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Abstrakt 
Detta arbete bygger på intervjuer av sju stycken pedagoger som arbetar på förskolor där det 

finns samiska barn. Jag har utfört en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade 

intervjuer med subjektiva urval och det artade sig även till att bli snöbollsurval. Efter att jag 

nu har läst litteratur och intervjuat så kan jag sammanfattningsvis konstatera att 

pedagogerna vill lära de samiska barnen om deras kultur. Men på grund av pedagogernas 

bristande kunskaper om den samiska kulturen så anser de att det är svårt att överföra det 

samiska kulturarvet vidare till de samiska barnen på förskolan. De arbetar utefter de 

förutsättningar de har att överföra kulturarvet till samiska barn i förskolorna. Det går mot 

ljusare tider vad gäller den samiska kulturen i förskolan. Från att den i alla tider har fått 

underkastas det svenska levnadsättet till att idag försöka bevara den.  

 

 

Nyckelord: Samiskt, minoritet, kulturskapande, förskola, läroplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 
 

Abstrakt ...................................................................................................................................... ii 

Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Bakgrund .................................................................................................................................... 2 

Samernas utbildning i backspegeln .................................................................................... 2 

Minoritetsfolkens språk och kultur i Sverige och dess elementära del för 

minoritetsfolkens lärande ................................................................................................... 3 

Kulturarv och identitet ....................................................................................................... 4 

Pedagogers uppfattningar om att arbeta med minoritetsfolkens kulturarv – 

Förutsättningar och hinder ................................................................................................. 6 

Flerkulturella möten och arbetsmetoder ............................................................................. 8 

Forskning och kompetensutveckling om mångkultur i lärarutbildningar – av vikt för 

framtiden ............................................................................................................................ 9 

Teorianknytning ............................................................................................................... 11 

Syfte ......................................................................................................................................... 13 

Metod ....................................................................................................................................... 13 

Metodval ........................................................................................................................... 13 

Metodval – intervjuer ....................................................................................................... 13 

Intervjuerna ...................................................................................................................... 14 

Analyser och tolkningar av intervjuerna .......................................................................... 15 

Metodval – Miljö observationer ....................................................................................... 16 

Resultatdelens struktur ..................................................................................................... 16 

Litteraturstudie ................................................................................................................. 16 

Etiska överväganden......................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ............................................................................................................... 17 

Resultat ..................................................................................................................................... 19 

Pedagogernas olika förutsättningar .................................................................................. 19 

Resultat av intervjuerna och observationerna .................................................................. 19 

Diskussion ................................................................................................................................ 25 

Förslag till vidare forskning ............................................................................................. 28 

Referenser ................................................................................................................................. 29 

Bilagor ...................................................................................................................................... 32 

Bilaga 1 - Missiv .............................................................................................................. 32 

Bilaga 2 - Intervjufrågor ................................................................................................... 33 



1 

 

Inledning 
Vanliga sju till fyra arbeten som flera människor i Sverige har är en väldigt olik vardag mot 

för hur renskötande samer lever. De renskötande samernas liv styrs av väder, vind och vart 

renen befinner sig. Renskötare får se från dag till dag vad som ska göras och vad som måste 

göras. Samerna är ett naturfolk och deras liv styrs av naturen där renen står i centrum för 

hela den samiska kulturen och året delas in i åtta årstider. De åtta årstiderna symboliserar 

livet med renen. Från fjällens sommarviste flyttar samerna sina renar till vinterbetet mot 

inlandet eller kusten. Renarnas olika behov under året styr flytten. Det är under dessa 

vandringar som samerna upplever de åtta olika årstiderna: vårvinter, vår, vårsommar, 

sommar, höstsommar, höst, höstvinter och vinter. Det finns samebyar i Sverige som antingen 

stannar kvar till fjälls året runt eller har sitt viste i skogen. Då flyttar renskötarna renhjorden 

efter tillgång på föda eller när det är dags för kalvning Manker (1963).  

 

Som barn är det viktigt att få en stark grund att stå på i början av sitt liv där man börjar 

forma sin egen identitet. Barnet är beroende av sin omgivning och människorna som 

befinner sig runt i kring Lillemyr (2002).  Men då kan man tänka sig hur det blir för de barn 

som växt upp i en annan kultur än den svenska. De står med ena foten i kulturen som de 

växt upp med och denna är inte lik någonting annat, och så har de den andra foten i den 

svenska världen Åhrén (2008). Om barnet då möter en värld hemma och en helt annan värld 

på förskolan så är det intressant att fundera på hur dessa barn ska kunna bli starka i sin 

identitet. Det ställer höga krav på pedagogerna i förskolan då det i förskolans styrdokument 

står att förskolan ska överföra ett kulturarv från en generation till nästa. Hur uppfattar då 

pedagogerna sitt uppdrag om kulturskapande för barnen? Har pedagogerna i förskolan 

möjligheter till att lära barnen om kulturen de växt upp med? 

 

I min b-uppsats var mitt syfte om förskolan kan verka som ett komplement till hemmet för samiska 

barn till renskötande föräldrar. Här väcktes min nyfikenhet till detta arbete då jag ville få 

förståelse för hur pedagogerna ser på uppdraget om kulturskapande i förskolan och hur de 

arbetar med det uppdraget. Segregering är ett ord som har en negativ klang i de flestas öron. 

De renskötande föräldrarna ansåg att om den samiska kulturen och språket skulle bevaras så 

var segregering ett måste med enbart samisktalande pedagoger. Det fann jag intressant och 

började tänka om det skulle finnas någon annan möjlig lösning i förskolan. Därför har jag nu 

vänt mig till pedagogerna för att få en inblick i hur deras uppfattningar om kulturskapande 

ser ut i förskolans verksamhet. Detta utvecklar jag vidare i syftet.  

 

Läroplanen för förskolan säger att: 

”I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att 

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

nästa.” (Lpfö 98 reviderad 2010. S, 6).  
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Bakgrund 
Utgångspunkten i läroplanen har lyfts i inledningen för att i diskussionen använda denna 

som verktyg för att beskriva de förutsättningar som är nödvändiga för att pedagogerna ska 

kunna uppfylla målet i läroplanen.  

 

Här kommer först en inblick i den samiska världen och hur utbildningen har sett ut för 

samerna. Detta är nödvändigt för förstålsen i det här arbetet. Därefter kommer forskning om 

minoritetsfolkens språk och kultur samt kulturarv och identitet. 

Samernas utbildning i backspegeln   

Uppman (1978) belyser i sin rapport om en nutida bedömning av hur skolan för samiska 

barn i Sverige har fungerat. Den ger i stort en bild av att skolans mål har varit att ge samerna 

den utbildning som behövs för att kunna verka i det svenska samhället. Både kyrkan, 

riksstaden och staten har i Sverige genom tiderna styrt utbildningsväsendet.   Härnösands 

domkapitel hade ett starkt inflytande i utformandet av utbildningen för samiska barn. 

Genom assimileringspolitik under 1800- talet och in i 1900- talet styrde Härnösands 

domkapitel socialisationen för samerna in i det svenska samhället. Kyrkan ville integrera 

samerna i det svenska samhället där barnen skulle lära sig den svenska kulturen och dess 

traditioner. De samiska barnen fick bo i svenska familjer eller på barnhem och 

undervisningen var stationerad till fasta svenska skolor.  Tanken med detta var att de 

samiska barnen skulle lämna familjens och den egna kulturens värderingar, språk och 

historia. Ett pedagogiskt problem uppstod på skolorna då flera av de samiska eleverna inte 

kunde svenska. Pedagogerna som undervisade barnen kunde inte heller svenska och det 

fanns inga läroböcker skrivna på samiska.  Efter flera år kom läroböcker som var på både 

samiska och svenska i syfte att försvenska barnen. Under början av 1900-talet så förändrades 

synsättet på den samiska kulturen. Från att nomadkulturen i stort skulle elimineras till att 

den skulle bevaras. Men utbildningen för de samiska barnen blev i och med detta 

underlägset det svenska. Det var svårt för kyrkan att hitta kompetenta lärare och präster som 

talade det samiska språket så samisk undervisning i svenska skolor gick inte att genomföra. 

Nomadskolorna var i dåligt skick och undervisningen var sämre än den svenska, många 

samiska barns utbildning blev obefintlig. Under denna tid drevs en diskrimineringspolitik 

inom skolan där det var 1913 års organisation som styrde. Dessutom hade inte svenska 

myndigheter korrekt uppfattning om vad som innebar modersmål för olika samegrupper 

och vad modersmålet hade för betydelse för barns lärande och utveckling. Misslyckandet av 

de samiska barnens utbildning berodde antagligen på att det användes svenskt språk och 

svensk skolledning i försöken att utbilda samerna och när utbildningen skedde på samiska 

var den undermålig. Med sådana förutsättningar är det eventuellt omöjligt att lära barnen 

något enligt Uppman.  

 
Samerna har under en lång tid varit utsatta för en icke konsekvent skolpolitik. Under 1600-

talet så ansågs samerna vara hedniska och detta medförde att samerna skulle omvändas till 

att bli kristna individer genom skolutbildningen Johansson (1977). År 1842 tillkom den 

allmänna folkskolan för svenska folket men redan vid den tiden och innan var samerna klart 

gynnade i detta då de började utbildas redan under 1600-talet. Detta var på grund av att det i 

stort fanns en skola för samerna i varje kyrklig församling. I början på 1900-talet så ändrades 
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uppfattningen om samernas utbildning. Undervisningen för de samiska barnen skulle vara 

segregerad och skilja sig från den allmänna svenska skolans och detta ledde till uppkomsten 

av nomadskolarna, som senare även kom att kallas för de vandrande skolorna. Skolformen 

skulle anpassas efter rennäringen och den samiska livsstilen. Men detta höll inte under 

någon längre tid och de vandrande skolorna övergick till att bli stationära visteskolor där 

barnen ofta blev kvar när resterande familjen följde med renhjorden. Standarden var låg på 

dessa visteskolor för de samiska barnen och de fick bo under dåliga förhållanden. Ett antal 

provinsialläkare reagerade på de dåliga förhållandena som barnen blev utsatta för på skolan, 

där konsekvensen av den dåliga standarden blev hälsoproblem som följd. Under 1940-talet 

byggdes det nya och moderna skolbyggnader och vid denna tidpunkt var viljan stor att 

utforma de samiska barnens utbildning till den nivå som de svenska barnen hade. Men den 

riktigt stora förändringen kom inte förrän på 1960-talet då de ville strukturerar om hela 

utbildningsväsendet för de samiska barnen där allt ifrån skolgången till att skolämnena 

skulle vara detsamma som för de svenska barnens. En del av de renskötande samerna 

protesterade mot detta och menade att de samiska barnen inte kunde gå en vanlig skolgång 

då de var tvungna att delta i renskötseln för att både lära sig yrket och hjälpa till i den mån 

de kunde. I och med detta så blev nomadskolan i stort sett endast till för de barn som kom 

från renskötande familjer, de samiska barnen som kom från icke renskötande familjer fick gå 

i den vanliga svenska grundskolan enligt Johansson.  

 
Nomadskolinspektörerna hade stor makt och inflytande över undervisningen av de samiska 

barnen fram till 1940-talet. De såg till att de samiska barnen skulle få den undervisning som 

de ansåg att barnen hade rätt till och behövde. Tolkningarna av vad de samiska barnen 

skulle få för undervisning var helt beroende av vad nomadskolinspektörerna tyckte och stod 

för. Enligt Pusch (1999) så var å ena sidan en del av dessa inspektörer negativt inställd till 

samerna. De gjorde skillnad på de bofasta samerna eller skogssamerna som de även kallas, 

och nomadsamerna som i regel levde till fjälls och flyttade med renhjorden. Nomadsamerna 

fick många gånger en undermålig undervisning i dåliga lokaler eller så var undervisningen 

under öppen himmel. Å andra sidan fanns det inspektörer som var positivt inställda till 

samerna och på de nomadskolorna som dessa inspektörer verkade fick barnen i regel en 

bättre undervisning. Från 1945 arbetades det intensivt för att nomadskolan skulle bli så lik 

folkskolan som möjligt enligt Pusch. 

