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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare konstruerar undervisning ur ett samiskt 
perspektiv i samiska förskolor. I studien har kvalitativa intervjuer med tre förskollärare 
genomförts. Förskollärarna har valts ut utifrån erfarenheter av att arbeta i samiska förskolor, 
kännedom om samiska traditioner samt behärskande av det samiska språket. Studien utgår 
från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket är betydelsefullt för att få veta hur 
förskollärare konstruerar undervisning i förhållande till ett samiskt perspektiv. Studien 
kopplar samman undervisningsbegreppet med det samiska perspektivet för att undersöka om 
det har betydelse för hur barn undervisas. Resultatet visar att undervisning ur ett samiskt 
perspektiv innebär att applicera och transformera traditionell samisk kunskap i 
förskoleverksamheten. Det är vanligt att barn undervisas om traditionella metoder och 
redskap samt det samiska tankesättet med hjälp av temaarbete, miljö och berättelser. Det 
samiska perspektivet väger tungt i konstruktionen av undervisning. Men trots vikten av att 
arbeta med det samiska perspektivet finns inget stöd i varken läroplan eller styrdokument. 
Resultatet visar att det är upp till varje förskollärare att själv utforma det samiska perspektivet 
i undervisning för att stärka barns rätt att utveckla sin kultur och sitt språk. 
 
Nyckelord: Förskola, kultur, samiskt perspektiv, språk, undervisning  
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Inledning 
Förskolan blev 2011 en egen skolform i Sverige och regleras bland annat av Läroplan för 
förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) samt Skollagen (2010:800). År 2010 införde Skollagen 
begreppet undervisning i förskolan. Undervisning definieras som: ”sådana målstyrda 
processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande 
genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” (SFS, 2010, kap. 1, 3 §). I den 
nuvarande läroplanen nämns inte undervisning, utan verksamheten ska utgå från en 
helhetsbild av barnet och förena omsorg, lärande och utveckling. Den 1 juli 2019 träder en ny 
läroplan i kraft. I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018c) återfinns nu begreppet 
undervisning och förskollärarens särskilda ansvar i undervisning har förtydligats.  
”Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som 
utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen” (Skolverket, 
2018c, s.7).  

Enligt den nuvarande läroplanen, Lpfö 98, (Skolverket, 2016) ska förskolan utveckla barns 
eget kulturskapande och överföra ett kulturarv med värden, traditioner, historia, språk och 
kunskaper. I Sverige finns närmare 10 000 förskoleenheter, varav fem av dessa är samiska 
förskoleverksamheter som myndigheten Sameskolstyrelsen är ansvarig för. Samiska förskolor 
styrs liksom andra förskoleverksamheter av Skollagen (2010:800) och Lpfö 98 (Skolverket), 
men har även samiska inslag som ska stärka varje barns samiska identitet och självkänsla. I 
samiska förskolor ska barn, enligt Sameskolstyrelsen (2018), känna sig delaktiga i sin kultur 
genom att pedagoger överför kulturarvet. Tidigare forskning framhåller att samiska 
förskoleverksamheter måste ta sin utgångspunkt ur samisk kultur och samiskt språk där det 
samiska är normen. Många barn växer idag upp i samhällen där det samiska språket och 
kulturen är i minoritet. Den samiska förskolan med ett levande innehåll spelar därför en stor 
roll för barnets rätt att få undervisning i sin kultur och sitt språk. Lpfö 98 (Skolverket) 
framhäver att: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än 
svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska 
som på sitt modersmål” (Skolverket, 2016, s. 10).  
 
Det samiska perspektivet är betydelsefullt i samiska förskolor och därför behövs det 
medvetenhet för hur förskollärare konkret kan arbeta med det i undervisning. I den här 
studien kopplas undervisningsbegreppet samman med det samiska perspektivet i förskolan för 
att undersöka hur förskollärare konstruerar undervisning utifrån ett samiskt perspektiv. Det är 
intresseväckande att lyfta fram de två perspektiven för att stärka barns samiska identitet i 
förskolan. Genom att förskollärare konstruerar undervisning utifrån ett samiskt perspektiv får 
barn möjlighet att utveckla sitt samiska språk, sin kulturella identitet och sina kunskaper i 
kulturarvet. Studien kan bidra till att förskollärare får ta del av tankar och tips om hur de kan 
planera och konstruera en undervisning som samiska barn har rätt till. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur förskollärare konstruerar undervisning ur ett samiskt perspektiv i 
samiska förskolor.  

• Hur framträder det samiska perspektivet i förskollärarnas konstruktioner av 
undervisning? 

• Hur beskriver förskollärare vikten av det samiska perspektivet när de planerar 
undervisningen? 
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Bakgrund 
I följande avsnitt beskrivs tidigare forskning om undervisningsbegreppet i förskolan och det 
samiska perspektivet på undervisning och lärande. Studiens teoretiska utgångspunkt 
presenteras också.  

Undervisning i förskolan 
Enligt Sheridan och Williams (2018b) är förskolan sedan 2011 den första skolformen i det 
svenska utbildningssystemet. Förskolans verksamhet regleras av bland annat Skollagen 
(2010:800) samt Lpfö 98 (Skolverket, 2016). 2010 års skollag införde begreppen utbildning 
och undervisning i förskolan. Förskolan ska utgå från en helhetsbild av barnet och 
verksamheten ska utformas så att omsorg, lärande och utveckling bildar en helhet. 
Utbildningen ska främja alla barns utveckling och lärande, samt bidra till en livslång lust att 
lära (Skolverket, 2016). Samtidigt nämns inte begreppet undervisning i den nuvarande 
läroplanen. Sheridan och Williams (2018b) beskriver att regeringen gett Skolverket i uppdrag 
att göra en översyn av förskolans läroplan för att förtydliga uppdraget. Tanken är att 
undervisningens kvalitet ska höjas och därmed även förskolans måluppfyllelse. Enligt 
Skollagen (2010:800) får endast förskollärare bedriva undervisning. Undervisningen ska 
utformas utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Sheridan och Williams 
understryker att vetenskaplig grund betyder att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda 
faktakunskaper i ett sammanhang. Beprövad erfarenhet innebär i sin tur att förskollärares 
erfarenheter prövats under lång tid, är dokumenterade, kommunicerade samt systematiskt 
utvärderade. Båda komponenter är viktiga för förskoleverksamheten. Skolverket har 
presenterat ett förslag till reviderad läroplan för förskolan i mars 2018. I förslaget definierar 
Skolverket (2018a) undervisning som stimulerande och utmanande för barnen. Förslaget har 
utmynnat i Läroplan för förskolan, Lpfö 18 som träder i kraft 1 juli 2019. I Lpfö 18 framhävs 
att undervisning ingår i utbildningen. Läroplansmålen ska ange utgångspunkt och riktning och 
ska leda till en lärandeprocess hos barnen. Förskolläraren är ansvarig för det pedagogiska 
innehållet i undervisningen samt för att målinriktat arbete ska främja utveckling och lärande 
hos barnen. Vidare hävdar Lpfö 18 (Skolverket, 2018c) att barn utvecklas och lär hela tiden 
och därför kan undervisning uppstå ur spontana eller planerade situationer. För att 
undervisningen ska ha hög kvalitet krävs det, enligt Sheridan och Williams (2018a), att 
förskollärare har goda ämneskunskaper, didaktiska kunskaper, kunskap om olika 
undervisningsmetoder, att de kan stötta barn och får en kontinuerlig kompetensutveckling. De 
måste även ta del av forskning för att kunna förhålla sig kritisk till metoder som inte är 
vetenskapliga.  
 
Enligt Sheridan och Williams (2018a) är didaktik och undervisning sammanlänkade eftersom 
didaktisk kunskap krävs för att planera, genomföra och utvärdera undervisning. I 
undervisning riktas uppmärksamheten mot ett gemensamt innehåll och uppmärksamheten 
delas mellan två eller flera personer. Vallberg Roth (2017a) beskriver didaktik som 
kunskapsbasen för undervisning och lärande. Didaktik kan förstås som konsten att undervisa. 
Didaktiken har olika grundfrågor som ramar in grundtankarna (Selander, 2010). 
Sammanfattningsvis rör frågorna vad som ska läras, hur det ska läras och varför det ska läras. 
Enligt Selander kan ytterligare frågor läggas till om var något ska läras, med vem det ska ske, 
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när utmaningen i lärandet ska ske och med hjälp av vad. Även frågan om hur lärandet ska 
bedömas kan läggas till eftersom det är vanligt att göra internationella jämförelser mellan 
olika utbildningssystem idag. Selander betonar att didaktik kan omfatta hur människor i olika 
kulturer lär sig om omvärlden och sig själva. Barn lär sig färdigheter och kunskaper och 
utvecklar samhörighet med sin bakgrund för att klara sig. Sättet att uppfatta undervisning 
skiljer sig åt mellan olika kulturer. Vallberg Roth (2017a) förklarar undervisning som 
målstyrda processer där omsorg, lek och fostran anpassas efter individers välbefinnande, 
utforskande och lärande. Undervisning leds av förskollärare som riktar barns uppmärksamhet 
mot något vid olika tider och i olika rum. Men Vallberg Roth (2017a) hävdar att didaktiken 
kan bli vag i undervisningssituationer. Didaktikbegreppet kan bli otydligt eller inte nämnas 
alls när lärare undervisar barn. Selander påpekar att förståelse för de didaktiska aspekterna 
utvecklas vid arbete i en verksamhet där man ansvarar för andra människors lärande. Här 
spelar även teoretiska insikter en roll för att strukturera och systematisera de lärandes 
handlings- och reaktionsmönster för att kunna stödja och främja dem. Vallberg Roth (2017b) 
anser att varje barns unika behov kan leda till att förskollärare måste arbeta utifrån olika 
teoretiska perspektiv när de undervisar barn. Undervisningen kan också kombinera olika 
teoretiska utgångspunkter, men den ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. 	
 
Enligt Doverborg et al. (2013) finns sju principer för att undervisa barn i förskolan och främja 
deras meningsskapande. Den första principen inbegriper variation. Det specifika och 
mångfalden måste synliggöras för barn så att de kan utveckla förståelse. Princip två innebär 
att rama in ett innehåll som ska synliggöras för barn genom språket. Vid inramning görs en 
serie av händelser synliga. Princip tre är samordning av perspektiv vilket betyder att läraren 
arbetar för ömsesidighet i kommunikationen mellan hen och barnen. Fjärde principen är ett 
expansivt språk som i undervisning kan förstås som att barn får ta del av ett språk som kan 
användas utanför den rådande situationen. Princip fem är stöttning och utmaning i barnets 
lärande och meningsskapande. Det innefattar att barn får stöttning genom att bland annat 
ställas inför nya utmaningar. Princip sex omfattar lärarens ställningstagande till vad det 
innebär att kunna något och medvetenhet om hur kunnandet kan utvecklas. Barnet ska 
utforma en förståelse för fenomen och inte lära sig förutbestämda mål. Den sjunde och 
avslutande principen innebär att läraren ska synliggöra mönster för barn. Mönster bildar 
grunden för förståelsen och när barn förstår mönster kan de generalisera och omsätta 
kunskapen i ett vidare perspektiv. Doverborg et al. understryker att läraren har ett stort ansvar 
i undervisningen, men att det krävs samspel och kommunikation mellan barn och lärare för att 
kunskap ska bli till. Skolinspektionen (2016) är inne på samma linje och menar att 
förskollärare ska vara närvarande och engagerade i samspelet med barnen. På det sättet får 
personalen möjlighet att språkligt stimulera och utmana barnen i riktning mot förskolans 
strävansmål. 

