 

gällande undervisning i samiska. Många av lärarna betonar att tillgången på läromedel 

och material är bristfällig. Lärarnas förslag till en lösning var att dela med sig av 

material mellan skolor. Dock uppfattas det som känsligt och ingen av lärarna vågar ta 

första steget till samarbete mellan lärarna. Gemensamt poängterade lärarna att en 

idébank kan vara en lösning, men att det saknas stöd från skolledningen gällande 

organisation. Det är av största relevans att skolledningen prioriterar frågan gällande 

samarbete för att lösa problematiken kring flerspråkighet, didaktik, läromedel och hur 

undervisningen kan utföras vilket även Skolinspektionen (2013) betonar. 

 

Att några lärare även känner att de saknar delaktighet i skolans arbetslag är 

problematiskt. Om undervisningen ska främjas måste det finnas en dialog inom skolans 

väggar där arbetslaget gemensamt uppmuntrar och diskuterar de bästa förutsättningarna 

för att eleverna ska uppnå funktionell tvåspråkighet. I Minoritetsspråklagen (2009:724 

§4) står det tydligt att ”barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det 

egna minoritetsspråket skall särskilt främjas.”  

6.3 Exo- och makrosystemet – kommunala och nationella beslut och 

styrdokument  

6.3.1 Undervisningstid och kursplan 

Fem av sex lärare i studien använder sig av sameskolans kursplan för samiska som 

första- eller andraspråk. Skolformerna ska enligt Skolförordningen (2011:185 kap 5 

§13) använda kursplanen för samiska. Det betyder att majoriteten av lärarna strävar 

efter likadana mål oavsett skolform, likväl skiljer sig förutsättningarna mellan varje 

skolform.  

 

En betydande och påverkande faktor för att uppnå funktionell tvåspråkighet är antalet 

undervisningstimmar samt när undervisningen utförs. I Lgr 11 (Skolverket 2011a) 

betonas att varje skolform ska erbjuda en likvärdig utbildning oavsett var i landet eleven 

befinner sig. Frågan är om undervisning i samiska är likvärdig i Sverige. Sameskolan 

undervisar i samiska minst 300 minuter per vecka. Integrerad undervisning har från 60-

150 minuter per vecka och modersmålsundervisning 40-60 minuter per vecka. 
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Sameskolan har de bästa förutsättningarna att uppnå funktionell tvåspråkighet. Men 

även här kan det vara svårt att nå detta mål eftersom högst 50 % av den totala 

undervisningen under skolåren 1-6 får ske på annat språk än svenska (Skolförordningen 

2011:185). Enligt Greymorning (1997) krävs det att eleven utsätts för andraspråket 600-

700 timmar per år för att vara på en språknivå med hens ålder. Det skulle innebära att 

eleverna i skolor i Sverige skulle behöva utsättas för språket 240 minuter per dag, dvs. 

1200 minuter per vecka för att utveckla ett flytande talspråk (jfr Samiskt språkcentrum 

2015a). Med detta i åtanke betyder det att också elever i sameskolan har svårigheter att 

uppnå ett flytande talspråk i samiska. För elever i integrerad undervisning och 

modersmålsundervisning är det ännu svårare att uppnå målen: De får inte höra språket 

dagligen, undervisningstiden varierar mellan kommuner samt undervisningen ligger ofta 

utanför ordinarie skoltid.  

 

Man kan fråga sig om det ska vara så stora och tydliga skillnader i undervisningstid 

inom en skolform. De stora skillnaderna mellan skolformer och kommuner när det 

gäller undervisningstiden bör tas på största allvar om det ska kunna ske en förändring 

gällande måluppfyllelsen i styrdokumenten. ECRML (2015) skriver att undervisning i 

samiska är beroende av var eleverna bor eftersom kommunerna prioriterar samiska 

olika. Om inte ens Sameskolan i teorin kan uppnå funktionell tvåspråkighet är det 

osäkert om integrerad undervisning och modersmålsundervisning kan uppnå 

kursplanens mål eftersom undervisning i samiska inte sker dagligen. Samiskt 

språkcentrum (2014) menar att huvudmännens brist på engagemang kan vara en orsak 

till undervisningens variation i tid.  

6.3.2 Läromedel och lärartillgången 

Under en längre period har bristen på samiskt läromedel och lärare i samiska påpekats. 

