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Abstrakt 

Syftet med mitt arbete har varit att synliggöra samisk förskola och deras arbete för att bevara 

det samiska språket och den samiska kulturen. Hur arbetar de med sitt språk och hur arbetar 

de för att stärka barnen i deras kulturtillhörighet? För att få svar på mina frågeställningar har 

jag gjort kvalitativa intervjuer med två förskollärare och tillsammans med kvalitativa 

observationer och dokumentationer har jag fått en bra bild av hur man arbetar på förskolan. I 

min studie har jag kommit fram till att den förskola som var mitt studieobjekt hade utformat 

både miljö och arbetssätt i syfte att stärka barnen i deras språkliga utveckling samt att de gav 

barnen upplevelser av den samiska kulturen på sätt som gjorde att barnen kunde knyta an 

detta till sin egen hemkultur, men också på sätt där barnen fick upplevelser av traditionell 

samisk kunskap och samisk historia.  

 

Nyckelord: Identitet, kulturell bakgrund, modersmål, samiska, samisk förskola, 

språkutveckling, traditionell samisk kunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Stickning är en favorithobby som jag har, och eftersom det har blivit alldeles för lite av den 

sysslan under min uppsatsskrivning kan jag inte låta bli att likna min skrivprocess med just 

stickning. Jag börjar sticka och det går bra i början, varv läggs till varv, det flyter på ganska 

bra och jag ser hur stickningen börjar ta form och man kan ana sig till slutresultatet. Jag 

kommer på att man ska använda fler färger, och kanske sticka mönster till och med. Så blir 

det trassel, en härva av trådar som inte verkar höra hemma någonstans, ju fler färger desto fler 

trådar att trassla ur. Tack Marja-Liisa för att du fanns vid min sida och hjälpte mig när jag 

bara hade en massa trådar som jag inte visste hur jag skulle använda, du hjälpte mig ur trasslet 

och du fick mig att förstå att det inte behöver vara så många olika färger och mönster, utan att 

resultatet kan bli bra ändå. Och med mindre att hålla reda på så blir det lättare att hålla fokus, 

få in rytmen i stickningen igen! Ett stort tack vill jag också ge till mina informanter och till 

förskolan vars verksamhet jag fick ta del i, utan er hade studien inte blivit till. Tack kära 

sambo för att du försörjt mig under min skrivartid som blev längre än jag trott från början, och 

tack mina barn som stått ut med mig, med mina papper som legat överallt och med datorn 

som haft sin givna plats på köksbordet. 

Tusen hjärtligt tack! 

Katharina 
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1. Inledning 

Modersmålet är av grundläggande betydelse för individens språk-, personlighets- och 

tankeutveckling. Det är ett medel för kommunikation, för att utveckla människans 

identitet och hennes förmåga att läsa, men det är också nyckeln till det kulturella arvet 

och den egna kulturens litteratur. Undervisningen i ämnet syftar till att eleverna med 

annat hemspråk än svenska utvecklar sitt språk så att de därigenom kan få en stark 

självkänsla och en klar uppfattning om sig själva och sin livssituation. 

Undervisningen skall främja deras utveckling till tvåspråkiga individer med dubbel 

kulturell identitet. (Skolverket, 1994, s. 17) 

Jag har under min utbildning till förskollärare fått goda kunskaper om barns språkliga 

utveckling och hur viktigt det är att barn som har annat modersmål än svenska får utvecklas 

även i sitt modersmål. Precis som citatet ovan beskriver behöver barn sitt språk för att 

utveckla sitt egna jag, och enligt Ladberg och Nyberg (1996) använder de språket som 

verktyg för att bilda sig uppfattningar om sig själva och sin omgivning. Barns 

identitetsutveckling sker till stor del på förskolan och därför krävs det att vuxna som arbetar 

med barn har kunskap i hur de kan stödja barnen i detta arbete som det faktiskt är. Mitt 

intresse för de flerspråkiga barnens språk och identitetsskapande beror till stor del på att jag är 

uppvuxen i ett flerspråkigt samhälle i Norrbotten. Här har många av våra samhällen en lång 

historisk bakgrund av att vara flerkulturella. Mina egna barn är tvåspråkiga, de talar svenska 

som är mitt modersmål, men också samiska som är deras pappas språk. Jag är precis som 

mina barn född och uppvuxen i ett litet samhälle där våra nationella minoriteters språk och 

kultur har präglat samhället sedan århundraden tillbaka i tiden och därmed också format det 

till vad det är idag. Under min utbildning till förskollärare har jag haft olika praktikperioder, 

då jag har fått följa förskolornas verksamheter under en kortare tid. Vid dessa praktikperioder 

har jag uppmärksammat att få av dessa förskolor lyfter fram barnens kulturella bakgrunder i 

sitt pedagogiska arbete. Wedin (2011) tar upp vikten av att man i dagens demokratiska 

samhälle ger barn rätt till undervisning som bygger på barnens egna erfarenheter och 

kunskaper som de har med sig från sina olika bakgrunder, och hur viktigt det då blir att vi har 

lärare med kunskap om detta mångkulturella- och flerspråkiga samhälle. Som blivande 

förskollärare måste jag ha kunskap om hur vi på förskolan kan lyfta fram barnen och deras 

livsvärldar. Skolverket (2005a) skriver att det är pedagogerna som är ansvariga för om barnen 

får ett tillräckligt stöd i sina språk och kulturer under deras förskoletid. Genom att inta ett 

interkulturellt förhållningssätt lägger vi grunden för hur vi ska omger oss med andra 

människor, hur vi tar tillvara på varandras olikheter och likheter istället för att peka ut 

varandra som det ena eller det andra. Vi är alla människor med olika behov.  

Alla människor har en egen kulturell bakgrund som Lunneblad (2009) beskriver, och att 

arbeta med barns språk och bakgrund betyder inte att man ska plocka ut ett barn i gruppen 

utan att man låter allas kultur komma fram. Han menar att vi alla speglar den kultur vi vuxit 

upp med och han kallar den för ”hemkultur”. Ett mycket passande ord tycker jag eftersom det 
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är från hemmet barnen får mycket av sitt språk, sin kultur, värderingar, normer och 

traditioner.  

Enligt Skolverket (2005b) handlar språk om mycket mer än kommunikation, det har också 

stor betydelse för våra kulturella bakgrunder och vår identitet, både den personliga som till 

vilken grupp vi tillhör. Dessa tre komponenter går in i varandra och den ena kan inte ses utan 

att det påverkar den andra. Sverige är ett mångkulturellt land och detta gäller även våra 

förskolor där vi har barngrupper som speglar stora delar av vår värld, barn som har olika 

språkliga och kulturella bakgrunder och som alla har rätt att känna stolthet över sitt språk och 

sitt ursprung. Förskolan har som uppdrag att tillgodose barnen i deras språkliga utveckling 

samt att stärka dem i deras identitetsutveckling. Detta är ingenting förskolan ska kunna välja 

att arbeta mot, vi har mål i förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket 2010) angående detta och 

vi som arbetar med barnen skall sträva efter att dem uppfylls.  

Länsstyrelsen (2010) skriver att Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk, 

och dessa är samer; samiska, sverigefinnar; finska, tornedalingar; meänkieli, romer; roman 

chib och judar; jiddisch. År 2010 förstärktes deras rättigheter genom den nya lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Denna lag säger att de nationella 

minoriteternas språk ska skyddas och främjas och att deras kultur ska kunna bevaras och 

utvecklas. Samma lag innebär att kommuner kan ingå i ett språkligt förvaltningsområde vilket 

innebär att de har skyldigheter att verka för att de språk som ingår i deras förvaltningsområde 

skyddas. En förvaltningskommun måste enligt lagen erbjuda barn som tillhör någon av de 

nationella minoriteterna förskoleverksamhet helt eller delvis på barnens minoritetsspråk. Det 

har dock visat sig i granskningar som Skolinspektionen (2012) gjort av kommuner som ligger 

i förvaltningsområdena att många av dem inte har kunnat tillgodose barnens rätt till denna 

verksamhet. Detta har många orsaker enligt Skolinspektionen (2012)  men ett återkommande 

problem är att kommunerna saknar modersmålslärare i språken. Det visade sig också i samma 

granskning att de kommuner som ingick i förvaltningsområde för samiska oftare följde 

minoritetslagens och skollagens bestämmelser, än vad kommunerna i övriga 

förvaltningsområdena gjorde.  

Enligt Skolverket (2005a) är det mycket bra om man i förskolan kan få med språk och 

identitetsutvecklande aktiviteter i den dagliga verksamheten. Detta kan man göra genom att 

synliggöra barnens kulturella bakgrunder i verksamheten och låta barnen få arbeta kreativt 

och praktiskt med hur våra olika kulturer formar vårt samhälle, vår stad eller vår lilla by. Jag 

har själv som elev varit med i Jernström och Johanssons (1997) studie på nittiotalet då han 

ville ta in barnens kulturella bakgrunder i skolans undervisning och i förskolans pedagogiska 

verksamhet. Min erfarenhet av det är att det var ett mycket bra sätt att låta oss barn lära känna 

våra egna bakgrunder och att få ”smaka” på andra kulturer. 

För att förtydliga hur förskolan kan arbeta med barns kulturella bakgrund har jag valt att 

studera en samisk förskola. Denna verksamhet ska bedrivas enligt samma mål som våra 

kommunala förskolor men ska också speciellt arbeta för att bevara och stärka det samiska 

språket, kulturen, identiteten, traditionerna och värderingarna. Detta arbete har samisk 

förskola god erfarenhet av. Samisk kultur är speciell, den är stark och samerna har status som 
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ursprungsbefolkning, men jag tror absolut att alla förskolor kan hitta något i den samiska 

förskolans verksamhet som de kan använda sig av i den egna. Genom att synliggöra den 

samiska förskolan och pedagogernas arbete vill jag inspirera alla förskolor till att arbeta med 

barns språk, kultur och identitet.  

 

2. Syfte 
Syftet med min studie är att lyfta fram hur den samiska förskolan arbetar för att stödja barnen 

i deras språkutveckling och hur man arbetar för att barnens kulturella identitet ska stärkas. 

Deras arbetssätt och tankar kring det kanske kan inspirera andra förskolor med barn som 

tillhör våra svenska minoritetsspråk och minoritetskulturer till nya sätt att tänka och arbeta 

med barnens kulturella bakgrunder. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur ser det språkliga arbetet ut på förskolan? 

 Hur arbetar de för att stärka barnens kulturella identitet? 

 Hur planeras verksamheten för att uppnå den samiska profileringen? 

 

3. Bakgrund 

I min bakgrund kommer jag ta upp Sveriges nationella minoriteter och vad det kan innebär att 

som barn tillhöra en minoritet. Jag har begränsat mig till att studera samisk förskola och väljer 

därför att presentera samer och deras språk samt den samiska förskolan och skolans historiska 

bakgrund. Språket och kulturens betydelse för barns identitetsutveckling ges en inblick i och 

hur dessa begrepp är förankrade i förskolans styrdokument och läroplan.  Tidigare forskning 

tas också upp under denna rubrik samt det sociokulturella perspektivet då jag anser att det 

perspektivet ger en god bild av hur språk och kultur bör ses på i förskolan i dag.  

 

3.1 Nationella minoriteter och minoritetsspråk i Sverige 

Svenska språknämnden (2003) skriver om den språklig mångfald som finns i Europa. En 

mångfald som vi måste arbeta för att bevara och skydda om de ska kunna utvecklas. Gör vi 

inte detta så riskerar de att försvinna, vilket också skulle leda till att stora bitar av våra 

speciella kulturer försvinner tillsammans med språken. Sverige godkände Europarådets 

ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2000. Då erkändes 

fem svenska nationella minoriteter och deras språk: judar och jiddisch; romer och roman chib; 

samer och samiska; sverigefinnar och finska samt tornedalingar och meänkieli. Dessa 

minoriteter har alla historiska eller långvariga band till Sverige sedan före sekelskiftet 1900. 

Långvariga band är ett av ett antal kriterier som skall uppfyllas för att tillhöra en nationell 

minoritetsgrupp. Vidare beskriver Svenska språknämnden (2003) hur gruppen också skall ha 
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en uttalad samhörighet och en icke dominerande ställning i majoritetssamhället. 

Tillhörigheten kan vara religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell och gruppen ska ha 

både vilja och strävan av att behålla sin identitet. För att ett språk ska behandlas som ett 

nationellt minoritetsspråk ska språket av hävd använts inom en grupp i ett visst område, det 

ska talas av tillräckligt många personer och vara annorlunda än det officiella 

(majoritetsspråket) i området. Genom att godkänna konventionerna har regeringen i Sverige 

påtagit sig ansvaret att skydda de nationella minoriteternas fortlevnad inom landet vilket 

innebär att respektera deras etniska, kulturella, språkliga och religiösa identiteter samt att 

skapa goda förutsättningar för människorna som tillhör dessa grupper att uttrycka, bevara och 

utveckla sin identitet. Barns utveckling av sin kulturella identitet och användning av sitt 

minoritetsspråk uppmuntras särskilt och ska främjas enligt lagen om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk (SFS 2009:724).  

Enligt Skolverket (2011) har tre av de fem nationella minoriteterna starka geografiska 

kopplingar vilket medför att de omfattas av särskilda åtgärder i vissa delar av landet. De ingå i 

så kallade förvaltningsområden vilket innebär att den enskilde som talar någon av dessa språk 

har rätt att använda sig av sitt eget språk hos domstolar och förvaltningsmyndigheter. De har 

också rätt till att få barnomsorg och äldrevård helt eller delvis på detta språk. Samiskans 

förvaltningsområden i Norrbotten är: Gällivare, Jokkmokk och Kirunas kommuner. Finska 

och meänkielis förvaltningsområden i Norrbotten är: Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och 

Övertorneås kommuner.  

Ser vi tillbaka i tiden på hur Sveriges språkpolitik sett ut så har dessa minoritetsspråk fått utstå 

mycket, och det är tack vare människornas envishet och behov av sitt eget språk som vi idag 

fortfarande har kvar språken. Det är faktiskt så att vi ända fram till 1970-talet bedrev en 

assimileringspolitik som innebar att göra alla så svenska som möjligt, man fokuserade helt på 

att det svenska språket skulle läras in snabbt och att språkkunskaperna i svenska skulle 

förbättras hos barnen, Skolverket (2003).  

Förskolorna som tillhör kommuner i förvaltningsområdena har alltså ett särskilt uppdrag som 

innebär att barn som tillhör någon av våra nationella minoriteter ska få utveckla sin kulturella 

identitet och använda sitt minoritetsspråk. Enligt Skolverket (2005a) är det är pedagogerna på 

förskolorna som ska se till att verksamheterna tillåter detta, i miljöer där alla barns bakgrunder 

och språk kommer fram. Vi har lagar som bestämmer detta och det är kommunernas 

skyldighet att se till att personalen på förskolorna har kunskap om hur de på bästa sätt ska 

arbeta med barns kulturella bakgrunder och språk. Det är också viktigt att föräldrar till barn 

som börjar förskolan vet om vilka rättigheter de har om de tillhör en nationell minoritet. Man 

kan ha en mycket stark identitet som tillhör ett språk skriver Ladberg (2003) även om man 

inte behärskar själva språket. Ser man till sin familj så finns oftast språket i generationer 

bakom oss. Våra mor- och farföräldrar kunde oftast mer än ett språk.  
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3.2 Samer och samiska 

Det samiska området som också kallas Sápmi sträcker sig över flera landsgränser: Sverige, 

Norge, Finland, och Ryssland på Kolahalvön. Det finns inga säkra uppgifter på hur många 

som talar samiska men ca 20 000 av de drygt 70 000 samer som lever i Sápmi talar något av 

de olika samiska språken enligt Skolverket (2008). Samerna är Sveriges urbefolkning och det 

bor mellan 20 000-35 000 samer i landet. Man vet inte säkert hur många samer som talar 

någon av de samiska varieteterna av språket men man uppskattar antalet till 6000-7000 

personer. Många av dessa kan inte läsa eller skriva sitt språk. Enligt Institutet för språk och 

folkminnen (u.å.) finns ett antal varieteter av samiska språket och dessa är bundna till olika 

geografiska områden. Nordsamiskan är störst och talas av ca 85 procent av samerna. 

Sydsamiskan och Lulesamiskan hör till den mindre och talas av ca 500 personer vardera. 

Dessa två varieteter är allvarligt hotade språk idag. I Norrbottens språkmiljö är samiskan lika 

vanlig som tornedalsfinskan. 

Enligt Håkansson (2003) har samerna en lång tradition av att vara tvåspråkiga, de har i alla 

tider levt i olika länder och över landsgränserna och har därför haft behov av att lära sig 

majoritetsspråket i landet för att kunna kommunicera med ortsbefolkningen. Näst intill alla 

vuxna samer talar förutom samiska ett eller flera majoritetsspråk och många i den äldre 

generationen samer kan tala både svenska, finska, norska och samiska. Idag är det bara små 

barn som är enspråkiga. 

