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Sammanfattning 
Syftet med studien är att studera politiska beslutsprocesser som leder fram till kommunernas 

planering och organisering av modersmålsundervisningen i samiska, samt att kartlägga 

elevernas och deras föräldrars upplevelser av kommunernas agerande. Studien utgår från en 

poststrukturalistisk syn på policyanalys. Resultatet visar att förståelsen av hur 

modersmålsundervisningen ska gå till och innehåll är socialt skapat av de som styr i frågan. 

Detta leder till olika organisationer av modersmålsundervisningen i samiska beroende på 

vilken skola/kommun man tillhör. 
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1. Inledning 

Under stora delar av 1900-talet har det samiska språket varit marginaliserat i Sverige. Enligt 

UNESCO är samiskan hotad idag på grund av få talare (unesco.org). Varför språk är hotade är 

komplext och kan bero på olika saker men i en urfolkskontext så finns kolonisation som en 

gemensam nämnare. Koloniseringen av Sápmi (samernas traditionella landområde) genom en 

förtryckande politik mot samerna, har fått många negativa konsekvenser för det samiska 

folket (Scheller & Vinka, 2013:2). Sapmi stäcker sig över Sverige, Norge, Finland och 

Ryssland, och har därför haft och har olika politik att förhålla sig till, men 

sammanfattningsvist så har den gemensamma politiken lett till stigmatisering och negligering 

av kultur och språk. Skolan, men även tvångskristnande, var ett effektivt sätt att assimilera 

samerna. Samiska barn tvingades att lära sig majoritetsspråket och få en utbildning för att 

kunna arbeta i majoritetssamhället, där deras egen kultur, språk, traditionella värderingar och 

arbeten undertrycktes. Samiska barn förbjöds att använda sitt modersmål på de instiftade 

internatskolorna och bestraffades hårt både fysiskt och psykiskt om de bröt mot förbudet. 

Språket stigmatiserades och språköverföringen från generation till generation motarbetades 

kraftigt. Vilket förklarar de alarmerande få talarna idag. Det var inte förrän sent 1960-tal, i 

början på 1970-talet som det blev tillåtet igen att prata samiska i skolan, då de fick 

språkundervisning (Scheller & Vinka, 2013:1-3). 

 

Idag har samiska barn rätt till modersmålsundervisning (Skollag 2010:800) och sen 1 juli 

2015 har rätten utökats till att gälla även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i 

hemmet och eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket för att vara 

berättigad till modersmålsundervisning. Det räcker med att en elev ansöker om 

modersmålsundervisning för att huvudmannen ska vara skyldig att ordna undervisning. 

Modersmålsundervisningen kan anordnas både på och efter ordinarie skoltid. Undervisningen 

kan organiseras på plats på skolan men den kan även organiseras genom fjärrundervisning 

(Skolverket, 2015). För åttonde gången kritiseras Sverige av Europarådet för att inte leva upp 

till Europarådets minoritetskonventioner och FN:s Barnkonvention, artikel 30. Kritiken 

handlar om att varje dag går barn miste om att lära sig sitt modersmål och tillägna sig högre 

nivåer i läs- och skrivkunnighet i sitt språk och detta hotar språkens överlevnad. Kritik har 

även riktats från samiskt håll och det akuta behovet av åtgärder har varit uppe på vart enda 

minoritetspolitiskt samråd med ansvariga ministrar de senaste tio åren 

(http://www.svt.se/opinion/sverige-sviker-minoritets-och-urfolksbarnen). Den samiska 
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språksituationen idag kritiseras alltså både internationellt och av urfolket själva, att barn trots 

rättigheter, inte får sina rättigheter tillgodosedda. Det blir därför intressant att dels med 

utgångspunkt från denna kritik men också med tanke på Sveriges kolonialism av Sápmi och 

samer, att studera beslutsprocesserna som leder fram till organiseringen och planeringen av 

modersmålsundervisningen i samiska, samt att kartlägga hur de som berörs av besluten 

upplever dessa. Enligt Carol Bacchi (2009) styrs vi genom problematiseringar, vad som 

uppfattas som problem, hur vi känner inför problemen avgör hur vi sedan väljer att lösa det. 