Otydlighet kring undervisningsbegreppet 
Sheridan och Williams (2018a) anser att utbildning och undervisning i förskolan är 
sammanflätade begrepp. Utbildning är ett överordnat begrepp som inkluderar undervisning. 
Utbildning omfattar hela förskolans verksamhet medan undervisning innebär att medvetet 
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främja en viss typ av lärande. Utbildningen har en början och ett slut samtidigt som 
undervisning kopplas till bildning som är en livslång process som pågår livet ut. 
Skolinspektionen (2016) visar att det råder otydlighet kring undervisningens innebörd och hur 
den ska bedrivas i förskolor. Förskollärare anser att de inte är undervisande lärare vilket i sin 
tur kan leda till att barn går miste om lärsituationer. Förskollärarens ansvar för undervisning 
omfattas av stor otydlighet, det saknas bland annat stödjande dokument för hur undervisning 
kan bedrivas. När det saknas en definition av undervisningsbegreppet i förskolan kan det 
enligt Skolinspektionen leda till att förskolor inte är likvärdiga. Undervisning anses höra till 
skolans värld och inte i förskolan. Enligt Björklund (2014) finns det inga uttryckliga riktlinjer 
för hur undervisning ska genomföras trots att läroplanen för förskolan framhäver mål att 
sträva efter. Det är istället upp till förskolläraren själv att planera och organisera aktiviteter 
som underlättar barnens lärande mot målen. Det innebär att undervisningens utförande kan 
vara mycket olika beroende på lärarens inställning. Öqvist och Cervantes (2018) framhäver 
att det behövs förtydligas i styrdokument hur undervisning ska tolkas och tillämpas i 
förskolans verksamhet. Idag definieras undervisning i skollagen på ett sätt som berör alla 
skolformer i det övergripande utbildningssystemet, trots att läroplanerna och verksamheten i 
de olika skolformerna skiljer sig åt. Öqvist och Cervantes beskriver att förskolechefer har 
begränsad kunskap om begreppet undervisning vilket kan leda till att det blir svårt för 
förskollärare att organisera och planera undervisningen. Det krävs en tydlig ansvarsfördelning 
mellan yrkesgrupperna i förskolan för att förskollärare ska få förutsättningar att utvecklas och 
arbeta med undervisning. Förskolechefer måste förtydliga och genomföra förändringar som 
skollag och läroplan föreskriver för att förskollärare kan ta ansvar för undervisningen.  

Skillnaden mellan lärande och undervisning 
Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) identifierar två sätt att se på undervisning 
i förskolan som synliggör olika spänningsfält. Dessa två synsätt skiljer sig åt, varav den ena 
kännetecknar undervisning som ett krav för personal medan det andra kännetecknar 
undervisning som en rättighet för barn och föräldrar. Synen på undervisning som ett krav för 
personalen innebär att spontana aktiviteter får ge vika för fler målinriktade. Aktiviteter ska ha 
ett specifikt syfte med innehåll som barnens lärande ska riktas mot. Lärarna förväntas vara 
mer pedagogiskt medvetna och arbeta med mål i läroplanen som ska uppnås. Enligt Jonsson 
et al. kan undervisning genomföras i uppkomna situationer, men den anses ha mer planerade 
innehållsaspekter. Undervisning kan upplevas som något kravfyllt som lärare inte är bekväma 
med. Lärande ses däremot som ett mjukare begrepp som lärarna kan identifiera sig med. 
Sheridan och Williams (2018a) anser att barns lärande kan ske i andra sammanhang än i 
förskolan och de kan lära sig i samvaro med familj och andra. Men det som skiljer förskolans 
lärande och lärande i andra sammanhang är att lärande i förskolan sker utifrån planerade eller 
spontana aktiviteter som riktar sig mot läroplanens mål (Sheridan och Williams, 2018b). 
Lärande sker i bland annat barns samtal, lek, skapande och utforskande. Lärande innebär att 
skapa mening där kunskapen ska bli en del av barnet. Enligt Sheridan och Williams (2018b) 
ska lärande i förskolan fokusera på att barn får möjlighet att utveckla social kompetens, 
kognitiva kunskaper, kommunikativ kompetens, förståelse för fenomen samt tillit till den 
egna förmågan att lära. Lärande kan vara ett resultat av undervisning (Sheridan och Williams, 
2018c). Men trots det behöver inte undervisning leda till ett lärande även om goda 
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förutsättningar finns. Skolinspektionen (2016) beskriver att förskollärare anser att lärande 
sker ständigt under en hel dag och att det inte behövs speciella situationer för det. Det finns 
risk för att ansvaret för lärande läggs på barnen vilket leder till att de inte får stöd i att 
utvecklas i riktning mot strävansmålen. Samtidigt visar Jonsson et al. att 
undervisningsbegreppet anses höja kvaliteten i förskolan genom att utmana och stimulera 
barn för att därmed kunna följa läroplanen. Det andra synsättet på undervisning i förskolan 
som Jonsson et al. identifierat är synen på undervisning som en rättighet för barn och föräldrar 
som innebär att barn ses som kompetenta och undervisning i förskolan som en självklarhet. 
Undervisning handlar om barns rätt till undervisning med likvärdiga förutsättningar gällande 
tid och tillgång oavsett förskola. Undervisning ska bygga på barns intressen, behov och 
erfarenheter för att det ska bli meningsfullt. Pedagogerna är ansvariga för att arbeta med 
läroplanens strävansmål samt låta barn uttrycka sig. Rätten till undervisning kopplas samman 
med leken då det ses som det främsta sättet att lära sig. Sheridan, Williams, Sandberg och 
Vuorinen (2011) betonar att förskolebarn kan lära sig i vardagssituationer och genom lek. 
Barn lär sig genom att leka, interagera och kommunicera med andra och experimentera och 
arbeta på ett konkret sätt. Avslutningsvis hävdar Jonsson et al. att undervisning i förskolan 
innebär att man tar till vara barnens intressen genom att rikta de mot innehållsdimensioner. 
Sheridan och Williams (2018a) betonar att undervisning bör utgå från ett barnperspektiv och 
försöka närma sig barns perspektiv genom barns delaktighet och intresse att lära sig. Barns 
röster ska tas på allvar, deras bästa ska alltid vara prio ett och de ska vara delaktiga aktörer i 
undervisningen. Barns förutsättningar för lärande i förskolan kan förändras genom reflektion. 
Sheridan et al. (2011) anser att reflektion kan leda till förändring och förnyelse i lärarnas 
samspel med barnen. Reflektion fungerar också som ett sätt att försöka förstå barns perspektiv 
och tankesätt. Genom att ta barns perspektiv kan förskollärare skapa positiva förutsättningar 
för barns lärande och utveckling. För lärare verkar det vara viktigt att utmana barnen att 
reflektera över vardagsfenomen och sina egna inlärningsprocesser genom att stödja dem vid 
att ställa frågor. Sheridan och Williams (2018a) poängterar att barn skapar mening 
tillsammans med andra barn och vuxna. Undervisning ska leda till att barn utvecklar kunskap 
som kan vara till hjälp när de ska hantera dagens och morgondagens situationer.  

Undervisning ur ett samiskt perspektiv 
De samiska förskolorna styrs av Skollagen (2010:800) och Lpfö 98 (Skolverket, 2016), men 
har även samiska inslag. Enligt Sameskolstyrelsen (2018) ska samiska förskolor arbeta för att 
stödja varje barns samiska identitet och stärka delaktigheten i sin kultur. Nedan följer ett 
avsnitt som beskriver undervisning ur ett samiskt perspektiv. 
 
Balto och Kuhmunen (2014) framhåller att traditionell samisk kunskap kring barnuppfostran i 
åratal varit kunskapsbasen i samiska förskolors utveckling. Traditionella samiska tankesätt 
kring lärande och dess villkor formar den samiska pedagogiken. Lärandet sker i sociala 
miljöer och i nära förbindelse till naturen och är erfarenhetsbaserad kunskap. Kuhmunen och 
Sarri (2017) anser att det samiska ska vara normen i samiska förskoleverksamheter där 
utgångspunkten är samisk kultur och samiskt språk. Utbildningssystemet i Sverige är enligt 
Skollagen (2010:800) skyldig att erbjuda modersmålsundervisning för barn som tillhör någon 
av de nationella minoriteterna. Lpfö 18 (Skolverket, 2018c) anser att samiska barn ska få stöd 
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i att utveckla sitt språk och sin kulturella identitet i förskolan. Lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk och Språklagen (2009:600) fastställer att det allmänna ska 
främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. 
Något som särskilt ska främjas är barns utveckling av en kulturell identitet och användning av 
det egna minoritetsspråket. Det är något som även uppmärksammas internationellt. UNICEF 
Sverige (2009) hävdar i FN:s konvention om barnets rättigheter att ett barn som tillhör en 
minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk och sin kultur. Lagar och 
förordningar visar tydligt vad som förväntas av utbildningssystemet när det gäller barns rätt 
till samisk undervisning. Skolförordningen (2011:185) slår fast att samisk undervisning har 
samiska inslag och undervisning i samiska. Men det är viktigt att komma ihåg att kulturen 
innehåller mycket mer än bara språket, understryker Jernström och Johansson (1997). Kultur 
kan vara konst, gemensamma beteendemönster, föreställningar och värderingar. Kulturen 
representerar ett helt folks sätt att leva. Beteendemönster inom en kultur överförs över 
generationer som barn tar till sig och lär sig därmed att förstå sin värld.  
 
När traditionell samisk kunskap används i förskolan transformeras den traditionella 
kunskapen, menar Kuhmunen och Sarri (2017). Transformera betyder att man förvandlar eller 
omformar något. I förskolan kan man transformera kunskap eller användningsområde och 
omvandla det så det passar en ny tid eller ny kontext. Det kan då röra sig om att transformera 
traditionell samisk barnuppfostran till pedagogik eller använda bruksföremål på nya sätt i 
förskolan. Genom att ha tillgängligt material kan barn arbeta med traditionella aktiviteter, 
men också använda dem på ett nytt sätt i exempelvis lek (Kuhmunen och Sarri, 2017). Enligt 
Balto (1997) är traditionell kunskap vardagskunskap eller kunskap som få gånger 
systematiserats eller presenterats skriftligt. Äldre människors tankesätt och kunskaper kan 
transformeras till nya situationer och integreras med modern kunskap om människa, natur och 
miljö (Balto, 1997). Balto och Johansson (2007) påstår att det inte är fel att använda sig av 
artefakter och symboler för att arbeta med kulturer i skolan. Men om man inte fördjupar 
kunskapen leder det till att kulturen reduceras till föremål utan djupare mening. Balto och 
Johansson anser att materiella redskap och kulturella uttryck är många gånger en nyckel till 
varför man kan behålla kunskaper och färdigheter över generationer. Lärande och utveckling 
blir möjligt genom att behärska och ta till sig de kulturella uttryckssätten.  
 
Kuokkanen (2000) hävdar att samisk kunskap, och urfolkskunskap, återspeglas i språket och 
sprids genom berättande och pågående dialoger. Det är ett traditionellt sätt att lära ut då 
kunskapen är invävd i språket. Ett urfolksparadigm är en konkret användning av urfolkens 
kunskap. Balto och Kuhmunen (2014) anser att berättelser och historieberättande är viktiga 
metoder i samisk undervisning. Berättelser grundar sig på samernas egna upplevelser som 
samlats och formats till historier. Historierna återspeglar aktuella situationer som kanske inte 
täcker allt men utgör exempel. De bidrar till diskussioner, reflektioner och lärdomar. De kan 
spegla både lyckade och mindre lyckade sätt att sköta utmanade situationer. Nergård (2006) 
tar också upp berättelsernas centrala plats för samernas kunskapstradition. De utgör själva 
ryggraden i undervisning och kunskapsöverföring. Berättelser tar vara på generationers 
erfarenheter och fungerar som undervisning då de har ett budskap till åhörarna. Balto (1997) 
beskriver berättelsernas funktion som pedagogiska arbetsverktyg. De överför kunskap och 
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kulturella traditioner mellan generationer. Berättelser företräder ett kollektivt arv och i den 
skapas lärandemiljöer. De används när vuxna vill undervisa om bra och dåliga exempel och 
genom dem lär sig barn normer, moral och värden. Berättelsernas funktion är ett kännetecken 
för samer och andra urfolk (Balto, 1997). 
 
Enligt Sara (2003) är det vanligt att barn undervisas i olika traditionella göromål som slakt, 
nätfiske och ripsnarning. Det är vanliga och konkreta undervisningsmetoder. Sara hävdar att 
det kan bli fel om man bara ser konkreta sysslor som traditionell kunskap. Traditionellt sett 
har inte undervisning bara skett i praktiskt arbete, utan även i berättelser och samtal. Till 
traditionell samisk kunskap hör bland annat samråd, samspelsfärdigheter och kommunikation 
om praktiskt arbete men också bredare ämnen. Men ändå förpassas samisk traditionell 
kunskap ofta till temainriktad undervisning när läraren medvetet planerat för samisk 
undervisning. När samisk undervisning skiljs åt tidsmässigt från annat innehåll kan det leda 
till att gränser skapas och att samiska inslag inte anses höra till andra ämnen. Enligt Sara ska 
undervisning innehålla samisk kultur som ska anpassas lokalt. Undervisning ska betona och 
stärka barns kunskap och förankring till natur, kultur, traditioner, näringar och levnadssätt.  
 