Håkansson (2003) beskriver de samiska barnens skolgång genom tiderna som speciell 

beroende på alla de olika slags skolformer som staten erbjudit dem. På tidigt 1900-tal 

genomförde Sverige en reform som innebar att barn till nomadiserande (renskötande) familjer 

skulle gå i nomadskola. Detta var en skola som skulle hjälpa dem att behålla sin 

nomadiserande kultur och som därför var anpassad efter den. Bofasta samers barn gick i 

svensk skola. Både i de svenska skolorna som i nomadskolorna talades dock endast svenska, 

vilket precis som för tornedalingarna ledde till ett påtvingat språkbyte för barnen. På grund av 

denna språkpolitik som svenska staten bedrivit sedan mycket långt tillbaka i tiden pågår ett 

språkbyte där samiskan får allt mindre plats jämfört med svenskan. Denna språkbytesprocess 

där språket succesivt får ge vika för majoritetsspråket kan enligt Hyltenstam och Stroud 

(1991) till slut leda till språkdöd. Vi har 18 kommuner i Sverige som ingår i 

förvaltningsområde för samiskan. I dag finns det ett ökat intresse för att lära sig det samiska 

språket och barn och ungdomar har möjlighet att göra detta i förskolan och skolan. Att allt fler 

lär sig språket och använder det i det dagliga livet bidrar till att språket lever vidare. 

 

3.3 Förankring i styrdokument och lagar 

Barns språk och kulturella bakgrund är två av nycklarna till deras identitet, och de barn som 

tillhör minoriteter som hotas att försvinna till slut, måste vi stödja och främja särskilt. Stöd till 

detta finns i FN:s Barnkonvention, UNICEF (2009) där man i artikel 30 skriver att barn 

tillhörande en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, kultur och religion. 
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I förskolans uppdrag idag ingår att tillgodose språklagen och de förstärkta minoritetslagarna. 

Särskilt ska barns utveckling av en kulturell identitet och deras rätt att få använda sitt eget 

språk främjas. Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) ska 

en kommun i ett förvaltningsområde erbjuda barn tillhörande någon av våra nationella 

minoriteter plats i förskoleverksamhet där delar eller hela verksamheten bedrivs på 

minoritetsspråken samiska, finska eller meänkieli. I språklagen (SFS 2009:600) står det att det 

att de nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas särskilt.  

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010) är ett styrdokument som ligger till grund 

för förskolans verksamhet. Det är också den som samisk förskola utgår från i sitt arbete 

eftersom de till skillnad från sameskolan inte har en egen läroplan. Jag kommer här att ta upp 

förskolans uppdrag, riktlinjer och mål som jag anser vara relevanta för min studie.  

En av förskolans uppdrag är att ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och därför har 

sin egen syn på omvärlden. De försöker förstå och skapa sammanhang och mening genom 

sina egna erfarenheter. Vi som arbetar med barnen ska ge dem stöd i att utveckla tillit och 

självförtroende, vi ska uppmuntra deras nyfikenhet, intressen, vilja och lust att lära. I 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010, s. 6) står det ” I förskolans uppdrag ingår 

att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kultur skapande som att överföra ett 

kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till 

nästa”. 

Idag ställs det höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger 

i en kulturell mångfald. Våra samhällen blir alltmer internationella och våra förskolor speglar 

också den utvecklingen. Förskolan är en social och kulturell mötesplats och har därför goda 

möjligheter att stärka barnens förmåga att förstå och leva i detta mångkulturella samhälle. 

Den kan också stödja barn som tillhör de nationella minoriteterna och utländska barn ” i att 

utveckla en flerkulturell tillhörighet” (Lpfö, Skolverket 2010, s. 6). Genom att göra barnen 

delaktiga i sin egen kultur och i andras kulturer kan vi utveckla deras förståelse för andra 

människors sätt att leva och att respektera alla kulturer.     

I läroplanen för förskolan, står det att ”språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom 

språk och identitetsutveckling ” (Lpfö, Skolverket 2010, s. 7). Förskolan ska stimulera varje 

barns språkutveckling. Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla barn med annat modersmål 

än svenska ha möjlighet att utveckla både modersmålet och det svenska språket, de behöver 

stöd för att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera på båda språken 

och förskolan skall medverka till att detta sker.  

Jag tolkar det som att det i dag anses som mycket viktigt att alla barn i förskolan får 

kännedom om sitt ursprung vare sig man är svensk, finsk eller same. Vi som arbetar i 

verksamheterna ska ta reda på och uppmuntra barnen till att få lära känna de olika kulturer 

som just vår förskola representerar. Vi ska synliggöra olikheterna men också likheterna 

genom att låta alla språk och kulturer ta plats och visas upp. ”Om man har barn med olika 

etniskt ursprung ligger det nära till hands att uppmärksamma och formulera skillnader och 

likheter, att hjälpa alla barn att känna stolthet - men inte överlägsenhet – över sina särdrag, 

erfarenheter, kunskaper och utseenden. Det gäller alla barn, också de svenska. Yttre och inre 
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likheter”. (Norell-Beach, 1995, s. 45). Språk och kultur hör ihop med människans identitet. 

Barn kan behöva hjälp med att hitta sin identitet, och det kan vi göra genom att synliggöra 

sådant som är identitetsstärkande. Kan vi tillsammans i arbetslaget med föräldrar och barn 

forma förskolan till att bli en mötesplats där vi alla är öppna för allas olikheter så tror jag att 

vi får stolta barn som vågar ta plats och också ge plats till varandra.  

Har vi ett öppet förhållningssätt där vi får undra och fråga, där vi tillsammans söker svar på 

varför saker och ting är som de är, varför Ellen pratar så med sin mamma och varför Áilu har 

sådana skor på sig när det är kallt, så tar barnen med sig detta i sina möten med andra 

människor resten av livet. I läroplanen för förskolan (Lpfö, Skolverket 2010, s. 11) står det att 

barnen ska få utmaningar som stödjer dem i deras utveckling i språk och kommunikation. Det 

innebär att de barn som är tvåspråkiga också ska stödjas i sitt modersmål vilket ställer en del 

andra krav på oss pedagoger eftersom vi kanske inte själva behärskar det andra språket. Enligt 

lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) har föräldrar rätt att 

kräva barnomsorg helt eller delvis på barnens modersmål, vare sig det är samiska, finska eller 

meänkieli, och kommunen har skyldighet att erbjuda dessa barn detta. Tyvärr har det visat sig 

att detta fungerar olika bra i olika kommuner, att vi har en bit kvar innan vi kan säga att 

Sverige faktiskt har en förskola som tillgodoser alla barns behov, Skolinspektionen (2012). 

De som har visat goda resultat är de kommuner som har samiska som förvaltningsområde, och 

kanske det beror på att en del av dessa kommuner har tillgång till samisk förskola och skola, 

där många av de samiska barnen väljer att gå. 

 

3.4 Samisk förskola och skola 

Barn med samiska som modersmål kan söka till samisk förskola eller skola om de bor i ett 

område där dessa finns. Enligt Skolverket (2011) fick sameskolan samt förskoleklass och 

fritidshem en särskild läroplan den första juni 2011. Den nya läroplanen ersätter Lpo 94. I Lpo 

94 skulle eleverna utöver grundskolans ordinarie mål ha kunskap om det samiska kulturarvet 

och kunna tala, skriva och läsa på samiska. I sameskolans nya läroplan finns detta under 

grundläggande värden att förmedla till eleverna; samiska samhällets och urfolket samernas 

normer, värdegrund, traditioner och kulturarv. En kursplan för samiska finns också för ämnet 

samiska som första eller andra språk. Utöver detta gäller samma kursplaner och kunskapskrav 

för grundskolan. Enligt sameskolsförordningen (Skolverket 2005b) kan sameskolstyrelsen 

ingå avtal med en kommun och ta över kommunens ansvar för förskola och fritidsverksamhet 

för de samiska barnen. De har då förbundit sig att bedriva verksamheten enligt samma mål 

som den kommunala verksamheten, men därutöver ska den ha en samisk profil med 

målsättningen att stärka och bevara det samiska språket, kulturen, identiteten, värderingarna 

och traditionerna.  

 

3.5 Barns flerspråkighet, kulturtillhörighet och identitetsskapande 

Jörgensen (1995) beskriver olika orsaker till att barn blir flerspråkiga. Det kan bero på att vi 

alltmer flyttar över landsgränser, dels på grund av invandring men också på grund av att vi i 
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dag är mer öppna för att söka arbete i andra länder och att vi tar med oss hela familjen. Ett 

stort skäl är blandäktenskap, eller att personer med olika språk skaffar barn tillsammans. 

Tvåspråkighet kan vara en nödvändighet i vissa länder där många av landets olika språk har 

begränsat antal talare och språket behöver kompletteras med ett majoritetsspråk i kulturella, 

ekonomiska och utbildningsmässiga situationer. Minoritetsspråket räcker inte till i många av 

de dagliga situationerna där man går utanför sitt hems portar. Jörgensen (1995) skriver att i 

många av väldens länder kan tvåspråkigheten bli ett stabilt tillstånd, och att situationen i 

Sverige ser ut så. Våra nationella minoritetsgrupper som talar ett annat språk måste också lära 

sig svenskan för att bli förstådda i samhället. Ladberg (1996) menar att flerspråkighet är en 

politisk fråga, inte en pedagogisk, eftersom det ingår i de mänskliga rättigheterna att få 

använda sitt modersmål och att man får möjlighet att lära sig det språket i det samhälle man 

lever i. Hon tar också upp vikten av att alla som arbetar med eller möter barn med flera språk 

har kunskaper om hur vi på bästa sätt kan lägga grunden för en aktiv flerspråkighet hos dessa 

barn.    

Jörgensen (1995) beskriver vikten av att tvåspråkighetsinlärningen sker i en naturlig 

omgivning, och inte bara i skolsituationer. Detta för att både inlärningen och bevarandet av 

dessa språk kräver att barnet har kontakt med olika språkgemenskaper och kulturella 

sammanhang. Vidare tar han upp problematiken kring varför begreppet tvåspråkighet är svårt 

att definiera. Det är sällan eller aldrig som en person i sin tvåspråkighet behärskar båda 

språken lika bra i alla sammanhang, så kallad totalt balanserad tvåspråkighet. Det beror på 

inlärningen av olika språk oftast sker i olika situationer, t ex pratar barnet ett språk med sina 

föräldrar och ett annat på sin förskola. Därigenom blir det mer flyt i ett av språken än i det 

andra i vissa situationer. Två personer som behärskar två olika språk på samma sätt kan själva 

tycka att de är på olika nivå i språket, vilket gör det svårt att säga vem av dem som kan vad. 

Detta ökade min förståelse för varför det är så viktigt att vi som arbetar med barn som har fler 

än ett språk inte gör några bedömningar själva huruvida ett barn behärskar ett språk eller inte, 

eller hur mycket av språket de kan. Det kan leda till att vi inte möter dem där de är i sin 

språkliga utveckling, utan pratar över huvudet på dem, och de tappar lusten till att lära sig. 

Jörgensen (1995) skriver att det i dag blir allt vanligare att barn är två – eller flerspråkiga, och 

detta ska ses som något naturligt. Enligt honom kan barn lära sig flera språk samtidigt och 

detta har inte visat sig påverka dem i någon negativ riktning, varken intellektuellt eller 

känslomässigt. Arnberg (2004) har intervjuat föräldrar som uppfostrat sina barn tvåspråkigt, 

och ett flertal av dem upplevde att barnens erfarenheter av flera språk och dubbla 

kulturtillhörighet gett dem en positiv bild och förståelse för andra människor från andra 

kulturer. Också annan forskning har visat på samma positiva effekter vid barnens sociala 

utveckling där de två- eller flerspråkiga barnen visat sig som mer toleranta och mindre 

fördomsfulla än sina enspråkiga kamrater.  

Föräldrar väljer att uppfostra sina barn flerspråkigt av olika skäl, det kan vara skäl som att 

minoritetsspråket har en stärkande effekt på familjesammanhållningen och att den yngre 

generationen då får kontakt med den äldre generationen som oftast talar minoritetsspråket. 

Språket kan ha en stor betydelse för föräldrarnas och familjens traditioner och kulturella 

bakgrund. Tvåspråkigheten kan också ses som något som ökar på barnens valmöjligheter i 
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livet, det ses som en fördel att kunna tala fler än ett språk. Jörgensen (1995) skriver att 

strategin vid språkinlärningen inte verkar ha stört påverkan om barnen ska bli tvåspråkiga 

eller inte, utan att de får bra kontakt med båda språken. Enligt Calderon (2004) stödjer våra 

styrdokument en mångkulturell förskola där olika språk ska ses som en tillgång och att vi på 

ett konstruktivt sätt ska uppmärksamma barns kulturella bakgrund. De ska i sin utveckling få 

ha sin egen bakgrund som bas, och det är vi som arbetar med barnen måste synliggöra detta 

för dem. Man kan säga att språket är en oupplöslig del av identiteten, de går hand i hand. Att 

kunna språk ger oss självkänsla och utvecklingsmöjligheter.  

Hyltenstam och Stroud (1991) tar upp hur vi använder oss av språket för att reglera 

relationerna mellan gruppmedlemmar och markera vår egen grupptillhörighet. Språket blir en 

symbol för vår sociala identitet. Språkliga funktioner ser olika ut i olika kulturer, och de 

spelar också olika stora roller i kulturer men gemensamt är att språket har stor betydelse för 

den enskilda individen samtidigt som det är både kulturskapande och kulturbevarande. 

Skutnabb-Kangas (1981) liknar språket vid ett band som förenar människorna. Språket är 

alltid viktigt menar hon, men med människor som vi kan se och röra är språket inte det enda 

kommunikationsmedlet. Det är det däremot när vi vill kommunicera med människor som bor 

långt borta eller som inte lever längre. Ju längre bort vi är från andra människor, desto mer 

beroende är vi av språket. Det är med språkets hjälp vi kan ta del av vad tidigare generationer 

har skapat, och med språkets hjälp gör vi ny kunskap av det gamla, vi väljer vad vi tycker är 

viktigt för oss idag, och omformar detta tillsammans med andra. Vi använder oss av språket 

för att delge vårt kulturarv till våra barn och barnbarn.   

Modersmålet spelar en avgörande roll för människans personlighet, och blir vi utsatta för att 

vårt modersmål ifrågasätts upplever vi detta som att hela vår person ifrågasätts och hela den 

grupp som vi identifierar oss med. Skutnabb-Kangas (1981) tar upp hur man i skolan kan 

ifrågasätta ett invandrarbarns modersmål genom att låta det få en lägre status än svenskan, och 

att detta lätt kan uppfattas av barnet som en nedvärderande handling som de tar personligt. 

Därför är det mycket viktigt att alla som arbetar med barn med annat modersmål inte har en 

nedvärderande attityd gentemot språken som finns representerade i gruppen. Att bli kränkt på 

grund av sitt språk sätter djupa spår vilket till slut kan leda till att man slutar använda sitt 

språk och inte vill lära sina egna barn det. Enligt Jörgensen (1995) är detta precis vad som 

hänt i Sverige under lång tid. Då var det staten som körde över våra minoritetsspråk på ett sätt 

som gjorde att dessa barn endast lärde sina egna barn svenska. De ville skona sina egna barn 

från skammen att inte förstå och tala majoritetsspråket, men priset var att de alltid känt en 

kluvenhet till sin egen identitet. 

 

3.6 Tidigare forskning  

För att besvara studiens syfte presenteras tidigare forskning, där jag valt att presentera hur 

lärande ur ett minoritetsperspektiv kan se ut samt hur barns kulturella bakgrund kan användas 

som pedagogisk resurs i förskolan. 
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Jernström och Johansson (1997) menar att det är lätt att prata om vikten av att knyta skolans 

och förskolans verksamheter till barnens kulturella bakgrunder, men att det är sällan någon 

kan berätta vad det egentligen innebär i praktiken. Deras exempel i boken ”Kulturen som 

språngbräda” visar på hur kopplingen mellan teori och praktik kan omsättas i en lärandemiljö 

och att detta förhållningssätt är användbart oberoende på vilka kulturella bakgrunder som 

barnen/eleverna har.  