Vad som uppfattas som problem får en lösning genom policy. Bacchi menar att problem 

skapas inom policyprocessen och därför är det viktigt att studera beslutsprocessen för att 

analysera det som tas för givet och ligger bakom besluten.  

 

Modersmålsundervisning stadgas i skollagen (Skollag 2010:800), en form av policy, som satt 

upp ramar för hur undervisningen ska fungera, men sedan är det upp till varje kommun att 

tillhandahålla undervisning och upp till skolorna att tolka nationell policy och göra om den till 

lokal praktik. Eftersom skollagen är en ramlag, kan man kanske förvänta sig att 

beslutsprocesserna skiljer sig åt för att kommunerna har självstyre över frågan. Bolin, Nyhlén, 

& Olausson skriver beslutsprocesser på komunal kompliceras av att fler aktörer är delaktiga 

och ofta tas beslut som får konsekvenser för brukare av offentlig sektor, av enskilda 

tjänstemän som kan ha olika prioriteringar och logiker i sin tjänstemannautövning (2015:75). 

Tidigare forskning har visat på att organiseringen och planeringen av 

modersmålsundervisning skiljer sig åt ute i Sveriges kommuner (Andersson, 2011), men vad 

beror detta på? Hur bestäms antalet undervisningstimmar, när undervisningen ska ske? Vad 

ligger egentligen bakom dessa beslut och problemrepresentationer? Genom att analysera 

beslutsprocesserna med hjälp av Carol Bacchis (2009) analysmetod: ”What´s the problem 

represented to be?” ämnar studien identifiera det förgivet tagna som ligger till grund för dessa 

beslut, samt att studera hur de som berörs av besluten upplever dessa. Studien ämnar bidra till 

policyforskningen inom hur nationell policy tolkas och görs om till lokal praktik och en ökad 

förståelse av hur Sverige styrs och styr i urfolksfrågor. 

 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att studera politiska beslutsprocesser som leder fram till kommunernas 

planering och organisering av modersmålsundervisningen i samiska, samt att kartlägga 

elevernas och deras föräldrars upplevelser av kommunernas agerande.  



	   	   	  
	   	   	  
	  

	   7	  

1.2 Frågeställningar 

Vilka argument ligger till grund för beslutsprocessen och besluten? 

Vilka konsekvenser får organiseringen av modersmålsundervisningen i samiska för eleven? 

 

1.3 Avgränsningar 

Med tanke på studiens omfång för en c-uppsats, men även att grundskolan är den 

organisationsform som elever i Sverige spenderar sin längsta skoltid i, så avgränsas denna 

studie till att undersöka situationen i allmänna grundskolor.  

 

1.4 Bakgrund och tidigare forskning 

Studien berör både modersmålsundervisning, men även hur policy tolkas och görs om till 

praktik. Därför presenteras här nedan bakgrund till modersmålsundervisning och tidigare 

forskning om tolkning av policy, för att öka förståelsen för de båda ämnena. 

1.4.1 Modersmålsundervisning  

1977 kom hemspråksreformen som stadgade att barn med annat modersmål än svenska, ska 

ha rättighet att få undervisning i sitt modersmål. Kommunerna var då skyldiga att 

tillhandahålla modersmålsundervisningen och en särskild hemspråkutbildning inrättades 