Enligt Sameskolstyrelsen (2018) ska miljön i samiska förskolor inneha ett samiskt perspektiv. 
Miljön ska anpassas efter varje barns behov och bidra till utforskande. Balto och Kuhmunen 
(2014) betonar att miljön för lärande enligt traditionellt samiskt synsätt ska vara tilltalande. 
När situationen är tilltalande grundläggs barnets kärlek och samhörighet till den samiska 
kulturen, vilket Balto och Kuhmunen anser leder till självständighet och bygger upp förmågan 
att lita till sig själv. Balto (2008) hävdar att samer och andra urfolk har en nära kontakt till 
naturen eftersom människan och naturen anses beroende av varandra. Balto hävdar att miljöns 
värde ökar i barns ögon när de undervisas i skog och mark. Barn lär känna naturens 
rikedomar. Det anses viktigt att använda sig av miljön när man undervisar ur det samiska 
perspektivet. Balto beskriver att lärare i samiska förskolor använder bland annat symboler 
som exempelvis kåtan för att kunna undervisa. Det kan vara svårt att undervisa om kåtan i ett 
rum som saknar en. Balto betonar att det måste finnas en djupare mening med symboler som 
används, att symbolerna måste ha en känslomässig betydelse för människor som använder 
dem. Balto anser att samisk kultur inte är knuten till vissa saker, utan tanken bakom dem. 
Men det betyder inte att föremålen är oviktiga i undervisning. 

Lärande ur ett samiskt perspektiv 
Balto och Kuhmunen (2014) framhäver att barn enligt samiskt lärande ska bli självständiga, 
de ska förberedas för att kunna möta situationer själva och tillsammans med andra. När barnet 
är självständigt är det starkt, har modet att agera på egen hand, kan förhandla och ta ansvar. 
Barnet ska bli oberoende och kunna samt vilja ta egna initiativ. Sara (2003) betonar att barn 
redan från tidig ålder kan delta i vuxnas arbete för att se och höra hur man gör samt hjälpa till 
allt eftersom det behövs. Det kan ske i traditionella samiska sammanträdesrum där 
gemensamma arbetserfarenheter och kunskaper delas. Sammanträdesrummet fungerar också 
som en mötesplats för undervisning över flera generationer. I en sådan miljö kan människor i 
alla åldrar träffas (Sara, 2003). Även Balto och Kuhmunen beskriver att barn redan i tidig 
ålder ska lära sig traditionella och praktiska färdigheter och arbetsuppgifter för att kunna 
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uppnå självständighet. För att bli självständig måste barn öva och få kunskapen av 
familjemedlemmar eller andra resurser. Men Balto (1997) påvisar att i samisk kultur tvingar 
inte vuxna barn att arbeta, utan de skapar tillfällen där barn får möjlighet att delta i arbetet. 
Barn får tidigt delta i vuxnas värld och de behandlas som jämlikar. Genom arbete lär sig barn 
bland annat samspel, språk och begrepp tillsammans med vuxna. Enligt Balto upplever barnet 
vuxenvärlden genom leken. I den samiska kulturen uppmuntrar vuxna barnen att leka fast det 
kan drabba andra göromål som barn ska vara med på. Leken lär och förbereder inför 
framtiden (Balto, 1997). En av de allra viktigaste lärdomarna är att kunna klara av 
oförutsedda händelser, betonar Balto och Kuhmunen. Förmågan kan leda till att människor 
kan lösa problem och överleva. Traditionellt samiskt lärande sker i intressanta och trygga 
situationer. När ett barn måste göra något det inte brukar på egen hand får det pröva sig fram 
och ifall det misslyckas blir det ett ännu djupare lärande. Experiment och misslyckanden är 
viktiga faktorer för att ett barn ska kunna bli självständigt. Balto och Kuhmunen redogör för 
att samer bland annat ger sina barn knivar och andra föremål som kan upplevas farligt i tidig 
ålder för att de ska lära sig att bemästra föremålen. Inom samisk tradition anses det bättre att 
ge barnet en kniv under säkra former än att det ska få tag i en kniv när ingen kan skydda det. 
Överbeskyddande av barnet kan leda till att det inte klarar av vardagslivet (Balto och 
Kuhmunen, 2014). 

Medvetenhet för att stärka det samiska perspektivet 
Balto och Johansson (2007) hävdar att majoritetssamhällets kultur är dominerande rent 
generellt i skolväsendet, trots att läroplaner lägger vikt vid att stärka det samiska perspektivet 
i verksamheten. Den samiska skolan och lärarna har utmaningar när det gäller att bygga upp 
det samiska i skolan. Balto (1997) poängterar att samer liksom andra urfolk måste utveckla 
och främja sin utbildning och kultur där de lever och verkar. Forskning är viktigt, betonar 
Balto, men genom att samer återtar den egna kunskapen och får ny förståelse för den kan 
kulturen vinnas tillbaka. Jernström och Johansson (1997) anser att man måste bli medveten 
om kulturen för att se den som en viktig resurs. Till det krävs tid och möjligheter till 
tankeutbyte med andra lärare. Balto och Kuhmunen (2014) framhåller att alla med samisk 
bakgrund kanske inte äger förmågan att se det samiska perspektivet. Samer måste bli 
medvetna och kunna argumentera för sin kulturella förståelse. Genom studier kan samer 
analysera och jämföra sin egen kultur med andras förhållanden. Nergård (2006) är också inne 
på samma linje och visar att samer måste ta vara på sina traditioner i det samiska samhället 
för att de ska leva vidare. För att traditioner ska transformeras och användas i nya kontexter 
krävs ansträngningar. Avsaknaden av gemensamma styrdokument, program och dokument för 
samisk pedagogik innebär enligt Kuhmunen och Sarri (2017) att huvudmannen och 
förskollärare får för stort ansvar att forma verksamheten. Ur ett professionellt perspektiv 
anses det inte rätt då verksamheten kommer att utformas efter enskildas kulturförståelse och 
bakgrund. Kuhmunen och Sarri menar att gemensamma styrdokument skulle fungera som 
stöd och styrning för den samiska förskoleverksamheten.  
 
Enligt Sara (2003) är undervisning i traditionell samisk kunskap ett nytt fenomen i skolans 
värld. Undervisningsformen är i ett förstadium där lärare måste testa sig fram. Jernström och 
Johansson (1997) beskriver vikten av att knyta förskoleverksamheten till barns kulturella 
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bakgrund. Men det är svårt att återge hur det kan göras i praktiken, därför måste lärare själva 
utforma sina tillvägagångssätt och undervisningsmetoder. Det finns inga färdiga mallar att 
arbeta utifrån utan verksamheten måste utgå från resurserna som finns i samhället. Sara 
hävdar att det ibland saknas en vilja från lärare att förbereda sig för att ta in externa experter 
som kan undervisa barn. Det skiljer sig även mellan lärarnas personliga intresse för 
traditionellt arbete. Men enligt Sara är det en prioriteringsfråga. Utomstående kan stärka 
lärarnas kompetens i traditionell kunskap. Lärare kan gagnas av externa experter och vid nästa 
tillfälle kan läraren själv undervisa barnen. Jernström och Johansson påvisar att det i barns 
kulturella bakgrunder finns variationer som i undervisning kan ses som pedagogiska resurser. 
För att få in variationerna kan man ta hjälp av föräldrar eller andra kompetenta personer i 
barnens omgivning. I samhället finns historier, sånger, dofter och känslor som återknyts till 
kulturen. Genom att utgå från det som är känt för barnet kan verksamheten sedan expanderas 
för att barnet ska se sammanhanget mellan sin situation och det som händer i samhället. När 
barnet stärkt bandet mellan det kända och den större omgivningen blir det tryggt i sin 
kulturella bakgrund och kan därmed förstå och tillgodogöra sig andra kulturer. Människan lär 
sig förstå kulturen när hon får uppleva den, poängterar Jernström och Johansson. Sara hävdar 
att det kan bli tungt om läraren ensam ska stärka det samiska i undervisningen. När fler lärare 
är intresserade och har erfarenheter i traditionell samisk kunskap blir samiska inslag mer 
prioriterade vilket också påverkar undervisningskulturen och vad man väljer att undervisa om 
eftersom det finns många aspekter av traditionell kunskap. 

Teoretiska utgångspunkter 
Nedan följer att avsnitt om det socialkonstruktionistiska perspektivet som studien utgår från. 
Berger och Luckmann (1966) hävdar att man inom det socialkonstruktionistiska perspektivet 
anser att verkligheten konstrueras socialt av människor som lever i en värld tillsammans med 
andra. Kunskap är därför en social produkt. Det som ses som kunskap och verklighet beror på 
människans bakgrund och var man bor eftersom man ser samhället ur olika synvinklar 
beroende på bakgrunden. Det som är verkligt för en lärare av samisk bakgrund som är 
verksam i en samisk förskola är kanske inte lika verkligt för en svensk förskollärare som 
arbetar på en kommunal förskola. Perspektivet anses vara betydelsefullt eftersom studiens 
syfte är att undersöka förskollärares beskrivningar av hur de konstruerar undervisning utifrån 
ett samiskt perspektiv i samiska förskolor.  
 
Dahlberg, Moss och Pence (2014) framhåller att socialkonstruktionister anser att världen 
alltid är vår, den är förstådd och konstruerad av oss själva. Konstruktionen är en social 
process och existerar inte utan människans inblandning i världen. Världen är skapad genom 
aktiv interaktion och delaktighet med andra. Kunskapen är värdeladdad och beroende av 
sammanhanget, samtidigt som den utmanar universella sanningar, det vill säga, det finns inte 
en enda sanning (Dahlberg et al., 2014). Enligt Berger och Luckmann (1966) menar 
socialkonstruktionister att det finns skillnader i det som tas för givet som kunskap mellan 
olika samhällen. All mänsklig kunskap utvecklas, vidarebefordras och bevaras i sociala 
sammanhang. Alla som lever i ett samhälle lär sig kunskaperna eftersom kunskap fördelas 
socialt mellan människor. Kunskapen grundar sig på sunt förnuft och utan den skulle inte ett 
samhälle fungera (Berger och Luckmann, 1966). Alla samhällen och kulturer har kunskap de 



	 11	

värderar högt och vill föra vidare till kommande generationer, så också den samiska kulturen. 
Det socialkonstruktionistiska perspektivet anses därför relevant för studien eftersom förskolor 
kan ses som en typ av sociala sammanhang där förskollärare kan konstruera undervisning för 
att bevara och vidarebefordra den samiska kulturens kunskap. Berger och Luckmann 
beskriver att kunskapsöverföring kräver sändare och mottagare. Sändare ska lära mottagare 
traditionell kunskap. Hur man överför kunskap skiftar mellan samhällen, men vuxna har en 
stor roll i att konstruera undervisningen för barn. Enligt Berger och Luckmann kan miljö både 
vara mänsklig och naturlig. Barnet utvecklas i samspelet med naturlig miljö, men också en 
kulturell och social ordning som lärs ut av de som tar hand om barnet. 
Socialkonstruktionismen är väsentlig för studien eftersom förskollärare kan ses som sändare 
som genom undervisning ska överföra kunskap och kulturella ordningar till barn. Berger och 
Luckmann beskriver roller som kan förmedla kunskap. Viss kunskap har bara relevans för 
några roller i samhället vilket gör att det uppkommer specialister. Specialisten ska förvalta 
kunskapen som samhället överlåtit på dem samtidigt som de måste kunna bedöma vad som 
ska läras ut till andra.  
 