Jernström och Johansson (1997) har genom aktionsinriktad forskning tillsammans med 

personal ur förskola och skola kunnat visa resultat och konkreta exempel på hur barns egna 

kulturella bakgrund kan användas som en resurs i den pedagogiska verksamheten. Den 

bärande tanken i deras arbete har varit att varje möte med en barn- eller elevgrupp är en 

flerkulturell situation, eftersom varje barn har sin egen kulturella bakgrund. Johansson 

intresserade sig för ämnet sedan det visat sig att barn tillhörande andra kulturer än den 

svenska klarade prov i skolan sämre, och att man i skolan ansåg att problemen med detta låg 

hos barnen och deras bakgrund. Johansson ville däremot vända på problemet till att det var 

hos skolan orsaken till barnens problem låg, eftersom den inte visste hur man kunde ta tillvara 

på barnens bakgrunder i pedagogiska sammanhang. Han fann stöd i sina funderingar i teorier 

som tar upp hur människan växer in i ett samhälle, och speciellt den norska forskaren Anton 

Hoëms tankar om en förstärkt socialisation då både individ och kultur blir stärkta. Johansson 

ville undersöka hur en sådan förstärkt socialisation skulle kunna se ut i ett klassrum. Detta 

skulle ske med hjälp av aktionsforskning, då forskaren tillsammans med andra tar initiativ till 

en utveckling där sedan de berörda av utvecklingen i verksamheten använder sig av de 

erfarenheter de fått för att under hela processen försöka förbättra verksamheten. Det som 

skulle utvecklas i denna forskning var undervisningen på ett antal lågstadier, då man ville låta 

den bygga så mycket som möjligt på elevernas egna bakgrunder. 

Jernström och Johansson (1997) valde att arbeta med detta i norra Norrbotten, där det fanns 

tydliga kulturella skillnader sedan långt tillbaka i tiden, mellan de två minoriteterna samerna 

och meikäläiset (tornedalingar), men också den svenska kulturen. En viktig del i arbetet var 

att lärarna som ingick i projektet inte fick en ”färdigutvecklad modell för hur tanken skulle 

realiseras i praktiken” (s.35). De skulle i arbetsprocessen själva komma fram till en ökad 

medvetenhet om att barns olika bakgrund inte längre skulle ses som en börda utan som en 

resurs. Lärarna fick analysera fram hur de kunde uppfylla läroplanens mål och också få med 

barnens bakgrunder i arbetet. Det handlade bland annat om att använda sig av barnens olika 

språkliga resurser när de arbetade mot de språkliga målen och att man i matematiken utgick 

från problem ur barnens egen erfarenhetsvärld. Jernström och Johansson (1997) menar att 

man genom denna kulturförankring i skolan eller förskolan låter barnet stå i centrum, man 

möter deras behov och erfarenheter där de befinner sig tankemässigt, känslomässigt, språkligt, 

socialt och kulturellt. För att få en mångsidighet i arbetet ska man se den kulturella 

bakgrunden ur tre dimensioner, och dessa ska återspeglas i det pedagogiska innehållet. De tre 

dimensionerna är: 

 den materiella, den synliggörs genom teknologi och hantverk. 

 den mentala, som omfattas av kunskap, föreställningar, attityder och värderingar. 
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 den sociala, som behandlar relationer människor emellan och hur dessa umgås med 

varandra. 

För att komma åt dessa dimensioner behöver pedagogen engagera människor som står barnen 

nära. Det är därför viktigt att ha en föräldrasamverkan där föräldrar och andras kunskaper tas 

tillvara på i arbetet med barns kulturella bakgrund.  

Resultatet av projektet visade att både arbetsformer och innehåll i undervisningen hade 

förändrats, det var fullt möjligt att förankra barnens kulturella bakgrunder och omgivning i det 

pedagogiska arbetet på skolorna. Man hade också kommit fram till att denna verksamhet 

borde ha startat redan i förskolan så att barnen skulle fått ut så mycket som möjligt av sin 

kulturella bakgrund. Prov visade på att eleverna som ingått i projektet hade bättre 

kunskapsutveckling än jämförelsegrupper, och att barn/elever även hade utvecklats socialt. 

Lärarna använde sig av föräldrar och andra samarbetspartners i samhället för att med deras 

hjälp få variationsrikedom i det pedagogiska arbetet, och detta upplevdes som positivt av hela 

det omgivande samhället.    

Jannok Nutti (2010) är en forskare som har arbetat mycket med hur man kan få med ett 

samiskt perspektiv i samiska förskolor och sameskolor, hur vi kan ta tillvara på och förvalta 

kunskap som samerna använt sig av sedan urminnes tider tillbaka men som riskerar att 

försvinna eftersom dessa kunskaper inte används på samma sätt i dag. Hon har erfarenhet av 

att arbeta vid sameskolan, och det var vid hennes arbete där som intresset för hur samisk 

matematik kan se ut började. Jannok Nutti (2010) har i sin avhandling Ripsteg mot 

spetskunskap i samisk matematik undersökt lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i 

samisk förskola och sameskola. Syftet med arbetet var att beskriva, analysera och förstå hur 

lärarna omformade utbildningen i matematik för att låta det samiska perspektivet bli 

utgångspunkt i ämnet. Hur kunde de omforma olika moment i matematiken så de fick med 

innehållet i kursplanen och också utgå från ett samiskt perspektiv? Avhandlingen 

genomfördes som ett aktionsforskningsprojekt i samarbete med lärare i sameskolan och 

studien delades in i tre delar där samtalen analyserades hermeneutiskt. Den första delen i 

studien bygger på samtal om hur utbildningen i matematiken såg ut i dagsläget och vilka 

utmaningar lärarna trodde sig möta när de skulle införa ett samiskt perspektiv i matematiken. 

Del två handlade om reflektioner lärarna hade på sina egna genomförda 

transformeringsaktiviteter i matematiken och del tre var avslutande samtal där lärarna fick 

berätta om utmaningar de upplevt vid dessa transformeringsaktiviteter. 

Jannok-Nuttis (2010) resultat visar att lärarna till en början upplevde de största utmaningarna 

till att de inte hade tillgång till bra läromedel och att de kände sig hindrade i sitt 

transformeringsarbete på grund avbegränsningar i styrdokument och nationella prov. 

Transformeringsaktiviteter som genomfördes var ”teman” där matematiska inslag behandlade 

olika samiska moment som tillhörde den samiska kulturen. Exempel på detta var att utforma 

räkneuppgifter där eleverna använde sig av sättet man räknar och sorterar renar på vid 

samernas renskiljningar och att använda sig av de samiska måttenheterna vid olika 

mätuppgifter. Vid arbetet med aktiviteterna upplevde lärarna en distans mellan samiska 

traditionella kunskaper och skolkunskap, vilket ledde till att de behövde reflektera över var 
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och i vilket sammanhang de skulle presentera aktiviteterna innan de formade dem att passa i 

sammanhanget. Efter genomförda transformeringsaktiviteter angav lärarna samma utmaningar 

som innan, men nu handlade det inte bara om de externa hindren såsom brist på läromedel, nu 

kände de av interna hinder, det krävdes en hel del av dem själva i arbetet med att få till stånd 

bra transformeringsaktiviteter. Den samiska traditionella kunskapen behövde 

rekontextualiseras för att fås in i matematiken. Det var matematik som skulle bearbetas, men 

aktiviteterna skulle genomföras inom olika ämnen och med olika barn/elever. Kunskaper togs 

från en kontext och genom omformning till att passa i skolsammanhang fick den plötsligt en 

ny kontext. Exempel på detta är att hitta kombinationer av aktiviteter: bakning av glödkaka 

och blodkorvslagning innebär inte bara matlagning utan samtidigt ska barn/elever använda sig 

av matematik vid aktiviteterna, väga, mäta, uppskatta och dela. 

När lärarna utformade sina aktiviteter använde de sig av sina egna perspektiv på vad samisk 

traditionell kunskap är och aktiviteterna utfördes utifrån lärarnas egna erfarenheter vilket leder 

till att dessa bygger på deras önskan om vilka delar av den samiska kulturen som ska 

behandlas, samt att det ju oftast blir aktiviteter som de har erfarenhet av att utföra. Det fanns 

även aktiviteter där lärarna tog hjälp av barnens/elevernas föräldrar eller andra anhöriga för att 

lära ut saker de själva inte hade kunskap om. Vid arbetet med ripsnarning kom en pappa för 

att visa hur snarorna skulle tillverkas och hur de skulle placeras i skogen. Jannok-Nutti (2010) 

tar upp i avhandlingen att forskning visar på att samarbete mellan äldre kulturbärare, föräldrar 

och skola ger större möjligheter att förändra utbildningen. Den äldre generationen sitter på 

mycket kunskap som behöver komma fram till skolan och användas i arbetet med att lyfta 

fram både det språkliga och kulturella. Mycket av den utvecklingen ligger dock i hur läraren 

förhåller sig till samarbetet, om föräldrar och andra ses som resurser eller hinder.  

I Johansson och Wahlberg Orvings (1993) avhandling Samarbete mellan hem och skola 

studeras samarbetet mellan elever, föräldrar och lärare som tillsammans arbetar inom den 

pedagogiska praktiken. De tar upp hur skolans uppgift är att ge eleverna kunskaper och 

färdigheter som är nödvändiga att ha i samhället i dag men också rusta dem för vad som kan 

komma att behövas i framtiden. Det finns dock en risk att dessa kulturella och värdemässigt 

prioriterade kunskaper presenteras som om de var allmängiltiga, vilket de ju egentligen inte 

alls är eftersom skolklasserna i dag representerar en mångfald av olika kulturer. Elever med 

olika kulturella bakgrunder möter skolans kultur och organisation vilket leder till en ständig 

interaktion då de utvecklar sitt förhållande till skolan, men de färgas samtidigt alltid av vad 

föräldrarna står för och vilken kulturtillhörighet de har. Skolans påverkan har olika effekter 

för olika elever, och vid ett samarbete mellan hem och skola skulle båda parter ha en större 

chans att berika och skapa en större förståelse för varandra. Vid goda samarbetssituationer har 

det visat sig att man tar tillvara på elevernas olika kulturella bakgrunder och att föräldrarna 

kan berika skolarbetet genom att på ett konkret sätt visa på likheter och olikheter i olika 

kulturer.  

Johansson och Wahlberg Orving (1993) skriver att det är i förskola och skola som vi skall 

arbeta med att förstärka barnens kulturella bakgrunder, och att vi kan göra detta genom att 

uppmärksamma likheter och olikheter som representerar barngruppen eller skolklassen. Det är 

upp till oss lärare och pedagoger att skapa förhållningssätt som tar tillvara på och stärker 
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sådant som barnen själva kanske inte är uppmärksamma på, att vi ser olikheterna som resurser 

som kan användas i den pedagogiska verksamheten. Det finns sällan färdiga mallar på hur vi 

ska arbeta med de olika kulturella bakgrunder som våra barngrupper representerar, många 

gånger kan det vara ett slitsamt arbete med att hitta vägar som förenar våra intressen med de 

uppdrag vi har inom förskola och skola. Men samtidigt som vi arbetar mot mål och riktlinjer 

så har vi en stor frihet att forma våra aktiviteter och undervisning till något mer än det 

vanliga. En viktig aspekt i arbetet med att stärka barnens kulturtillhörighet är att vi blir 

duktigare på föräldrasamverkan, något som också fått större plats i våra nya läroplaner. Att se 

föräldrarna och deras kunskaper som resurser istället för hinder kommer att ge oss lärare 

mycket mer kunskap och vi kan använda oss av deras erfarenheter i den pedagogiska 

verksamheten. Även hemmet och föräldrarna har mycket att vinna på att få komma in i 

skolans verksamhet och jag tror att många konflikter skulle bli mindre när man har insyn i 

varandras verklighet.  

 

3.7 Sociokulturellt perspektiv på inlärning 

Det perspektiv jag valt att använda mig av i min studie kan hjälpa oss att se att barns språk 

och språkutveckling fyller fler funktioner än bara den kommunikativa. Dysthe (2003) 

beskriver dess betydelse för våra kulturella bakgrunder och identiteter och att barn lär sig 

genom att interagera med andra, och inom det sociokulturella perspektivet har de 

kommunikativa processerna en avgörande roll för hur barnen lär sig. Språket behövs för att vi 

ska kunna ta del av varandras livsvärldar och erfarenheter och det har ingen betydelse vilket 

språk vi talar om, samiska, engelska eller svenska. Det är däremot viktigt att vi tar hänsyn till 

och uppmuntrar barn med annat modersmål än svenska att se på sitt språk och sin kultur som 

något värdefullt och användbart. Ju fler språk vi omger oss med, desto rikare blir vi alla både 

språkligt och kulturellt enligt Skolverket (2008). 

 

Säljö (2000) beskriver hur människan redan i början av sitt liv är en kommunikativ varelse 

inriktad på att samspela med andra. Att svara på och ta initiativ till fysisk och verbal kontakt 

är vi alla genetiskt rustade till och detta startar från födelsen, eller kanske ännu tidigare när vi 

ännu ligger i vår mors mage. Kommunikationen och den sociala utvecklingen sker sedan i ett 

växelspel mellan barnets förutsättningar och behov av kontakt med andra. Även Hundeide tror 

att människan är ”socialt disponerad från början”. (Hundeide, 2006, s. 71.) Teorier som 

påverkat forskning och uppfattningen om barns språktillägnande är också de som sett till 

barnets kognitiva utveckling. Två av de mest kända förespråkarna för detta synsätt är enligt 

Arnqvist (1993), Jean Piaget och Lev Vygotskij. Arnqvist (1993) beskriver hur dessa två har 

haft störst betydelse för den synen vi har idag på barn och ungdomars utveckling, både den 

språkliga och kognitiva. De hade mycket gemensamt i sitt sätt att se på barn och språk, men 

Piaget trodde att barnets tänkande påverkade deras språkliga utveckling medan Vygotskij 

ansåg att språket styrde den kognitiva utvecklingen. Han bröt mot dåtidens individorienterade 

psykologiska uppfattningar som fokuserade på människans inre utveckling som man inte 

trodde påverkades speciellt mycket av omgivningen. För honom var det just omgivningen 

med den sociala samverkan och aktiviteter samt de kulturella handlingsmönster som är 
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historiskt betingade, som låg till grund för hur den enskilda individen lär och utvecklas. Ska vi 

försöka förstå hur människan tänker och utvecklas enligt Arnqvist (1993) måste vi se till de 

sociokulturella aktiviteterna som format just den människan. Dessa aktiviteter gör vi 

tillsammans med andra människor, med stöd av olika hjälpmedel i miljöer som är kulturellt 

specifika. Strandberg (2006) menar att dessa yttre aktiviteter där språket har stor betydelse 

bildar ett råmaterial för våra inre processer, alltså det som sker inuti våra huvuden. Redan 

tidigt ser man skillnader i konkreta villkor och materiella förutsättningar beroende på den 

omvärld som barnet samspelar med i olika kulturer, samhällen och tidsepoker enligt Säljö 

(2000).  

Vygotskij såg enligt Strandbergs (2006) tolkning barns lärande som socio-kulturell-historisk 

praxis. Det innebär att man inte kan se barnets psykologiska processer som något som finns i 

huvudet när de föds, utan att dessa processer utgörs av vad barnet varit med om. Det är 

aktiviteterna som utgör grunden för de psykologiska processerna, vilket innebär att barnets 

praktiska värld, vad de gör utvecklar dem, inte vad de har i sitt huvud när de föds. Alla barn är 

alltså olika, även om barn växer upp sida vid sida, på samma gata, går i samma förskola så har 

de utsatts för olika aktiviteter och de har tagit lärdom och erfarenhet av olika saker i sina 

livsaktiviteter. Jag tror att vi lätt glömmer bort detta när vi arbetar med barn, vi har lättare att 

se skillnader och arbeta med dem om barnen kommer från olika delar av världen. Det blir mer 

påtagligt då att de kan ha en annan kulturell bakgrund än andra som vuxit upp på samma ställe 

i Sverige. Här har vi som arbetar i förskolan en utmaning i att alltid utgå från varje enskilt 

barn och ta reda på detta barns förutsättningar för att kunna ta del av vår förskolas verksamhet 

på bästa sätt. I och med detta får vi också ta del barnets kulturella bakgrund och vi kan på 

olika sätt styrka barnets identitet. Detta står skrivet i vår läroplan och det ingår i vårt uppdrag 

som förskollärare, men det tål att upprepas. 

Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs begrepp socio-kulturell-historisk-praxis som 

aktiviteter som leder barn till utveckling och lärande och att dessa aktiviteter kännetecknas av 

att de är; sociala, mina egna kompetenser kommer fram när jag är tillsammans med andra 

människor. Det jag lär mig med andra, kan jag sedan göra själv. Medierande, när jag utför 

aktiviteterna använder jag mig av hjälpmedel, verktyg och tecken. Situerade, då våra 

aktiviteter sker i specifika situationer i olika kulturella sammanhang. Miljöns betydelse för 

inlärning är stor, och enligt Strandberg (2006) behöver vi miljöer som är kreativa och lockar 

till aktiviteter där vi får gå över gränserna, där vi kan omforma relationer, hjälpmedel och 

situationer. Genom att prova oss fram och experimentera kan vi öva på sådant vi ännu inte 

kan. Det blir också mycket viktigt i det sociokulturella lärandet att relationen mellan 

människa och kultur är ömsesidig, människan är kultur och kultur är människa. Detta samspel 

förändras hela tiden allt eftersom barnet växer och utvecklas. Dysthe (2003) beskriver hur 

barn genom att lyssna, samtala, härma och samverka med andra får del av och lär sig ända 

från sin tidigaste barndom, och de får känsla för vad som är intressant och viktigt i kulturen de 

omger sig med. Många av människans verksamheter kräver både kommunikation och fysiskt 

arbete, så ska man lära sig något nytt sker detta ofta genom en kombination av språklig och 

praktisk interaktion. Dessa två sidor av lärandet är nära förbundna med varandra och mycket 

viktig i sociokulturell inlärningsteori.  
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Barnets behov ändras med åldern och deras förhållande till miljö och relationer, vilket betyder 

att våra lärande-rum måste följa med i dessa förändringar. Strandberg (2006) menar att 

ingenting i miljön är neutralt, utan att den är fylld med kunskaper, värderingar, förväntningar, 

artefakter som påverkar oss och att detta är något vi bör ta hänsyn till när vi utformar miljöer 

som vill ska bidra till ett lärande. ”Barn som har tillgång till samisk kultur lär sig samisk 

kultur” (Strandberg 2006, s. 21). 

Strandberg (2006) beskriver hur språket är människans främsta sociala verktyg och att det 

spelar en avgörande roll för människans interaktion med varandra. Redan innan vi föds hör vi 

språket genom mammas mage och så fort vi är födda börjar våra föräldrar prata med oss. Han 

beskriver det som att barnet blir deltagare i en avancerad språklig aktivitet där han/hon lär sig 

praktiska metoder som de sedan tränar på själva genom att imitera. Vygotskij kallade denna 

imitation där barn i praktisk handling tillsammans med andra provar vad de kan genom att 

göra som den andra gör, för den proximala utvecklingszonen. Hundeide (2006) pratar om det 

som ”det socialt assisterande lärandet”, då för barnet viktiga vuxna i den kulturella 

gemenskap som barnet tillhör, vägleder och stödjer barnet till vidare utveckling i den 

gemenskapen. Dessa kompetenta vägledare ska vara personer som barnet känner tillit för, och 

det kan vara olika omsorgspersoner, föräldrar, syskon eller kamrater. Detta anpassade stöd 

eller scaffolding som det också kallas utgår man från barnets initiativ och stödjer dem bara där 

det behövs, tanken är att de hela tiden ska ha känslan för att de själva bemästrar aktiviteten. 

Barn som ska lära sig språk t ex lär sig detta snabbt om de behöver språket för att 

kommunicera med de människor som känslomässigt viktiga för barnet enligt Ladberg och 

Nyberg (1996). 

 

4. Metod 
I detta avsnitt argumenteras val av metod för datainsamling, genomförandet, bearbetning, 

etiska överväganden samt analys av mitt insamlade material. Jag har utifrån mitt syfte och 

mina frågeställningar valt att göra en kvalitativ undersökning där jag använt intervjuer, 

observationer samt bilddokumentation. 

 

4.1 Avgränsning och presentation av undersökningsgruppen 

Studien berör en förskola som ligger i en förvaltningskommun för de nationella 

minoritetsspråken samiska, finska och meänkieli i Norrbotten. För att uppnå syftet med 

studien ville jag utföra undersökningen i en förskola med erfarenhet av att arbeta med barns 

kulturella bakgrund samt minoritetsspråk och valet föll sig då på en samisk förskola. 

Förskolan arbetar efter läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010) men skall utöver 

det även ha en samisk profilering på verksamheten, där man lyfter fram det samiska språket 

och den samiska kulturen. Förskolan har varit verksam i 10 år och i dag är 17 barn inskrivna. 

På förskolan arbetar två förskollärare och två barnskötare. De två förskollärarna har ingått i 

min studie, eller pedagogerna som jag kommer att benämna dem vid i fortsättningen. De är 
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båda i 60-årsåldern och har lång erfarenhet av att arbeta med yngre barn i samisk förskola och 

i sameskola. Det pedagogiska arbetet på förskolan handlar till stor del om att använda den 

samiska kulturen och det samiska språket i verksamheten. Barn som börjar på den samiska 

förskolan skall ha samisk anknytning, men behöver inte kunna tala samiska. Det finns en 

variation på barnens språkliga bakgrunder, även om de flesta av dem har nordsamiska som 

modersmål.    

 

4.2 Kvalitativ metod 

Trost (2010) beskriver att det är syftet i en studie som avgör vilken metod man ska använda 

sig av. Om min studie hade haft som syfte att besvara frågorna hur ofta, hur vanligt eller hur 

många så hade en kvantitativ studie varit att föredra. Min frågeställning handlade istället om 

att förstå och ta del i andras beskrivning av sina erfarenheter och kunskaper, vilket ledde mig 

till att göra en kvalitativ studie. Olsson och Sörensen (2007) beskriver hur kvalitativa studier 

står nära undersökningsproblemet, även kallat inifrånperspektiv. Detta betyder att 

interaktionen mellan forskare och informant är öppen och nära. ”Själ möter själ” (Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 14). De menar att detta perspektiv är en förutsättning för 

forskningsprocessen. Det är genom språket och mötet vi får ta del av varandras inre världar. 

Jag som forskare kan sedan göra tolkningar av informationen jag fått vilket jag gör med hjälp 

av mina egna erfarenheter och värderingar.    

 

4.2.1 Datainsamling genom intervju 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är en kvalitativ intervju den bästa metoden att använda 

sig av när man vill studera ”människors syn på meningen hos sina levda liv, beskriva deras 

upplevelser och självuppfattning, och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin 

livsvärld” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 132). En intervju hjälper mig som forskare att se 

verkligheten ur den intervjuades ögon, för att jag sedan ska kunna göra tolkningar utifrån det 

teoretiska perspektivet och den speciella situationen, Trost (2010).  

Det finns tre saker som är viktiga att komma ihåg vid intervjuer enligt Olsson och Sörensen 

(2007): 

 Intervjun är en dialog mellan minst två personer, och för att få så bra information som 

möjligt det krävs ett samarbetsvilligt klimat där intervjupersonen får känna sig viktig 

och får berätta utan att bli avbruten. 

 Den information som intervjupersonen lämnar måste vara pålitlig och inte påverkat av 

oviktiga faktorer. 

 Intervjun ska ge den information som intervjuaren är ute efter, intervjupersonen svarar 

på frågorna som ställs.   

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp vikten av att man som intervjuare har kunskaper om 

ämnet för intervjun, eftersom en kvalitativ forskningsintervju faktiskt bygger på vad 

intervjuaren får för svar av sin informant. Bra kunskaper om ämnet gör att man har lättare för 
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att ställa andrafrågor och följa upp svar som intervjupersonen ger. Jag valde att göra intervjuer 

med låg grad av standardisering, vilket innebär att jag har kunnat variera mig i intervjuerna, 

jag har anpassa mig efter den jag intervjuat när det gäller ordningen på mina frågor och hur 

jag formulerat följdfrågor. Graden på mina frågor valde jag till halvstrukturerade. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) ses den halvstrukturerade intervjun varken som ett öppet samtal 

eller helt styrt utifrån ett frågeformulär. Den utgår istället från en intervjuguide man delat in 

efter olika teman på ämnet man är intresserad av med förslag på frågor och följdfrågor som 

kan passa till.  

Det är vanligt i en kvalitativ intervju att ha låg grad av standardisering och strukturering, 

eftersom det är informantens egen kunskap och erfarenhet om ämnet vi vill syna. Det kan 

dock vara till fördel enligt Patel och Davidsson (2003) om man innan intervjun gör frågor 

eller teman att hålla sig till i intervjun, för att lättare kunna se till att täcka alla områden inom 

ämnet. Jag ansåg att jag behövde göra en manual inför mina intervjuer där jag skrev ner de 

huvudfrågor jag hade och där jag även skrev ner förslag på olika följdfrågor (Bilaga 2). Denna 

indelning också skulle vara mig till hjälp vid transkriberingen och analysen av min 

datainsamling. Kvale (1997) menar att det är fördelaktigt att blicka framåt i sin 

intervjuundersökning, att man vid formuleringen av frågorna tänker på hur svaren ska 

analyseras. Jag valde att använda mig av en ljudinspelare vid mina intervjuer eftersom jag 

precis som Kvale och Brinkmann (2009) skriver, ville vara fri att koncentrera mig på ämnet 

och dynamiken, istället för att fokusera på att hinna anteckna på ett sätt som skulle förstås av 

mig även efter intervjun. Trost (2010) skriver att användningen av ljudinspelare har både för- 

och nackdelar. Fördelarna är att man har ett lättillgängligt material att lyssna på, och skriva 

av, och nackdelarna är att det tar mycket tid att skriva av innehållet och att man inte får med 

gester, mimik och tonfall i det man skriver ut. Intervjuerna utfördes på en plats där vi kunde 

arbeta ostört och varje intervju tog ca 25 minuter.  

 

4.2.2 Datainsamling genom observation och dokumentation 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är observation en mycket användbar teknik när vi vill ha 

information om hur människor beter sig och handlar i naturliga situationer, och den kan 

användas i många olika syften. Syftet jag hade med metoden var att använda den som ett 

komplement till mina intervjuer. Jag ville först observera mitt studieobjekt, förskolan, för att 

få se det pedagogiska arbetet under en dag, och hur inne och utemiljön såg ut. Tanken med att 

göra observationer innan intervjuerna var att de frågor som uppkommit under observationerna 

skulle ges svar på under mina intervjuer. Patel och Davidsson (2003) beskriver hur 

observationer kan utföras på olika sätt, beroende på hur strukturen på den är. En strukturerad 

observation innebär att vi i förväg bestämt vad som ska observeras och fört in det i ett 

observationsschema som följs. Vill vi däremot få ut så mycket information som möjligt i våra 

observationer väljer vi att göra observationerna ostrukturerade, utan schema. 

Vidare tar Patel och Davidsson (2003) upp tre viktiga punkter som varje observatör alltid 

måste ta ställning till oberoende på vilket sätt de utförs är: Vad som ska observeras, hur 

observationerna ska registreras samt hur jag som observatör ska förhålla mig. Jag valde att ha 
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mina observationer förhållandevis ostrukturerade. Detta betydde dock inte att jag skulle 

observera allt, jag hade ju precis som Patel och Davidsson (2003) beskriver goda kunskaper 

om mitt problemområde och visste därmed vad jag var intresserad av att fokusera på i mina 

observationer. Jag hoppades att den vardagliga verksamheten på förskolan så som den visades 

för mig i observationerna skulle göra mig mer förberedd vid intervjuerna. Förberedd på så sätt 

att jag då skulle ha en bild av hur verksamhet och miljö såg ut, för att lättare komma på 

passande följdfrågor. Jag fotograferade sådant jag ville veta mer om, och som jag skulle låta 

pedagogerna berätta om efter intervjuerna. Det blev en del bilder som pedagogerna fick 

förklara syftet med och de pedagogiska tankarna bakom. Tanken var också att jag skulle 

kunna bli inspirerad till nya frågor angående verksamheten, och att dessa skulle besvaras vid 

intervjuerna. Jag valde att använda mig av min intervjuguide också i mina observationer. 

Guiden var indelad i teman och genom att ha den som stöd hade jag lättare att fokusera på rätt 

saker i observationerna. Den blev till ett observationsschema i den meningen att jag kunde 

använda den som stöd, den hade inga fasta punkter att följa.  

Bjørndal (2005) skriver att det vanligaste sättet att registrera observationer är att man gör 

anteckningar under observationen med hjälp av papper och penna, vilket jag också gjorde. 

Dessa snabba anteckningar som man skriver med hjälp av stödord skrivs sedan ner mer 

utförligt efter att den intressanta situationen är avslutat. Det är viktigt att så snabbt som 

möjligt skriva ner sina upplevelser och reflektioner på dessa direkt efter observationerna, för 

enligt honom går vi igenom tre olika faser vid observationer; den omedelbara observationen, 

beskrivningen av den och tolkning och reflektion över observationerna. Tolkning ingår i alla 

tre faser, men vid fas tre tolkar vi mer osäkert på det vi sett än vid fas ett. Skriver vi ner vad vi 

observerat direkt blir risken mindre att vi tolkar in egna värderingar och uppfattningar. Jag 

avsatte tid direkt efter ett observationstillfälle för att göra anteckningarna mer utförliga och 

för att hinna skriva ner mina tankar om det jag sett och hört.  

Oavsett vilken av observationstyperna vi väljer att utföra så måste vi först bestämma oss för 

hur vi ska förhålla oss i observationerna. Patel och Davidsson (2003) anger fyra olika 

förhållningssätt vi kan ha som observatörer. Vi kan välja att vara deltagande eller icke 

deltagande, vilket innebär att vi som deltagande observatör tar aktivt del i 

observationssituationerna. Väljer vi att vara en icke deltagande observatör håller vi oss 

utanför det som händer, vi har bara rollen som observatör. Att vara känd som observatör 

menas att alla i den grupp vi ska observera vet om att de ska bli observerade och accepterar 

detta, eller att åtminstone ledaren/ledarna av gruppen, som i mitt fall då pedagogerna gett sitt 

samtycke till att jag fick observera förskolan med pedagoger och barn. Väljer man att vara en 

okänd observatör är deltagarna i observationen ovetandes om min roll som observatör och de 

vet heller inte om att de blir observerade. En av riskerna med att vara deltagande observatör 

enligt Patel och Davidsson (2003) är att gruppens beteende kan påverkas av vårt deltagande 

och det kan leda till att observationen inte alls speglar gruppens naturliga beteende. Mitt val 

att vara icke deltagande observatör grundade sig på att jag inte behärskar det samiska språket, 

och om jag skulle varit aktiv i gruppen så skulle någon varit tvungen att översätta mycket åt 

mig, vilket hade lett till att situationerna direkt blivit onaturlig. Däremot valde jag att vara en 

känd observatör i min undersökning eftersom det var viktigt för mig att personalen på 
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förskolan hade accepterat att vara med i min undersökning, och att de kunde informera 

barnens föräldrar om min vistelse på förskolan.  Jag ville kunna röra mig fritt i förskolans inne 

och utemiljöer och jag trodde att jag skulle få riktiga och äkta observationer även om alla 

inblandade visste vad syftet med mina besök i gruppen var.  

 

4.3 Etiska överväganden 

Det är viktigt att man inom all vetenskaplig forskning håller en god etik och följer vissa etiska 

regler och enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska jag som forskare förhålla mig öppen, ärlig, 

ordningssam och respektfull. Det betyder att inta ett kritiskt förhållningssätt till insamlad data 

men att också ha ett öppet sinne vid bearbetningen av det. Kvale och Brinkmann (2009) 

poängterar att de etiska avgörandena bör finnas med genom hela forskningsprocessen och inte 

bara vid någon särskild del av den. Med syftet att minska missförstånd som kan leda till 

konflikter har Vetenskapsrådet (2002) fastställt krav som all vetenskaplig forskning inom 

humaniora och samhällsvetenskap ska följa, och dessa är indelade under fyra allmänna 

huvudkrav: 

 Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera deltagarna i 

undersökningen om undersökningens syfte, att deras deltagande är frivilligt samt hur 

resultatet av undersökningen ska användas.  

 Samtyckeskravet innebär att den som deltar i undersökningen själv bestämmer om sin 

medverkan och kan när de själv önskar, avbryta den.  

 Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om undersökningsdeltagarna ska förvaras 

på ett sätt som hindrar obehöriga att ta del av dem.  Vid mycket känsliga uppgifter om 

personer kan de som ingår i forskningsprojektet ombes att underteckna en förbindelse 

om tystnadsplikt. De uppgifter som handlar om undersökningens deltagare ska lagras 

och avrapporteras på ett sätt att de inte kan identifieras av utomstående.  

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer bara får användas för 

forskningsändamål.  

Patel och Davidsson (2003) beskriver vikten av att ge personer som ska delta i en 

undersökning information om de etiska reglerna vid flertal tillfällen. Jag valde därför att ge 

information om de fyra etiska kraven i det brev där jag gjorde förfrågningar om att delta i min 

undersökning, vid första telefonkontakten, vid mötet med förskolans personal och vid 

intervjutillfällena.    

 

4.4 Genomförande 

Jag har använt mig av två kvalitativa metoder för datainsamling i min undersökning och 

kommer under denna rubrik att redogöra samt argumentera för deras syften. Metoderna är 

intervjuer, då jag intervjuat förskollärare för att kunna ta del i deras kunskap och erfarenhet 

om att arbeta med mitt valda ämne, och observationer som kompletterande metod till 

intervjuerna. Observationerna gav mig en inblick i förskolans dagliga pedagogiska 
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verksamhet och med min kamera kunde jag dokumentera sådant jag fann intressant att visa 

upp som exempel i uppsatsen men också för att kunna visa bilderna för pedagogerna och få 

deras tankar om dem.  