(Alfa, 2013). Hyltenstam & Tuomela (1996) skriver att reformen syftade till att dels stärka 

etnisk och kulturell identitet men också att stödja en normal språklig, kunskapsmässig och 

allmän kognitiv utveckling för invandrar- och minoritselever. Bakgrunden till reformen 

grundade sig i att Sverige var ett land i ekonomisk tillväxt, vilket ledde till ökad 

arbetskraftsinvandring och hemspråksundervisningen kom då upp på den politiska agendan. I 

början av 1990-talet var det sämre tider i Sverige och modersmålsundervisningen ansågs då 

som ett område där man kunde göra besparingar. Staten delegerade över ansvaret till landets 

kommuner att ansvara för resursfördelningen (Hyltenstam & Tuomela, 1996). 1985 begränsas 

rätten till modersmålsundervisning då endast elever som har språket som dagligt 

umgängesspråk med minst en av vårdnadshavarna, har rätt till modersmålsundervisning. 1988 

läggs hemspråksutbildningen ner och ersätts av en utbildning som ska vara en särskild gren av 

grundskol-lärarlinjen. Endast ett fåtal lärare går på utbildningen. 1991 blir det tillåtet att 

förlägga modersmålsundervisningen utanför ordinarie skoltid, med motivationen att de ska 

slippa gå ifrån andra lektioner. Detta leder till att den vanligaste organiseringen av 

modersmålsundervisningen sker utanför schemat, på eftermiddagar eller lördagar. Den 
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tvåspråkiga undervisningen börjar mestadels bedrivas på fristående skolor. 1997 byter 

undervisningsformen namn till modersmålsundervisning för att språket inte bara används i 

hemmet och då är den gamla benämningen missvisande. 2011 beslutas att modersmålslärare 

ska utbildas inom ämneslärarexamen, med modersmål som ett av kursämnena. Ettämneslärare 

ges också som ett alternativ. Få söker denna typ av utbildning. 2012 krävs inte 

lärarlegitimation av modersmålslärare, men 2013 vill riksdagen att modersmålslärarna ska få 

legitimation och tillsätter en utredning (Alfa, 2013). Sedan 1 juli 2015, har elever som tillhör 

någon av de nationella minoriteterna, alltså judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och 

tornedalingar, rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens vardagliga 

umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte heller ha grundläggande kunskaper i språket 

för att vara berättigad till undervisning i ämnet modersmål. Modersmålsundervisningen kan 

organiseras på eller efter skoltid. För de nationella minoriteterna och urfolket samer, så räcker 

det med att en elev söker om modersmålsundervisning för att huvudman ska vara skyldig att 

anordna undervisning (Skolverket, 2015). Ladberg (2000) skriver att 

modersmålsundervisningen ofta är schemalagd efter skoltid. Då undervisningen sker på 

schemalagd tid får eleverna som läser modersmål lämna klassen vilket kan leda till att elevens 

självkänsla minskar och utanförskap tydliggörs. Det är frivilligt att ha 

modersmålsundervisning och därför spelar elevens egen motivation och föräldrars delaktighet 

stor roll skriver Ladberg, (2000). Skolverket (2015) skriver att språket är betydelsefullt för att 

det är bärare av erfarenheter, kunskap, tradition och kultur och blir därför viktigt vid utbyte av 

information och identitetsskapande. Skolor har ansvar och spelar en viktig roll för att främja 

minoritetsspråken (Skolverket, 2015). Tidigare forskning visar på att modersmålets betydelse, 

att hur bra man är på modersmålet speglar hur framgångsrik man blir i andra ämnen 

(www.skolverket.se). Tidigare forskning visar att för att ta tillbaka ett minoritetsspråk så 

krävs undervisning i minst 180 min./veckan, det är alltså miniminivån. I den nyligen gjord 

enkätundersökning från Sisuradio, som skickat ut enkäter till alla landets kommuner för att 

kartlägga hur mycket undervisning som ges i minoritetsspråken. Studien visar att i genomsnitt 

ges 60 min/vecka, men spannet ligger mellan 20 min/vecka till över 60 min/vecka 

(Sverigesradio, n.d.).  