Berger och Luckmann (1966) framhäver att barnet socialiseras in i världen genom språket. 
Språket grundar sig bland annat på skick och bruk. I olika arbeten utvecklas kunskaper och ett 
tillhörande språk med begrepp och ord. Begreppen och föreskrifterna måste läras för att kunna 
arbeta på rätt sätt. Kunskapen och språket blir därmed vägledande för att klara av ett arbete. 
Inom socialkonstruktionismen anses språket vara ett viktigt verktyg för att barnen ska 
socialiseras in i en kultur. Perspektivet är relevant för studien då förskollärare har en 
betydelsefull roll då många barn får förutsättningar att lära sig det samiska språket och 
kulturen i förskolan. Enligt Berger och Luckmann byggs kunskap upp genom erfarenheter och 
är inte det samma som modern vetenskap. Kunskapen överförs sedan till nästa generation i 
socialiseringen. Verkligheten barnet växer upp i kan forma individen. Att vara del av ett 
samhälle innebär att man lever i en social värld som definieras och kontrolleras av viss 
kunskap. Erfarenheter kan sedimenteras, det vill säga, bevaras i minnet. Erfarenheterna kan på 
så vis överföras mellan generationer genom berättelser som delas mellan individer. När 
berättelsen överförs blir den tillgänglig och relevant för människor som inte upplevt den. 
Erfarenheten kan bli en del av människors gemensamma kunskapsförråd. Nya generationer 
kan undervisas om erfarenheterna eller betydelser som är knutna till berättelsen. Språket 
fungerar som verktyg när erfarenheter sedimenteras och sedan förs över till nya generationer 
(Berger och Luckmann, 1966).  
 
Enligt Dahlberg et al. (2014) finns det ingen universell barndom, utan många slags 
barndomar. Barndomen är en social konstruktion som är beroende av tid, rum och kultur. Den 
varierar alltefter klass, kön och andra socioekonomiska förhållanden. Barnet ses som en aktör 
i samhället som konstruerar och bestämmer sitt liv. Ett barn är en medkonstruktör av kunskap, 
kultur och identitet. Barn bidrar med handlingar till sitt lärande som bygger på erfarenheter. 
Dahlberg et al. hävdar att man inom det socialkonstruktionistiska perspektivet anser att barn 
har en egen röst som ska lyssnas på, de ska vara delaktiga i demokratiska dialoger och de 
bidrar till samhällets resurser. Lärare ska möta barns idéer med respekt och nyfikenhet för att 
skapa gemensamma lärprocesser där barn får pröva sina konstruktioner. Förskolan är socialt 
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konstruerad och dess syfte och innehåll bestäms av de mänskliga aktörer som nyttjar den. Då 
förskolans pedagogiska praktik blir till av konstruktionerna som pågår där är det av vikt att i 
studien undersöka förskollärares beskrivningar av hur de konstruerar undervisning utifrån ett 
samiskt perspektiv.  
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Metod 
Studien utgår från en kvalitativ metod. Ahrne och Svensson (2015) betonar att en kvalitativ 
metod bygger på intervjuer, observationer eller analyser som inte analyseras kvantitativt. Vid 
kvalitativa metoder kommer man nära de miljöer och människor man undersöker genom 
exempelvis intervjuer. I en kvalitativ intervju försöker man fånga det viktigaste och få en 
djupare förståelse för fenomenet som studeras. Genom att genomföra flera kvalitativa 
intervjuer får man även olika nyanser och dimensioner eftersom informanterna förhåller sig 
olika till syfte och frågeställningar. Kvalitativa intervjuer ger förutsättningar att förstå andra 
perspektiv och en direkt kännedom om föremålet man studerar eftersom forskaren befinner 
sig nära informanterna (Ahrne och Svensson, 2015). Studiens metod blir intervjuer med 
förskollärare för att få förståelse för hur undervisning ur ett samiskt perspektiv konstrueras.  

Intervju 
Studiens frågeställningar har besvarats med kvalitativa intervjuer med förskollärare för att få 
fatt i deras beskrivningar av hur de konstruerar undervisning i förhållande till ett samiskt 
perspektiv i samiska förskolor. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) hävdar att man i 
kvalitativa intervjuer vill få fram material om ett visst fenomen. Kvalitativa intervjuer kan 
fånga känslor, upplevelser och intentioner, det vill säga sådant som är svårt att uppfatta med 
ögat (Ahrne och Svensson, 2015). Det går inte att se tankar, men däremot går det att höra 
någon tala om sina tankar i en kvalitativ intervju. I studien har semistrukturerade intervjuer 
med förskollärarna genomförts. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) menar att 
semistrukturerade intervjuer består av förbestämda frågor, men när de ställs anpassas till den 
enskilda situationen. Strukturerade intervjuer ansågs inte lämpliga på grund av att de liknar 
enkäter eftersom de uppmuntrar till korta svar (Backman et al., 2012). Studien ville fånga 
förskollärarnas tankar om undervisning utifrån ett samiskt perspektiv på ett djupare plan 
genom att låta informanterna fritt berätta utan att känna tidspress eller att de skulle svara 
kortfattat. Backman et al. anser att det är vanligt att kombinera semistrukturerade intervjuer 
med en ostrukturerad metod. I intervjuerna blev det mer naturligt att ställa följdfrågor när 
ordningsföljden inte var bestämd i förväg. I ostrukturerade intervjuer uppmanas informanten 
att utveckla sina tankar och får därmed påverka samtalets riktning (Backman et al., 2012).  
 
Intervjun har många styrkor, hävdar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). På kort tid kan 
informanters reflektioner, erfarenheter om konkret arbete och upplevelser samlas ihop. En 
svaghet med intervjuer är den begränsade bilden som framkommer av ett fenomen om det inte 
kompletteras med ytterligare metoder. Men någon annan form av metod ansågs inte lämplig 
på grund av tiden som var avsatt och svårigheten med att exempelvis få utförliga svar i 
enkäter. Möjligen hade observationer kunnat vara ett komplement, men de hade inte gett en 
djupare förståelse för förskollärarnas personliga syn på undervisning utifrån ett samiskt 
perspektiv. En annan nackdel med intervjuer är att intervjumaterialet kan leda till att man 
förlitar sig för mycket på vad informanten säger, det vill säga, att intervjuaren tar för givet att 
informanten gör som uttalat (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Ytterligare en nackdel 
med intervjuer är enligt Backman et al. (2012) att intervjuaren kan påverka informanten. 
Påverkan ska beaktas när det insamlade materialet tolkas. Men eftersom studiens syfte är att 
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undersöka hur förskollärare konstruerar undervisning utifrån ett samiskt perspektiv är 
intervjuer att föredra. Backman et al. påstår att intervjuer är lämpliga om förståelse för det 
undersökta fenomenet eftersträvas. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne kan en väl 
genomförd intervju leda till att informanten berättar om verkligheten i verksamheten och 
interaktionen blir god om tilliten och närheten byggts upp.  

Urval 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) anser att det finns två specifika medel att välja ut 
intervjuobjekt för en kvalitativ studie. Tvåstegsurvalet innebär att man först väljer ut sociala 
miljöer eller organisationer, vilket i det här fallet kan ses som samiska förskolor. Svensson 
och Ahrne hävdar att sociala miljöer kan betecknas som fall. Fallen ska vara så lika varandra 
som möjligt för att resultatet ska bli mer säkert. Efter det väljs vilka individer som ska 
intervjuas. Eftersom studien riktar sig mot förskollärare som har erfarenhet av att jobba inom 
samiska förskoleverksamheter är individerna ganska få till antalet. En av förskolorna ligger 
också allt för långt borta geografiskt sett. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) beror antalet 
informanter på studiens syfte. Antalet skiftar också beroende på tiden och resurserna som 
finns till förfogande. De som ska intervjuas är tre förskollärare som har erfarenhet av att 
arbeta i samisk förskola, behärskar det samiska språket och är bekant med samiska traditioner. 
Förskollärarna väljs därför ut utifrån kännedom om ovan nämnda aspekter. 	
Det blir tre informanter eftersom tiden för studien är begränsad och det tar även lång tid att 
göra intervjuer respektive transkribera dem. Informanterna bor på olika håll och restiden 
måste också beräknas in. Kvale och Brinkmann anser att färre intervjuer ger mer tid till 
förberedelser och analys. Med tre informanter framkommer olika beskrivningar och 
erfarenheter som visar deras individuella och varierande arbetssätt. Kvale och Brinkmann 
argumenterar för att färre intervjuer ger mer värdefull kunskap och tolkningarna kan bli 
intensivare. Rennstam och Wästerfors (2015) hävdar att det inte är mängden data som är det 
viktigaste utan variationen och innebörden i det insamlade materialet. Analytiker kan få 
variation genom små mängder eftersom samma fenomen kan ge relativt olikartade 
utläggningar av informanter. I kvalitativa studier blir det insamlade materialet stort trots att 
informanterna kanske inte är så många till antalet (Rennstam och Wästerfors, 2015).  

Etiska överväganden 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) hävdar att intervjuaren ska framhålla att medverkan i 
studien är frivillig och att informanterna ska garanteras anonymitet. Löfdahl (2014) anser att 
det är studentens ansvar att undersökningen genomförs enligt god forskningsed. 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) är därför vägledande i studien. Enligt 
Vetenskapsrådet finns fyra grundkrav på forskning och hur forskare ska förhålla sig. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att den som utför studien ska informera de berörda om syftet. 
Informanterna i studien ska få veta vilka villkor de har och att medverkan är frivillig. Berörda 
ska informeras om hur undersökning ska gå till och vilka fördelar forskningen har med ny 
kunskap och att materialet som samlas in bara ska användas i studien. Samtyckeskravet 
betyder att deltagare själva har rätt att besluta ifall de vill medverka i studien. Samtycke om 
deltagande av informanterna ska inhämtas innan intervjuerna. Samtycke innebär också att 
medverkande själva kan besluta om, hur länge och på vilka villkor man ställer upp. En 
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deltagare kan exempelvis mitt i en intervju avbryta sitt deltagande, vilket inte ska ge negativa 
konsekvenser för personen. Personen ska inte utsättas för påtryckningar om ytterligare 
medverkan. Vetenskapsrådets tredje krav är konfidentialitetskravet. Alla som medverkar i 
studien ska omfattas av konfidentialitet och uppgifter om personerna ska inte spridas till 
obehöriga. Uppgifter ska antecknas, förvaras och avrapporteras på ett sådant sätt så 
utomstående inte kan identifiera de medverkande. När studien är godkänd ska det insamlade 
materialet raderas. Nyttjandekravet betyder enligt Vetenskapsrådet att uppgifter om de 
medverkande endast får användas i studien. Uppgifter får inte utelämnas till icke-
vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk. Uppgifterna får inte heller användas för beslut 
eller åtgärder som påverkar den medverkande. 

Genomförande  
Enligt Löfgren (2014) ska studiens syfte noga formuleras innan intervjuer genomförs med 
förskollärare. Syftet är den röda tråden som ramar in intervjuerna. Tre förskollärare har 
kontaktats och informerats om studiens syfte samt tillfrågats om medverkan. Samtliga har 
tackat ja. Förtroende med intervjuobjekt ska byggas upp genom tidig kontakt (Löfgren, 2014). 
Vid andra kontakttillfället har tidpunkt och plats för intervjuerna samråtts med informanterna. 
De har fått ta del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) samt 
samtyckesbrevet och skrivit under det. Vid intervjutillfället har syftet och samtyckesbrevet 
återigen presenterats och diskuterats innan själva intervjun startat. Samtyckesbrevet återfinns i 
Bilaga 1. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) betonar att det krävs tillåtelse från 
informanten för att spela in situationen och därmed ska personen informeras om syfte och bes 
om samtycke. Informanterna tillfrågades om de tillåter ljudinspelning med applikationen 
Röstmemo. Samtliga svarade ja. Löfgren poängterar att utrustningen påverkar sammanhanget. 
Genom att spela in situationen kan intervjuaren koncentrera sig på vad som sägs och ställa 
följdfrågor. Under intervjuerna var det lätt att följa med i resonemanget när det fanns vetskap 
om att varje ord konserverades och sparades till senare. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
ska penna och papper ändå finnas till hands även om intervjun spelas in. Då kan anteckningar 
föras om frågor som ska ställas längre fram och stödord, men även gester och annat som inte 
framkommer i inspelningsmaterialet (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015).  
 
Innan intervjuerna var det en del förberedelser, inspelningsfunktionen har kontrollerats innan 
start men även litteraturen har lästs igenom. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) anser att 
det är viktigt att vara förberedd med frågor, ha koll på att tekniken fungerar så att intervjun 
inte kommer av sig, vara påläst och skaffa information om sådant man kan ta reda på innan 
man går på intervju. Eriksson-Zetterquist och Ahrne beskriver att intresse ska visas vid 
intervjutillfället för att informanten ska känna sig trygg och berätta mer. Intervjun ska inledas 
mjukt för att skapa bra kontakt och därefter kan de svårare frågorna ställas. Informanterna 
blev mer bekväma ju längre intervjuerna pågick. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne blir 
intervjuobjekt förtjusta när någon är intresserad av deras erfarenheter, vilket också märktes i 
intervjuerna.  
 