Jag började min undersökning med att skriva ett brev till förskolan (Bilaga 1) där jag 

förklarade syftet för min studie, min önskan om deras medverkande till samt de etiska 

principer detta skulle innebära. Jag föreslog att jag efter en viss tid skulle kontakta dem och 

om de ville medverka så skulle vi boka tider för observation och intervjuer, och till min stora 

glädje var detta något de gärna ville medverka i. Jag informerade dem om att jag skulle 

använda mig av ljudinspelning vid intervjuerna och kamera vid observationerna, varför jag 

behövde det och om de samtyckte till detta, vilket de gjorde. Jag informerade även om att jag 

eventuellt skulle använda bilder på den pedagogiska verksamheten i min uppsats, men att jag 

då skulle sudda ut sådant som kunde härleda till just deras verksamhet, och även detta var 

okej för dem. Tillsammans bestämde vi att jag skulle göra observationer vid två olika tillfällen 

och dagar och att jag skulle intervjua de två förskollärare som arbetade på förskolan. Jag ville 

gärna att de skulle ha en utbildning likvärdig min eftersom vi då skulle ha ungefär samma 

pedagogiska grund att stå på. Deras ålder och erfarenhet av att arbeta i samisk förskola var 

också något som bidrog till valet. Jag observerade vid två olika tillfällen och sammanlagt 

under fyra timmar. 

 

4.5 Bearbetning av data 

Man väljer kvalitativa datainsamlingsmetoder när syftet är att karaktärisera något. Det går ut 

på att vi söker efter kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver det vi är ute 

efter att få veta i vår studie. ”Huvudsyftet med informationssamlingen är att upptäcka eller få 

kännedom om multipla och olika mönster” skriver (Olsson & Sörensen 2007, s. 79).  

Jag började mitt analysarbete då jag transkriberade mina inspelade intervjuer och när jag förde 

anteckningar vid mina observationer. Genom att det var jag själv som valde vad som skulle 

vara med i mina anteckningar och hur mycket av det som fanns inspelat av intervjuerna som 

jag valde att redovisa så hade jag ju redan där fått med egna tolkningar i materialet. Jag hade 

utformat en guide inför intervjuerna och observationerna för att lättare kunna hålla fokus på 

vad dessa skulle handla om, och där jag utgick från mina tre frågeställningar. Tanken var att 

mallen också skulle hjälpa mig i analysarbetet då jag hade färdiga kategorier att dela in 

materialet under.  

Nästa steg i mitt analysarbete var att gå igenom allt insamlat material, då jag läste 

transkriberingarna, anteckningarna från observationerna och tittade på bilderna jag tagit i 

verksamheten. Materialet jag hade samlat in fanns på min dator, för att jag i nästa steg av 

analysen skulle kunna lyfta in de olika textdelarna och bilderna genom att klippa och klistra. 

Denna första kategorisering blev ganska grov, men den var till stor hjälp när jag skulle vidare 

i mitt analysarbete för att hitta fler mönster att dela upp resultaten efter. Kategorierna som 

resultatet bygger på är mina tre frågeställningar med underrubriker.  
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5. Resultat 
Jag har utfört min studie på en samisk förskola som ligger i en kommun i Norrbotten. 

Förskolan har varit verksam i 10 år och i dag är 17 barn inskrivna. I förskolan arbetade två 

förskollärare och två barnskötare. Syftet med min studie har varit att lyfta fram hur den 

samiska förskolan arbetar för att stödja barnen i deras språkutveckling och hur de arbetar för 

att barnens kulturella identitet ska stärkas. I min analys har jag använt mina frågeställningar 

som grund och jag har jag lyft fram det som jag anser svarar på dessa utifrån mina 

datainsamlingar: intervjuer, observationer samt dokumentation i form av bilder. Jag har valt 

att inte särskilja på vad de olika informanterna sagt i intervjuerna eftersom syftet i studien 

varit att få så mycket information som möjligt, inte vem som sagt vad. Jag skriver om dem 

som pedagoger, och som han eller hon. 

 

5.1 Hur ser det språkliga arbetet ut på förskolan? 

Här redovisas barnens språkliga bakgrunder, hur pedagogerna arbetar med den flerspråkighet 

som finns i förskolan och hur de ser på och stödjer barnen i deras språkutveckling i det 

samiska språket.   

 

5.1.1 Språk 

Alla barn med samisk bakgrund får söka in på samisk förskola, och det finns inget krav på att 

barnen ska kunna tala samiska eller på att deras föräldrar heller ska det. Barnen lär sig språket 

på förskolan. Man har valt att använda nordsamiska som vardagligt språk på förskolan 

eftersom det är den mest dominanta samiska dialekten bland barnen som är inskriva där. De 

flesta av barnen som är inskrivna på förskolan har nordsamiska som ett av sina språk. Det 

finns dock en stor variation på barnens språkliga bakgrunder. Här finns barn med samisk 

bakgrund vars föräldrar inte talar samiska, men som har en önskan om att deras barn ska lära 

sig samiska på förskolan. Det finns barn med samisk-svensk, samisk-finsk och samisk-norsk 

bakgrund. En del av barnen har tre språk som de dagligen rör sig mellan. Exempel på det kan 

vara att mamma talar svenska, pappa talar finska och i förskolan talas nordsamiska. Barn kan 

lära sig många språk samtidigt säger pedagogerna, och de är inte rädda för att använda sig av 

vad de lärt sig, de vågar mer ju yngre de är och små barn har inte utvecklat de språkliga 

barriärerna man kan se att äldre barn har.  

 

 

5.1.2 Flerspråkighet 

Flerspråkigheten ses som något helt naturligt i förskolan eftersom ingen i dagens samhälle 

klarar sig på att bara tala samiska. När barnen kommer till förskolan kan de vara enspråkiga, 

de talar kanske bara finska eller svenska, men blir tvåspråkiga i takt med att de lär sig 

samiskan. All personal som arbetar på förskolan talar alla de språk som finns presenterade i 

barngruppen, svenska, finska, samiska och engelska, så de kan lätt göra översättningar till 

barnens språk om de känner att det behövs. Pedagogerna säger att man måste vara lyhörd för 

hur mycket barnen förstår och inte förstår eftersom det kan vara stor skillnad på hur mycket 
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samiska de behärskar, och att de i sin utveckling mot sitt nya språk behöver stöd av sitt 

modersmål. 

 

Om vi känner att det behövs så använder vi de språken, men meningen är ju att de ska 

lära sig samiska. Däremot kan vi inte pracka på barnet språket utan man måste se till 

att han eller hon kommer mjukt in i det nya språket. 

 

På frågan varför det är viktigt att barnen lär sig samiska säger de att språket är en del av 

barnens kulturella arv, att språket är en stor del av kulturen och identiteten. De anser att det är 

viktigt att det språk som talas hemma även existerar utanför hemmet och att barnen får lära 

sig att använda språket precis som föräldrarna gör.  

Det språkliga arbetet på förskolan med samiska språket pågår hela tiden, i alla situationer. 

Genom att det språkliga arbetet integreras i den dagliga verksamhetet uppstår det ständigt nya 

situationer eller aktiviteter där barnen får öva på den samiska de redan behärskar eller då de 

får tillgång till nya ord och begrepp. En av pedagogerna säger att man arbetar på samma sätt 

med yngre barns språkinlärning, det spelar ingen roll vilket språk barnen ska lära sig.  

Barnen behöver få nya ord och begrepp hela tiden, i alla lägen. Ute som inne. Att t.ex. 

prata om hur snön är och ser ut. Så har vi pratat om att vi ska arbeta på vår förskola, 

det samiska språket ska användas i alla lägen. Även vid konflikter. 

Exempel på detta är när vi använder språket vid måltiden säger pedagogen, då vi pratar om 

vad vi äter. Vid påklädningen lär sig barnen namnen på de olika klädesplaggen, var på 

kroppen de ska sitta, ena sockan… den andra sockan, höger hand och vänster fot och i många 

situationer kombineras också språket med matematiken. På så sätt lär sig alla något, de yngre 

som inte har något riktigt språk än tränas i att lära sig ord, och de äldre barnen lär sig räkna. 

På förskolan arbetar man ofta med olika teman och i dessa temaarbeten får man in mycket 

språkligt arbete säger pedagogerna. Mer om temaarbeten finns under rubriken tema. 

 

5.2 Hur arbetar de för att stärka barnens kulturella identitet? 

Under denna rubrik får vi ta del av pedagogernas erfarenheter av den samiska kulturen, det 

samiska livet och hur de arbetar för att förankra detta i förskolans verksamhet. Hur lärmiljöer 

skapats och skapas varje dag och hur man försöker bevara de traditionella samiska 

kunskaperna genom olika aktiviteter.  

 

5.2.1 Traditionell samisk kunskap 

På frågan vad traditionell samisk kunskap är svarar en av pedagogerna att det är allt som 

barnen har med sig hemifrån, det dem växer upp med. Det är språket, kläderna, kolten, maten, 

traditioner, normer och värden. Hon säger att för dem som alltid levt med renskötseln som 

näring inte tänker på detta som något speciellt, det är det som är det naturliga för dem, och 

detta har hon också tagit med sig i förskolans verksamhet. Tre av pedagogerna som arbetar på 

förskolan är i 60-årsåldern vilket betyder att de varit med när samerna ännu levde som 
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nomader, och innan motorfordonen fanns inom renskötseln. De har goda kunskaper om hur 

samerna levde förr och hur renskötseln då fungerade, och detta är kunskaper och erfarenheter 

som de också delar med sig av i den pedagogiska verksamheten. För att synliggöra och kunna 

arbeta med de traditionella samiska kunskaperna är förskolan inredd med saker som barnen 

känner igen från sin hemkultur. Med hjälp av dessa artefakter och med språket förmedlas 

mycket av kulturen vidare till barnen. Varje sak som tas in i förskolan finns det en pedagogisk 

tanke bakom, och man använder sakerna vid de olika temaarbetena men de är också 

tillgängliga för barnen att använda vid lek. Dessa saker blir naturligt integrerade i resten av 

förskolans inredning vilket ger förskolan en stark samisk profil vad gäller miljön både inne 

och ute. Det finns en traditionell samisk tältkåta, en Lávvu (figur 1) i ett av rummen och den 

används flitigt på olika sätt varje dag. Vid tema-arbeten om kåtan lär barnen sig kåtans olika 

benämningar och hur man beter sig i en kåta. Det är viktig kunskap säger pedagogerna, många 

av barnen bor ju faktiskt i kåta om sommaren, och det här är gamla kunskaper som är 

värdefulla att kunna. Barnen kanske har hört att man inte får göra si och så i kåtan, och vi kan 

berätta om varför. Kåtan uppmuntrar barnen till lek, de leker mamma-pappa-barn och 

använder kåtan som bostad. Den används också till vilan ibland. På förskolans gård finns en 

till Lávvu och i den finns en eldplats och golvris, precis som det brukar vara enligt samisk 

tradition. Tillsammans med sameskolan har förskolan tillgång till en rök-kåta (figur 2) på 

gården och den använder man vid olika tema-arbeten, där har man rökt kött och bakat 

glödkaka. Ibland äter de mellanmålet i den. Inne på förskolan bredvid Lávvon finns en akkja 

och en släde (figur 3). Akkjan är ett gammalt bruksföremål som användes till att förflytta både 

saker och människor när samerna flyttade mellan olika boplatser. Renen selades och drog 

akkjan. Pedagogen berättar att både akkjan och släden används flitigt i barnens lekar och att 

de då kan förvandlas till allt man kan förflytta sig med, ibland får de vara skotrar, ibland bilar 

och båtar. Tavlan (figur 3) som syns på bilden är en gåva till förskolan och i den brukar 

barnen se sina vänner och släktingar. En perfekt bakgrundsbild till leken tycker pedagogerna.   

                                

 

Det finns traditionella samiska kläder och annan arbetsutrustning som barnen fritt får använda 

sig av i sina lekar, och dessa används även när man vill lyfta fram olika traditionella 

kunskaper vid ett tema-arbete.  

Pedagogerna berättar att barnen använder sig av sina kunskaper som de fått när de varit med 

om olika saker och att detta tydligt syns i deras lekar. De kopierar mycket av de traditionella 

göromålen till leken, t.ex. när de varit på kalvmärkning under sommaren och sedan kommer 

tillbaka till förskolan på hösten så är det rengärdeslekar som är dominerande. Barnen leker att 

Figur 1. Tältkåtan 

inomhus på förskolan. 

Figur 2. Rök-kåtan på 

förskolans gård. 

Figur 3. Akkja och släde med 

tavla i bakgrunden. 
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de är renskötare eller renar, de låtsas att de kastar fast varandra med lasson och de märker 

varandra i öronen. Vid tiden för slakt går lekarna oftast ut på att barnen leker rengärde med 

sina smådjur, de skiljer på renarna och de renar som ska till slakteriet transporteras dit i 

småbilar med släp (figur 4 och 5). Detta var en lek som några av barnen faktiskt lekte vid ett 

av mina observationstillfällen och som jag fick dokumenterat i form av bilder.  

 

                                     

 

 

Att kunna göra upp eld är viktigt i den samiska världen, eld och värme är viktiga element när 

man lever nära naturen eftersom den faktiskt kan vara skillnaden på liv och död. Förskolan 

hade en utedag där jag observerade hur en pedagog samlade barnen kring eldplatsen för att 

prata med barnen om hur man gör eld, varför de skulle göra upp eld, och hur de fick lägga dit 

ved i en hög för pedagogen sedan skulle tända den. Brasan skulle de ha för att lunchen skulle 

lagas över den, rökt renkött i pitabröd. På samma sätt gjorde pedagogen när barnen skulle 

pimpla, han berättade och förklarade varvat med att barnen fick svara och berätta om deras 

egna tidigare erfarenheter av aktiviteten. Under den här utflykten fick jag se många exempel 

på hur förskolan arbetar för att de traditionella kunskaperna ska föras vidare till den yngre 

generationen samt hur mycket av dessa kunskaper som barnen faktiskt redan har med sig 

hemifrån.   

De traditionella samiska kunskaperna är det som stärker barnen i deras identitet berättar en 

pedagog, och pekar på vikten av att de som arbetar med barnen inte glömmer bort att 

uppmärksamma och arbeta med det som ligger barnen nära, barnens egna upplevelser och 

erfarenheter. I identiteten finns mycket trygghet säger hon och därför är det så viktigt att vi på 

förskolan tar fram sådant som barnen känner igen hemifrån. Det är tryggt att börja på en 

förskola där det man känner igen hemifrån också finns representerat i den dagliga 

verksamheten där. På förskolan finns barnens språk och det används, renen finns med som en 

självklar del i allt precis som hemma, i kläderna och i maten. 

   

Allt detta är jätteviktiga delar i barnens liv, de bidrar till att barnens identitet blir 

stärkt ännu mer och att detta börjar redan i förskolan är viktigt, säger en pedagog. 

Figur 4. Lek där barnens 

traditionella kunskaper kommer 

fram.  

Figur 5. Här lastas de renar som 

ska transporteras till slakteriet. 
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5.2.2 Teman 

På den här förskolan arbetar pedagogerna ofta utifrån olika teman. De tycker det är ett bra 

arbetssätt som ger dem möjlighet att arbeta med ett visst fokus under en längre tid. I många av 

temaarbetena lyfts de traditionella kunskaperna fram, då pedagogerna skapar lärtillfällen för 

att ge barnen nya kunskaper i både språk och kultur. De varvar teori och praktik för att fånga 

barnens intresse och de tycker det är viktigt att barnen får tillfälle att utforska saker själva. 

Språket finns ju med i allt man gör på förskolan och därför lär de sig även nya ord och 

begrepp inom temat. De berättar att de har haft tema arbete om kåtan, om renen och att de just 

nu arbetar med temat björken. Temat renen och björken är exempel på något som man kan 

arbeta med under ett helt år. Vad händer med renen under ett år, vad händer med björken och 

vad kan vi använda renen och björken till? Den pedagogiska tanken är att det ska handla om 

teman som barnen kan relatera till, som finns i deras närhet, men som man på förskolan kan 

arbeta med på ett sätt som passar barnen. På förskolan finns det tid att förklara mer ingående 

om saker barnen funderar på och de kan erbjuda barnen att prova på saker som det kanske inte 

finns tid till hemma. En av pedagogerna beskriver hur föräldrarna många gånger bara gör 

saker, utan att tänka på att förklara det på ett sätt så barnen förstår. Det språkliga arbetet får en 

annan betydelse när de arbetar med olika teman, och det behövs enligt pedagogerna eftersom 

man då har möjlighet att utveckla språket från det vardagliga som talas varje dag till det 

speciella. De berättar att det händer att barnen under temaarbetena får med sig ord som deras 

föräldrar inte kan, men som äldre samer använder sig av.  