 

1.4.2 Tolkning av policy 

Inom policyforskningen finns det flera olika bidrag som på olika sätt beskriver och belyser 

policy, så som Hill (2007), Kingdon (2014) och Bacchi  (2009). Vad som bl.a. skiljer dessa 
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olika författare åt är synen på vad ett problem är och policyns roll i policyprocessen. Hill 

(2007) beskriver policyprocessen som komplex och bestående av flera skikt. En policy är 

enligt Hill en serie handlingar som ska ta hand om ett redan existerande problem. 

Policyprocessen hjälper oss att förstå politiska beslut och varför besluten fått olika utfall/blev 

som de blev). Genom policyprocessen identifieras olika alternativ och olika 

handlingsalternativ skapas (2007:11-31). Kingdon (2014) fokuserar på vad som hamnar på 

den politiska agendan och beskriver policy som bestående av tre ”strömmar” som kopplas 

samman och bildar en policy när ett så kallat policyfönster öppnas. Kingdon (2014) menar att 

det finns problem som söker en lösning, det finns aktörer som vill sälja in en lösning och om 

problemet får uppmärksamhet, kan ett policyfönster öppnas och dessa tre strömmar 

sammankopplas för att bilda en policy och nå den politiska agendan. Bacchi (2009) däremot, 

menar att problem skapas inom policyprocessen, policy ger form till problem men adresserar 

dom inte. Enligt Bacchi är policy något som fixar saker, det måste alltså finnas ett 

underliggande problem som då måste fixas genom policy. Vad som uppfattas som problem 

och hur det ska lösas är socialt skapat och får en lösning i form av policy (Bacchi, 2009:IIII-

x).   

 

Hill (2007:12) skriver vidare att man inom policyforskningen skiljer mellan studier av policy 

med fokus på innehåll, vad policyn resulterar i och själva policyprocessen. De två första 

studierna fokuserar på uppkomst och resultat av policy, medan man i studiet av 

policyprocessen har ett fokus på hur en policy blir till av beslutsfattare men också hur policyn 

senare tolkas och skapas av de som ska utföra den. Denna studie kommer att studera policy 

utifrån det sistnämnda alternativet och använder Bacchis (2009) analysram för att studera 

policyprocessen.  

 

Ball (2015) stödjer även Bacchis (2009) resonemang kring att policy är socialt skapat. Ball 

skriver att policy skapas och återskapas på många olika sätt, på olika platser och av olika 

människor. Genom att policy färdas, alltså att den skapas och återskapas av olika människor, 

så ändrar den också innehåll. Samtidigt som vi skapar policy, så ”skapar policy oss”, policy 

skapar positioner som vi tänker och handlar utifrån (Ball, 2015). Genom sina studier visar 

Ball, Maguire, Braun & Hoskins, (2011:625) som studerar lärarnas roll i policyarbetet i 

skolan, att lärarnas inställning till policy, kontext och deras olika maktpositioner spelar roll, 

om och hur en policy implementeras. Braun, Maguire & Ball (2010) studerar policymiljöer i 
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fyra olika grundskolor i Storbritannien, för att studera policy enactment, vilket innebär en 

förståelse av att policys tolkas och översätts i handling av olika policyaktörer istället för att 

rakt av implementeras. Detta menar Braun et al. (2010:557-559) beror på att skolorna skapar 

sina egna tolkningar av policy baserade på skolans kultur eller värderingar och den kontext 

som skolan befinner sig i. Braun et al. (2010) styrker alltså resonemanget om att policy färdas 

och tolkas olika beroende på kontexten och värderingar. 