De tre intervjuerna genomfördes på olika platser. Löfgren (2014) påstår att platsen har 
betydelse för vad som kommer fram. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är inne på 
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samma spår, hemmiljö kan vara känsligt och arbetsmiljö kan påverka informantens svar så att 
denne vill framstå som en god medarbetare. En offentlig plats kan påverka inspelningsljudet. 
Första intervjun skedde i en av informanternas hem. Det var tyst och fullt fokus på intervjun. 
Andra intervjun genomfördes på en offentlig plats. Det var relativt lugnt i lokalen och 
samtalet blev inte avbrutet. Under den tredje intervjun befann sig intervjuare och informant på 
informantens arbetsplats. Intervjun avbröts några gånger på grund av att informantens 
kollegor ville klargöra verksamhetens aktiviteter under dagen. Alla tre förskollärare fick 
samma frågor. Frågorna återfinns i Bilaga 2. Enligt Löfgren ska det finnas gott om tid för 
intervjun, vilket även Eriksson-Zetterquist och Ahrne påtrycker. Eftersom det inte var någon 
speciell tid som var avsatt för intervjuerna, utan de fick ta den tiden som det gjorde upplevdes 
det som att informanterna verkligen berättade detaljerat om sina erfarenheter. När intervjuerna 
genomförts tackades informanterna och informerades om hur arbetet ska fortgå med 
transkribering, sortering, kategorisering och analys samt diskussion. De har även tillfrågats 
om de vill ha en kopia av examensarbetet när det är godkänt. 
 
Intervjuerna med informanterna har skett på samiska, vilket betyder att intervjufrågor och 
insamlat material har översatts. Kvale och Brinkmann (2009) påstår att det råder olika normer 
för interaktion i olika kulturer. Sätt att fråga och andra kulturella faktorer kan skilja sig åt 
vilket kan påverka förhållandet mellan intervjuare och informant. Interaktionen, kontakten 
och förståelsen mellan intervjuare och informant kan bli djupare när båda talar samma 
modersmål och är från samma kultur. Nackdelen med intervjuer på samiska kan vara att det 
tar lång tid att översätta frågor och svar, vilket i sin tur också påverkar transkriberingen. När 
alla intervjuer gjorts transkriberades materialet i ett word-dokument på intervjuarens dator. 
Transkriberingen tog lång tid eftersom ljudinspelningarna spelades upp flera gånger för att 
utförligt få med alla tankar och utläggningar informanterna hade. Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015) anser att det är ett tidskrävande arbete men fördelaktigt. Intervjuaren blir bekant 
med materialet samtidigt som analysarbetet kan påbörjas redan under transkriberingen. 
Utifrån varje frågeställning har informanternas svar sorterats och sammanställts. Kvale och 
Brinkmann hävdar att utskrifter är konstruktioner från muntlig kommunikation till skriftlig 
text. Det blir synligt när reliabilitet och validitet studeras. Reliabilitet ska uttrycka 
noggrannhet, men utskriften blir alltid en tolkning av vad som sägs. Intervjuaren uppfattar 
informanternas svar utifrån inspelningskvaliteten. Några gånger kanske det är svårt att tolka 
när en mening slutar och en annan tar vid eller så misstolkas knappt hörbara ljud. Vid validitet 
mäts det som är tänkt, men en utskrift blir aldrig objektiv och det finns ingen sann 
omvandling från berättelse till skrift. Inspelningarna och transkriberingen raderas när arbetet 
är godkänt, ända till dess förvaras det oåtkomligt från andra personer.  

Bearbetning, tolkning och analys 
Bearbetningen av materialet har utgått från Rennstam och Wästerfors (2015) beskrivning av 
tre arbetssätt som är grundläggande vid samhällsvetenskapliga analyser. Insamlat data har 
sorterats och reducerats för att sedan kunna argumenteras i förhållande till syfte, 
forskningsfrågor och teoretisk utgångspunkt. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv och därför är fokus på förskollärarnas beskrivning av hur de konstruerar 
undervisning i förhållande till det samiska perspektivet. Svensson (2015) anser att teorin har 
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en avgörande roll för en studies resultat. I bearbetningen och analysen av materialet är teorin 
nödvändig för att se data som någonting. Teorin lyfter fram vissa aspekter medan andra hålls i 
bakgrunden. Först har studiens material sorterats. Enligt Rennstam och Wästerfors betyder det 
att analytikern sorterar data för att skapa ordning och överblick inför den kommande 
analysen. Analytikern blir förtrogen och bekant med data när det ska undersökas, läsas om, 
delas upp och ordnas. Analytikern sorterar och kommenterar det insamlade materialet 
beroende på den teoretiska utgångspunkten och tidigare forskning. Återkommande svar från 
informanterna betyder inte att analytikern behöver skildra de vanligast förekommande svaren 
utan kan välja att visa ovanliga svar som bryter mönstret. Allteftersom växer mönster i 
materialet fram och en ordning med struktur och kategorier kan skapas. Kategorier skapas av 
analytikern som kan dela in materialet i underrubriker (Rennstam och Wästerfors, 2015). Data 
har sorterats utifrån syfte, frågeställningar och det socialkonstruktionistiska perspektivet för 
att belysa förskollärarnas beskrivningar av hur de konstruerar undervisning i förhållande till 
det samiska perspektivet. Enligt Svensson kan inte teorier förklara allt, utan de utgår alltid 
från vissa perspektiv. Vilken teori som är lämplig att använda beror på studiens syfte. Teorier 
består av perspektiv, begrepp och frågor eller potentiella problemställningar. Faktorerna 
behövs för att studera samhället genom ett och samma fokus. Perspektivet sätter ramarna för 
vad som kan och bör studeras. Beroende på teori är vissa begrepp mer relevanta än andra 
eftersom de hjälper till vid sortering och kategorisering av insamlat material (Svensson, 
2015).  
 
Steg två i Rennstam och Wästerfors (2015) metod är att reducera empiri. Enligt Rennstam och 
Wästerfors kan resultatet inte visa allt utan materialet måste sållas och beskäras för att visa 
vad analytikern helst vill uppmärksamma. Reduceringen sammankopplas med teorin och den 
tidigare forskningen studien riktar sig mot eftersom kategorierna som skapas av materialet ska 
relateras till teori och forskning. Materialet har i reduceringsfasen färgkodats för att kunna se 
mönster i förskollärarnas svar i förhållande till frågeställningar, syfte samt det 
socialkonstruktionistiska perspektivet. Rennstam och Wästerfors hävdar att analytikern i 
reduceringsfasen ska visa upp en god representation av materialet. Det ska framkomma 
intressanta inslag som stimulerar analytikerns engagemang och argument som problematiserar 
tesen. När analytikern valt ut delar och generella kategorier konstruerats är övergången till 
argumentationen nära. Rennstam och Wästerfors beskriver argumentation som att analysen 
ska leda till ett eget inlägg till redan existerande teorier och tidigare forskning. Analytikern 
måste använda teoretiska begrepp för att kunna övertyga genom resonemang och påståenden. 
Argumentera innebär att skapa självständighet, att utmana teorier och studier som det referats 
till. Analytikern ska argumentera med hjälp av materialet istället för att endast redovisa det, 
annars finns ingen mening med att samla in material från första början (Rennstam och 
Wästerfors, 2015). 
  
Det insamlade materialet har kategoriserats utifrån syfte, frågeställningar och det 
socialkonstruktionistiska perspektivet. För att ny kunskap ska framkomma måste materialet 
ses ur en viss teoretisk synvinkel som följer med under hela analysarbetet (Rennstam och 
Wästerfors, 2015). Fem kategorier har kunnat urskiljas i informanternas svar utifrån deras 
beskrivningar av hur de konstruerar undervisning med ett samiskt perspektiv. Kategorierna är;  
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förskollärarnas konstruktioner av undervisning ur ett samiskt perspektiv, berättelsernas roll i 
konstruktionen av undervisning ur ett samiskt perspektiv, miljöns roll i konstruktionen av 
undervisning ur ett samiskt perspektiv, förena läroplanens mål med undervisning ur ett 
samiskt perspektiv och vikten av det samiska perspektivet i konstruktionen av undervisning.  
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Resultat 
I avsnittet redovisas resultatet. Följande kategorier som kommer att presenteras är 
förskollärarnas konstruktioner av undervisning ur ett samiskt perspektiv, berättelsernas roll i 
konstruktionen av undervisning ur ett samiskt perspektiv, miljöns roll i konstruktionen av 
undervisning ur ett samiskt perspektiv, förena läroplanens mål med undervisning ur ett 
samiskt perspektiv och vikten av det samiska perspektivet i konstruktionen av undervisning.  

Förskollärarnas konstruktioner av undervisning ur ett samiskt perspektiv 
Förskollärarnas beskriver att de konstruerar undervisning ur ett samiskt perspektiv genom att 
de använder traditionell samisk kunskap och traditionella samiska metoder i förskolan. Det 
samiska perspektivet i undervisning konstrueras genom att applicera kunskap och traditioner 
man lärt sig av äldre släktingar i förskolans verksamhet. 
 

Man kan ta med sig det samiska perspektivet överallt, applicera det på allt. När man 
tänker på hur det var förr i tiden, hur mormor och morfar gjorde, kan man lyfta in det i 
förskolans värld. Då kan man exempelvis tänka på hur vi städar efter oss och uppför oss 
i naturen.  

 
Citatet visar att förskollärarna uppfattar att det samiska perspektivet i undervisning innebär 
bland annat att diskutera med barnen hur man lämnar naturen efter sig, men även hur man gör 
inomhus i förskolan. Traditionellt sett har samer alltid städat en plats noggrant för att inte 
lämna spår efter sig. Naturen ska se ut som den gjorde när man kom till platsen. Undervisning 
ur ett samiskt perspektiv kan konstrueras genom att lyfta samisk kunskap och tankesätt i 
vardagen. Enligt förskollärarna kan även tankesättet om att städa efter sig i naturen tas i 
beaktande i förskolan, barn kan undervisas om att städa efter sig för det hör till traditionen. 
 

Varför det blir vissa teman beror på att vi bor här och har vår samiska kultur. Alla barn 
har till exempel erfarenhet av björken, alla känner till björken. Vi väljer teman som 
ligger nära barnens erfarenheter och kultur.  

 
Förskollärarnas beskrivningar visar att undervisningen ska utgå från barnens erfarenheter.  
Undervisning ur ett samiskt perspektiv konstrueras genom att arbeta med teman och 
undervisningsverktyg som är välkända för barnen som till exempelvis kåtan, renen och 
naturen. Enligt förskollärarna är kåtan ett bra tema och undervisningsverktyg eftersom det 
varit många samers traditionella boplats förut.  
 

En kåta är ett jättebra tema. När man går in i en kåta och samlas tillsammans med 
barnen finns det en massa regler. Man kan diskutera om man ska kliva över köksdelen. 
Vad finns där? Ska man hoppa över elden? Hur tar man in ved i en kåta? Stammen ska 
peka inåt när man bär in ved. Vi har haft kåta-tema. Det är jättebra att undervisa om allt 
möjligt i kåtan. Allt har ju ett system i kåtan. 

 
Citatet visar att förskollärarna konstruerar undervisning om regler som gäller i kåtan, men 
också annan traditionell kunskap som hör till kåtan. Barn kan även undervisas om begrepp 
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och hur man uppför sig i en kåta. Undervisning kan även konstrueras utifrån traditionell 
matkultur. Renen kan användas som ett tema och undervisningsverktyg.  
 

Vi använde renen i undervisningen. Många barn har ju inte kokat klövar eller huvuden. 
Det hör till samisk tradition att ta till vara på hela renen. Vissa barn kunde knappt förstå 
att man kan äta huvudet. Med undervisningen ville vi lyfta vad ett huvud är. Att det är 
mat. Ska man slänga mat? Det är också undervisning.  

 
Förskollärares beskrivningar visar att de konstruerar undervisning ur ett samiskt perspektiv 
genom att lära barn hur renens olika delar ska tas till vara enligt samisk tradition och kunskap. 
I undervisningen får barnen själva tillreda olika delar för att lära sig mattraditioner. Enligt 
förskollärarna anses det vara betydelsefullt för barnen att själva kunna uppleva, känna på 
föremål och tillverka eller tillreda saker. På så sätt får barnen erfarenheter av bland annat 
traditionell samisk matlagning. Förskollärarna konstruerar undervisning med hjälp av naturen 
som ett tema och undervisningsverktyg när det gäller traditionell kunskap.  
 