Lärarnas idealbild är att det ska finnas lärare som är behöriga att undervisa i samiska 

samt läromedel som anpassats för både första- och andraspråkselever. Dock visade 

resultatet brister gällande svenskt producerat läromedel och material anpassat efter 

varierande förkunskaper. Några av lärarna som deltog i studien har yrkesbehörighet och 

några av dem saknar behörighet i yrket vilket ger en tydlig bild av dagens situation i 

skolformerna. ECRML (2015) skriver att produktionen av läromedel har ökat och att 

frågan tas på allvar och att Umeå universitet ska starta en utbildning för 

modersmålslärare i samiska.   

6.3.3 Språkbad 

Samtliga lärare betonade vikten av språkbad och fysiska träffar för elever. Siri 

förklarade att språkbad inte bara är positivt för språkets utveckling utan även för 

känslan av en gemenskap. Lärarna som arbetade i sameskolorna hade kunnat erbjuda 

språkbad till några elever, men det uppfattades inte som vanligt förekommande i de 

kommunala skolorna. I forskningen (Greymorning 1997; Dörnyei 2001) framhävs 

språkbadets betydelse för språkinlärning. Om eleven har ett kommunikativt behov och 
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en känsla av gemenskap till samisktalande personer ökar motivationen (jfr Lightbown & 

Spada 1999, 63). Länder som använder sig av språkbad har fått stora positiva 

förändringar i elevernas språkinlärning. Greymorning (1997) betonar att barn måste 

vara i en miljö där språket talas dagligen. Som beskrevs ovan medför Sveriges 

lagstiftning (Skolförordningen 2011:185 kap 9 §13) att totalt språkbad inte får tillämpas 

i årskurs 1–6. Lärarna hämmas därmed i sitt utvecklingsarbete att få eleverna 

funktionellt tvåspråkiga eftersom språkbad inte kan erbjudas i tillräckligt stor grad.  

6.3.4 Synliggörandet av samiska i samhället 

Minoritetspolitiken ska sträva mot att skydda samerna och språket, samt ge samerna 

mer inflytande (Samiskt språkcentrum 2015a). Lärarna verkar däremot oroliga över hur 

undervisning i samiska prioriteras och värdesätts i skolorna. Förslag från lärarna var att 

införa en timplan i samiska för att öka statusen inom skolverksamheten, och en 

rikstäckande plan över vad eleverna ska kunna i varje årskurs för att öka likvärdigheten. 

Lärarna menade även att det saknas naturliga mötesplatser och språkmiljöer utanför 

hemmet. Skolan bör därmed vara en miljö som synliggör den samiska kulturen, dock 

visade resultatet markanta skillnader mellan skolorna. Hyltenstam och Stroud (1991) 

menar att demografisk isolering och skolor med erfarenhet av språkbevarande gynnar 

revitaliseringen, men då krävs det att lärarna får utrymme i skolan att bidra till 

revitaliseringen.  

 

Utifrån resultatet kan det tolkas att det samiska språket stödjs i liten omfattning i 

samhället. Lärarna betonar vikten av att visa språkets användbarhet och synliggöra 

samiska både i och utanför skolan. Förvaltningskommunernas insatser ska medföra att 

samiskans status ökar i samhället och att språket används i fler domäner (minoritet.se). 

Lagarna är dock vaga och det finns ett stort tolkningsutrymme för hur utförandet ska 

ske i praktiken. Svonni (1993) och Samiskt språkcentrum (2015a) betonar att det måste 

finnas fler givna situationer och tillfällen där barnen kan tala samiska i samhället 

förutom i skolorna. Det svenska majoritetsspråket florerar utanför hemmet och det blir 

naturligt att använda, därför anser lärarna att skolan bör vara en miljö som uppmuntrar 

till användandet av samiska.  

 

Många av informanterna upplevde att undervisning i samiska erbjuds för att det ska se 

bra ut i dokument till skolinspektionen och regeringen. Det saknas ett tillräckligt stort 

stöd från skolledningen för att undervisningen ska vara betydelsefull och utvecklande. 

Min studie visade att skillnader mellan skolformerna gällande uppmuntran från skolan 

kan vara budget, fortbildning, kontinuitet/tid, lärarresurser, studieresor, språkbad samt 

tillgång till eget klassrum. En lärare fick under höstterminen leta efter en lokal att 

undervisa i inför varje lektion vilket ger en tydlig bild av bristande prioritet från skolans 

håll. I integrerad undervisning och modersmålsundervisning undervisas eleverna oftast 

efter ordinarie skoltid och språket ställs mot andra ämnen, vilket kan ge eleverna en 

skev bild av språkets status. 
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Sammantaget kan undervisning i samiska utgå från den enkla ramfaktorteorin. 