 

Inom policy forskningen har fokus ofta varit på texter, principer och praxis, medan de aktörer 

som utformar policy har fått väldigt lite uppmärksamhet. I de fall där aktörerna har fått 

kommit till tals, är det oftast bara de stora namnen som dragit till sig uppmärksamheten och 

de som faktiskt berörs av själva policyn har hamnat i skymundan och negligerats (Ball, 

2015:1). Det Ball (2015:1) skriver, alltså att när policy studerats så har fokus ofta varit på 

tryckta källor eller de större aktörerna i policyn, t.ex. på politiker på nationell nivå och de som 

berörs av policyn har fått lite fokus i forskningen. Denna studie undersöker så som Ball också 

gör, hur policyn påverkar de som faktiskt berörs av den.  
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2 Teoretiskt ramverk 

Med utgångspunkt i att det finns en nationell policy som satt upp ramar för hur 

modersmålsundervisningen ska organiseras och planeras och att policyn sedan tolkas och görs 

om till praktik i skolorna så kan man betrakta modersmålsundervisningen, alltså hur den ska 

fungera, som en väv av olika röster. ”Problemet” här är hur organiseringen och planeringen av 

modersmålsundervisning ska gå till, och hanteras då genom policy. Detta perspektiv på hur 

modersmålsundervisningen organiseras och planeras, kan kopplas till en poststrukturell syn 

på hur språket organiserar och konstruerar världen. Därför presenteras här nedan Carol 

Bacchis (2009) syn på policy och policyanalys, som både uppsatsens teoriavsnitt men även 

metodologisk utgångspunkt vilar på. Carol Bacchis (2009) What´s the problem represented to 

be? innehåller både teori, som senare leder till en metod att analysera policy, därmed hör 

uppsatsens teori och metodologi ihop. Bacchi (2009:33-34) har ett poststrukturellt 

förhållningssätt till policyanalys och tar också utgångspunkt i socialkonstruktivismen, 

feministisk teori och studier kring styrmentaliteter. Bacchis (2009) What´s the problem 

represented to be? är också en metod som kritiskt granskar policyanalys.  

 

2.1 Whats the problem represented to be? 

Carol Bacchi (2009) tar utgångspunkt i att varje policy syftar till en förändring och att försöka 

påverka ett ”problem”. En policy är enligt Bacchi någonting som fixar saker och det är 

skaparna av policy som fixar. En policy skapas inom policyprocessen på så sätt att någonting 

uppfattas som ett problem och får sin lösning genom policy, medan det som inte uppfattas 

som problem faller utanför ramen, som skaparna av policy satt upp. Policys är alltså skapade 

utifrån en uppfattning om något, de adresserar inte problem utan i själva verkat så skapar 

policys problemen (2009:IIII-X). Policys syftar till att förändra och påverka, men de 

innehåller också implicita eller explicita formuleringar av vad som är ”problemet”. Bacchi 

(2009:25) menar att vi styrs av problematiseringar och därför bör vi studera hur problemen 

framställs i policys och vi bör se problemrepresentationerna som olika konstruktioner av 

problem, inte som förgivet tagna sanningar om världen. Policys kan mycket väl reflektera 

djupgående kulturella antaganden och kan innehålla tystnader och leda till negativa effekter 

för vissa grupper. Ordet ”problem” kan generellt betyda två saker, antingen någonting som är 

svårt att hantera eller en uppgift som måste lösas. I What´s the problem represented to be? 

(hur framställs problemet, (min översättning), hädanefter WPR), betyder problem, den typ av 

underliggande förändring som finns i en specifik policy. Hur man känner inför ett problem 
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påverkar vad man vill göra åt det. Genom att föreslå en förändring, skapa en policy, så säger 

det hur man uppfattat problemet (Bacchi, 2009:xi). Genom att vi styrs genom 

problematiseringar, inte policys, så spelar representationen av problemet en central roll i hur 

vi styrs. Vad man än föreslår så får det olika effekter (Bacchi, 2009:xi, xiv & 32). Regeringar 

har en priviligierad roll i representationen av problem, för att deras tolkningar formas och 

konstitueras i lagar, rapporter och i tekniker som används för att styra (Bacchi, 2009:33). Det 

är därför viktigt att använda WPR för att analysera och identifiera beslutsfattarnas 

problemrepresentationer för att se vad som ligger bakom besluten, förstå hur vi styrs, vilka 

antaganden och fördomar som gjort det möjligt för de som styr att lova och utveckla olika 

policys och vad policyn inkluderar och exkluderar (Bacchi, 2009:xii-xix).  