Minoritetsfolkens språk och kultur i Sverige och dess elementära 
del för minoritetsfolkens lärande  

Minoritetsspråken i Sverige har fått ge vika för det svenska språket i olika omfattningar 

enligt referensmaterialet om minoritetsspråken i Sverige skolverket (2003).  I Sverige har det 

bedrivits en politik som har gjort att minoriteterna i Sverige har gått ifrån den egna kulturen 

och blivit försvenskad ibland annat skolan. Politiken har tryckt undan och förbjudit 

minoriteterna att tala sitt eget språk och utöva sin kultur samt röra sig i frihet. Men detta 

fenomen har inte enbart funnits i Sverige. Det har enligt skolverkets referensmaterial bland 

annat kommit från den nationalistiska ideologin i Europa där det övergripande målet under 

den senare delen av 1800-talet var ett land, ett folk, ett språk. I och med detta togs ingen 

hänsyn till människors olika kulturella bakgrunder utan alla skulle vara lika. Så sent som 

1990 började den här ideologin förändras i Europa till att finnas till för dess invånare. Sveriges 

minoritetsbefolkningar är idag samer (urfolk), sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. 
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I början av år 2000 skrev Sverige på den europeiska ramkonventionen om skydd för 

nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels eller minoritetsspråk. I och 

med detta har Sverige åtagit sig att å ena sidan värna om dessa folkgrupper och dess språk 

och å andra sidan sprida kunskaperna om dem vidare från en genaration till nästa. Vidare så 

uppmärksammades vikten av att styrka pedagogiska insatser för att stärka barn och 

ungdomar som talar minoritetsspråken i Sverige. År 2002 blev detta möjligt i och med ett 

regleringsbrev från regeringen som gav skolverket möjlighet att stödja pedagogiska insatser 

för barn och ungdomar som tillhör minoritetsbefolkningarna i Sverige Skolverket (2003). 

Kulturarv och identitet  

Ladberg (2000) beskiver hur barn utvecklar sin kulturella bakgrund och identitet genom 

språket. Kulturen och språket är starkt sammanbundet och det ena klarar sig inte utan det 

andra om barnen ska fortsätta utvecklas i sin kultur. Med detta menar Ladberg att språk 

handlar om kulturell identitet och omvänt, kulturell identitet handlar om språk. Barnen 

växer in i kulturen genom att tillägna sig språket, värden, traditioner. Barnen lär genom 

kroppsliga och känslomässiga upplevelser. Detta menar Ladberg ställer krav på de vuxna i 

barnets omgivning. Om den vuxne engagerar sig i barnets språk och kultur och visar att 

barnets bakgrund är intressant så känner barnet en trygghet i sig själv och med sin kulturella 

identitet. Vidare belyser Ladberg också att det finns en naturlig drivkraft i barnen att följa de 

vuxna och även detta ställer stora krav på den vuxnes förhållningsätt och inställning till 

barnets kultur. En pedagog som enligt Ladberg visar ett stort intresse och engagemang med 

en positiv inställning hjälper barnet att bli stärkt i sin identitet och tillägnar sig kulturarvet 

på ett naturligt och positivt sätt.   
 

Olausson (2012) fann bland annat i sin undersökning vikten av att pedagogerna tar till vara 

på den bakgrund som barnen har med sig till förskolan. Det är av stor vikt att pedagogerna 

lär känna barnen som individer enligt Olausson. Världen som barnen lever i bör utgöra 

grunden i planeringen av aktiviteter. Det ska i sin tur leda till att barnen stärks i sin identitet. 

I avhandlingen belyser Olausson även hur pedagogerna kan fånga barnens nyfikenhet och 

intresse om pedagogerna visar för barnen att de är intresserade av något, i det här fallet 

mångfalden i barngruppen. Vidare beskriver Olausson hur förskolan sannolikt är av stor 

betydelse för barnens identitetsskapande då många barn idag spenderar större delen av sin 

vakna tid i förskolan.  

 

Enligt Jernström och Johansson (1997) växer barnen in i den omgivande kulturen. Det vill 

säga att miljön, språket, attityder, värderingar och föreställningar förs vidare från en 

generaton till nästa. Barnen fostras och beteenden överförs från de vuxna i barnens 

omgivning.  Kulturell bakgrund och identitet innefattar våra egna attityder och värderingar. 

För att barnens identitet ska bli stark och trygg är det viktigt att pedagogerna redan i 

förskolan lyfter fram varje barns kulturella bakgrund och detta bör ske med hjälp av 

föräldrarna till barnen.  

 

Åhrén (2008) redogör i sin avhandling om unga samers identitetsarbete. Hon menar att 

socialisering med den samiska kulturen och med andra samiska barn i tidig ålder är viktig 

för att få komma in i den samiska kulturen, och för att stärka samiska barns identitet. Detta 

för att barnen ska kunna känna gemenskap och kunna identifiera sig själv med kulturen och 

bli accepterad av andra samer. Renskötande föräldrar och släktingar uppfostrar och lär 
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barnen den samiska kulturen. Barnen får lära sig vikten av de symboliska värdena där allt 

från språket, klädseln, slöjden, och renen är viktiga delar i de samiska barnens kulturella 

identitetsutveckling. Språket och renskötseln är de starkaste samiska symbolerna därefter 

kommer kolten och slöjden med mera enligt Åhrén. 

 

Samiska barn och ungdomar som är främmande eller delvis främmande för den samiska 

kulturen får svårare att identifiera sig med någon kultur enligt Åhrén (2008). Ett stort 

problem för de samiska barnen som inte har möjliget att växa upp i en samisk miljö blir att 

de inte finner något de kan identifiera sig med. Barnen känner sig å ena sidan inte som 

svenskar för de har samiska föräldrar eller så har de samisk släkt. Å andra sidan behärskar 

de inte det samiska språket och har inte så stora kunskaper om den samiska kulturen så de 

känner sig inte heller som samer. Behärskar inte de samiska barnen det samiska språket eller 

har kunskaper om kulturen så är det svårt för dem att bli accepterade av samer i den 

”samiska världen” även om barnen känner sig som samer enligt Åhrén. Vidare beskriver 

Åhrén att många samiska barn och ungdomar i Sverige känner sig vilsna idag, då de inte har 

lyckats skapa sig någon identitet. Många av barnen upplever att de inte blir accepterade i det 

svenska samhället. Det handlar om oförståelse för den samiska kulturen enligt Åhrén där 

stereotypa bilder av vad samerna är för något har ett övertag. Undertoner av rasism i 

negativa påhopp är något många samiska barn och ungdomar någon gång har fått upplevt.  

 
Enligt Johansson (1977) så är inte ens identitet någonting som individen föds med, det är 

något som individen utvecklar själv genom sin omgivning och händelser i livet genom en 

livslång process. Anpassning från att vara renskötare till att samerna skulle försvenskas eller 

enkelt uttryckt passas in i det svenska samhällets normer och värderingar genom bland 

annat skolan, har inneburit att flertalet av samerna har blivit kluvna i sin identitet. Denna 

utveckling har lett till att de fått lämna sin livsstil och kultur bakom sig då de inte har kunnat 

leva på den traditionella rennäringen längre. Konsekvenserna av detta har blivit att en stor 

del av samerna i Sverige började ifrågasätta om de verkligen kunde kalla sig samer då de 

inte kunde leva i den samiska kulturen fullt ut menar Johansson. Det kan jämföras med 

Saemien kultuvre (1989) översyn på det samiska kulturarvet där de belyser vikten av att ha 

en stark grund att stå på när det gäller sin egen kultur. Enligt denna översikt kom de fram till 

att identiteten och tryggheten stärks hos den samiska individen om denna får vara i en miljö 

som är präglad av den samiska kulturen. Elementärt i detta är också att i det pedagogiska 

utvecklingsarbetet för att bevara den samiska kulturen i skolan så är det av stor vikt att 

utbildningssystemet formuleras av samer. Om den samiska kulturen ska kunna leva vidare 

bland dagens samer samt nya generationer så är det av största vikt att det samiska språket 

och den samiska kulturen får leva vidare genom barnen och ungdomarna. Samiska 

organisationer belyser betydelsen att det föreslås en samiskt präglad barnomsorg för de 

samiska barnen. Drivkraften för dessa yrkanden är barnens behov att få kunskaper om den 

värld där de har sina rötter och omsorg om språkets och kulturens framtid enligt Saemien 

kultuvre.  
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Här kommer det presenteras forskning som handlar om pedagogers uppfattningar om att 

arbeta med minoritetfolkens kulturarv. Därefter lyfts flerkulturella möten och arbetsmetoder 

för att senare avrundas med forskning och kompetensutveckling om mångkultur i 

lärarutbildningar. Forskningen ligger nära mitt valda forskningsområde. 

Pedagogers uppfattningar om att arbeta med minoritetsfolkens 
kulturarv – Förutsättningar och hinder 

I en rapport från skolverket (2003) synliggörs skillnader mellan olika skolor och förskolor i 

Sverige vad gäller pedagogers möjligheter till att föra minoritetsfolkens kulturarv vidare till 

barnen. Arbetet visar vilken betydelse det har vart man bor, för hur mycket barn och 

ungdomar som tillhör något av minoritetsfolken får uppleva och lära sig om den egna 

kulturen och språket. Det belyses hur viktig den omgivande miljön och språket är enligt 

pedagogerna. En präglad miljö av till exempel den samiska kulturen och språket skapar 

goda förutsättningar för pedagogerna att utöva sitt uppdrag om kulturåterskapande och föra 

minoritetsfolken kultur och språk vidare till barnen. I rapporten framgår det att i de 

nordligare delarna av Sverige som Kiruna, Jokkmokk, Arjeplog och Gällivare är miljön och 

språket i förskolan och skolan präglat av till exempel den samiska kulturen. All personal på 

förskolorna och skolorna i Norrbottens län talar något av minoritetsspråken samiska, finska 

eller meänkieli och pedagogerna har själva på olika sätt anknytningar till de olika 

minoritetskulturerna. Jakt, fiske och naturen är elementära delar i vardagen för alla bosatta i 

detta nordliga län. Skolans läromedel bygger mycket på allas intressen, barns lärande är 

beroende av hur trygg de är i sin kultur och sitt språk enligt pedagogerna. Det är genom sina 

egna erfarenheter och den omgivande miljön som barnen kan tillägna sig kunskaperna och 

bygga på dem och då är det viktigt med bra läromedel. Vidare beskrivs det i rapporten hur 

pedagoger på flera förskolor och skolor uttrycker hur svårt det är att arbeta med uppdraget 

som står i läroplanen vad gäller minoritetsfolkens språk och kultur. Bristen på passande 

läromedel är bristfällig eller näst intill obefintlig enligt pedagogerna. I rapporten kan man 

läsa hur pedagogerna på förskolor och skolor i de nordligaste kommunerna i Sverige tagit 

hjälp av lokalbefolkningen och då främst den äldre generationen samer för att barn och 

ungdomar ska få lära sig så mycket som möjligt om den samiska kulturen. Lägerveckor till 

fjälls som anordnades av pedagogerna i en del av dessa förskolor och skolor var också en del 

av pedagogernas eftersträvan och vilja att föra ett kulturarv och språk vidare från en 

generation till nästa. Detta för att hålla den samiska kulturen och språket fortsatt levande i 

modern tid enligt de pedagoger som blev intervjuade under arbetets gång. Språken finska 

och meänkieli samt dess kultur har integrerats i dessa arbeten på förskolor och skolor. 

Pedagoger som till exempel har undervisat i meänkieli får ta fram eget läromaterial i skolan 

då det inte finns några läroböcker. Detta i kombination med att gå kurser i hur man 

undervisar i meänkieli. Men bristen på läromaterial gäller inte enbart meänkieli utan 

undervisningen i alla minoriteternas kultur, språk och historia enligt pedagogerna i 

rapporten.  