När man går ut finns naturen som ett tema och undervisningsverktyg. Vi hade snötema 
på förskolan. På vintern är det ju snö och då kan man undervisa barnen om snö. Man 
kan lyfta olika begrepp för snö och dess förhållanden genom att prata och själv uppleva 
den.  

 
Undervisning kan konstrueras genom att lära barn om snöförhållanden, snöns konsistens och 
olika begrepp som används för att beskriva snön. Att muntligt kunna beskriva 
snöförhållanden hör till traditionell samisk kunskap. Förskollärare lyfter naturens roll som 
verktyg i konstruktionen av undervisning ur ett samiskt perspektiv. Enligt förskollärarna är 
mycket av den traditionella samiska kunskapen knuten till naturen och dess förhållanden 
under olika årstider. 
 

Berättelsernas roll i konstruktionen av undervisning ur ett samiskt perspektiv 
Förskollärarna beskriver att undervisning ur ett samiskt perspektiv kan konstrueras genom att 
använda berättelser. Berättelser tillhör det samiska perspektivet på undervisning och de 
fungerar som redskap i undervisningsprocesser.  
 

Men ibland använder jag berättelser i undervisningen. Jag tar ett exempel. 
Vi skulle undervisa om en samisk demokratisk beslutsmetod, samråd. Vi skulle ha 
samråd tillsammans med skolan den 6 februari. Men först skulle vi undervisa barnen 
om vad samråd är. Då arbetade vi med berättelser och teater. 

 
En förskollärare beskriver hur de konstruerar undervisning om samråd. Samråd är ett 
demokratiskt beslutsfattande i traditionell samisk kunskap. Med en berättelse introducerades 
barnen för en älg som var irriterad på att någon badat i älgens kallkälla där djuret hämtade 
vatten. Barnen fick illustrera berättelsen med leksaker och tillsammans fick de komma 
överens om hur man skulle lösa situationen. Leken utvecklades till en teater som barnen fick 
arbeta med i flera veckor.  
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Det blev till slut så att djuren i berättelsen samlades eftersom björnen ville ha samråd. 
Då tog vi på förskolan det ett steg längre och beslutade att vi också skulle ha samråd. 
Älgens ärende var ju att man inte får bada i hans källa. Men vad skulle vi på förskolan 
samråda om? När barnen hade lekt och arbetat i flera veckor med berättelsen så 
beslutade de vad de ville ha samråd om. De hade lärt sig genom undervisning och lek 
vad samråd betyder. Barnen beslutade att de vill ta upp en sak i samrådet med skolan. 

 
Undervisning om samråd konstruerades med en berättelse. I berättelser finns traditionell 
samisk kunskap om natur och kultur invävd. Enligt förskollärarna kan traditionell kunskap 
och traditionella metoder läras ut i undervisningsprocesser där bland annat berättelser, lek och 
teater ingår.  
 

Miljöns roll i konstruktionen av undervisning ur ett samiskt perspektiv  
Förskollärarnas beskrivningar av hur de konstruerar undervisning visar att miljön har 
betydelse. I undervisning kan barnens omgivning och kultur användas. Förskollärare 
konstruerar rummen i förskolan så att de har samhörighet med naturen och den samiska 
kulturen. Barnen ska kunna undervisas och leka i bland annat kåtor och båtar.  
 

När min son gick här hade vi en båt inomhus. Då gick det många barn här som brukade 
fiska på sommaren och hösten. Men min son hade aldrig varit med på fisketur med 
familjen. Och så åkte vi på fisketur och han var kring 5-6 år. Jag tittade på hur han 
arbetade. Han visste precis hur han ska bete sig i en båt, hur årorna ska vara och hur 
man ska lägga nät. Jag pratade med min familj om var han lärt sig det. För jag visste att 
han aldrig varit med i en båt, han hade aldrig varit med på fisketur och ändå visste han 
så mycket och arbetade som man ska. Men när vi skulle ta fisken från näten kunde han 
inte det eftersom han inte hade lekt det.  

 
Citatet beskriver en förskollärares syn på hur miljön kan användas i undervisning ur ett 
samiskt perspektiv. Inomhusmiljön i förskolan har försetts med en båt för att barnen ska 
kunna leka naturlekar samtidigt som de bland annat kan undervisas om nätfiske som är en 
traditionell samisk fångstmetod.  
 

Efter händelsen gjorde jag en analys där jag kom fram till att sonen lärt sig så mycket 
om hur uppför sig i en båt. Om båten inte hade funnits på förskolan och barnen inte 
hade lekt i båten så hade han inte kunnat det. Men nu visste han hur man beter sig i en 
båt tack vare förskolemiljön.  

 
Citatet visar att miljön i förskolan har betydelse för barnets lärande. Om förskollärarna inte 
konstruerar en miljö med traditionella föremål riskerar barnen att gå miste om traditionell 
samisk kunskap. Förskolläraren beskriver att barnet lärt sig genom lek med kompisar som har 
erfarenheter av att lägga nät. Detta lärande blev möjligt när det fanns en båt i förskolans miljö. 
Undervisning kan konstrueras med hjälp av traditionella föremål och redskap i miljön för att 
barn ska få möjlighet att lära sig traditionella samiska sysslor.   
 

Det är inte bara människor som lär varandra, utan jag använder mig också mycket av 
miljön i undervisningen. Rummen, traditionella föremål, leksaker och leken... 
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Citatet visar att förskollärarna konstruerar undervisning med hjälp av miljön. Det samiska 
perspektivet på undervisning kan naturligt lyftas in i inomhusmiljön med både traditionella 
och moderna föremål. Material på samiska som böcker, musik och pussel nämns som viktiga 
verktyg i konstruktionen av undervisning. Men även samiskt hantverk kan stötta 
förskolläraren i konstruktionen av undervisning genom att de kan undervisa om hur de 
traditionellt använts i bland annat vardagssysslor. Förskollärarnas beskrivningar av 
konstruktionen av undervisning visar att den samiska kulturen har stor betydelse i miljön.  
 

Förena läroplanens mål med undervisning ur ett samiskt perspektiv  
Enligt de tre förskollärarna kan undervisning konstrueras utifrån ett samiskt perspektiv och 
förenas med läroplanens mål. Förskollärarna beskriver undervisningen genom att församiska 
läroplanens mål. Eftersom det saknas en särskild läroplan för den samiska förskolan menar 
förskollärarna att de måste sätta ett samiskt perspektiv på all undervisning, att de måste 
församiska läroplanens mål. 
 

Om man tar målen i läroplanen så kan man tänka hur man kan arbeta utifrån samiska 
metoder. Det är barnets rätt att få sin undervisning utifrån den samiska kulturen. Att det 
är utgångspunkten. Om man tänker att barnet har rätt att få det kan man tolka allt och 
sammanföra det med läroplanens mål. Då sätter jag ett samiskt perspektiv på 
undervisningen.  

 
Citatet visar att förskollärarna anser att läroplanens alla mål kan församiskas. Att församiska 
läroplanens mål betyder enligt förskollärarna att man kan konstruera undervisning ur ett 
samiskt perspektiv genom att ta utgångspunkt ur samisk kultur och samiska metoder vid 
planerandet av undervisning. Undervisning ur ett samiskt perspektiv som förenas med 
läroplanens mål kan konstrueras genom att undervisa på samiska eller översätta begrepp till 
samiska.  
 

Ibland kan det uppstå en rädsla för vad barnet förlorar om undervisningen i förskolan 
alltid utgår från ett samiskt perspektiv. Men om man tänker så här, dagens barn lär sig 
västvärldens tankesätt ändå. Det följer dem överallt. Man behöver inte vara rädd för att 
församiska läroplanen. Att man tittar på den med samiska ögon, att jag öppnar boken 
och läser, och det finns ju stöd i vissa avsnitt. Det står att minoritetsbarn ska få sitt 
språk och sin kultur. Det kan man hänvisa till, att det står ju här att jag ska göra så och 
därför kan jag också församiska läroplanen. 

 
Citatet visar att konstruktionen av undervisning ur ett samiskt perspektiv kan hämta ett visst 
stöd i läroplanen. Men många gånger måste förskollärare konstruera undervisning som berör 
ett målområde och själva sätta ett samiskt perspektiv på undervisningen. Enligt förskollärarna 
ska man inte vara rädd för att konstruera undervisning ur ett samiskt perspektiv och förena det 
med läroplanens mål eftersom barnen kommer lära sig majoritetssamhällets perspektiv ändå. 
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Vikten av det samiska perspektivet i konstruktionen av undervisning 
Förskollärarna beskriver vikten av det samiska perspektivet i undervisning i en samisk 
förskola. Används inte perspektivet är det ingen samisk förskola. Innehållet i samiska 
förskolor måste enligt förskollärarna ta utgångspunkt i den samiska kulturen för att det anses 
så pass viktigt att undervisa barn i ämnet. 
 

Det samiska perspektivet är ju det viktigaste. Att man utgår från sin kultur när man 
planerar undervisning. Att man tänker på att mitt jobb är att hela tiden lyfta och bära 
den samiska kulturen. Det är det viktigaste. Och när man genomför undervisningen ska 
man hela tiden tänka på att man har utgångspunkt i den samiska kulturen.  

 
Citatet visar att det samiska perspektivet i samiska förskolor väger tungt. Att undervisa ur ett 
samiskt perspektiv innebär att man hela tiden måste arbeta för att ge den samiska kulturen och 
språket till barnen. Undervisningen ska konstrueras så att barn får möjlighet att utvecklas i sin 
kultur och sitt språk genom ett särskilt innehåll, en särskild pedagogik och filosofi. 
 

Om du föreställer dig kåtastänger, så finns det ju tre stycken, viktiga och bärande 
stänger som ska bära upp en hel kåta. Man tillsätter fler stänger för att det ska bli 
stabilt. De viktigaste stängerna kan du ju själv fundera på vilka de är, språket är ju en 
viktig stång i kåtan. De två andra stängerna, vad kan det vara? Det beror på vilket 
område man bor i, vilka villkor som finns och vilka tankar förskolläraren har.  

 
Citatet visar att förskollärarna lyfter fram att språket är en av de viktigaste faktorerna i 
samiska förskolor. Enligt förskollärarna konstrueras undervisningen i samiska förskolor för 
att göra språket levande. Barn som inte har samiskan hemma får lära sig ett språk och inte 
bara enkla fraser. Övriga faktorer som konstruerar det samiska perspektivet är traditionella 
metoder och kunskaper samt det samiska tankesättet om hur man ska förhålla sig. Vad som 
anses betydelsefullt är upp till förskolläraren och de villkor man arbetar efter. Men det 
samiska perspektivet ska vara utgångspunkt i förskolan och vid konstruktionen av 
undervisning. 
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Diskussion 
Nedan följer ett avsnitt där metod och resultat diskuteras.  

Metoddiskussion 
Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. Metoden har kunnat svara på studiens 
frågeställningar, förskollärarna har beskrivit det samiska perspektivet och hur det används i 
undervisningen i samiska förskolor. Studiens genomförande har följt tidsåtgången som funnits 
till förfogande och alla moment i metodbeskrivningen har genomförts enligt planerat. 
Frågeställningarna anses besvarade utifrån data som samlats in och analyserats samt de 
resurser som fanns till godo för studien. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) får man 
i kvalitativa intervjuer fram material om ett visst fenomen. Då kontakten med förskollärarna 
varit god och intervjuerna varit långa och innehållsrika kan studiens frågeställningar anses 
besvarade utifrån den tid som fanns till förfogande. Studien hade kunnat kompletteras med 
observationer för att få en djupare förståelse för vikten av det samiska perspektivet i 
undervisningen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne hävdar att intervjuer som enda metod kan 
medföra att man tar för givet att informanten gör som denne säger. Observationer hade kunnat 
stärka bilden, men med tanke på tiden som var avsatt till studien och de långa avstånden till 
informanterna var det inte möjligt. Studien hade också kunnat stärkas med att intervjua fler 
förskollärare, men även här var tiden en bristfällig resurs. Det finns inte heller så många 
samiska förskollärare som har erfarenhet av att arbeta i samiska förskolor, känner till 
traditioner och behärskar det samiska språket att välja mellan. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) ger få intervjuer mer värdefull kunskap och tolkningarna kan bli intensivare. Tre 
förskollärares beskrivningar speglar deras individuella erfarenheter och varierande förståelse 
och arbetssätt. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att variationen kan vara stor i ett litet 
material eftersom samma fenomen kan tolkas relativt olika av informanterna. 
 