 

WPR bygger på tre grundpelare (Bacchi, 2009:25), där den första grundpelaren säger att vi 

styrs genom problematiseringar. Med problematiseringar menas hur något presenteras som ett 

problem (Bacchi, 2009:277). Problemen som definieras ligger till grund för hur 

beslutsfattarna styr vårat vardagliga liv och genom att de har makt att styra över vad som ska 

uppfattas som ”problem” så påverkar det också hur vi uppfattar omvärlden (Bacchi, 2009:25-

32) 

 

Den andra grundpelaren säger att genom att vi styrs av problematiseringar så är de dessa som 

ska studeras, inte själva ”problemet” (Bacchi, 2009:32-39). Vi bör alltså ifrågasätta vilka 

antaganden och förutfattade meningar som problematiseringarna bygger på. Specifika 

definitioner av problem är socialt skapade och upprätthålls av uppsatta ramar i samhället, så 

kallade diskurser, som sätter gränser för vad som är socialt accepterat att tänka, uttrycka och 

skriva.  

 

Den tredje grundpelaren är att effekterna som problematiseringarna för med sig ska granskas, 

för att se vilka konsekvenser problematiseringarna får i samhället. Det kan enligt WPR göras 

på tre olika sätt: granska de diskursiva följderna, vad är tillåtet att tala och skriva? De andra 

tillvägagångssättet är att granska människors roll som subjekt i problemframställningen, hur 

framställs olika roller i samhället och hur lever man upp till respektive avvisar rollen? Det 

tredje sättet är att granska faktiska konsekvenser som kan drabba enskilda, genom olika 

problemrepresentationer (Bacchi, 2009:39-43). 
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Eftersom Bacchis (2009:25) WPR också är ett sätt att analysera policy har hon utvecklat ett 

analysverktyg med frågor som hjälper till att analysera policys. Den första frågan är 

startpunkten för WPR, medan frågorna 2-6 ger en än djupare analys. Frågorna överlappar 

även varandra:  

1. Vad framställs som 'problemet' i en specifik policy?  

2. Vilka föreställningar och antaganden ligger bakom denna specifika framställning av 

'problemet'?  

3. Hur har denna framställning av 'problemet' kommit till stånd?  

4. Vad problematiseras inte i denna problemframställning? Var finns tystnaderna? Kan 

man tänka på något annat sätt om 'problemet'?  

5. Vilka effekter skapas av denna problemframställning?  

6. Hur/var har denna problemframställning producerats, spridits och försvarats? Hur kan 

den ifrågasättas, dekonstrueras och ersättas? (Bacchi 2009:2. egen översättning) 

Vidare har jag valt att använda mig av frågorna 1, 2 och 5 från Bacchi (2009:25), för att de 

bäst passar de frågeställningar som studien ämnar att besvara och även en c-uppsats omfång. 

Därför är det på sin plats att vidare förklara meningen med frågorna mer utförligt: 

Genom att ställa fråga 1. Vad framställs som problemet i en specifik policy? vill man få fram 

hur ”problemet” framställs. En av grundpelarna i WPR, säger att vi styrs genom 

problematiseringar, hur man ser på problemet avspeglas i hur man tänkt att lösa det. Man ska 

alltså studera de konkreta förslagen och försöka komma fram till vad det egentliga problemet 

är (Bacchi 2009:2-4). 