 

De flesta samerna i Sverige är bosatta i de södra delarna av Sverige där en majoritet av dem 

bor i Stockholm. I jämförelse med hur pedagogerna ser på uppdraget i läroplanen om 

kulturåterskapande i Norrbottens län så uttrycker pedagogerna i södra Sverige inte enbart 

saknaden av läromedel utan både saknad av samisktalande pedagoger samt pedagoger med 
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kunskaper om den samiska kulturen. Pedagogerna berättar hur de får improvisera och hitta 

olika lösningar men att det är svårt och de känner sig otillräckliga då det är svårt att uppfylla 

målet i läroplanen om kulturåterskapande.  Undervisningen i förskolan och skolan om de 

olika kulturerna och språken bygger på lärarnas egna intressen om att föra de olika språken 

och kulturerna vidare. Lärarnas egen bakgrund är av betydelse för hur de ser på 

överförandet av kultur och språk från en generation till nästa då det underlättar om de själva 

talar språket som de ska undervisa i och om pedagogerna har kunskaper om kulturen.  

 

I en publicerad utredning av The Australian journal of teacher education (2011) kan man läsa 

om hur pedagoger i Australien som arbetar med barn och ungdomar som tillhör 

ursprungbefolkningen Aboriginer tycker att det är svårt att lyfta fram barnens kultur och 

språk. Det är enligt pedagogerna på grund av deras okunskaper om Aboriginernas kultur 

och språk. De pedagoger som själv tillhör ursprungsbefolkningen Aboriginerna får själva 

hitta metoder och läromaterial utifrån sina egna erfarenheter. I rapporten beskriver 

pedagoger som arbetar med barn som tillhör ursprungsbefolkningen att en del barn till 

exempel inte var vana att använda papper och penna men att det var inte någon mening att 

tvinga dem för det skulle få en negativ effekt. Istället fick pedagogerna utveckla egna 

metoder och knep för hur de skulle kunna locka barnen till att vilja använda penna och 

papper. Men några metoder och olika läromaterial i lärarutbildningen hade aldrig 

pedagogerna fått se. Pedagogerna fick utveckla egna läromaterial utifrån egna erfarenheter 

då pedagogerna själv tillhörde ursprungsbefolkningen aboriginerna. Vidare lyfter 

pedagogerna som är aboriginer fram i intervjuerna vikten av att lärandet är konkret för 

barnen som tillhör ursprungsbefolkningen. Lärandet ska vara förankrat i mycket som är 

praktiskt då aboriginerna mest använder sitt taktila sinne, genom att känna. De uttrycker att 

”vanliga” pedagoger som inte har sitt ursprung från aboriginernas folk har dåliga 

förutsättningar att utbilda barn och ungdomar som tillhör ursprungsbefolkningarna då 

”vanliga” pedagoger inte har lärt sig något om aboriginerna i varken lärarutbildningarna 

eller på något annat vis. Men både pedagoger som tillhör ursprungbefolkningen 

aboriginerna och de som inte gör det är överens om att ett nära samarbete pedagoger 

emellan skulle vara av stor vikt då de kan lära av varandra för att bygga upp bra 

lärandemiljöer och bra läromaterial för att lära och föra över den aboriginska kulturen vidare 

från en generaton till nästa.  

 

Balto et al (2008) visade i en studie hur man kan styrka det samiska perspektivet i skolan och 

att vikten låg i att dels utveckla innehållet i lärarutbildningarna till att innehålla hur man 

arbetar vidare med kulturellt mångfald i skolan och förskolan.  Samt dels vikten att ta till 

vara på de samiska pedagogernas kunskaper om den samiska kulturen och språket i 

sameskolan och föra det vidare till pedagoger utanför sameskolan. Under forskningens gång 

fann de att flertalet pedagoger utanför sameskolan upplevde det som svårt att lyfta fram den 

samiska kulturen i förskolan och skolans verksamhet. Pedagogerna hade inte några 

kunskaper om den samiska kulturen och de hade inte fått lära sig om hur man kan arbeta 

med kulturellt mångfald i förskolan och skolan när de gick lärarutbildningen. Uppdraget i 

läroplanen upplevdes därför som besvärligt av många pedagoger enligt Balto et al. 

Pedagogerna upplevde det också som besvärligt med uppdraget i läroplanen om 

kulturåterskapande och kulturellt mångfald då det inte står specificerat att det är 

ursprungsbefolkningarna det gäller utan att det gäller kulturellt mångfald som inbegriper 
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alla som kommer från olika länder och som till exempel flyttar till Sverige. De undrar vart 

det står något om ursprungsbefolkningarna i läroplanen.  

Flerkulturella möten och arbetsmetoder    

En studie som Jernström och Johansson (1997) gjorde visade på positiva effekter när olika 

kulturer lyftes fram och användes i skolans undervisning. Ett projekt startades i form av ett 

utvecklingsarbete där ramen var att elevernas olika bakgrund och kultur skulle vara centralt 

i pedagogernas arbete i klassrummen. Det blev både skillnad på elevernas sociala utveckling 

och provresultat. Under två år studerade Jernström och Johansson tre skolor med olika 

pedagogiska verksamheter i norra Sverige. Studiens syfte var att synliggöra huruvida 

pedagoger kan arbeta för att möta barnens olika kulturella bakgrund samt hur de tar in 

dessa i undervisningen och främjar lärande och utveckling utifrån det. I dessa skolor fanns 

det flera kulturella skillnader i skolorna genom samerna och meikäläinen (tornedalingar).  

 

Jernström och Johansson (1997) vill också lyfta fram en syn som många har haft på att barn 

med olika kulturella bakgrunder har haft sämre resultat på prov, och att problemet ska ha 

legat hos barnen själva och deras kulturella bakgrund. Under 1970 så var det en stark ovilja 

mot att pedagogerna skulle ta till vara på barnens kulturella bakgrund i undervisningen. 

Jernström och Johansson belyser istället hur barnens kulturella bakgrund är en outnyttjad 

resurs i pedagogiska sammanhang. Det är enligt dem skolans problem att de inte har tagit 

tillvara på barnens bakgrund och kultur. Jernström och Johansson gjorde en 

enkätundersökning där de ville ta reda på pedagogernas tankar om det kommande 

forskningsarbetet som skulle genomföras. Innan denna undersökning gjordes hade de 

muntligt frågat en del pedagoger hur de tänkte eller använde sig av barnens olika kulturella 

skillnader i undervisningen. Pedagogerna hade svarat att de inte bara tänkte utifrån de olika 

kulturerna utan att de arbetade med dem. Svaret i enkätundersökning var anmärkningsvärd 

då resultatet visade att de över 2500 pedagogerna som svarade, var det endast två till tre 

pedagoger som hade samma föreställningar som Jernström och Johansson, att utnyttja 

barnens kulturella bakgrund i undervisningen. Undersökningen visade vidare att elevernas 

kulturella bakgrund behandlades teoretiskt och inte genom konkreta aktiviteter i 

barngruppen.  

 

Lunneblad (2006) belyser en osäkerhet bland pedagoger som arbetar på förskolor där det 

finns barn med olika kulturell bakgrund. En osäkerhet gentemot uppdraget i läroplanen där 

det står att pedagogerna ska överföra ett kulturarv till barnen. Enligt Lunneblad så vet inte 

pedagogerna hur de ska tolka målen kring mångkulturalitet och flerspråkighet. Vilket har 

lett till att pedagogernas tankar om hur de ska arbete för att nå målet i läroplanen går skilda 

vägar. Lunneblad lyfter vidare fram vikten av att pedagoger måste reflektera och diskutera 

hur de ska finna olika metoder för att arbeta mångkulturellt. Pedagogerna som Lunneblad 

följde under sin forskning kom under resans gång fram till en arbetsmetod som infattade 

både barnens olika levda erfarenheter, hemkultur och språk. Pedagogerna utgick därmed 

inte enbart från barnens modersmål som de gjorde i början av Lunneblads forskning utan de 

gick över till att arbeta mångkulturellt i barngruppen. Pedagogerna kunde omsätta 

politikernas beslut vad gäller att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, 

språk och kunskaper i den dagliga verksamheten på förskolan.  
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Forskning och kompetensutveckling om mångkultur i 
lärarutbildningar – av vikt för framtiden  

Johansson (2007) begrundade i sitt arbete hur en lärarutbildning kan arbeta med kulturell 

förståelse och hur kan pedagogiken bidra i förståelsen av hur kulturen utvecklas. Johansson 

uttryckte vikten av att det i lärarutbildningarna dels bör lyftas fram reflekterande processer 

kring läroplanerna för skolan och förskolan och dels vikten av examensarbeten som 

behandlar områden som har med de olika behoven i det samiska samhället att göra. Detta 

skulle i sin tur kunna leda till att lokala skolor kan analysera och definiera sitt arbete för att 

därefter ta med sig det i undervisningen. Forskningen är grundläggande i all utveckling. I 

Sverige idag är enligt Johansson lärarutbildningarna likformad oavsett om pedagogerna ska 

arbeta med samisk verksamhet i skolan/förskolan eller någon annan skola/förskola.  

 

Tallberg, Rubinstein och Hägerström (2002) belyser brister i lärarutbildningarna vad gäller 

det mångkulturella och interkulturella. Både i Sverige och utomlands har forskning påvisat 

avsaknaden av mångkulturella och interkulturella utbildningar. Dagens lärarutbildning 

borde enligt Tallberg et al innehålla mångkulturella och interkulturella inslag genom hela 

lärarutbildningen på grund av många olika kulturer i Sverige. Intressant i deras arbete är 

också där de vidare belyser huruvida lärarstudenternas bakgrund och erfarenhet har en 

betydelse för hur de kommer att ta till sig kunskaper och vilken attityd de kommer att ha 

under sin utbildning gentemot mångkultur.  

 

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

Sveriges. Men i Sverige talas det mer än 100 olika modersmål och bland dessa så har 

pedagogerna ett uppdrag om att ta till vara på det mångkulturella och att överföra ett 

kulturarv enligt Lahdenperä och Lorentz (2010). De lyfter också fram vikten av att barnen 

ska stärkas i dels sin egen kultur och identitet och dels vikten av att skapa förståelse för 

kulturella skillnader för att undvika mobbning, fördomar och rasism. För att lyckas med 

detta så är det av stor vikt enligt Lahdenperä och Lorentz att blivande lärare får möjligheter 

under sin utbildning att lära sig om flerspråkigheter och mångkultur. De talar om dagens 

mångkulturella skola och utmaningarna som dagens pedagoger har i sina arbeten att 

uppfylla uppdragen ur läroplanen. En annan del är betydelsen av fortbildning för dagens 

pedagoger så att de kan få elementära kunskaper om flerspråkighet och mångkultur. Många 

av dagens lärare menar Lahdenperä och Lorentz utbildades för över tjugo år sedan och om 

dessa lärare inte har fått några fortbildningar om flerspråkighet samt mångkultur så är det 

stor risk att i stället för att hjälpa barnen och eleverna i förskolor och skolor så stjälper 

lärarna dem i stället då okunskapen leder till att pedagogerna fortfarande ser och tänker på 

skola och förskola som en homogen grupp. Lahdenperä och Lorentz betonar också hur viktig 

forskningen är inom flerspråkighet och mångkultur inom skolans värld och Gunilla 

Johansson (2007) betonad också vikten av vidare forskning och reflektion inom både kultur 

och språk i skolan.    

 

Lundberg (1991) visade i sin forskning hur det är möjligt genom utbildning att förändra 

människors förhållningssätt, attityder och kommunikativa kompentens till människor från 

andra kulturer. Lundberg ville lyfta fram hur viktigt det är att pedagoger reflekterar kring 

kulturmöteskunskaper som värderingar, språkliga uttryckssätt och uppväxtförhållanden för 

att kunna få en bra kommunikation med pedagog och barn och barn sinsemellan.  
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Benckert, Håland och Wallin (2008) tar upp bristen på kompetenta modersmålslärare i 

förskolorna i Sverige. De efterlyser satsningar på kompetensutveckling för pedagoger i 

landets kommuner vad gäller modersmålsundervisning och mångkultur. Detta för att kunna 

möta upp och klara av de förväntningar som finns från föräldrar, barn och elever. De belyser 

även hur en del förskolor upplever att det är svårt att hitta pedagoger som är flerspråkiga 

eller har kunskaper om olika kulturer.  