Intervjuerna genomfördes i olika miljöer. Både hemmiljö och offentlig miljö visade sig 
fungera bättre än att göra intervjun på informantens förskoleverksamhet. I de två förstnämnda 
miljöerna avbröts inte intervjuerna och bakgrunden var tyst till relativt tyst. I den sistnämnda 
miljön tappade informanten fokus när hon avbröts av kollegor som frågade om verksamhetens 
aktiviteter och planer för den dagen. Löfgren (2014) anser att platsen har betydelse för vad 
som framkommer i intervjuerna. Intervjuer ska göras i lugna miljöer där informanten känner 
att tiden finns för att svara. Men trots att en intervju avbröts anses informantens svar utförliga 
och tillförlitliga. Som intervjuare ska man våga be om lugn och ro för att informanten inte ska 
tappa fokus. När en informant hade svårt att svara bads denne att formulera sig utifrån hur 
hon förstod frågan för att inte påverka svaret. Backman et al. (2012) betonar att en nackdel i 
intervjuer kan vara att intervjuaren påverkar informanten. Genom att vara lugn och lyssna 
intresserat fick informanten svara utifrån hur hon förstod frågan och därmed blev 
informanternas svar detaljerat.   
 
Intervjuerna var en blandning av semistrukturerade med en ostrukturerad metod för att kunna 
ställa följdfrågor. Backman et al. (2012) hänvisar till att informanten i sådana intervjuer kan 
påverka samtalets riktning, vilket också skedde i intervjuerna. När informantens svar var på 
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väg mot ett visst håll strukturerades frågorna om och följdfrågor formulerades. Men de 
förbestämda frågorna var ett stöd under intervjuerna för att inte glida bort från själva syftet. 
Det var även bra att vara påläst med forskning innan själva intervjusituationerna. Det blev 
lättare att följa med i förskollärarnas svar och tankar när studiens bakgrund var formulerad. 
Att intervjuerna skedde på samiska föll sig naturligt eftersom det är lättare att kommunicera 
på modersmålet. Kvale och Brinkmann (2009) anser att kulturella faktorer kan påverka 
förhållandet mellan intervjuare och informant eftersom alla kulturer har sina normer för 
interaktion. Förståelsen för varandra kan bli djupare när den kulturella bakgrunden och 
modersmålet är gemensamt. Det som däremot tog tid var att översätta förskollärarnas svar vid 
transkribering, men fördelarna med att intervjua på samiska vägde mer än nackdelarna.  
 
Inspelning av intervjuerna har varit ett ovärderligt stöd. Intervjuare har kunnat fokusera på 
samtalet med informant och verkligen lyssna på vad denne har att uttrycka. Det hade varit 
svårt att anteckna samtidigt som intervjun pågick. Genom inspelningen finns hela samtalet 
konserverat och alla små detaljer är bevarade. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 
framhäver att informanten ska bes om samtycke för att spela in intervjun. Samtliga 
förskollärare gav sitt medgivande för att samtalet spelades in. De fick också ta del av 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) och har lovats fullständig konfidentialitet, 
vilket informanterna är väl införstådda med.  
 
Transkriberandet var tidskrävande. Ibland var det svårt att urskilja vad förskollärarna 
egentligen menade. Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar reliabilitet och validitet vid 
transkribering. Utskriften blir alltid en tolkning av vad informanterna säger och den kan aldrig 
bli objektiv eftersom det inte finns en sann omvandling från samtal till skrift. Muntliga 
berättelser konstrueras på olika sätt. Men det insamlade materialet har lyssnats på flera gånger 
för att försöka få med allt förskollärarna uttryckte för att skapa en rättvis utskrift. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter fördelarna med transkribering. Intervjuaren lär känna 
materialet samtidigt som analysen kan starta relativt tidigt. Transkriberingen har lett till att 
materialkännedomen varit god när sortering, reducering, kategorisering och argumentering 
påbörjats och genomförts. Analysmetoden har utgått från Rennstam och Wästerfors (2015) 
beskrivning av tre grundläggande sätt för att analysera samhällsvetenskaplig forskning; 
sortering, reducering och argumentering. Vid sorteringen av data söktes återkommande svar, 
men också oväntade svar, från informanterna för att skapa ordning och struktur. I 
reduceringen färgkodades materialet för att finna mönster. Utifrån syfte, frågeställningar och 
det socialkonstruktionistiska perspektivet skapades kategorier som sedan kunde analyseras i 
argumenteringsfasen. Analysmetoden har fungerat bra, men vissa gånger har det varit svårt att 
välja vad man ska lyfta fram eftersom informanterna hade så intressanta och berikande svar. 
Men precis som Rennstam och Wästerforts anser så kan man inte med allt material i en studie, 
utan det måste sållas för att inte bli för omfattande. 
 
Urvalet av tre förskollärare som skulle delta i studien grundade sig på erfarenhet av att arbeta 
i samiska förskolor, kännedom om samiska traditioner och behärskande av det samiska 
språket. Aspekterna var betydelsefulla för att få svar på studiens frågeställningar eftersom 
förskollärarna kunde beskriva hur de arbetat utifrån ett samiskt perspektiv i samiska förskolor. 
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009) betyder en studies generaliserbarhet hur tillförlitligt 
(reliabelt) och giltigt (valid) resultatet är. Resultatet kan antingen generaliseras till andra 
undersökningssituationer eller så kan det vara av lokalt intresse. Vid användning av intervjuer 
som metod kan generaliserbarheten diskuteras då informanterna kan vara få till antalet. Kvale 
och Brinkmann hävdar att kravet på att samhällsvetenskapen ska komma med generaliserbar 
kunskap bygger på synen att all vetenskaplig kunskap ska vara giltig för alla människor, tider 
och platser. Men då studien riktar sig mot samiska förskollärare som har erfarenhet av att 
jobba i samiska förskoleverksamheter kan inte resultatet generaliseras till svenska 
förskoleverksamheter.  

Resultatdiskussion 
En diskussion om studiens resultat i förhållande till syfte och frågeställningar presenteras i 
avsnittet. Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare konstruerar undervisning utifrån ett 
samiskt perspektiv i samiska förskolor. Frågeställningarna som studien utgår från är hur det 
samiska perspektivet framträder i förskollärarnas konstruktioner av undervisning samt hur 
förskollärare beskriver vikten av det samiska perspektivet i planerandet av undervisning. 
Studiens resultat diskuteras även utifrån socialkonstruktionismen och tidigare forskning som 
bearbetats i bakgrunden. Resultatet diskuteras utifrån de fem kategorier som kunnat urskiljas. 

Förskollärarnas konstruktioner av undervisning ur ett samiskt perspektiv 
Resultatet visar att förskollärarna konstruerar undervisning utifrån ett samiskt perspektiv 
genom tre olika metoder. Dessa metoder är förskollärarnas beskrivningar av hur de 
konstruerar undervisning utifrån ett samiskt perspektiv genom att applicera traditionell 
kunskap i förskolans verksamhet, förskollärarnas konstruktion av undervisning ur ett samiskt 
perspektiv genom att transformera och använda kunskapen man lärt sig av äldre släktingar 
och applicera det i undervisningen samt förskollärarnas konstruktion av undervisning ur ett 
samiskt perspektiv genom att använda barns erfarenheter i olika temaarbeten. Nedan följer ett 
avsnitt som diskuterar dessa metoder. 
 
Förskollärarna beskriver att de konstruerar undervisning utifrån ett samiskt perspektiv genom 
att applicera traditionell kunskap i förskolans verksamhet. Traditionell samisk kunskap 
betyder bland annat traditionella arbetsmetoder och sysslor, användningen av traditionella 
redskap, tankesätt och vikten av att utveckla självständighet. Kuhmunen och Sarri (2017) 
hävdar att transformera betyder att traditionell kunskap förvandlas eller omformas för att 
passa in i förskolan. Traditionella samiska bruksföremål kan transformeras för att exempelvis 
användas i lek och traditionell samisk barnuppfostran kan omvandlas till pedagogik som 
används i samiska förskolor (Kuhmunen och Sarri, 2017). Resultatet visar att förskollärarna 
konstruerar undervisning ur ett samiskt perspektiv genom att transformera och använda 
kunskapen man lärt sig av äldre släktingar och applicera det i förskolans kontext för att 
undervisa barn. Traditionell kunskap är vardagskunskap som få gånger presenterats skriftligt, 
hävdar Balto (1997). Äldre personers tankesätt och kunskaper kan transformeras och 
användas i nya situationer. De kan även förenas med dagens kunskap om människan och 
miljön (Balto, 1997). Det samiska perspektivet innebär därmed att transformera traditionella 
sysslor, metoder och tankesätt i verksamheten för att konstruera en undervisning utifrån ett 
samiskt perspektiv. 
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Förskollärarna konstruerar undervisning ur ett samiskt perspektiv genom att använda barns 
erfarenheter i olika temaarbeten. Erfarenheterna utgår från barnens samiska bakgrund. Sara 
(2003) anser att det är det vanligt att barn i samiska förskolor undervisas i olika traditionella 
sysslor som slakt, nätfiske och ripsnarning. Aktiviteterna är vanliga och konkreta sätt att 
undervisa på. Men enligt Sara är inte endast konkreta sysslor traditionell kunskap, utan 
undervisningen ska varieras eftersom undervisning traditionellt sett inte bara skett i praktiskt 
arbete, utan även i samtal och berättelser. Resultatet visar att förskollärarna konstruerar 
undervisning med hjälp av teman och undervisningsverktyg som exempelvis kåtan, renen och 
snön. Enligt samisk traditionell kunskap och pedagogik sker lärande i sociala miljöer i nära 
förbindelse till naturen (Balto och Kuhmunen, 2014). Undervisning i naturen eller kunskap 
som är förknippad till naturen är därför vanligt i samiska förskolor. Resultatet visar att 
förskollärarna konstruerar undervisning ur ett samiskt perspektiv genom att bland annat 
undervisa barn om snöförhållanden. Sara (2003) hävdar att undervisning ska stärka barnens 
kunskap och förankring till naturen. Förskollärare kan exempelvis transformera det samiska 
tankesättet om hur man ska lämna naturen efter sig för att stärka barnens förankring till den. 

Berättelsernas roll i konstruktionen av undervisning ur ett samiskt perspektiv 
Resultatet visar att förskollärare konstruerar undervisning ur ett samiskt perspektiv genom att 
använda berättelser. Berättelser kan fungera som verktyg i undervisningsprocesser där barn 
lär sig traditionell samisk kunskap om natur och kultur. Berättelser har en stor roll i samisk 
undervisning och dess vikt lyfts av bland annat Kuokkanen (2000), Balto och Kuhmunen 
(2014), Nergård (2006) samt Balto (1997). Berättelser grundar sig på samers egna upplevelser 
och av berättelser kan barn lära sig goda och dåliga exempel som bidrar till diskussioner och 
reflektioner. Utifrån berättelsernas roll som undervisningsverktyg kan paralleller till 
socialkonstruktionismens sedimentering av erfarenheter dras. Berger och Luckmann (1966) 
hävdar att människors erfarenheter sedimenteras genom berättelser som överförs mellan 
generationer via språket. Dessa erfarenheter fungerar som en kunskapsbank för människor 
som själva inte upplevt fenomenen, men som kan lära sig och dra nytta av dem. I samiskt 
lärande anses äldre människors erfarenheter och kunskaper som viktiga och värda att bevara. 
Enligt Balto (1997) företräder berättelser samers kollektiva arv som överför kulturella 
traditioner mellan generationer. Resultatet visar att berättelser kan transformeras in i 
förskolans värld och förskollärare kan med hjälp av dem undervisa barn om exempelvis 
samråd som fungerar som ett demokratiskt beslutsfattande i traditionell samisk kunskap. 
Genom att blanda berättelser med exempelvis lek och teater kan förskollärare konstruera 
undervisning ur ett samiskt perspektiv.  