Fråga 2. Vilka föreställningar och antaganden ligger bakom denna specifika framställning av 

'problemet'? ställs för att analysera och urskilja vilka antaganden som ligger bakom en 

problemformulering. Vilka antaganden ligger till grund, vad tas för givet? Vilken bakgrunds 

”kunskap” ligger till grund för vad som tas för givet? (Bacchi 2009:4-10) 

Fråga 5. Vilka effekter skapas av denna problemframställning? används för att se vilka som 

gynnas och missgynnas av en viss problemformulering. I WPR, utgår man ifrån att alla 

problemframställningar får konsekvenser för enskilda individer och genom att ställs fråga 5, 

så kan dessa effekter identifieras och analyseras (Bacchi, 2009:15-18). 
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3 Metod 
Valet av metod görs utifrån studiens syfte och i detta fall är syftet att studera politiska 

beslutsprocesser som leder fram till kommunernas planering och organisering av 

modersmålsundervisningen i samiska, samt att kartlägga föräldrars upplevelser av 

kommunernas agerande. Syftet innehåller frågan ”hur någonting förhåller sig”, vilket med 

fördel kan besvaras med en kvalitativ, eller som Teorell & Svensson (2007) väljer att 

benämna det, intensiv metod. Inom en intensiv metod försöker man alltså att förstå 

verkligheten ur subjektets perspektiv, beskriva hur erfarenheter är skapade och hur de själva 

tillskriver sin tillvaro. Styrkan med en kvalitativ metod är just det att den går på djupet och 

förklarar hur t.ex. någonting förhåller sig i en speciell kontext. Men det är också metodens 

nackdel, att den säger mycket om lite och är svårare att dra generella slutsatser ifrån, men det 

är inte heller denna studies syfte. Valet av metod grundar sig också på vad man har för 

verklighetsuppfattning, om verkligheten är objektiv och då är mätbar eller om verkligheten är 

beroende av vem som tolkar och att det då finns flera olika tolkningar av verkligheten som 

gör att en objektiv sanning inte finns (Teorell & Svensson, 2007). Min vetenskapssyn som 

forskare utgår ifrån hermeneutiken, vilket innebär att tolka och försöka skapa mening, där av 

också val av en kvalitativ metod men detta har också styrt mitt val av fråga från första början. 

Denna studie kommer som sagt att använda en kvalitativ metod för att besvara 

forskningsfrågan. Målet med studien är att visa på organiseringen och komplexiteten kring 

detta, inte att förenkla och generalisera.  

 

3.1 Materialinsamling 

Den första delen av syftet, att studera hur dessa beslutsprocesser går till, stod valet mellan 

intervjuer eller dokumentstudier av planer på hur modersmålsundervisningen ska organiseras 

och planeras. Tidigare forskning inom modersmålsundervisning, visar på att dokument där 

riktlinjer beskrivs för modersmålsundervisningen inom kommuner, nästan är obefintliga 

(Andersson, 2011). Denna studie gjordes år 2011 och jag utgår ifrån att samma förhållanden 

råder nu, att dokument som stadgar hur modersmålsundervisningen ska organiseras i 

kommunerna, är bristfälliga. Teorell & Svensson (2007:89) skriver även att generellt är 

dokumentationen av intressanta politiska beslut obefintliga eller bristfälliga. Med misstanke 

om att dokument av denna typ inte finns, så har en materialinsamling av existerande källor, 

uteslutits från första början. Andra delen av syftet är att studera någons upplevelser, vilket 

bäst erhålls med en intervju. Att genomföra intervjuer väljs alltså som metod för att den bäst 
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passar studiens syfte. Kritik mot intervjuer är att det kan uppstå missförstånd mellan 

intervjuare och respondent, både missförstånd gällande frågor, men också hur svaret ska 

tolkas. Därför är de viktigt att vara tydlig som forskare med vad man menar och även fråga 

igen om man är osäker på vad som menas, det är också en styrka med intervjuer, att 

möjligheten till förtydligande finns (Teorell & Svensson, 2007). 

 

Intervjuerna inleds med öppna frågor så som ”hur organiseras modersmålsundervisningen i 

samiska i kommunen?” vidare ställs uppföljningsfrågor för att få reda på mer om ett område. 