 

Sammanfattning 
Avslutningsvis kan denna bakgrundsdel i arbetet sammanfattas med att den börjar med hur 

samernas utbildning har sett ut från 1600 talet och fram till idag. För att därefter gå över till 

att beskriva kulturens många områden och dess betydelse för människan lärande och 

utveckling. För att avslutningsvis skildra brister i lärarutbildningarna vad gäller avsaknaden 

av att arbeta mångkulturellt.  
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Teorianknytning 

Miljöns betydelse för människans fantasi och kreativitet utifrån Lev S Vygotskij 

Vygotskij belyser hur människan utvecklas och förstår sin omgivning med hjälp av både 

psykologiska redskap, den sociala omgivningen och den omgivande miljön. Dessa olika 

redskap växelverkar i en komplicerad process med varandra från tidig ålder för att sedan 

fortsätta i ett livslångt lärande. Språket utvecklas i den sociala omgivning där människan i 

samspel med andra individer använder det som en förmedlande funktion (Vygotskij, 1999). 

För att barnet ska kunna förstå sin omgivande miljö och kunna utvecklas i den behöver 

barnet inte enbart det psykologiska redskapet, språket. Vygotskij lyfter fram artefakternas 

betydelse för barnets utveckling och lärande i sin omgivande miljö där redskap som gaffel, 

kniv och penna är exempel på artefakter som är viktiga för barnen. Vygotskij belyser vikten 

av att människan får möjlighet att utvecklas genom att återskapa sina tidigare erfarenheter 

under likartade förhållanden. Miljöns betydelse för människans lärande och utveckling är av 

betydelse i hur varje individ tillgodogör sig tidigare erfarenheter och formar dem till nya 

kunskaper. Om ett barn omger sig i en miljö som öppnar upp för kreativitet i form exempel 

måla så har detta barn stora förutsättningar för att använda sin fantasi och skildra sina 

tidigare erfarenheter Vygotskij (1995).  

 

Vygotskij (1995) beskrev vidare människans tillägnande av kunskaper som att människan 

lånar erfarenheter av varandra. Genom att varje individs fantasi styrs av andras erfarenheter 

så kan människans fantasi sammanfalla med verkligheten om hur något är. Denna process 

har en funktion att bevara tidigare erfarenheter som benämns som reproducerande 

aktiviteter. Varje individ bär med sig tidigare erfarenheter som är djupt bevarade och 

inrotade. Å ena sidan bevarar och reproducerar människan sina tidigare erfarenheter men å 

andra sidan så skapar människan nya situationer som leder till ny kunskap. Detta sker när 

människan bearbetar och kombinera tidigare erfarenheter med nya erfarenheter i ett socialt 

samspel med andra individer som har mer kunskaper inom ett visst område än sig själv. 

Människan skapar sin framtid och förändrar sin nutid enligt Vygotskij. Allt som skapats är 

ett resultat av människans fantasi. All kultur i hela världen är ett resultat av människans 

kreativa förmåga i form av skapande enligt Vygotskij där grunden för allt skapande är att 

skapa något nytt genom tidigare erfarenheter.  Till exempel när barnet leker återskapar 

barnet det som det har upplevt och genom sin fantasi och kreativa förmåga i samspel med 

andra barn förstår barnet situationen på sitt eget vis. 

 

Utveckling och lärande enligt Vygotskij  

Lindqvist (1999) belyser i sina tolkningar av Vygotskij att människans kulturella utveckling 

skildras som en enhetlig medvetenhetsprocess, där känslor och tankar hör ihop. Det är 

nödvändigt att särskilja mellan två olika förhållanden vilka är det generella förhållandet 

mellan lärande och utveckling samt de utmärkande egenskaperna i förhållandet mellan 

lärande och utveckling när barnet kommer upp i skolåldern. Lärandet har sin start redan 

före barnets skolålder och med detta menas att barnet sedan tidigare har en bakgrund som 

innehåller många erfarenheter och kunskaper. Vygotskij utvecklade ett eget synsätt på 

lärande och utveckling med olika utvecklingsnivåer. Den första benämns som den 

existerande utvecklingsnivån, som anses vara förenad med fullförd utveckling. Den andra 

utvecklingsnivån kallas för den potentiella utvecklingsnivån som berör den kommande 

utvecklingen. Den potentiella utvecklingsnivån medför uppgifter som barnet kan genomföra 

med vägledning av en vuxen eller i samspel med andra barn som har större kunskapsnivå än 
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sig själv. Desto mer ett barn har sett, hört och upplevt, desto mer individen vet och har 

tillägnat sig, desto större mängd verklighetselement barnet besitter i sin erfarenhet, desto 

betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi. För detta krävs ett aktivt barn, en aktiv 

lärare och en aktiv miljö enligt Lindqvist.  

 

Samspelet mellan människor sker via språket 

Språkliga kommunikationen är elementär för barnets utveckling och detta gäller både för 

barn och vuxna. Samspelet med personerna i sin omgivning är viktig och det spelar ingen 

roll om det är kommunikationen med föräldrar, syskon, vänner eller lärare. Enligt Säljö 

(2010) så sker kunskapsutveckling alltid i samspel mellan människor oavsett vart det 

utspelar sig. Genom att reflektera och samtala med varandra så lär vi känna oss själva och 

vår omvärld, enkelt uttryckt, genom andra förstår man sig själv.  Centralt i detta är den 

dagliga kommunikationen mellan människor där varje individ tar till sig kunskaper genom 

samtal med andra. Detta kan också kopplas till Vygotskij (2001) som belyser att människans 

kunskapsutveckling sker i samspel mellan människor genom språkets förmedlande 

funktion. Samtal är en naturlig del av människan. Enligt Vygotskij sker 

kunskapsutvecklingen först genom samtal mellan individer där till exempel en mer erfaren 

person delger sina kunskaper inom det aktuella området till en mindre erfaren person som 

senare gör kunskapen till sin egen i en inre process Vygotskij. 
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Syfte 
Syftet med min empiriska studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om hur de kan 

uppfylla uppdraget i läroplanen om att överföra ett kulturarv till de samiska barnen i 

förskolan. 

 

Mina frågeställningar är: 

 

Hur ser pedagogerna på uppdraget förskolan har att överföra det samiska kulturarvet?  

 

Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med kulturarvet i förskolans verksamhet? 

 

Metod 
I detta metodkapitel kommer jag att följande redogöra för relevanta delar av mitt 

tillvägagångssätt för att komma fram till de kunskaper jag behöver för detta arbete. En 

sammanfattning av mina val kommer att motiveras i detta kapitel.   

Metodval  

Jag valde att få kunskaper om vad pedagoger har för uppfattningar om att föra över ett 

kulturarv till samiska barn i förskolan. Jag har levt i den samiska kulturen i ett antal år och 

arbetat på förskolor där det finns samiska barn. Utifrån detta har jag bildat mig en viss 

uppfattning av hur pedagoger i förskolan ser på uppdraget om kulturskapande. Enligt 

Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) så är det vad man vill få kunskap om som är det 

viktiga och inte att välja ett område att fördjupa sig i som bygger på förhastade beslut. 

Vidare beskriver Björkdahl Ordell och Dimenäs att det valda området ska bygga på egna 

intressen och tidigare erfarenheter för utan dessa blir vi blinda och får ingen helhetsbild av 

hur läget är.  

 

Jag har valt att intervjua pedagoger och observera miljöer på förskolorna där det finns 

samiska barn för att få svar på mina frågeställningar. Pedagogernas uppfattningar kommer 

att vara det centrala i denna studie. Det kommer att bygga på deras erfarenheter och 

upplevelser där variationerna av pedagogernas uppfattningar utgör det elementära. Detta 

överensstämmer med en fenomenografisk forskningsansats då denna syftar till att utifrån 

individers upplevelser och erfarenheter skildra variationer av ett visst fenomen enligt Starrin 

och Svensson (1994). Individer upplever ett visst fenomen olika och där av söker inte 

forskaren att finna rätt eller fel svar. Intervjufrågorna i en fenomenografisk studie formas 

som öppna och semistrukturerade enligt Starrin och Svensson.  

 

Metodval – intervjuer 

För att samla in data gjordes en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade 

intervjuer med subjektiva urval och det artade sig även till att bli snöbollsurval. Med 

kvalitativ intervju menas att den kvalitativa intervjun blir som ett samtal där det är den som 

blir intervjuad som ska styra samtalet. I en fenomenografisk studie är frågorna öppna och 



14 

 

inte styrande så den som blir intervjuade får möjlighet till att leda intervjun enligt Starrin och 

Svensson (1994). Detta innebär att personerna som valts ut till en kvalitativ intervju ska låtas 

tala utifrån egna erfarenheter och upplevelser och det finns inga rätta eller olämpliga svar 

enligt Starrin och Svensson. Detta kan knytas an till Backman (2008) som menar att i det 

kvalitativa synsättet på en undersökning fokuseras individens egna tankar och 

uppfattningar om en viss kontext. Genom individens tidigare kunskaper och erfarenheter får 

forskaren reda på hur denne uppfattar, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet. 

Med subjektivt urval menas att den som ska forska gör ett medvetet val när denna ska välja ut 

vilka som ska intervjuas. Det som styr i ett subjektivt urval vad gäller valet av de som ska bli 

intervjuade är vilka man tror ska tillföra mest till undersökningen. Forskaren har sedan 

innan viss kännedom om personerna som ska bli intervjuade Denscombe (2009). Med 

snöbollsurval menas att den som blir intervjuad tipsar om andra personer som kan vara 

lämpliga för forskarens undersökningsområde. Detta är till fördel då forskaren kan ange 

personen som skickade forskaren till nästa person som referens och då stiger trovärdigheten 

för forskaren, på detta sätt blir det mer personligt Denscombe (2009).  

 

Jag hade valt ut tre stycken pedagoger att börja intervjua och under tiden jag intervjuade 

dem så tipsade de mig om andra pedagoger som jag borde intervjua. Jag tog kontakt med de 

pedagoger som jag blev tipsade om och fyra av sex stycken ställde upp på min intervju. Det 

fanns ett orosmoment i det hela då jag var nervös för att en del pedagoger inte ville ställa 

upp i min intervju. Det skulle innebära problem då det inte finns så många pedagoger som 

arbetar på förskolor där det finns samiska barn. Jag visste inte heller hur många intervjuer 

som skulle behövas för att få tillräckligt med empiri till studien. Slutligen hade jag sju 

pedagoger att intervjua varav en av dem var förskolechef och två av dem samer. Jag anser att 

det räckte med att intervjua sju stycken pedagoger då jag fick mig en bra bild av 

pedagogernas uppfattningar om kulturskapande i förskolorna för samiska barn.  

Förskolorna är kommunala och finns i tre olika kommuner.  

 

Jag hade tänkt spela in mina intervjuer och sedan transkribera dem direkt efteråt men när jag 

skulle göra min första intervju så kom båda pedagogerna som jag tänkt intervjua fram till 

mig samtidigt. De sa att de ville bli intervjuade samtidigt och att det kändes obekvämt att 

intervjun skulle spelas in så då förde jag anteckningar. Föra anteckningar gick bra förutsatt 

att de noggrant transkriberades över till datorn omedelbart efter intervjuerna. Enligt Kvale 

(2009) så lyssnar intervjuaren som för anteckningar mer intensivt och har lättare att uppfatta 

känslor i samtalet, det blir en helt annan social atmosfär i rummet.  Detta fungerar som ett 

selektivt filter där det blir lättare för forskaren att ta fram det som är viktigt för studien. 