 

5.2.3 Samiska värderingar, normer och traditioner 

Språket och den samiska prägeln på miljön är något som blir direkt synligt på förskolan och 

som visar att det är en samisk förskola. På frågan om vad det finns mer som präglar förskolan 

och som presenteras i barnens kulturella bakgrund  tar pedagogerna upp tro, värderingar, och 

traditioner. Det finns skillnader i barnens kulturella bakgrunder. Vi bor i ett område som är 

starkt präglat av kristendom så vi har barn på förskolan som är uppfostrade enligt kristna 

normer. Samisk tradition och kristendom kan ibland vara svår att kombinera. Som exempel på 

detta berättar pedagogen om att det i gruppen finns barn som gärna vill jojka, för dem är det 

ett uttryck för glädje och spontanitet och det har med sig detta hemifrån. Men så finns det 

föräldrar i gruppen som anser att jojk är synd och att vi på förskolan inte borde uppmuntra 

barnen till att jojka. Vid sådana lägen är det viktigt att man i arbetslaget bestämmer sig för hur 

man ska förhållla sig, så att man inte tar ställning till bara en sida av saken. Vi uppmuntrar 

inte barnen till att jojka, men vi skulle aldrig stoppa någon som gör det. De som gillar att jojka 

och sjunga måste få göra det, och de som inte vill gör det inte heller. När det gäller den kristna 

tron så det ju ingenting vi enligt läroplanen får uppmuntra barnen till, men barnen som lever 

med den är välkommen att dela med sig av sina upplevelser till oss andra. Det är viktigt att 

barnens olika erfarenheter och livsvärldar får lika mycket plats och uppmärksamhet i gruppen. 

I barnens lek kommer också dessa erfarenheter av olika fenomen fram och de tar del av 

varandras världar när de leker tillsammans. 
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Förr i tiden, mer än idag, fanns det en samisk barnuppfostran berättar pedagogerna. Det är den 

som de vuxit upp med och också den de uppfostrat sina barn med. Den samiska pedagogiken, 

säger en av pedgogerna, det är när man fostrar barnen genom att skrämma dem. Man skrämde 

barnen för att de skulle hålla sig till olika regler, som att inte gå till vattnet eller ensam ut i 

skogen. Detta gjorde man eftersom det inte fanns  vuxna som kunde hålla koll på barnen hela 

tiden. Samiska barn har alltid fått röra sig ganska fritt i områden nära boplatserna, och med 

skrämseltaktiken fick man barnen att hålla sig borta från de mest riskabla områdena. Än i dag 

blir många samiska barn skrämda med vattenodjuret som finns i bäckar och sjöar, för att de 

ska tänka efter innan de leker vid vattnet. Man lär också barnen att inte peta och leka med 

elden, eftersom glöden kan sprätta omkring och det kan börja brinna på andra ställen. Petade 

man i elden skulle ens renkalvars ögon förstöras berättar en av pedagogerna, och att det fanns 

många liknande saker som hade denna pedagogiska tanke bakom. På förskolan brukar båda 

pedagogerna vid passande tillfällen berätta åt barnen om hur man uppfostrade barnen förr i 

tiden, och många gånger märker de att barnen än idag har fått höra dem berättas hemma.  

Samiska sagor och sägner är oftast berättelser med mycket spänning, som en av pedagogerna 

tycker passar bra till lite äldre barn. Han arbetade med det när han hade hand om 6-

årsverksamheten. Då använde han sig av ljudband där andra berättade om Stallú. Däremot 

säger han att han ofta hör hur barnen i gruppen har med Stallú i sina lekar, så det betyder att 

dessa berättelser finns hemma, kanske den äldre generationen har berättat dem för barnen. 

Han säger att han ofta läser samiska böcker för barnen, eller berättelser som han minns från 

att han själv var barn, men att han nästan alltid brukar göra dessa mer personliga så de passar i 

sammanhanget och gruppen. Han kan låta bokens personer bli några av barnen i gruppen, och 

han brukar byta ut omgivningarna till de som finns här i trakten och som barnen känner till. 

Han säger att han upplever att barnen då lyssnar på ett helt annat sätt.  

En skillnad på svensk och samisk barnuppfostran kan vara att samiska barn får vara med i de 

vuxnas arbete på ett annat sätt än barn från andra kulturer berättar en av pedagogerna. Inom 

renskötselns olika arbeten finns det oftast plats för hela familjen, och barnen får vara med så 

länge de orkar och vill, sedan leker de vid sidan om arbetet som pågår. Det gör att barnen ser 

och lär redan i tidig ålder. Jag fick observera barnen vid en utflykt som gjordes en bit från 

förskolan då barn, pedagoger och föräldrar skulle pimpla och äta lunch ute. Vädret var blåsigt 

och det snöade blötsnö. Det var inte tal om att utflykten skulle flyttas på grund av vädret utan 

barnen verkade inte alls ta notis om vare sig blåst eller snö. De fick hjälp av de vuxna att få 

ner sina pirkar i pimpelhålen, men sedan klarade de flesta sig själv, det syntes att det var något 

de hade gjort förut. Barnen pimplade så länge de ville, och när de ledsnat gick de till en backe 

där de åkte pulka, och en del gick och satte sig vid elden.  

 

5.3 Hur planeras verksamheten för att uppnå den samiska profileringen? 

På frågan om hur verksamheten planeras angående den samiska profileringen svarar båda 

pedagogerna att det är de själva som har kunskapen om den samiska kulturen och 

traditionerna och det är utifrån deras egna erfarenheter av det samiska livet de format 

förskolans verksamhet. Deras kunskap om det samiska tillsammans med förskolans läroplan 
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är det som styr den dagliga verksamheten. De arbetar efter en lokal arbetsplan som personal 

tillsammans med sameskolstyrelsen har utfärdat. Den utgår från läroplanen för förskolans 

strävansmål i kombination med den samiska profilen på förskolan samt vilka insatser de som 

arbetar på förskolan ska ge barnen. Vi är tre stycken i personalen som varit med från starten 

av förskolan och tillsammans har vi utformat förskolan till vad den är idag, berättar en av 

pedagogerna, vi är alla av årgången att vi levt det samiska livet som nomader. Det var vår 

verklighet och därför vet vi hur man gjorde förr och hur utvecklingen har gått fram.  

Vi anser alla att det är mycket viktigt att vi för vidare vår kunskap till kommande 

generationer, för annars försvinner den. Vid de olika temaarbetena kan vi koncentrera oss på 

olika ämnen, t.ex. snö. Kunskapen om snöns olika former är stor inom samisk tradition, 

eftersom vi levt ute i snön så har det varit viktigt att kunna beskriva hur snön är, då snöns 

kvalité styrt hur renen rört sig, var den ätit osv. Det samiska språket har många ord för snö, 

och kanske har barnen hört dessa ord hemma utan att någon har tänkt på att förklara dem för 

barnen. Det kan vi göra på förskolan, vi har ju kunskapen om orden men också om 

pedagogiken. På samma sätt arbetar vi med renen, vi tar på ett mer ingående sätt upp vad som 

händert med renen under hela året, under alla våra åtta årstider. Renskötseln olika 

arbetsmoment styrs ju efter årstiderna vilket ger oss möjlighet att arbeta med temat under ett 

helt år. Det är lätt för oss, säger pedagogen. Vi lever mitt i renskötseln och vi vet vad vi vet. 

Hade vi inte haft den kunskap vi har skulle vi fått arbeta med informanter. Det arbetssättet har 

hon också erfarenhet av sedan hon arbetat på ett ställe där kunskapen om det man arbetade 

med inte fanns hos personalen. Då bjöd man in personer med kunskap som fick berätta om 

ämnet. Det kunde vara barnens föräldrar, mor –och farföräldrar eller andra äldre släktingar till 

barnen. Det var mycket uppskattat av barnen när dessa kom på besök. Hon tror att det är så 

det kommer att bli när de själva går i pension och förskolan tas över av yngre personal som 

inte besitter den kunskap som de själva har.  Jag efterlyser en arbetsplan som gäller för alla 

samiska förskolor, men pedagogerna säger att det inte finns någon sådan ännu, men att det är 

något som efterlysts av personal på förskolorna på senare tid, och som de hoppas kommer att 

utarbetas. Det skulle vara bra säger en av dem, eftersom man då skulle arbeta på och med 

samma saker. Inte som nu, att en samisk förskola arbetar på ett sätt, och en annan på ett annat.  

 

6. Diskussion 
Under denna rubrik kommer jag att diskutera min metod och mitt resultat om studien är 

tillförlitlig och svarar mot mitt syfte och mina frågeställningar. I resultatdiskussionen utgår 

jag från mina frågeställningar på samma sätt som när jag presenterade resultatet.  

 

6.1 Metoddiskussion 

I min studie har jag valt att lyfta fram en samisk förskolas arbete med att stärka barnen i deras 

språkliga och kulturella identitet. Hade mitt syfte varit att påvisa skillnader i hur olika samiska 

förskolor arbetar så hade jag valt ett flertal förskolor att göra jämförelser mellan. Nu var mitt 
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syfte att ge en bild av hur man i en förskola kan arbeta med barns kulturella bakgrunder och 

jag valde därför en verksamhet med erfarenhet av sådant arbete. Mina egna erfarenheter låg 

till grund för att det blev en samisk förskola, jag har haft egna barn som gått på samisk 

förskola och jag visste en del om arbetet som man utför där.  

Enligt Patel och Davidsson (2003) är triangulering ett begrepp som ofta tillämpas när man 

pratar om en studies validitet. Triangulering innebär att man använder sig av fler än en 

datainsamlingsmetod vilket leder till att informationen blir mer fyllig och kan sättas samman i 

den slutliga analysen. Jag valde att använda mig av tre insamlingsmetoder, intervjuer, 

observationer och bilddokumentation. Detta val gjorde jag utifrån tanken på att ge mina läsare 

en så bred bild som möjligt av mitt studieobjekt förskolan, och för att jag tyckte att de olika 

delarna skulle kunna komplettera varandra mycket bra i den analytiska delen av min studie.  

Eftersom jag var ute efter mina informanters uppfattning och erfarenhet angående ett visst 

ämne kändes det rätt att använda kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod, vilket Patel och 

Davidsson (2003) också rekommenderar. När jag arbetade med att formulera frågor till 

intervjuerna var min tanke att ha relativt öppna frågor då pedagogerna fritt kunde beskriva 

sina tankar på det jag eftersökte, men insåg samtidigt att det skulle ställa väldigt höga krav på 

mig som intervjuare att komma på passande följdfrågor vid behov.  Jag känner mig själv, och 

min förmåga att vid stressade situationer glömma bort saker jag trodde jag skulle kunna hålla 

isär innan, så jag utformade en intervjuguide jag kunde följa under intervjuerna. Det var ett 

bra beslut och jag kände mig mycket tryggare i min roll som intervjuare, vilket säkert hade 

god påverkan på stämningen vid intervjutillfällena. Guiden hjälpte mig när informanterna 

ibland tappade den röda tråden vid sina svar, när samtalet ledde till något som inte hade med 

frågorna att göra, eller när informanten förstod frågan på ett annat sätt än jag avsett när jag 

skrev den. Det är en balansgång att styra informanten på rätt stig igen om man känner att de är 

vilse. Det finns alltid en risk vid intervjuer att frågeställaren omedvetet styr informanten mot 

givna svar skriver Kvale och Brinkmann (2009) och att vara medveten om detta vid 

intervjuerna minskar risken för att man själv gör samma sak. Jag tycker att intervjuerna gav 

mig mycket bra information, men att jag skulle ha skickat eller lämnat intervjufrågorna till 

mina informanter några dagar i förväg då de hade haft mer tid på sig att förbereda sig på sina 

svar.  

Tillförlitlighet är lika med reliabilitet enligt Patel och Davidsson (2003) och menar att 

reliabiliteten i en intervju kan variera då vi som utför intervjuerna lätt tar med oss våra egna 

tolkningar när svaren registreras. För att uppnå hög reliabilitet är det viktigt att vi använder 

oss av samma frågor vid de olika intervjuerna. Detta underlättades av min intervjuguide, och 

även det att jag spelade in samtalen och verkligen kunde lyssna på vad de sa efter 

intervjuerna. Reliabilitet handlar mycket om informanternas svar, om de blir samma för olika 

forskare eller om de ändras. 

Jag kände mina informanter sedan förut, vilket säkert bidrog till att stämningen mellan oss var 

avslappnad. Patel och Davidsson (2003) menar att det är viktigt att våra informanter inte 

känner sig osäkra inför intervjuerna och att vi som håller i själva intervjutillfället verkligen 

försöker lätta upp en tryckt stämning genom att låta informanten känna sig viktig och behövd.  
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Däremot finns det risker med att man känner dem man ska intervjua, genom att man kan tolka 

in mer i svaren än informanten faktiskt säger. Här känner jag dock att det var bra att 

intervjuen spelades in, då jag efter utförda intervjuer kunde lyssna på vad som verkligen sades 

i dem. Det kan vara bra att ha några lättare frågor att starta intervjun med, som en slags 

uppvärmning. Jag startade intervjun med att be dem beskriva förskolan.  

Jag hade förklarat för mina informanter om de etiska regler jag skulle följa i min första 

kontakt med dem, men gjorde det även innan intervjun för att det inte skulle finnas några 

oklarheter om hur mitt insamlade material skulle användas i min studie. Jag förklarade också 

att jag inte var ute efter att värdera det som de delade med sig av under intervjun. 

Jag använde mig av en diktafon för registrering av intervjuerna, vilket jag också fått tillåtelse 

av mina informanter att använda. Trost (2010) beskriver fördelarna av att använda någon form 

av ljudinspelning, och jag kan bara intyga i att det underlättar mycket att slippa anteckna allt 

innehåll i en intervju och samtidigt försöka ha fokus på informanten. Nu kunde jag istället helt 

koncentrera mig på vad informanten sa och på bra följdfrågor att ställa. Jag upplevde det som 

att mina informanter var ärliga och öppna när de svarade på mina frågor, de hade en önskan 

om att delge mig sina tankar och erfarenhet av att arbeta med barns språk och 

kulturtillägnande, och jag märkte att detta var ämnen som låg dem varmt om hjärtat. Mina 

observationer stämmer bra överens med den bild som informanterna gav mig vid intervjuerna. 

Syftet med kvalitativa observationer kan vara många menar Patel och Davidsson (2003).  Mitt 

syfte var att få en bild av den vardagliga verksamheten som komplement till mina intervjuer.  

Jag ville också använda mig av kameran under mina observationer för att fotografera sådant 

som fångade mitt intresse och som jag sedan kunde knyta an till resten av mitt material. 

Observationerna gjorde jag innan intervjuerna eftersom jag då skulle kunna komplettera dem 

med frågor om det jag sett i mina observationer. Mina observationer var ostrukturerade, men 

jag hade med mig min intervjuguide som stöd för vad jag skulle fokusera på. Jag gjorde 

anteckningar om det jag såg och det jag ville fråga pedagogerna om och jag tog även bilder på 

olika saker i verksamheten som pedagogerna skulle få förklara den pedagogiska tanken 

bakom efter intervjutillfället. Det fungerade bra och jag tycker att jag fick mycket information 

vid mina observationer.  

Man kan ha olika roller vid observationer beroende på vad studien går ut på, och jag valde att 

vara en känd, icke deltagande observatör, vilket betyder att alla i förskolan visste vad jag 

skulle göra där, men jag skulle hålla mig vid sidan om händelserna, inte vara med i dem. Patel 

och Davidsson (2003) talar om riskerna med att vara deltagande observatör eftersom 

observatörens närvaro kan påverka gruppen till att inte bete sig som de normalt skulle gjort.  

Mitt val grundade sig på risken att pedagogerna skulle talat svenska med mig eftersom jag 

inte talar samiska som är gruppens vardagliga språk, och då skulle situationen inte alls blivit 

den normala. Nu gick jag istället vid sidan av händelserna, och barnen tog nästan ingen notis 

om mig alls efter att de hälsat på mig och pedagogerna påmint dem om vad jag skulle göra 

där.  

Jag valde att bearbeta mina insamlade data som Trost (2010) beskriver. Metoden går ut på att 

lyssna igenom de inspelade intervjuerna för att sedan sammanfatta dem i syfte att få ett mer 
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strukturerat material att analysera. När jag gjort detta så valde jag ut det i materialet som jag 

ansåg svara bäst på studiens syfte och frågeställningar och som skulle ge en så fyllig 

beskrivning av förskolans arbete som möjligt.  

Jag anser att mina intervjuer har uppnått en hög reliabilitet och validitet då jag fått ärliga svar. 

Genom att använda diktafon och kamera i undersökningen har jag haft möjlighet att gå 

tillbaka och lyssna och titta på bilder, vilket minskat riskerna för feltolkning och därmed höjt 

kvaliteten på studien. Det som informanterna berättade om kunde jag också ta del av under 

mina observationer och dokumentationer, vilket förstärker informanternas berättelser. En god 

validitet uppnås genom att man redovisar hela sin forskningsprocess vilket jag haft som mål 

att göra.   