Lindblad, Linde och Naeslund (1999) menar att ramarna är utgångspunkten för 

undervisningen som i sin tur påverkar processen som har stor inverkan på resultatet. 

Gällande undervisning i samiska, är det påverkande faktorer från mikronivå och upp till 

makronivå, som resulterar i skolformer som inte har likvärdiga förutsättningar.  

6.4 Sammanfattande slutsatser 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar är slutsatserna att lågstadielärarna i samiska 

anser att flerspråkighet endast har positiva effekter för elevernas lärande och att lärarna 

vill undervisa i samiska för att bidra till revitaliseringen av språket. Det är däremot 

problematiskt att uppnå funktionell tvåspråkighet på grund av faktorer som påverkar 

både på individ- och samhällsnivå.  

 

Lärarnas beskrivning av hur en god modersmålsundervisning ska bedrivas är långt ifrån 

verklighet när det är faktorer som påverkar både i och utanför skolan. Det är en 

bristande likvärdighet mellan skolformerna som exempelvis visar sig i tillgång till 

klassrum och undervisningstid. En annan slutsats är att undervisning i samiska inte är 

lika prioriterat som andra ämnen från skolledningens håll. Utifrån ett 

samhällsperspektiv har samiska låg status både i och utanför skolan och det avspeglar 

sig i vilken undervisning eleverna får.  

 

Forskning visar att det finns starka språkmodeller som har hjälpt andra minoritetsspråk i 

världen, men lagstiftningen i Sverige medför att språkmodellerna inte kan appliceras 

fullt ut i svensk undervisning. För att kunna uppnå funktionell tvåspråkighet i alla 

skolformer är det viktigt att ta lärdom av de länder som använt starka språkmodeller. 

6.5 Förslag till vidare forskning 

I denna uppsats beskrivs det hur sex verksamma lärare i tre olika skolformer upplever 

sin verksamhet som modersmålslärare i samiska. Eftersom de arbetar i olika kommuner 

kan man nog anta att de ger en rätt tydlig bild av hur sådan verksamhet kan se ut. För att 

kunna dra generella slutsatser om situationen i Sverige skulle det dock vara nödvändigt 

att intervjua alla verksamma lärare som undervisar i samiska. 

 

Det framgår i studien att det saknas information om var barn kan använda sig av 

samiska i närområdet. Därför skulle det vara väsentligt att kartlägga i vilka domäner 

barn och ungdomar kan använda sig av samiska i samhället, och vilka möjliga 

skillnader det kan finnas mellan olika län i Sverige.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du varit lärare? 

 Hur länge har du varit verksam på skolan? 

 Hur ser klassen ut? (ålder, storlek, språkvarietet) 

 

Modersmålsundervisning 

 Varför vill du undervisa i modersmål? 

 Hur ser du på språkutveckling? Finns det fördelar att vara tvåspråkig? 

 Vilka tankar har du kring modersmålsundervisning? Vad vill du uppnå? 

 Hur bedrivs modersmålsundervisning på din skola? (tid, resurser, lärare…) 

 Uppmuntras modersmålsundervisning på skolan? (Lärare och skolledning) 

 Vilka faktorer anser du är betydelsefulla för en god modersmålsundervisning? 

 Vilka faktorer tycker du påverkar undervisningen negativt? 

 

Kursplanen 

 Vilken kursplan använder du dig av? 

 Hur använder du kursplanen? 

 Vilka hinder finns det för att nå kursplanens mål? 

 Hur gör du för att nå kursplanens mål när det är brist på undervisningsmaterial? 

- Samarbetar ni mellan skolor för att dela med er av undervisningsmaterial? 

 Eleverna har olika förkunskaper inom språket, hur gör du för att möta dem på deras nivå 

i undervisningen? 

 Hur är stödet hemifrån? 

 

Motiverande miljö 

 Vad innebär begreppet motivation för dig? 

 Hur ser en god miljö ut för språkutveckling?  

 Hur har du fått vara med och påverka din klassrumsmiljö?  

 Hur kan du bidra för att lektionerna blir motiverande och inspirerande?  

- Är din inställning viktig för elevernas motivation? 

 Har gruppens storlek någon betydelse när eleverna ska motiveras att lära sig ett språk? 

 

 Något du vill tillägga? 

 

 

Observation av klassrummet 

 Hur ser möbleringen ut? 

 Hur är väggarna dekorerade? 

 Är böcker och material tillgängligt i klassrummet? 

 Finns smartboard/datorer tillgängligt? 