Detta var något jag testade i min första intervju och det gick väldigt bra så jag valde att 

fortsätta så med resterande intervjuer och det blev lyckat. De jag intervjuade var väldigt 

verbala så jag fick mycket empiri till min studie. Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) tar 

upp vikten av att vara tyst under en intervju. När intervjuaren ställt frågan så ska denne vara 

så tyst som möjligt och bara lyssna. Efter att jag ställt frågan var jag tyst och detta var något 

jag var noggrann med under mina intervjuer.  

Intervjuerna  

I resultat kapitlet kommer jag att utifrån analyser av det empiriska materialet redogöra för 

vad jag kommit fram till. Det kommer att ges en sammanfattande beskrivning av resultatet 
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och med hjälp av citat från intervjuerna samt observationerna av de olika miljöerna inne på 

förskolorna tydligöra mitt resonemang.  

 

Jag fick möjlighet att intervjua sju stycken pedagoger som alla arbetar under olika 

förutsättningar och de har olika befattning inom förskolans verksamhet. Sex av pedagogerna 

arbetar ute i barngrupp och en av dem jag intervjuade är förskolechef. Jag har gjort 

intervjuerna i tre olika kommuner.  Jag valde att intervjua pedagogerna om deras 

uppfattningar om uppdraget i läroplanen om kulturskapande för barnen i förskolan. Jag 

ställde fem stycken frågor till dem och jag använde mig utav samma frågor och i samma 

ordning till alla pedagogerna jag intervjuade. Detta för att jag skulle kunna jämföra svaren 

och få fram ett mönster. Patel och Davidson (2011) redogör för standardiserade intervjuer. Lika 

frågor ställs till alla som blir intervjuade och frågornas ställs i samma ordning. 

Standardiserade intervjuer är av stor vikt om svaren från intervjuerna ska jämföras med 

varandra enligt Patel och Davidson. Som jag nämnt tidigare så valde jag öppna frågor för att 

inte styra pedagogerna som jag intervjuade. Patel och Davidson beskriver hur öppna frågor 

ses som ostrukturerade intervjuer och att dessa lämnar stort utrymme för den intervjuade att 

uttrycka sina tankar. En kombination av både standardiserade och ostrukturerade intervjuer 

är nödvändigt om man ska använda intervjuerna till att göra en kvalitativ analys av 

resultaten.  Jag började med att inleda intervjuen med frågorna hur länge har du varit 

förskollärare/pedagog? Hur länge har du arbetat här? Kan du berätta om en dag på förskolan? Dessa 

frågor är neutrala och jag valde dem för att få pedagogerna att tala och uttrycka sig som de 

ville. Patel och Davidson uttrycker hur neutrala frågor leder till att de som blir intervjuade 

börjar verbalisera sig bra. Efter de tre inledande frågorna läste jag upp stycket i läroplanen 

för förskolan som handlade om kulturskapande som jag i mitt syfte ville att pedagogerna 

skulle uttrycka sina uppfattningar om. Därefter ställde jag frågorna hur ser du på det uppdrag 

förskolan har att överföra vårt kulturarv (Samiska kulturen)? Hur arbetar du/ni med det här på 

förskolan? Patel och Davidson beskriver detta upplägg av intervjuen som tratt-teknik. Det 

börjar med stora öppna generella frågor för att sedan avslutas med öppna frågor men de är 

inriktade på forskarens valda problemområde som denna avser att få svar på. Denna tratt-

teknik är enligt Patel och Davidson effektiv för att få intervjuaren att verbalisera sig fritt 

vilket de jag intervjuade också gjorde. Intervjuerna varade mellan 40 till 60 minuter.  

 

Analyser och tolkningar av intervjuerna 
Starrin och Svensson (1994) belyser hur forskaren redan under intervjuerna kan börja bilda 

sig en uppfattning om ett visst fenomen eller kunna urskilja vissa mönster och se kategorier. 

Men det är inte förrän forskaren transkriberat som analyserna kan börja. Precis som Starrin 

och Svensson tar upp, började jag urskilja vissa mönster under intervjuerna. Men det var inte 

förrän jag hade läst igenom intervjuerna flera gånger som jag kunde börja plocka ut 

upprepande citat och skriva in dem i datorn som jag kunde analysera. Patel och Davidson 

(2003) belyser hur fenomenografisk analys avser att mäta hur individer uppfattar ett visst 

fenomen i sin omvärld.  Enligt Starrin och Svensson (1994) sker den fenomenografiska 

analysen i fyra steg där det första är att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck. Här 

söker forskaren efter betydande yttranden för att urskilja kvalitativa företeelser som handlar 

om det valda forskningsområdet. Den andra fasen att uppmärksamma likheter och skillnader i 

utsagor innebär att forskaren nu kan börja jämföra olika yttranden från intervjuerna. När man 

ställer exempelvis citaten mot varandra kan man tydligare se likheter och skillnader. När jag 

i mitt arbete jämförde citaten var det lättare att finna likheter och skillnader som ledde till 
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vissa mönster. Den tredje fasen är att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier där 

forskaren skiljer ut, exempelvis citaten och börjar kategorisera dem. De intervjuade 

personerna har genom sina uppfattningar om ett visst fenomen, gett en innebörd som inte är 

konkret men som ger en beskrivningskategori.  Jag skiljde ut de citat som överensstämde 

med varandra och satte in dem i olika kategorier för att mönstren skulle bli tydligare. Den 

fjärde och sista fasen att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet där det så 

kallade utfallsrummet utgör huvudresultatet. Inga kategorier rangordnas sinsemellan för 

ingen är av mer eller mindre betydelse. Enskilda uppfattningar kan här bedömas som 

jämställda i förhållande med varandra och sättas in i ett huvudresultat (utfallsrum). När jag 

hade skiljt ut citaten som överensstämde med varandra i kategorier och såg en tydlig 

struktur i dem så ansåg jag att mitt huvudresultat var färdigt.  

Metodval – Miljö observationer  

Jag förde löpande protokoll under mina observationer. Jag hade innan observationerna 

strukturerat upp kategorier i mitt anteckningsblock för att göra mina anteckningar mer 

lättöverskådliga. Jag gjorde dessa kategorier för varje förskola jag besökte. Kategorierna 

innefattade tamburen, matrum, lekrum, vilorum samt toalett. Jag antecknade därefter i varje 

kategori vad de olika rummen innehöll för samiskt material.  Jag valde att göra mina 

observationer på samma förskolor som jag hade intervjuat pedagogerna. Anteckningarna 

blev lättöverskådliga och ett bra komplement till mina intervjuer. Backman (2008) belyser 

vikten av att forskaren innan till exempel en observation gör en strukturering för den 

kommande datamassan. Det kan vara i form av kategorier eller teman för att senare 

underlätta när den insamlade datamassan ska genomgås och analyseras.  

Resultatdelens struktur  

I resultatdelen ägnar jag mig åt de intervjuade pedagogernas uppfattningar om att överföra 

ett kulturarv vidare till samiska barn i förskolan. Analyserna kommer att styrkas med dels 

citat och dels beskrivningar av de olika miljöerna på förskolorna där jag utförde mina 

intervjuer. Vidare vill jag tydliggöra att jag enbart hade för avseende att fokusera på den 

samiska kulturen i förskolan. Där av ser resultatdelen i detta arbete ut som den gör både vad 

gäller analyserna av pedagogernas uppfattningar samt beskrivningarna av miljöerna på 

förskolorna, som endast avser att fokusera på den samiska kulturen.  

Litteraturstudie 

Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) belyser vikten av att ta reda på vad det finns för 

tidigare kunskaper inom det valda området och vikten av att noga granska litteraturen så 

den är relevant för frågeställningen. Äldre forskning är relevant för studien då denna lyfter 

fram hur man sett på problemområdet tidigare enligt Björkdahl Ordell och Dimenäs. Vad 

som ska väljas ut ur litteraturen får inte styras för mycket av vad man själv tror, utan det kan 

också visa på saker som man själv inte är enig med enligt Björkdahl Ordell och Dimenäs. 

Varken tidigare eller i dagsläget finns det mycket forskat kring mitt valda problemområde 

men för att citera Björkdahl Ordell och Dimenäs:  

 
”Man kan inte undersöka något man inte vet något 

om”. Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) S, 16.  
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För att tillgoda göra mig de teoretiska kunskaperna i litteraturen som behövdes för detta 

arbete så har jag fått söka litteratur på flertalet ställen. Jag har tagit kontakt med olika 

instanser så som det samiska biblioteket i Jokkmokk, länsmuseet i Östersund, biblioteken i 

Berg, Krokom, Åre och Östersunds kommun. Jag har sökt vetenskapliga artiklar och 

rapporter i databaserna Google Scholar och Eric. Jag har även rådfrågat personer i min 

omgivning som varit kunniga och delaktiga i den samiska kulturen på flera olika sätt. Utan 

de kontaktpersoner som jag har använt mig utav tror jag att detta arbete hade varit svårt att 

genomföra.  

Etiska överväganden 

Innan jag gjorde mina intervjuer och observationer så skrev jag ett missiv som talade om 

vem jag var, vad jag skulle göra, mitt syfte med intervjuerna och observationerna, samt att 

jag hade tagit del och satt mig in i de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet 

(2002). Jag hade även i missivet skrivit ett fält där föräldrar kunde kryssa i ja eller nej om jag 

fick utföra observationer på förskolan när deras barn befann sig där. Missivet finns att se 

som bilaga. 

Metoddiskussion 

Jag begränsade antalet intervjuer till tre förskolor och sju pedagoger vilket jag ansåg som 

tillräckligt då jag fick mycket material att arbeta med. Jag tyckte att intervju som metod var 

lämplig för att få svar på pedagogernas uppfattningar om hur de kan uppfylla uppdraget i 

läroplanen om att överföra ett kulturarv till de samiska barnen i förskolan. Jag valde också 

att göra miljöobservationer i förskolorna som jag utförde mina intervjuer vid för att även ge 

en bild av hur de olika förskolornas miljöer såg ut.  Enligt Backman (2008) ger observationer 

ökad förståelse och insikt. Enkäter som metod var aldrig något alternativ för mig då jag ville 

få förskollärarnas egna erfarenheter och kunskaper utifrån min undersökningsmetod. 

Denscombe (2009) belyser att enkäter är mest givande när forskaren är ute efter kortfattad 

och standardiserad data. Intervjufrågorna utformades med syfte att få intervjupersonerna att 

sätta ord på sina uppfattningar om att överföra ett kulturarv till samiska barn i förskolan.  

 

När jag formulerade mina intervjufrågor och vilken ordning de skulle vara i utgick jag från 

Patel och Davidson (2011). De beskrev bland annat vikten av att börja intervjuerna med 

neutrala frågor för att därefter gå över till det ämne eller fenomen forskaren vill få svar på.  

Jag upplevde att jag fick bra och detaljerade svar från de jag intervjuade. Starrin och 

Svensson (1994) beskriver att kvalitativa intervjuer kan ge utförliga och detaljerade svar. 

Men att det är av stor vikt hur forskaren formulerar frågorna och i vilken ordning man 

ställer dem som är beroende på hur framgångsrik intervjuen blir. Jag gjorde ingen 

provintervju för jag ansåg att tiden inte räckte till. Jag informerade de jag skulle intervjua om 

vad mitt arbete handlade om i god tid innan intervjuen. Jag använde mig av öppna frågor i 

mina intervjuer för att inte riskera att styra de jag intervjuade. Genom detta anser jag att 

trovärdigheten i min studie ökar eftersom de fritt uttryckte sina egna tankar och funderingar. 

Samtalen var avslappnade och trevliga.  