Dessa metoder gav mig en god överblick på hur förskolan arbetade med barnens språk och 

kulturella bakgrund. Jag har använt mig av mitt syfte och mina frågeställningar som guide 

under min arbetsprocess och när jag var klar med min datainsamling så valde jag ut det ur 

materialet som svarade bäst på dem. Min studie handlar om hur en samisk förskola arbetar, så 

resultatet kan inte generaliseras till andra verksamheter.  

 

6.2 Resultatdiskussion och analys 

I detta avsnitt diskuterar och analyserar jag studiens resultat utifrån litteraturen som bearbetats 

i bakgrunden och mina egna tolkningar. 

Syftet med min studie har varit att undersöka hur en av våra samiska förskolor i Sverige 

arbetar med att stärka barnen i deras minoritetsspråk och kulturtillhörighet. Kanske kan deras 

arbetssätt inspirera andra förskolor med barn som tillhör våra svenska minoritetsspråk och 

minoritetskulturer till nya sätt att tänka och arbeta med barnens kulturella bakgrunder? 

Frågeställningarna jag arbetat utifrån: 

 Hur ser det språkliga arbetet ut på förskolan? 

 Hur arbetar de för att stärka barnens kulturella identitet? 

 Hur planeras verksamheten för att uppnå den samiska profileringen? 

 

6.2.1 Informanternas bakgrund 

Jag valde att intervjua förskollärarna som arbetade på förskolan. De var två, en man och en 

kvinna, båda i 60-årsåldern. De hade utbildat sig ungefär vid samma tid och hade samma 

pedagogiska utbildning och båda hade också lång erfarenhet av att arbeta med yngre barn och 

i förskola och i förskoleklass. Eftersom de är över 60 år, och har samma bakgrund som samer 

och renskötare så har de fått uppleva hur utvecklingen gått från att de levde som nomader till 

hur dagens samer lever. Detta har gett dem kunskaper och erfarenheter om det samiska livet 

som är ovärderligt, och det är viktigt att dagens samiska barn får ta del av det. När jag 

planerade för min undersökning var jag först osäker på om det skulle räcka med två 

informanter, men ansåg efter slutförda intervjuer att dessa två hade gett mig bra data att 
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bearbeta. Mitt syfte var att beskriva hur pedagogerna arbetade med språk och kultur i 

förskolan och när jag samlade ihop data jag fått genom intervjuer, observationer och bilder 

hade jag ett material som svarade bra mot mina frågeställningar. Jag intervjuade en manlig 

och en kvinnlig förskollärare vilket hade kunnat visa skillnader i hur de svarade på mina 

frågor, men jag fann inga större skillnader att redovisa. Deras svar visade istället på att de 

hade samma engagemang i att barn med samisk bakgrund skulle ha rätt att lära sig sitt språk 

och få använda det, samt att de skulle få kännedom om de traditionella samiska kunskaperna. 

Att deras svar blev så lika kan bero på att de hade liknande bakgrunder i både utbildning och 

uppväxt, men också för att de arbetat länge i samma arbetsgrupp och tillsammans utformat 

förskolan till vad den är idag. Det hade varit intressant om det funnits en yngre förskollärare 

att intervjua, då åldern kanske hade visat skillnader på hur de svarat på mina intervjufrågor. 

 

6.2.2 Hur ser det språkliga arbetet ut på förskolan? 

Resultatet av min studie visar på att pedagogerna i den här förskolan arbetar mycket aktivt 

med att ge barnen de bästa förutsättningarna för att de under sin förskoletid skall lära sig 

språket nordsamiska. Det finns en stor variation på de språk som barnen har med sig när de 

börjar på förskolan men det ses inte som en nackdel utan som något naturligt eftersom samer 

sedan mycket lång tid tillbaka levt över gränserna och fortfarande gör det. Tvåspråkigheten 

eller flerspråkigheten syns och hörs hela tiden på förskolan. Det kan vara barn som pratar 

svenska eller finska ena stunden och samiska i andra. Arnqvist (1993) beskriver Vygotskijs 

syn på inlärning som att det är omgivningen, alltså miljön på förskolan som tillsammans med 

den sociala samverkan, aktiviter och kulturella handlingsmönster som ligger till grund för hur 

människan lär och utvecklas. Dysthe (2003) tar upp två sidor av lärandet som är viktiga i ett 

sociokulturellt perspektiv på inlärning och de är språklig och praktisk interaktion. Det är 

precis så den här förskolan arbetar, de har skapat en miljö som lockar barnen till social 

samvaro med vuxna och barn där också språket och kulturen blivit en självklar del av hela 

verksamheten. Språket används i alla situationer och genom praktiska aktiviteter fördjupas 

kunskaperna om språk och kultur.  

Både Skutnabb-Kangas (1981) och Hyltenstam och Stroud (1991) talar om hur viktigt språket 

är som symbol för vår egen personlighet, men också för den grupp vi tillhör. Barnen som 

finns på den här förskolan är alla samer, men många av dem har dubbla kulturtillhörigheter 

och språk och därför är det viktigt att de får känna att det finns plats och förståelse för alla 

språk och alla kulturer som de tillhör. Detta underlättas av att pedagogerna behärskar de språk 

som finns representerat i barngruppen och de använder sig av dem beroende på var i den 

samiska språkutvecklingen som barnen befinner sig i.  

Jag fick under mina intervjuer och observationer höra, se, uppleva och delta i en mängd 

språkrelaterade aktiviteter. Ladberg (1996) beskriver vikten av att de som arbetar med flera 

språk har bra kunskaper om barnens språktillägnande vilket jag anser att pedagogerna på 

förskolan hade. Jag såg också att de hade kunskaper om hur den pedagogiska verksamheten 

och miljön på förskolan kunde påverka barnens lärande, precis som Strandberg (2006) skriver 

om. Han menar att ett barn som har tillgång till samisk kultur också lär sig samisk kultur, och 
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jag tror ju att samma sak gäller för språket. Den här förskolan har utformat miljön och den 

pedagogiska verksamheten på ett sätt som stärker barnen i deras språkutveckling och deras 

kulturtillhörighet, vilket ger goda förutsättningar för att de ska utveckla en stark samisk 

identitet.  

Det som bland annat talar för att barnen har en bra språkutvecklande miljö är att det språkliga 

arbetet pågår hela tiden, i alla situationer. Det finns utbud av samiska böcker och musik, och 

på väggarna finns det samiska alfabetet, sånger och ramsor. Jörgensen (1995) talar om vikten 

av att barn som ska lära sig fler språk får tillgång till språkinlärning i en naturlig omgivning, 

och inte bara i skolmiljö. Då är det bra att andraspråksinlärningen börjar redan i förskolan 

eftersom miljön i förskolan erbjuder ett varierat utbud av situationer där språket får användas 

och tränas på, och mycket av det vardagliga språket som barnen hör hemma också finns på 

förskolan. På förskolan vill man även lära barnen ord och begrepp som inte används varje 

dag, och det gör de genom att arbeta med olika teman. Det är under det arbetet som barnen får 

tillgång till speciella ord och begrepp som de inte hör så ofta eller som de aldrig hört förut. 

Genom att de väljer ämnen i sina temaarbeten som kan behandlas under hela året får man in 

många olika kunskapsdelar om samma ämne. Jag tänker då på arbetet med björken och renen, 

då de t.ex. får in språk, matematik, traditionell samiska kunskap, teknik och biologi. 

Egentligen är det väl bara fantasin som sätter gränser för hur man kan arbeta med teman. Jag 

tycker det är ett viktigt arbete att låta barnen lära sig de samiska orden som t.ex. används i 

kåtan, även om barnen kanske aldrig bott i en. På det sättet lär sig barnen sådant som deras 

föräldrar kanske inte har kunskap om, och de lär sig också mycket av varandra. Det är så man 

måste arbeta för att inte språket ska utarmas och till slut dö ut. Förskolan har som ett av sina 

uppdrag att överföra ett kulturarv från en generation till nästa enligt läroplanen, Lpfö 98, 

(Skolverket 2010, s. 6.) och detta arbete syns tydligt på den här förskolan. 

Den här förskolan har verkligen en uttalad profilering mot det samiska, och jag förstår att barn 

som går på den här förskolan blir stärkta i sin samiska identitet. Orsakerna till att förskolan ser 

ut som den gör beror till stor del på engagerade pedagoger som tagit sitt uppdrag om att 

förmedla den samiska kulturen och språket på allvar. Dessa pedagoger har stora kunskaper 

och erfarenheter om det samiska livet eftersom de själva är samer och har levt ett liv präglat 

av renskötsel sedan 60 år tillbaka. Dessa kunskaper använder de sig av i sin verksamhet varje 

dag, vilket är en stor kompetens att ha vid arbetet med att överföra viktiga kunskaper om det 

samiska till barnen på förskolan. 

 

6.2.3 Hur arbetar de för att stärka barnens kulturella identitet? 

Arbetet med att stärka barnen i deras samiska identitet är något som pågår hela tiden på den 

här förskolan. Verksamheten har en stark samisk profilering vilket har en god påverkan på 

barnens identitetsutveckling. Här på förskolan får de utveckla sina språkkunskaper, de får ta 

del av sin historia och de får delta i aktiviteter där traditionell samisk kunskap står i fokus. 

Dysthe (2003) menar att barn redan i tidig ålder får en känsla för vad som är viktigt och 

intressant av kulturen som erbjuds dem vilket sätter krav på hur förskolan arbetar med 

kulturöverförande aktiviteter. På den här förskolan fokuserar man på att vara en del av den 
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kultur som barnen har med sig hemifrån och att aktiviteterna och det man arbetar med i 

temaarbetena ska vara sådant som barnen känner igen. Pedagogerna menar att det ligger en 

stor trygghet i att barnen känner igen saker från sin hemkultur och att det stärker dem i deras 

samiska identitet. Det kan jag förstå eftersom detta förstärker känslan av att de tillhör samma 

grupp och gemenskapen förstärks genom att man har ungefär samma erfarenheter av samma 

saker.  

Enligt sociokulturellt perspektiv på lärande är det som formar människan de aktiviteter vi gör 

tillsammans med andra, där vi använder oss av hjälpmedel i specifika miljöer. Detta 

härstammar enligt Strandberg (2006) ur Vygotskijs begrepp socio-kulturell-praxis. Flera av de 

aktiviteter jag fick observera på förskolan kan jag direkt koppla till perspektivet då dessa var 

sociala: barnen kan tillsammans med andra, och det dem lär sig tillsammans med andra kan 

de sedan göra själva. Medierande: Vid de olika aktiviteterna använde de sig av hjälpmedel 

eller verktyg såsom pimpelspön vid utedagen, leksaksbilar och renar vid renskiljningsleken 

och böcker vid läsestunden. Situerade: Aktiviteterna sker i specifika situationer i olika 

kulturella sammanhang, då aktiviteterna vid utedagen skedde på en plats som ämnade sig för 

pimpelfiske och öppen eld, renskiljningsleken skedde efter att barnen själva varit med 

rengärden, på en plats i förskolan som gav barnen utrymme att röra sig med leksakerna som 

fanns där för att locka till lek. Sagostunden hade man vid ett tillfälle under dagen då barnen 

skulle komma till ro, och man hade en läshörna utformad för denna aktivitet. Vid arbetet med 

aktiviteter som tar upp d traditionella samiska kunskaper använder sig pedagogerna ofta av 

temaarbete, och på det sättet får barnen lära sig något i olika sammanhang som är viktiga för 

det samiska livet.  

Miljön, både inne och ute på förskolan är utformad på sätt som förstärker det samiska och jag 

förstår nu vad Strandberg (2006) menar när han tar upp miljöns betydelse för barns lärande. 

Hur man kan fylla den med artefakter, kunskaper och värderingar genom att välja vad som 

ska finnas tillgängligt för barnen. Mycket av förskolans miljö är utformad för att de 

traditionella samiska kunskaperna ska få synas och man har valt att fokusera på saker som 

barnen kan förknippa med det som finns hemma och som de kan använda sig av i leken, där 

barnens egna kunskaper om de traditionella samiska får komma fram. Här finns inte plats för 

plastiga jättebilar eller dockiskök och en del skulle kanske säga att leksakerna på förskolan ser 

tråkiga ut, men när pedagogerna förklarar den pedagogiska tanken bakom valet av saker som 

finns framme så förstår man varför det ser ut som det gör. 

Jernström och Johansson (1997) efterfrågade i sin forskning hur förskolan och skolans 

verksamheter skulle kunna knyta an till barnens kulturella bakgrunder, och vad det skulle 

innebära i praktiken. I min studie har jag kunnat visa på vad detta arbete innebär för en samisk 

förskola och hur man har tagit tillvara på barnens kulturella bakgrund och använt sig av detta i 

pedagogiska sammanhang. Johansson skriver att han blivit inspirerad till dessa frågor av 

forskaren Anton Hoëms tanke om förstärkt socialisation då individ och kultur blir förstärkta. 

Jag tänker på hur viktigt det idag är att vi hinner uppmärksamma alla barn och elever, att de 

får ett egenvärde och inte bara ses som en grupp. Hur kan vi då arbeta för att varje barn ska få 

synas och därmed bli stärkta som individer? En stor del av det hade man fått tag på om man i 

det pedagogiska arbetet utgick från barnens kulturella bakgrunder. Tänk om vi kunde 
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integrera det i alla teman och ämnen som vi har i förskola och skola. Vi överför kunskaper 

som bestäms av läroplaner och kursplaner och så måste det vara för att vi ska ha en förskola 

och skola som ser likadan ut i hela landet. Men hur många gånger låter vi barnen dela med sig 

av sina erfarenheter av de olika ämnena? Med utgångspunkt i barnens kulturella bakgrunder i 

det pedagogiska arbetet blir olikheterna till en resurs, inte som en börda skriver Lunneblad 

(2009), och jag tror att detta också skulle smitta av sig på hur barn och elever skulle se på 

varandra.  

För att få en mångsidighet i arbetet med barnens kulturella bakgrunder så menar Jernström 

och Johansson (1997) att den kulturella bakgrunden ska kunna ses ur tre dimensioner, och att 

dessa även ska återspeglas i det pedagogiska arbetet. När jag började med min datainsamling 

funderade jag på dessa dimensioner, och på om dessa skulle visa sig i min studie. Jag insåg 

snabbt att dessa dimensioner verkade vara grundstenarna i hur man på den samiska förskolan 

planerade och genomförde arbetet med barnens kulturella bakgrund. Jag synliggör detta med 

att visa några exempel: 

 Den materiella dimensionen som synliggörs genom teknologi och hantverk. På 

förskolan får barnen lära sig att använda pimpelspön, moderna sådana, men de 

härstammar från en enkel konstruktion som man kan tillverka själv. Barnen ska som 

avslutning på sitt temaarbete om björken få tälja sin egen pinne. 

  

 Den mentala dimensionen som omfattas av kunskap, föreställningar, attityder och 

värderingar. Pedagogerna delar med sig av sina kunskaper om det samiska livet, de 

berättar för barnen om varför de ska värna om naturen och hur man uppfostrade sina 

barn förr. 

 

 Den sociala dimensionen som behandlar relationer människor emellan och hur dessa 

umgås tillsammans. På förskolan arbetar man aktivt med värdegrunden, man talar om 

samiska släktband och dess betydelse i den samiska världen, och föräldrarna är 

välkomna att delta i förskolans aktiviteter.        

Jernström och Johansson (1997) menar att pedagogerna måste ha en god samverkan med 

barnens närstående för att komma åt dimensionerna, eftersom det är dem som kan berätta om 

de kulturer som barnen tillhör, och de specifika med varje barns kulturella bakgrund. Så 

arbetade man inte på den samiska förskola jag studerade, eftersom pedagogerna ansåg sig ha 

de kunskaper som de använde sig av i den pedagogiska verksamheten och som handlade om 

det samiska. Deras bakgrund och arbetssätt diskuterar jag under nästa frågeställning.  

 

6.2.4 Hur planeras verksamheten för att uppnå den samiska profileringen? 

Pedagogerna berättar att man idag arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket 

2010) och att man utformat en lokal arbetsplan där man tillsammans, pedagoger och 

sameskolsstyrelsen kombinerat läroplanen med det samiska perspektivet på strävansmålen. 

De har alltså själva varit med och skapat denna med hjälp av sina kunskaper och erfarenheter 
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av det samiska språket och kulturen. Exempel på det är när läroplanens strävansmål för språk 

i förskolan har omformulerats till att passa hur man på förskolan avser att arbeta med det 

samiska språket. Det finns ingen generell arbetsplan för vilka delar av den samiska kulturen 

som ska arbetas med, utan det är något som pedagogerna själva får avgöra. En av 

pedagogerna berättar om att hon varit med från starten av förskolan och att hon fick i uppdrag 

tillsammans med sitt arbetslag att utforma en samisk förskola, där man skulle ha ett samiskt 

perspektiv och fokusera på språket och kulturen. Detta skulle integreras i verksamheten som i 

övrigt skulle följa samma riktlinjer som kommunala förskolor.  