Miljöns roll i konstruktionen av undervisning ur ett samiskt perspektiv  
Resultatet visar att miljön har en viktig roll när förskollärare ska konstruera undervisning 
utifrån ett samiskt perspektiv. Förskollärare konstruerar miljön medvetet utifrån det samiska 
perspektivet genom att placera traditionella och moderna samiska föremål i rummen för att 
använda dem i undervisningen. Föremål som båtar och kåtor används i både lek och som 
undervisningsverktyg för att ge barn möjlighet att utveckla kunskap om traditioner, 
användningsområden, regler, tankesätt och begrepp som hör till. Balto och Johansson (2007) 
anser att det inte är fel att använda artefakter i arbete med kulturer. Men barnens förståelse för 
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föremålens bakgrund måste fördjupas, annars riskerar kulturen reduceras till saker utan 
djupare mening. Det är något som även Balto (2008) understryker, att symboler som används 
i undervisning ska skapa en känslomässig betydelse, att de ska ha en mening. Därför är det av 
vikt att förskollärare undervisar om föremålens funktion och bakomliggande tankesätt. 
Resultatet visar att miljön konstrueras för att barnen ska uppmärksamma och leka med de 
samiska föremålen för att upptäcka deras funktion och historia. Kuhmunen och Sarri (2017) 
framhäver tillgängligt material kan leda till att barn arbetar med traditionella aktiviteter, men 
också använder dem på ett nytt sätt i exempelvis lek. I resultatet tas ett exempel upp som visar 
hur ett barn lärt sig hur man ska uppföra sig i en båt och hur man ska lägga nät, trots att barnet 
aldrig varit i en båt. Barnet har utvecklat kunskaperna i undervisningsprocesser, men även i 
samspelet med den sociala miljön. Att använda traditionella föremål i konstruktionen av 
undervisning och undervisa på samiska stärker barnens möjlighet att utveckla förståelse för 
sin bakgrund, kultur och sitt språk. Enligt Berger och Luckmann (1966) utvecklas barn i 
samspelet med den naturliga miljön, men också med den kulturella och sociala miljön. 
Genom att förskolläraren undervisar på samiska socialiseras barnet in i kulturen. Berger och 
Luckmann hävdar att socialkonstruktionister anser att varje samhälle har kunskap som de 
värderar högt, och genom att barnen får ta del av och lära sig språket utvecklas förståelsen för 
traditionell kunskap och samiskt tankesätt.   

Förena läroplanens mål med undervisning ur ett samiskt perspektiv  
Förskollärarnas beskrivningar visar att de konstruerar undervisning ur ett samiskt perspektiv 
som går att förena med läroplanens mål. Förskollärarna beskriver det som att församiska 
läroplanens mål eftersom det inte finns en särskild läroplan för den samiska förskolan. Balto 
och Johansson (2007) framhåller att lärare har utmaningar när det gäller att bygga upp det 
samiska i skolan eftersom majoritetssamhällets kultur är dominerande rent generellt. 
Kuhmunen och Sarri (2017) hävdar i sin tur att förskollärare får för stort ansvar att forma 
verksamheten då det saknas styrdokument och program för samisk pedagogik. Det kan leda 
till att förskoleverksamheten utformas efter enskildas kulturförståelse, istället efterlyser 
Kuhmunen och Sarri gemensamma styrdokument som skulle fungera som stöd och styrning 
för den samiska förskolan. Resultatet visar att när ett mål ur läroplanen församiskas tas 
utgångspunkten ur den samiska kulturen. Men undervisning ur ett samiskt perspektiv som 
integreras med läroplanens mål kan även konstrueras genom att undervisningen sker på 
samiska. Jernström och Johansson (1997) lyfter vikten av att knyta förskoleverksamheten till 
barns kulturella bakgrund. Det är dock svårt enligt Jernström och Johansson att beskriva hur 
det kan göras konkret, och därför måste lärare själva skapa sina tillvägagångssätt och 
undervisningsmetoder. Det finns ofta inga färdiga mallar att arbete efter, utan man måste utgå 
från samhällets resurser (Jernström och Johansson, 1997). Det saknas styrdokument och andra 
program för att förena undervisning ur ett samiskt perspektiv med läroplanens mål och det 
innebär att förskollärare i samiska förskolor får ta stort ansvar och vara medvetna om hur de 
vill arbeta med läroplanens mål samtidigt som de undervisar om samisk kultur och språk. 

Vikten av det samiska perspektivet i konstruktionen av undervisning 
Förskollärarna beskriver att det samiska perspektivet är viktigt när de planerar och konstruerar 
undervisning och utan ett samiskt perspektiv finns ingen samisk förskola. Kuhmunen och 
Sarri (2017) fastställer att det samiska ska vara normen i samiska förskolor. Resultatet visar 
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att förskollärarna beskriver att det samiska perspektivet anses så betydelsefullt att 
utgångspunkten i undervisningen alltid ska utgå från det samiska perspektivet med ett samiskt 
tankesätt. Balto och Kuhmunen (2014) anser att traditionella samiska tankesätt kring lärande 
och dess villkor formar den samiska pedagogiken som ska fungera som kunskapsbas i 
samiska förskolor. Det räcker inte bara med att tillföra det samiska språket och arbeta utifrån 
målen i läroplanen i en samisk förskola, utan man måste tänka helhetligt och forma hela 
verksamheten utifrån ett samiskt perspektiv och tankesätt (Balto och Kuhmunen, 2014). Men 
det kan vara svårt att göra i praktiken då det saknas en samisk läroplan, styrdokument och 
annat som reglerar den samiska förskoleverksamheten. Det är endast Skolförordningen 
(2011:185) som fastslår att samisk undervisning har samiska inslag och undervisning i 
samiska. Det kan därmed bli komplicerat att definiera vad ett samiskt perspektiv innebär i 
realiteten och hur man ska arbeta med det när det saknas förklaringar. Men det finns det en 
samlad syn om att det samiska perspektivet är mer än bara språket och att kulturen innehåller 
fler dimensioner. Jernström och Johansson (1997) anser att kultur inte bara ska definieras av 
ett gemensamt språk, utan det kan också vara gemensamma beteendemönster, värderingar och 
föreställningar som representerar ett helt folks sätt att leva. Resultatet visar samtidigt att det är 
av yttersta vikt att bevara samiskan för kommande generationer och i språkbevarandet har 
förskolan en viktig roll. Unicef Sverige (2009) fastslår i FN:s konvention om barnets 
rättigheter att barn som tillhör en ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk och sin kultur. 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt Språklagen (2009:600) 
lyfter det allmännas särskilda ansvar att utveckla minoritetbarns kulturella identitet och 
användning av minoritetsspråket. Det krävs en medvetenhet och vilja från förskollärare att 
stärka det samiska perspektivet i förskolan. Jernström och Johansson (1997) anser att lärare 
medvetet måste se kulturen som en resurs för att kunna använda den i verksamheten. Det 
behövs ett kollektivt engagemang och tid att utbyta tankar och idéer om hur man ska jobba 
med ett samiskt perspektiv. Sara (2003) hävdar att samiska inslag blir mer prioriterade om fler 
lärare är intresserade. Undervisningskulturen påverkas av ett samstämmigt arbetslag och det 
blir lättare att välja ut vilka aspekter i traditionell kunskap man ska undervisa om. Det finns 
visst stöd i läroplanen för att arbeta med det samiska perspektivet beroende på hur man tolkar 
formuleringarna. Lpfö 98 (Skolverket, 2016) betonar bland annat att förskolan ska sträva efter 
att barn som inte har svenska som modersmål ska utveckla en kulturell identitet och utveckla 
förmågan att kommunicera på sitt modersmål. Förskolan ska även utveckla barns eget 
kulturskapande och överföra ett kulturarv med värden, traditioner, historia, språk och 
kunskaper (Skolverket, 2016). I och med att Lpfö 18 (Skolverket, 2018c) tas i bruk ska 
förskolan stödja samiska barns utveckling av kultur och språk. Varje barn ska ges 
förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att förskollärare konstruerar undervisning ur ett samiskt 
perspektiv genom att applicera traditionell kunskap i förskolans verksamhet. Med traditionell 
samisk kunskap menas traditionella arbetsmetoder och sysslor, användningen av traditionella 
redskap, tankesätt och vikten av att utveckla självständighet. Undervisning ur ett samiskt 
perspektiv konstrueras genom temaarbete där barns erfarenheter får komma i fokus, via 
berättelser där barnen lär sig traditionell samisk kunskap om natur och kultur samt genom att 
använda miljön i konstruktionen av undervisning. I miljön placeras traditionella och moderna 
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samiska föremål för att ge barn möjlighet att utveckla kunskap om bland annat samiska 
traditioner och användningsområden. Det går att förena läroplanens mål med det samiska 
perspektivet genom att ha utgångspunkt ur den samiska kulturen eller undervisa på samiska. 
Men till det krävs en ansvarsfull förskollärare som på egen hand får forma mycket av det 
samiska perspektivet i konstruktionen av undervisning. Vikten av det samiska perspektivet i 
konstruktionen av undervisning är mycket betydelsefull och resultatet visar att förskollärarna 
anser att utan ett samiskt perspektiv finns det ingen samisk förskola. Det saknas än dock 
styrdokument för den samiska förskolan som förskollärare kan arbeta efter, men ett visst stöd 
går att hämta i lagar, förordningar, Lpfö 98 och Lpfö 18. 

Implikationer för yrkesuppdraget 
Det saknas en specifik läroplan och styrdokument för den samiska förskoleverksamheten. 
Trots det betonar lagar det allmännas särskilda ansvar att främja samiska barns kulturella 
identitet och språkanvändning. Avsaknaden av riktlinjer för att arbeta utifrån ett samiskt 
perspektiv innebär att förskollärare får ett stort ansvar att forma en verksamhet och konstruera 
undervisning som utgår från den samiska kulturen. Konsekvensen kan därmed bli att 
undervisning utifrån ett samiskt perspektiv kan bli väldigt olik i de fem samiska 
förskoleverksamheterna. Då individer i ett arbetslag har olika bakgrunder och kulturella 
förståelser måste arbetslaget ha en gemensam syn på hur man ska utgå från det samiska 
perspektivet vid konstruktionen av undervisning i förskolan. Men det krävs även stöd av 
förskolechef och huvudman för vidareutbildning och kompetenshöjning. Förskollärare ska ha 
möjlighet att få utbildning i hur man ska stärka barns rätt att utveckla sin identitet, kultur och 
språk i samiska förskoleverksamheter genom undervisning. 

Förslag till fortsatt forskning 
Riktlinjer och styrdokument för hur förskollärare ska konstruera undervisning utifrån ett 
samiskt perspektiv i samiska förskolor lyser med sin frånvaro. Det vore därför intressant att 
undersöka hur förskolechefer stödjer och skapar förutsättningar för förskollärare att arbeta 
utifrån ett samiskt perspektiv. Får förskollärare stöd för kompetensutveckling eller faller det 
mellan stolarna? 	
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Jag heter Stina Blind och läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska 
universitet. Jag skriver mitt examensarbete om hur förskollärare beskriver det samiska 
perspektivet på undervisningen i samiska förskolor. Syftet med studien är att undersöka hur 
förskollärare beskriver det samiska perspektivet och hur det används i undervisningen i 
samiska förskolor. Jag är intresserad av att intervjua dig för att få veta vad ett samiskt 
perspektiv innebär för dig och hur du ser vikten av det i undervisningen. 
 
Jag vill spela in intervjuerna för att kunna koncentrera mig på samtalet med dig. Materialet 
behandlas konfidentiellt vilket innebär att uppgifter om dig inte ska spridas till obehöriga. 
Undersökningen följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att din 
identitet inte kommer att presenteras för någon, dina uppgifter lämnas inte ut och det 
insamlade materialet ska bara användas i mitt examensarbete. När examensarbetet är godkänt 
kommer råmaterialet att raderas. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 
Examensarbetet publiceras på hemsidan Diva när det är godkänt. 
 
Tack på förhand! 
Stina Blind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namn, datum och ort. 
 
	
	
	
	
	



	

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Undervisning 

• Hur beskriver du undervisning? 
• Hur ser du på undervisningsuppdraget i förskolan?  
• Vad ser du för möjligheter respektive svårigheter med undervisning? 
• Hur använder du dig av miljön i din undervisning? 

 
Samiskt perspektiv 

• Vad innebär det samiska perspektivet för dig? 
• Hur kan man konkret arbeta med det samiska perspektivet i undervisning? 
• Hur jobbar du med det samiska perspektivet utifrån läroplanens mål? 
• Hur beskriver du vikten av det samiska perspektivet när du planerar och genomför 

undervisning?  
• Hur påverkar det samiska perspektivet miljön i förskolan?  
• Vad ser du för möjligheter respektive svårigheter med att arbeta utifrån det samiska 

perspektivet?  
	
	