 

Jag använde mig av ett skrivblock och penna för att anteckna intervjuerna. Som jag har 

nämnt tidigare så hade jag tänkt spela in intervjuerna i form av ljudupptagning. Patel och 

Davidson (2011) menar att när man spelar in så får man det exakta svaret på vad som sas vid 
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intervjutillfället. Det blev inte som jag hade tänkt mig då jag i min första intervju fick nej till 

ljudinspelning av de jag skulle intervjua. När forskaren ska anteckna menar Patel och 

Davidson att det är nödvändigt att träna upp sitt skrivande för att kvalitén på 

anteckningarna ska vara bra. Här hade jag en klar fördel anser jag då jag under min studietid 

på förskollärarutbildningen vid mittuniversitetet i Härnösand har antecknat vid väldigt 

många föreläsningar.  Föra anteckningar anser jag gick väldigt bra så jag valde att fortsätta 

med det i de kommande intervjuerna. Patel och Davidson beskriver nackdelar med 

ljudupptagningar, de tar mycket tid att transkribera materialet och 

bandspelarens/diktafonens närvaro kan påverka det svar forskaren får. Vidare belyser de att 

många gånger när bandspelaren stängs av händer det något i rummet. Intervjupersonerna 

förändras i den meningen att de talar mer spontant istället för när bandspelaren är på, då 

intervjupersonerna ofta vill framstå som förnuftiga eller logiska.  

 

Litteraturen har varit det svåraste momentet i hela arbetet. Backman (2008) menar att det är 

genom litteraturen vi förstår betydelsen av en fråga.  Det finns inte mycket forskat kring mitt 

valde område så det ligger åtskilliga timmars arbete bakom de rapportar, avhandlingar och 

litteratur som finns med i bakgrunden.  

 

I resultatdelen tycker jag att min analys förstärktes genom att jag använde citaten och min 

studies validitet stärktes. Syftet med studien har inte varit att söka efter något rätt eller fel 

utan tanken har varit att beskriva och få ett grepp om pedagogernas uppfattningar om hur 

de upplever att föra det samiska kulturarvet vidare till barnen.   
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Resultat 
I detta resultat kapitel kommer jag att utifrån analyser av det empiriska materialet redogöra 

för vad jag kommit fram till. En sammanfattande beskrivning av resultatet ges i denna del av 

arbetet. Citat från intervjuerna samt observationerna av de olika miljöerna inne på 

förskolorna där jag gjorde mina intervjuer kommer i denna resultatdel att få tydligöra mitt 

resonemang.  

 

Som jag nämnde i metoden har jag intervjuat sju stycken pedagoger från tre olika förskolor i 

tre olika kommuner där det finns samiska barn. Samtliga förskolor är kommunala. 

Pedagogerna arbetar under olika förutsättningar och de har olika befattning inom förskolans 

verksamhet. Sex av pedagogerna arbetar hela tiden ute i barngrupp medan en av dem är 

förskolechef och har då andra åtaganden. En av förskolorna är helt genomgående samisk och 

där arbetar det två samiska pedagoger. De andra två förskolorna är icke samiska och där 

arbetar det ingen samisktalande pedagog och ingen av pedagogerna har några kunskaper 

om den samiska kulturen eller språket enligt dem själva. Jag har gjort observationer av 

miljöerna på samtliga förskolor.  

Pedagogernas olika förutsättningar 

Analysen av intervjuerna har gett mig ett bra utgångsunderlag. Genom intervjuerna så har 

jag kunnat urskilja vissa mönster. Mönster utifrån pedagogernas egna uppfattningar som har 

haft betydelse för pedagogernas olika förutsättningar för att nå läroplansmålen vad gäller 

kulturskapande för samiska barn i förskolan. 

 

I intervju anteckningarna kunde det tydligt utläsas att alla pedagogerna på förskolorna där 

jag gjorde mina intervjuer ville ta lika mycket initiativ och engagera sig i barnens 

kulturskapande. De jag intervjuat förklarade för mig hur viktigt de ansåg att barnen skulle få 

möjlighet att utveckla sitt kulturarv i form av språk, lära sig mer om kulturen och dess 

historia. Detta har lett till att jag kunnat lyfta fram kategorier utifrån pedagogernas olika 

förutsättningar. Jag kunde inte finna något utmärkande/utstickande som gjorde att jag såg 

någon skillnad i hur pedagogerna såg på sitt uppdrag om kulturskapande. Pedagogerna 

hade även oavsett vilken förskola de arbetade på samma uppfattning om miljöns betydelse. 

Det var de gemensamma nämnarna för förskolorna. Men därefter var det så markanta 

skillnader i pedagogernas uppfattningar samt hur miljöerna såg ut på förskolorna så jag 

ansåg det lämpligast att dela in dem i kategorierna pedagogernas uppfattningar i de icke samiska 

förskolorna och pedagogernas uppfattningar i den samiska förskolan. Därefter kunde jag tydligare 

få grepp om pedagogernas uppfattningar. 

 

Resultat av intervjuerna och observationerna 
 

Pedagogers uppfattningar i de icke samiska förskolorna  
Under intervjuerna med de icke samiska pedagogerna var det i stort sett bara hinder de 

uttryckte för att nå läroplansmålet om att överföra ett kulturarv till de samiska barnen. 

Genom pedagogernas uppfattningar har mönstren pekat på att det är på grund av tidsbrist, 
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brister i lärarutbildningen, pedagogernas bakgrund samt miljön som pedagogerna själva anser är 

anledningar till att de inte når upp till läroplansmålet.   

 

De pedagoger som inte hade någon insikt eller några större kunskaper om den samiska 

kulturen såg det som viktigt med kulturskapande men att det var svårt att uppnå det målet i 

läroplanen. Genom att de inte kan tala samiska och de anser att deras kunskaper om den 

samiska kulturen är bristfällig så blir läroplansmålet om kulturskapande svårt att ge till de 

samiska barnen. Utefter intervjuerna så kan det å ena sidan ses som att dessa pedagoger 

gärna vill lära sig mer om språket och kulturen om tiden hade funnits. Å andra sidan blev 

det genom intervjuerna tydligt att om pedagogen inte växt upp med den samiska kulturen så 

var det inte troligt att de skulle ta sig tid att lära sig språket. 

 
”Jag är medveten om att det samiska språket, i alla fall här mot för norrut 

håller på att försvinna Det är viktigt att arbeta för att den inte ska försvinna. 

Jag skulle jätte gärna lära barnen om den samiska kulturen och det skulle 

vara roligt om jag faktiskt kunde tala samiska men jag har ingen anknytning 

till den kulturen så jag har inte tagit mig tid att lärt mig. Det hade varit 

skillnad om jag varit same, då hade jag haft användning för det.” 

 

Och en annan pedagog uttryckte sig på följande vis; 

 
”Det är så mycket annat som ska hinnas med och man kan inte göra allt med 

barnen. Vi vill så mycket men tiden räcker inte till. Sen vet vi inte hur vi ska 

göra heller. Jag menar. Jag känner ingen same och har ingen släkt som är 

samisk så det har inte funnits någon anledning till att jag ska lära mig 

samiska.” 

 

Det framkom att de inte ville ta av sin fritid för att lära sig det samiska språket och kulturen 

då de hade många andra fritidsintressen som gick före. Det framkom också att när de 

arbetade på förskolan så hade de ingen avsatt tid för att lära sig något om det samiska. 

Planeringstiden gick bland annat till dokumentation, portfolioarbeten, planering av 

aktiviteter och teman med mera.  Det blev också tydligt att de pedagoger som arbetade på en 

förskola där det inte fanns någon pedagog som hade kunskaper inom den samiska kulturen 

stötte på problem. Problemet bestod i att pedagogerna inte visste hur de skulle göra för att 

lära de samiska barnen om kulturen eller språket.   

 
”Tiden räcker oftast inte till i vanliga fall med allt vi vill göra med barnen. 

Om vi ska försöka lära oss att prata samiska och om kulturen, vart ska vi ta 

den tiden ifrån? Vi vet inte hur vi ska göra. Vi vet hur viktig den samiska 

kulturen är för samebarnens identitetsutveckling och tryggheten som finns i 

den men när vi inte har några egna kunskaper är det omöjligt.” 

 

Och nästa pedagog sa; 

 
”Vi har veckans ord. Varje vecka väljer vi ut ett ord till barnen som de får 

arbeta med och detta ord har vi även på sydsamiska. Barnen får arbeta med 

uttalet och vad ordet innebär. För de samiska barnen blir det endast ordet 

som är på samiska för som vi sa tidigare så kan ingen av oss pedagoger på vår 
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förskola samiska. Vi över in rätt uttal för varje veckans ord på samiska med 

hjälp av en samisk förälder.” 

 

 

En pedagog uttryckte, 

 
 ”En sak som jag har funderat länge på. Undra varför man inte fick lära sig 

något om mångkulturellt lärande när man gick lärarutbildningen. Det är 

inte enbart den samiska kulturen som finns i förskolan. Det finns barn från 

Tyskland och för den delen så har vi Jämtar vårt eget kulturarv och språket 

Jamska att värna om och föra vidare till barnen.” 

 

Här uttrycks det en brist i lärarutbildningen. Pedagogen talar tydligt om att det var en 

avsaknad om mångkulturellt lärande i lärarutbildningen när denne utbildade sig. Intressant 

är också att pedagogen uttrycker att det finns fler kulturer i förskolan som borde lyftas fram.  

 

En annan pedagog uttryckte;  

 
”Vi fick lära oss om dokumentationer och hur man lägger upp och planerar 

en aktivitet. Vi lärde oss om pedagogik för små barn, läran om att lära ut men 

ingenting om hur man ska arbeta med barnens kultur som de har med sig 

hemifrån. Förmodligen hade det sett annorlunda ut här på förskolan om man 

hade fått lärt sig under utbildningen, eller att man hade fått gått någon 

vidareutbildning eller kurs.”  

 

Fler pedagoger talar om sin tid när de gick lärarutbildningen. Det framgår tydligt hur 

pedagogerna ser en brist i lärarutbildningen vad gäller att föra över ett kulturarv till barnen. 

Denna pedagog tar även upp att en vidareutbildning eller kurs eventuellt hade kunnat skapa 

förändringar i förskolan.   

 

Miljön på dessa två förskolor skiljer sig märkvärt åt från förskolan som är präglad av den 

samiska kulturen. På en dörr på den ena förskolan sitter en stor affisch men en människa 

som har ytterkläder på sig. Där står det samiska ordet för vad klädesplaggen heter. Den 

samiska flaggan sitter bredvid affischen. På den andra förskolan finns endast den samiska 

flaggan på en av väggarna. Det var allt jag fann i dessa förskolor när jag gjorde 

miljöobservationerna. En pedagog uttryckte sig på följande vis; 
 

”Det är svårt att hitta personal med rätt kompetens. Vi har väntat länge på 

en samisktalande pedagog men de är så få. Chansen att vi ska få hit någon 

verkar inte så stor. Hur ska vi kunna bygga upp en miljö i samisk anda när vi 

inte kan något om kulturen? Miljön är så viktig för barns lärande. Det finns 

ingen tid heller för att vi ska kunna lära oss”.  

 

Pedagogerna på dessa förskolor som saknar en pedagog med kunskaper om den samiska 

kulturen tycks inte veta hur de ska göra. De vill att en pedagog med rätt kompetens ska 

komma in i arbetslaget men enligt pedagogerna tycks det vara svårt att finna 

sydsamisktalande pedagoger till förskolorna. En frustration är tydlig över att det inte står att 

finna någon pedagog med rätt kompetens. Uppdraget i läroplanen upplevs besvärligt och 

näst intill ouppnåeligt.  
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Om miljön på förskolan i kombination med en pedagog med kunskaper inom samiskt hade 

funnits på förskolan så hade pedagogerna i samspel med varandra lärt sig mer om den 

samiska kulturen. Det hade även i lärarutbildningen enligt pedagogerna behövt lyfts fram 

mångkulturellt arbete och vikten av barnens hemkultur i förskolans verksamhet. De 

förklarade att de då lättare hade kunnat lära barnen om kulturen. Så kan 

sammanfattningsvis pedagogernas beskrivningar förklaras som arbetar på förskolan där det 

inte finns någon pedagog med kunskaper inom den samiska kulturen.   