Här ser jag stora likheter med vad jag tagit upp i den tidigare forskningen, då det handlar om 

att göra om delar i utbildningen till att få ett mångkulturellt perspektiv eller ett samiskt. Precis 

som i Jernström och Johanssons (1997) studie fanns det inga färdiga modeller för hur den 

pedagogiska verksamheten skulle drivas utifrån barnens kulturella bakgrunder. Lärarna i 

Jernström och Johanssons (1997) studie och pedagogerna i min fick istället själva analysera 

fram sätt att uppfylla läroplanernas mål och samtidigt få med barnens kulturella bakgrunder. 

På det här sättet får man en verksamhet i den samiska förskolan som utgår från läroplanen och 

som samtidigt integrerar det samiska perspektivet i den. Även Jannok Nuttis (2010) forskning 

beskriver hur lärarna själva skulle förändra sin undervisning till att få in det samiska 

perspektivet på ämnet. Det gällde att använda kunskaper från en kontext till att passa i en 

annan, och enligt min tolkning är det ju precis det de handlar om när man ska få in barnens 

kulturella bakgrunder i den pedagogiska undervisningen eller verksamheten. Vi måste ta 

kunskapen ur dess riktiga kontext och försöka hitta nya vägar att kombinera denna kunskap 

till att passa de ämnen eller sammanhang vi står inför idag.  

Jannok Nutti (2010) skriver att det finns risk för att den kunskap som samerna använt sig av 

sedan urminnes tider försvinner om vi inte tar tillvara på och förvaltar den på våra samiska 

förskolor och sameskolor. På den samiska förskola jag använt mig av i studien används de 

traditionella samiska kunskaperna varje dag i den pedagogiska verksamheten, och 

pedagogerna var trygga med att de hade rätt kunskaper att förmedla till barnen. De ansåg inte 

att de behöva använda informanter i arbetet med traditionell kunskap utan att de tillsammans i 

arbetslaget hade både kunskap och erfarenheter att ta av. Jag förstår att dessa pedagoger är 

trygga med att de kan ge barnen stöd i deras samiska identitetsutveckling eftersom de har stor 

kompetens vad gäller detta. När jag frågar vad som händer med deras kunskap när de går i 

pension blir jag varse om att pedagogerna känner en viss oro för hur verksamheten ska 

komma att drivas när de så småningom gått i pension. Vem har den kunskapen om samernas 

historia som de har och kan yngre samer språket som används vid speciella situationer knutna 

till de traditionella kunskaperna?  

Jag tänker att den oron skulle vara mindre om de hade arbetat på ett sätt där föräldrar och 

andra släktingar till barnen bjudits in med jämna mellan rum eller för att belysa vissa speciella 

ämnen inom det traditionella samiska. De skulle snabbt få in arbetssätt och rutiner för hur 

detta skulle utföras, och de skulle kanske också fått lära sig något nytt? Det är lätt att fastna i 

sina rutiner för hur man arbetar när man hittat något som fungerar och är smidigt för 

verksamheten. Däremot ställer jag mig frågan om det är så utvecklande att bara köra sin grej, 

man kan lätt bli lite rädd för att prova något nytt och se att andra har kunskap att tillföra både 
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vuxna och barn. Jannok Nutti (2010) beskriver hur utvecklingen med att ta in gammal 

kunskap i förskolan och skolan till stor del beror på hur lärarna förhåller sig till samarbetet 

mellan informanter och förskola/skola, om man ser dem som resurs eller hinder? Jag har 

mycket svårt att förstå hur man kan välja att se dem som ett hinder, men kanske det är så att 

det krävs lite mer av mig som pedagog att sammanföra informanter och min verksamhet på ett 

bra sätt, och att detta upplevs som extra arbete. Tar vi in nya människor med kunskap att dela 

med sig av ser jag som något som berikar verksamheten. Det handlar inte om helt okända 

människor utan de har någon slags relation med iallafall ett av barnen. Vid min intervju 

berättade båda pedagogerna att de varit med på andra arbetsplatser där man arbetat med 

informanter, och de sa också att det fungerade bra. En av dem sa att det verkar stärka barnen 

mycket när de får besök av någon närstående och att barnen stolt visar dem runt på förskolan. 

Johansson och Wahlberg Orving (1993) visar på att bra samarbetssituationer mellan hem och 

skola berikar skolarbetet och jag menar att samma sak gäller förskolan, vi skulle få en bättre 

förståelse mellan hem och förskola/skola om vi tog för vana att involvera varandra mer. Jag 

skulle gärna se att man gav mer plats för föräldrasamverkan och informanter på den samiska 

förskolan redan nu, eftersom det är så nästa generation pedagoger kommer att arbeta. 

Inarbetade rutiner kan vara bra men ibland måste man rucka på dem för att utveckling ska 

kunna ske. Det kanske blir så i framtiden att man måste utforma en arbetsplan på hur och vad 

man ska arbeta med vad gäller traditionell kunskap i samisk förskola med syftet att alla 

förskolor ska arbeta med samma saker på samma sätt. Detta hade säkert underlättat för 

planeringen av det pedagogiska arbetet och kanske också höjt kvaliteten på verksamheterna.   

 

7. Slutord 
Jag anser att jag har uppnått mitt syfte med min studie eftersom jag fått svar på mina 

frågeställningar genom de metoder jag använt mig av. Genom att jag har fått svar på dem har 

jag kunnat lyfta fram hur den samiska förskola som ingick i min studie arbetade med det 

samiska språket och med att stärka barnen i deras kulturella identitet. Det har varit ett 

intressant arbete tycker jag, och jag hoppas att mina resultat kan inspirera pedagoger till att 

använda sig mer av barnens kulturella bakgrunder i den pedagogiska verksamheten i 

förskolorna.  

Jag tycker att resultaten på min studie visar på att det är viktigt att vi som arbetar med barn i 

förskolan tar med deras kulturella bakgrunder i verksamheten. Att barnen får ta del av sina 

egna kulturer och andras genom olika upplevelser och aktiviteter, och att vi lyfter fram 

varandras likheter och olikheter. Barnen blir stärkta i sin identitet när de får med sig en liten 

del av sin hemkultur till förskolan, och vi kan börja med det lilla. Se till att allas språk får 

höras, att det på förskolan finns böcker och ljudband på alla barns språk kan vara en god 

början. Det är skillnad på att arbeta i en förskola där barnen tillhör samma nationella 

minoritetsgrupp, och ta fram deras kulturella bakgrund i det pedagogiska arbetet än att göra 

samma sak i en barngrupp där barnen har många olika kulturella bakgrunder. Kanske kan det 

upplevas som enklare att göra detta på en samisk förskola. Jag tror dock att alla som arbetar i 
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våra förskolor kan hitta något i resultaten jag fått fram som de kan ta med sig till sin egen 

verksamhet. Speciellt de som har barn med samisk bakgrund i sin förskolegrupp. 

I grund och botten tror jag att det handlar om vilket förhållningssätt vi i arbetslaget på 

förskolan har, om vi väljer att fokusera på att alla är lika eller att vi är lika men samtidigt 

lyfter fram olikheterna som någonting positivt. När vi som arbetar med barn väl lär oss att se 

barnens kulturella bakgrunder som en resurs, en källa till inspiration blir det lättare att få med 

det i vårt dagliga arbete. Barnen ska synliggöras i gruppen och få känna att de har ett eget 

värde, och vad är starkare än det man har med sig i ryggsäcken hemifrån? Det finns 

mångkulturella förskolor som har lång erfarenhet av att arbeta på det här sättet, och vi kan alla 

lära oss något av hur de synliggör varje barns kulturella bakgrund.  

En parentes, men något som jag ändå vill dela med mig av eftersom detta var en del till att jag 

inspirerades till det valda ämnet i min studie. Jag var faktiskt delaktig i Jernström och 

Johanssons forskningsprojekt på 90-talet (Jernström & Johansson 1997) och min erfarenhet av 

det arbetet är att vi tillsammans, elever och lärare, synliggjorde de olika kulturerna som fanns 

representerade på min skola, och jag fick en medvetenhet om var mina egna trassliga rötter 

härstammade från vilket stärkte mig som person. Jag fick en mycket större förståelse för 

varför min hemkultur såg ut som den gjorde, eftersom den var en blandning av flera olika 

kulturer och språk. Arbetar vi på sätt där barnens olika bakgrunder synliggörs är min 

erfarenhet att detta kan öppna ögonen på barnen, de börjar se på sin egen kultur som 

någonting intressant och värdefullt. 

Jag kommer ta med mig den kunskap jag fått under arbetet med den här studien i mitt arbete 

som förskollärare. Jag förstår ännu bättre nu att vi som arbetar med yngre barn har ett ansvar 

att hjälpa dem hitta sig själva, och att vi gör det bäst genom att ta med deras kulturella 

bakgrunder i förskolan. Dessa ska synas och höras, de ska finnas med i det pedagogiska 

arbetet varje dag.  

8. Fortsatt forskning 
Under mitt arbete med min studie uppstod en del frågor som jag gärna hade forskat vidare på 

för att besvara eftersom jag tror att de har stor betydelse för hur samisk förskola kommer att 

se ut i framtiden. I min studie framgick det att förskolans samiska profilering är planerad av 

pedagogerna som arbetar på förskolan. På just denna förskola hade pedagogerna 60-åriga 

kunskaper och erfarenheter som låg till grund för hur innehållet i den samiska delen av den 

pedagogiska verksamheten hade utformats. Jag skulle gärna se fortsatt forskning på några av 

de frågor som uppkommit under mitt arbete med studien. Hur arbetar man på andra samiska 

förskolor med detta och hur löser yngre pedagoger det som inte själva har så mycket av de 

traditionella kunskaperna? Behöver man kanske arbeta fram riktlinjer för vad av den samiska 

kulturen som ska förmedlas till barnen för att kunna planera verksamheten och som ska gälla 

alla förskolor, eller ska det vara upp till varje förskola att bestämma själva? Samisk förskola 

står inför ett generationsbyte, där de äldre pedagogernas kunskap följer med dem när de tar 

pension. Är detta ett problem, och hur tänker Sameskolsstyrelsen i denna fråga?  
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Beskrivning av förskolan 

- Verksamhetsår? 

- Antal barn och åldrar? 

- Antal personal, utbildning, antal arbetsår, i samisk förskola? 

- Språk som representeras i barngruppen? 

- Språkkunskaper hos personalen? 

- Vem kan söka in sitt barn på den här förskolan? 

 

Språkligt arbete i samisk förskola 

- Varför är det viktigt att samiska barn lär sig samiska? 

- Hur ser barnens språkanvändning ut när de börjar i förskolan? 

- Beroende på hur mycket samiska ett barn behärskar, finns det skillnad på hur ni 

arbetar med språket eller språken? 

- Hur ser du/ni på flerspråkighet? 

- Beskriv det språkutvecklande arbetet, när sker detta och hur? 

 

Samisk kunskap/traditionell samisk kunskap 

- Traditionell samisk kunskap, beskriv vad det betyder och är detta något som ni 

arbetar med på förskolan? 

- Vad innebär det arbetet? 

- När och hur arbetar ni med det? 

- Temaverksamhet? 

- Utflykter, studiebesök? 

- Vilken betydelse tror du/ni att detta har för barnens identitetsutveckling? 

- Vad inspirerar er till detta arbete? 

- Vem/vad bestämmer vilka aktiviteter av detta slag som ska finnas med i 

verksamheten? 

- Var tas erfarenheterna för dessa gamla kunskaper från? 

- Föräldrasamverkan? 

- Svårigheter i arbetet, begränsningar? 

 

Materiell dimension/miljön på förskolan 

- På vilket sätt syns det på miljön att det här är en samisk förskola? 
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Samisk tradition, värderingar och normer  

- Finns det enligt samisk tradition andra viktiga värden, normer, traditioner eller 

religioner som är viktiga att hålla och som man arbetar efter i den här förskolan? 

- Skillnader i barnsyn, hur föräldrarna ser på förskolan, uppfostran? 

- Finns det en samisk barnuppfostran tror du/ni? 

- Samisk mytologi och samiska sagor, uppmärksammas dessa i förskolan?  

- Vilken roll har de? Är de viktiga att föra vidare till barnen? 

- Om ja, när och hur arbetar ni med dessa? 

- Föräldrasamverkan? 

- Svårigheter, begränsningar? 

 

Identitetsstärkande aktiviteter  

Aktiviteter som uppmärksammar samspel mellan barn, barn och vuxna, barn och 

omgivning och som bygger på barnens kulturella bakgrund, finns de på förskola? 

- Ge exempel på dessa, hur de utförs och när? 

- På vilket/vilka sätt tror du/ni att dessa aktiviteter kan stärka barnen i deras 

identitet? 

- Aktiviteter där barnen får arbeta med sin självkänsla och känsla för vem de är, i 

förhållande till andra -där deras kulturella bakgrunder kommer fram… är det något 

som ni arbetar med nu?  

- Används barnens föräldrar eller andra anhöriga i den pedagogiska verksamheten? 

På vilket sätt/ varför inte? 

- Används andra informanter i arbetet med att lyfta fram samisk kultur eller det 

samiska språket? På vilket sätt/ varför inte? 

- Svårigheter, begränsningar? 
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Bilaga 2. Brev till förskolan 

Hej pedagoger på ____förskola! 

Jag heter Katharina Asplund och läser nu den sista terminen på min utbildning mot att bli 

förskollärare. Jag har redan tidigt i utbildningen intresserat mig för de minoritetsspråk vi här 

uppe i norra Norrland och för det ansvar som lagts hos förskola och skola på att stödja och 

bevara dessa språk. Vi får alltfler förvaltningskommuner för våra minoritetsspråk, och dessa 

kommuner får då ett ökat krav på att tillgodose barn och elevers rättigheter att lära sig och 

bevara sina språk och sin kultur. Samisk förskola har erfarenhet av att arbeta med 

minoritetskultur och språk, det ska ingå som en del av verksamheten att arbeta med barnens 

kulturella bakgrund. Jag vill i min studie ta reda på hur man i samisk förskola arbetar med 

detta och kanske denna studie kan inspirera andra till att hitta lösningar på hur de själva kan 

arbeta med just sin barngrupp.  

Syftet med min studie är att lyfta fram hur den samiska förskolan arbetar för att stödja barnen 

i deras språkutveckling och hur man arbetar för att barnens kulturella identitet ska stärkas. Jag 

är också intresserad av de dimensioner på kulturell bakgrund som finns och hur de kan 

användas i den pedagogiska verksamheten. Jag vill med detta arbete inspirera pedagoger på 

förskolor som har barn tillhörande våra nationella minoriteter till lösningar och idéer på hur 

de kan arbeta med barnens kulturella bakgrund i syfte att stärka dem i deras 

identitetsutveckling. 

Jag kommer försöka få fram svar på mina frågeställningar genom kvalitativ intervju samt 

observation där jag också använder mig av dokumentation. Dokumentationen blir i form av 

bilder, och då blir det bilder på förskolans miljö eftersom jag anser att en bild säger mer än 

tusen ord, och att en bild kan inspirera oss långt mer än om jag skulle försöka återberätta det 

jag sett. Dessa bilder kan vara på saker i den pedagogiska verksamheten som jag anser kan 

vara till fördel att visa i uppsatsen, men finns det ansikten eller namn på dessa så kommer det 

att suddas ut på bilden. Ingenting av det jag får med mig från förskolan kommer att användas 

på annat sätt än i min examensuppsats. När den är klar förstörs materialet som jag använt. 

Inga riktiga namn på ort, pedagoger eller barn kommer att finnas med i uppsatsen. 

Konfidentialiteten kommer att följas enligt Vetenskapsrådets (2002) krav.   

Under min intervju kommer jag att använda mig av någon slags inspelningsteknik, detta för 

att jag ska kunna koncentrera mig på samtalet utan att behöva anteckna allt samtidigt. 

Intervjun beräknas ta ca 30-40 minuter och jag behöver ungefär en dag för observationer. För 

att det ska vara så smidigt som möjligt för er och för att det ska passa verksamheten så får ni 

bestämma när undersökningarna kan göras. Det ska nog gå bra att göra båda två under en och 

samma dag. 

Jag hoppas nu att ni som verksamma, erfarna förskollärare vill dela med er av kunskap och 

tankar kring mitt forskningsämne och ställa upp på samtalsintervju och låta mig göra 

observationer i er förskola. Hör av er, på min mobil eller via mail.  

Med vänlig hälsning/ Katharina Asplund 
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