 
”Vi försöker så gott vi kan men det är långt ifrån tillräckligt. Det optimala 

hade varit om det hade funnits en samisktalande pedagog hos oss men det 

finns det nog inte tillgång till. Vi var på en kvälls kurs för något år sedan 

som handlade om samiska barn i förskola och skola. Det var en kvinna från 

Jokkmokk som föresläste för alla pedagoger i kommunen. Vi fick med oss en 

låda med pedagogiskt material för samiska barn men den har vi inte använt 

så mycket för vi vet inte hur vi ska använda den.” 

 

 

Pedagogers uppfattningar i den samiska förskolan 
De pedagoger som levde ett liv med den samiska kulturen såg det som en del av den 

vardagliga verksamheten på förskolan, att överföra kulturarvet till de samiska barnen. Men 

om miljön inte var präglad av samiskt på förskolan så var det svårt för en pedagog även om 

de har kunskaper inom samiskt att lära de samiska barnen värden, traditoner, historia och 

språk. 

 
”Det underlättade när det blev en helt samisk förskola för det var det inte 

förut. Alla tysta värderingar, det traditionella, hela kulturarvet finns i luften. 

Det där målet i läroplanen är inget vi behöver tänka på för här är det 

naturligt här är de samiska barnen i norm.” 

 

Det framkom att pedagogerna ansåg att miljöns utformning för att underlätta deras arbete 

med att lära de samiska barnen om den samiska kulturen var elementär. En miljö som är 

präglad av det samiska så som språket, leksaker, mönster på väggarna, teman på 

avdelningen eller rummet är en gynnsam miljö för att lära barnen om hela kulturen.  

 
 

”Vi arbetar ständigt med miljön inne på förskolan. Samerna är de åtta 

årstidernas folk och förskolans miljö formas efter det.” 

 

 

Och en pedagog sa; 

 
”De leker rengärde och renslakt och utifrån de situationer som de varit med 

om hemma, tolkar de dessa tillsammans mellan varandra och använder det 

samiska språket som verktyg och de får mer förståelse för sin omgivning och 

de stärks i sin identitet. Vårt arbete med att lära barnen kulturen blir enkelt 

för mycket sköter det sig självt.” 
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Utifrån mina observationer av olika miljöer på förskolorna har jag kunnat se vissa skillnader 

i hur det är att vara pedagog i en förskola där miljön är präglad av det samiska mot för en 

förskola som inte har en sådan struktur. Jag har även kunnat dra några paralleller mellan 

miljöns betydelse som en förutsättning för kulturskapande med pedagogernas bakgrund. Så 

här säger en av pedagogerna;  

 
”Inom våra väggar är barnen i norm med det samiska. Allt är så naturligt så 

vi behöver inte tänka på det. Men när de samiska barnen var i en vanlig 

svensk förskola så var arbetet mycket tuffare. Andra icke samiska pedagoger 

verkade inte vilja arbeta speciellet mycket med den samiska kulturen så luften 

gick ur mig och jag orkade inte kämpa för det samiska.” 

 

Hela den pedagogiska verksamheten på den samiska förskolan kändes samisk. Hela 

atmosfären på förskolan präglas av det samiska. På väggar, dörrar, skåp, lådor, golv var det 

stora lappar med det samiska ordet för vad det hette. På väggarna satt det tavlor med 

symboler från nåjdtrummor. Den samiska flaggan fanns på en av väggarna. I ett hörn stod en 

kåta som barnen kunde gå in i och på sidorna om kåtan stod det fjällbjörkar. På golvet 

framför kåtan fanns det stenar i olika storlekar, den typiska laven som växer på stenarna 

avslöjade vart de kom ifrån. Pedagogerna hade hämtat dem från ett fjäll. När jag var där 

hade de ett tema från de åtta årstiderna och det var höstvinter. På väggen satt det en stor bild 

av rödingar som var upptagna med isnät på den första tunna isen. Under bilden hade barnen 

tillsammans med pedagogerna gjort en stor plansch med text, bilder, en bit fiskenät med 

mera som fick illustrera vad som var typiskt för den årstiden. De hade också gjort en plansch 

för vad den årstiden innebar för renen. Alla sagor och böcker var samiska, de stod längst ner 

i en hylla så att barnen lätt kunde komma åt dem om de ville läsa eller titta på bilder. På 

golvet hade barnen en hel hop med leksaksrenar, för att vara exakt så var det 60 stycken 

enligt pedagogerna. Där låg också träbitar som de hade byggt ett rengärde av. Barnen lekte 

att det var kalvmärkning och hade stängt in renarna i gärdet och resten av renarna stod i 

beteshagen. Barnen talade samiska med varandra och var det ett barn som inte förstod det 

samiska språket fullt ut så förklarade barnen för varandra på svenska. Ibland gick 

pedagogerna in i leken och hjälpte barnen med språket om de inte fann det rätta ordet på 

samiska. Innan jag kom hade barnen tillsammans med en av pedagogerna varit ute i skogen 

och plockat lingon. Lingonen trädde barnen sen på en tråd och för vart tionde lingon satte de 

ett lingonblad emellan. Detta var ett gammalt samiskt räknesätt för att hålla reda på hur 

många renar renskötaren hade. Varje lingon på tråden symboliserade en ren. Barn och 

pedagoger talade för det mesta samiska. De pedagoger som inte behärskade det samiska 

språket så väl hade lärt sig många ord på samiska tillsammans med pedagogerna och barnen 

som talade samiska. Enligt pedagogerna på denna förskola är uppdraget de har att lära 

barnen om kulturen som, historia, språk traditioner något självklart. De anser att de inte 

behöver någon eftertanke om det samiska i planering av aktiviteter eller valet av miljö inne 

på förskolan. En av pedagogerna uttryckte sig på följande vis; 

 
”Samisk talande pedagoger är en bristvara. Men vi har haft möjligheten att 

hitta två så nu har vi kunnat starta en samisk avdelning med en pedagog som 

talar samiska och en pedagog som även är verksam inom renskötseln och kan 

språket flytande. Men de har haft det tufft med att ta fram egna material, 
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läromaterial. Jag hade ingen aning om hur lite det fanns och för den delen 

står det inte i läroplanen att kulturarv har med ursprungsbefolkningen att 

göra så det kanske är därför det finns så lite läromaterial.” 

 

Här beskriver en pedagog dels bristen på läromaterial och hur de samiska pedagogerna får 

ta fram egna läromaterial. Dels har pedagogen efter att det blivit en helt samisk avdelning 

reflekterat över att det finns lite läromedel vilket denne inte visste innan den samiska 

förskolan kom till. Pedagogen har även uppmärksammat att det inte står något om vår 

ursprungsbefolkning i läroplanen och att detta kan vara anledningen till att det finns väldigt 

lite läromaterial på samiska.  

 

 
Sammanfattning 
Pedagogerna talar om att föra kulturarvet vidare till samiska barn på ett likvärdigt sätt men 

själva förutsättningarna framställs olika beroende på om det finns en samisk pedagog på 

förskolorna eller inte.  Pedagogerna beskriver att det handlar om vilka förutsättningar de har 

som är beroende av hur de arbetar med den samiska kulturen i förskolan. Pedagogerna 

menar att de samiska barnen ska ha rätt till sin samiska kultur i förskolan något som de ger 

uttryck för. De ser sin skyldighet i att erbjuda samiska barn en stimulerande och trygg miljö 

som är präglad av den samiska kulturen. Dessutom menar pedagogerna att problematiken 

finns i att det inte finns tillräckligt många samiska pedagoger eller pedagoger med 

kunskaper om den samiska kulturen. Via intervjufrågorna beskriver de samiska 

pedagogerna att de erbjuder de samiska barnen en god lärmiljö präglad av den samiska 

kulturen. Utifrån barnens intressen anpassar pedagogerna verksamheten på förskolan och 

barnen känner sig i norm. Observationerna styrker detta då det är tydliga skillnader hur 

miljöerna är utformade på den icke samiska förskolan och den samiska förskolan. 
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Diskussion 
Här kommer slutsatsen att presenteras kring min undersökning där bakgrunden och 

resultatet knyts samman i denna avslutande diskussion. Trots relativt höga och tydliga 

intentioner hos de icke samiska pedagoger att vilja föra över ett kulturarv till de samiska 

barnen i förskolorna, tycks det i praktiken saknas inslag av den samiska kulturen i dessa 

förskolor. De samiska pedagogerna hade höga och tydliga intentioner och det var tydliga 

inslag av den samiska kulturen på förskolan där de arbetade. Under den följande 

diskussionen kommer detta att diskuteras ytterligare.  

 

Skolverket (2003) belyste i sin rapport en tydlig frustration från pedagogerna att lyckas 

uppfylla uppdraget i läroplanen om kulturskapande vad gäller minoritetsfolken. I 

intervjuerna trädde ett tydligt mönster fram att intresset fanns hos pedagoger med icke 

samisk bakgrund. Men med den tidsbrist som många pedagoger upplever att det är i 

förskolans verksamhet och kombinationen av deras okunskap så är det i princip en 

omöjlighet att överföra ett starkt kulturarv till de samiska barnen. En konsekvens av detta 

enligt Ladberg (2000)  kan bli att barn som tillhör minoritetsfolken känner sig osäkra i sin 

identitet och tillägnar sig inte kulturarvet. Detta kan knytas an till Jernström och Johansson 

(1997) som beskriver hur viktig det är att pedagogerna tar till vara barns kulturella bakgrund 

för att de ska bli starka och trygga i sin identitet. Det första mönstret som gick att urskilja 

från pedagogernas uppfattningar i den icke samiska förskolan, pekar resultatet på tidsbrist. Å 

ena sidan kan detta uppfattas som att på grund av bristen i pedagogernas kunskaper så tar 

de sig inte tid att få in mer kultur i förskolans verksamhet. Men å andra sidan kan det ses 

som att på grund av saknaden av en pedagog med kunskaper inom den samiska kulturen ser 

de ingen mening med att ta sig tid. Jernström och Johansson (1997) beskriver vidare i sin 

rapport hur pedagogerna i de nordligaste delarna av Sverige samarbetar för att barnens olika 

kulturella bakgrunder ska lyftas fram.  Balto et al. (2008) belyste vikten av att ta till vara de 

samiska pedagogernas kunskaper om det samiska språket och kulturen och föra den vidare 

till de pedagoger som verkade utanför sameskolan. Vygotsky (1995) belyser hur människan 

lär i samspel med varandra. Det sociala samspelet fungerar genom att människan delger och 

tar till sig av nya kunskaper och gör dem till sina egna. Poängteras bör att möjligheten kan 

ha funnits att pedagogerna själva har kunnat ta eget initiativ till att utveckla sina egna 

kunskaper om den samiska kulturen. Lundberg (1991) tog upp vikten av att pedagogerna 

själva reflekterar över kulturmöteskunskaper för att kommunikationen med barnen ska bli 

bra. Där barnens uppväxtförhållanden språkliga uttrycksätt och värderingar är viktiga. 

Vidare belyser Lundberg hur utbildning kan få människors kommunikativa kompetens, 

attityder och förhållningssätt att förändras gentemot andra kulturer. Vidare beskriver 

Lunneblad (2006) hur pedagoger bör diskutera och reflektera fram metoder i den 

pedagogiska verksamheten som ska innehålla mångkulturellt. Genom detta kan 

pedagogerna enligt Lunneblad omsätta läroplanens mål i den pedagogiska verksamheten 

om att föra kulturav vidare till barnen. I en jämförelse med hur det ser ut idag mot för hur 

det var för 100 år sedan kan tillägas att Uppman (1978) belyser att det var svårt att finna 

pedagoger som hade de rätta kunskaperna för att utbilda samiska barn i svenska skolor. 

Pusch (1999) beskriver vidare att den undervisning som de samiska barnen skulle få var helt 
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beroende av hur nomadskolinspektörerna på samerna. Enligt Pusch kunde det vara både 

positivt eller negativt.  

 

Johansson (2007) tar upp stora brister i lärarutbildningarna vad gäller det kulturella. 

Likformade lärarutbildningar oavsett vad pedagogen avser att arbeta med menar Johansson 

är en brist. Lokala skolor och förskolor skulle få stor användning av om lärarutbildningar till 

exempel uppmuntrade studenter till att skriva mer om den samiska kulturen i Sverige. Dessa 

examensarbeten skulle kunna ses som hjälpmedel för reflektioner och diskussioner i 

arbetslagen. Balto et al. (2008) belyser vikten av att lärarutbildningarna borde lära de 

blivande pedagogerna om hur man tillämpar kulturellt mångfald i förskolan. Detta för att 

det framkom i studien som Balto et al. genomförde hur pedagoger som är verksamma 

utanför sameskolan inte vet hur de ska arbeta med den samiska kulturen i förskolan. I 

resultatet från intervjuerna i denna studie gick det att utläsa att pedagogerna uttryckte brister 

i lärarutbildningarna. Detta skulle kunna ses som en ursäkt från pedagogernas sida för att de 

inte arbetar med den samiska kulturen. Men det är mer troligt att det är den faktiska 

konsekvensen av att lärarutbildningarna inte har uppmärksammat hur pedagoger ska arbete 

med kulturellt mångfald som är orsaken. Tallberg, Rubinstein och Hägerström (2002) tar 

även de upp brister i lärarutbildningarna vad gäller mångkulturellt arbete i pedagogiska 

verksamheter. Det kan knytas an till Lahdenperä och Lorentz (2010) som upplyser om hur de 

som studerar vid lärarutbildningarna inte får några kunskaper med sig om mångkulturella 

och flerspråkliga arbetsmetoder. Vidare kan man läsa hur de ser ett problem med dagens 

pedagoger då flera av dessa utbildade sig för mer än 20 år sedan och att det kan stjälpa 

barnen på grund av pedagogernas okunskaper om månkulturella arbetsmetoder. 

Fortlöpande fortbildningar om mångkultur för dessa pedagoger är av stor vikt. En bieffekt 

av detta skulle kunna avspeglas på pedagogerna som inte har kännedom om den samiska 

kulturen där denna studie utfördes. Vidare beskriver Benckert, Håland och Wallin (2008) 

vikten av att dagens pedagoger måste gå kurser och utbildningar i syfte att höja 

kompetensen om mångkulturer i svenska förskolor. De belyser också hur svårt många 

förskolor har att finna pedagoger som har kunskaper om olika kulturer eller som är 

flerspråkiga. Detta efterlyste även pedagogerna under intervjuerna.  

 

Pedagogernas egen bakgrund menade pedagogerna var en annan del i varför de hade svårt 

att uppnå målet i läroplanen. I detta avseende menar pedagogerna att de inte är av samisk 

härkomst och att de inte är insatt i den samiska kulturen som utgör själva problemet. De 

anser med andra ord att eftersom de inte har bakgrunden som i detta fall är det samiska så 

blir målet i läroplanen om kulturskapande svårt att uppnå. Här kan det å ena sidan knytas 

an till bristerna i lärarutbildningen. Å andra sidan kan det knytas an till saknaden av en 

samisk pedagog och en annan möjlig vinkel kan vara som Lundberg (1991) belyser om 

okunskapen för andra kulturer där de egna attityderna och vilket förhållningssätt man har 

som är av betydelse. The Australian journal of teacher education (2011) tar upp hur 

pedagoger som inte tillhör ursprungsbefolkningen aboriginerna har svårt för att lära barnen 

om deras kultur. De förespråkar hur viktigt ett nära samarbete mellan pedagogerna som 

tillhör aboriginerna och pedagogerna som inte gör det tar lärdom av varandra. Enligt (Säljö, 

2010; Vygotskij, 2001) belyser de hur människan genom att reflektera med varandra lär 

känna den omgivande omvärlden. Den dagliga kommunikationen är grundläggande för hur 

människan tar till sig nya kunskaper. Här bör det tas i beaktande att om det hade funnits en 

pedagog med kunskaper inom den samiska kulturen eller en samisk pedagog så hade 
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förmodligen situationen för pedagogerna på den icke samiska förskolan sett annorlunda ut. 

Då hade de genom kommunikation och samspel med en pedagog som besitter kunskaper 

inom den samiska kulturen haft bättre förutsättningar att arbeta mångkulturellt. Således är 

detta enbart en spekulation men den är inte att förakta.  Enligt Säljö (2010) så fullbordas 

människans kunskapsutveckling alltid genom samspel mellan människor.  

 

Nästa mönster som gick att utläsa av pedagogernas uppfattningar på den icke samiska 

förskolan om att föra över ett kulturarv var miljöns betydelse på förskolorna. Ett sätt att tolka 

detta är att utan en samisk miljö kände pedagogerna att de inte fick någon inspiration. Det 

finns många tecken som pekar på att en god lärmiljö inspirerar både barn och pedagoger.  

Enligt en rapport från skolverket (2003) går det tydligt att utläsa vilken betydelse miljöns 

utformning har för att skapa bra och inspirerande pedagogiska miljöer. Det lyftes i rapporten 

hur pedagogerna i norr upplevde en miljö inspirerad av den samiska kulturen och att denna 

gav goda förutsättningar för pedagogerna att föra över kulturarv och språk till barnen. Det 

här kan knytas an till denna studies resultat då de samiska pedagogerna på den samiska 

förskolan arbetade i en miljö som var helt utformad efter den samiska kulturen. Rapporten 

från skolverket lyfter vidare fram hur pedagoger i de södra delarna av Sverige uppfattar att 

miljön på förskolorna är oinspirerande och att det saknas kunskaper för att bygga upp den 

efter till exempel den samiska kulturen. Saemien kultuvre (1989) menar att samiska barns 

identitet och trygghet stärks om de får vara i en miljö präglad av den samiska kulturen. 

Jämförelsevis kan det tänkas att även pedagogerna stärks i sitt yrkesuppdrag då de blir 

inspirerade av den omgivande miljön. Vygotskij (1995) belyser miljöns betydelse för 

människan lärande och utveckling och att denna är viktig. Det är genom miljön som 

människan öppnar upp för kreativitet och utgör grunden för att använda fantasin för att 

tillgodogöra sig sina tidigare erfarenheter och skapa nya.  

 

De samiska pedagogerna anser att deras arbete gentemot läroplanen uppfylls. Kulturarvet 

finns överallt på förskolan och det är betydelsefullt för de samiska barnen. Som det nämndes 

ovan är miljön präglad av det samiska och det krävs inte någon tidsförödande ansträngning 

för att den pedagogiska verksamheten ska kunna föra över ett kulturarv och traditioner till 

de samiska barnen, det bara finns där. Åhrén (2008) belyser hur samiska barn som befinner 

sig i en miljö som är präglad av den samiska kulturen tillgodogör sig kulturen och de blir 

starka och trygga i sin identitet. Olausson (2012) belyser vikten av att pedagogerna tar till 

vara barnens bakgrund i verksamheten på förskolan. Olausson belyser vidare hur det gör att 

barnen blir trygga i sin identitet och att det är av vikt att pedagogerna visar att de är 

intresserad av barnens bakgrund. De samiska pedagogerna på den samiska förskolan arbetar 

aktivt med att synliggöra barnens kulturella bakgrund. Symboler på väggarna och teman 

efter de åtta årstiderna och fiskenät som hänger på väggen är bara några exempel på hur 

miljön på den förskolan är präglad. Därigenom visar pedagogerna barnen att de är 

intresserade av barnens bakgrund och att den är av betydelse. Johansson (1977) belyser hur 

individen utvecklas med sin omgivande miljö. Vidare beskriver Lindqvist (1999) vikten av 

att de vuxna i barnens omgivning är aktiva och hjälper barnens att utveckla dess fantasi och 

kreativitet. 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis anser jag att resultatet visar att pedagogerna anser att deras arbete är 

betydelsefullt. Men på förskolorna där det inte finns några samiska pedagoger eller 
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pedagoger med kunskaper om den samiska kulturen är det svårt att uppnå målet i 

läroplanen om kulturarv enligt pedagogerna. Jag har också konstaterat att det är av 

betydelse för vad pedagoger har för bakgrund och i vilken kultur människan är uppväxt 

med som har en viss betydelse i hur vi lyckas tillämpa uppdraget i läroplanen om 

kulturskapande. Tillgången på pedagoger med kunskaper om den samiska kulturen är 

väldigt liten beskriver pedagogerna. Pedagogernas mål är att tillämpa det som står i 

läroplanen för förskolan Lpfö 2010 men kunskaperna är inte tillräckliga. Barnen ska ges 

möjliget att lära sig om sin kultur, språk, värden, traditioner och historia. Min undersökning 

har begränsad omfattning men förhoppningsvis kan den eventuellt användas som ett 

pedagogiskt verktyg. En pedagogisk slutsats som kan dras av detta arbete är att det ställer 

höga krav på pedagogerna hur dessa anpassar den sociala omgivningen och den omgivande 

miljön för barnen.  

Förslag till vidare forskning 

Jag har under arbetets gång funderat på hur pedagogers uppfattningar om att föra över ett 

kulturarv till samiska barn i förskolan ser ut i resten av Sverige. Pedagogerna i Jämtland 

uttrycker att de behöver stöd och hjälp för de vet inte hur de ska arbeta med den samiska 

kulturen, då de inte har tillgång till en pedagog med kunskaper om den samiska kulturen. 

Ett möjligt forskningsområde skulle kunna vara att bredda denna forskning till att få en 

inblick i pedagogernas uppfattningar i övriga Sverige på förskolor där det finns samiska 

barn.  
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1 - Missiv 

Hej föräldrar och pedagoger! 

Jag studerar till lärare vid Mittuniversitet och nu ska jag skriva mitt examensarbete. I 

läroplanen för förskolan står det att i förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns 

förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner 

och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Tidigare har jag undersökt 

föräldrars syn på detta och nu är jag intresserad av hur pedagoger som arbetar i förskolor med 

samiska barn tänker om det uppdraget. Därför undrar jag nu om du pedagog vill delta i min 

intervju och låta mig observera er verksamhet på förskolan? Samt om du förälder låter 

ditt barn delta då observation sker? 

 

I studien kommer Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer att följas, reglerna finns att läsa 

i detalj på Vetenskapsrådets hemsida (www.vr.se). 

 

1. Information om syftet med undersökningen: Mitt syfte är att med hjälp av mina 

anteckningar som görs under studien komma fram till ett resultat. 

2. Samtycke: Om du väljer att delta i intervjun som kommer detta att ske avskilt och du 

kan när som helst under intervjun välja att avbryta.  

3. Konfidentialitet: Jag kommer i mitt arbete endast använda fiktiva namn där läsaren 

inte kommer att kunna identifiera personen bakom svaren. Allt insamlat material 

kommer att förvaras så enbart jag kommer att ha tillgång till det.  

4. Nyttjande: Mina anteckningar som görs under studien kommer enbart att användas 

till mitt examensarbete vid Mittuniversitetet.  

 

Jag hoppas att ni kommer att vilja delta i min intervju och att ni kommer tycka det känns 

roligt och spännande. Det färdiga arbetet kommer ni som vill få ta del av och ni kan nå mig på 

följande vis: 

 

Caroline Svensson Wallin, tel. 072-743 25 75. Mail, caroline_sw86@hotmail.com 

 

Tack så mycket för att ni tog er tid och läsa detta, med vänliga hälsningar Caroline Svensson 

Wallin.  

 

 

 

               Ja, mitt barn får delta då observationer sker.  

 

               Nej mitt barn får inte delta då observationer sker.  

 

 

 

 

http://www.vr.se/
mailto:caroline_sw86@hotmail.com
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

Hur länge har du varit förskollärare? 

 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Kan du berätta om en dag på förskolan? 

 

I läroplanen för förskolan står det att i förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns 

förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner 

och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. 

 

Hur ser du på det uppdrag förskolan har att överföra vårt kulturarv (samiska kulturen)? 

 

Hur arbetar du/ni med det här på förskolan? 

 