(Kvale & Brinkmann, 2009:150-151). Intervjuerna har varit som ett samtal mellan informant 

och forskare. Genom denna typ av intervju, så har informanterna fått möjligheten att fritt 

utveckla sina svar, jag som forskare har intagit en låg profil i intervjusessionen för att låta 

informanten tala fritt. Den teori som presenteras i teoriavsnittet ligger till grund för frågorna 

som ställs i intervjun. Svaren från intervjuerna kan då bekräfta eller inte bekräfta teorierna 

och ge en bild av situationen. Sammanlagt har sju intervjuer gjorts med rektorer eller 

företrädare för kommunen som har ansvar för undervisningen, samt föräldrar till barn som har 

rätt till modersmålsundervisning i samiska. Intervjuerna har skett via telefon och varje 

intervju har tagit ca.15-20 minuter. Det är viktigt att informanten känner förtroende för 

forskaren, för att personen ska vilja dela med sig av sina erfarenheter och tankar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det är svårt att veta om en informant har förtroende för forskaren och 

genom att intervjuerna skett via telefon så blir det kanske än lite svårare att avgöra. Men jag 

tänker att om ett förtroende inte finns, så skulle informanterna inte vara villiga att svara 

utförligt på frågorna, vilket inte varit fallet i denna studie. Genom att tydligt via mail och 

sedan igen vid intervjutillfället presenterat studiens syfte och deras rättigheter som deltagare i 

studien, så har jag försökt att ge ett seriöst intryck av mig själv och studien. Informanterna 

informerades om att de när som helst under intervjun, men även efteråt har rätt att avbryta sin 

medverkan, deras uppgifter är konfidentiella, bara jag som vet vilka som deltagit och 

informationen kommer endast att användas i forskningssynpunkt. Syftet med studien är inte 

att urskilja bra eller mindre bra skolor, utan att beskriva den situation som är. Därför 

presenteras inte vilken kommun/skola som deltagit i studien och inte namn på informanter. 

Kommunerna presenteras med ett nummer från 1-3, och även föräldrarnas röster kodas med 

nummer från 1-3, så att det tydligt framgår vilka som kommer från samma kommun. I 

kommun 3 (som kommer visas nedan), presenteras ingen röst från kommunen/skolans håll. 

Vilket är ett minus. Denne person vill inte delta för att denna ansåg att den har för lite 
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kunskap om området. Genom att endast en sida speglas i kommun 3, så är det något som 

måste tas i beaktning. Intervjuerna spelades in för eget bruk, efter godkännande från 

informant och raderas efter att studien genomgått vetenskaplig prövning och godkänts. Alla 

intervjuer transkriberades av mig personligen i anslutning till intervjun. De har transkriberats 

ordagrant, men även gjorts läsliga. Fördelen med att själv transkribera, trots att det är 

tidskrävande, är att viktigt analysarbete av materialet sätts igång tidigt. Jag har lyssnat på 

intervjuerna och läst transkriptionerna flera gånger och även gått tillbaka till vissa ställen för 

att undersöka ytterligare. Detta menar Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud (2012) är 

viktigt att göra för att förstå helheten och även det som ligger under ytan.  

 

Tryckta källor så som statliga utredningar, hemsidor och källor från media har använts i 

informationssyfte av situationen. Statliga utredningar bedömer jag har hög trovärdighet 

eftersom de är offentliga och har staten som avsändare. Källor från media så som 

tidningsartiklar och intervjuer, kan vara riktade och utvecklade i sin kontext. Men dessa 

kommer endast användas i informationssyfte om nuläge och genom att vara kritisk och kolla 

om flera medier säger samma sak, kan trovärdigheten öka. Hemsidor på internet kan också 

vara riktade, men främst kommer information från olika myndigheters hemsidor att användas, 

där jag antar att informationen är sannhetsenlig. Men samtidigt är allt skapat ur en logik, det 

säger någonting om frågan eller problemet, men också hur det ska lösas.      

 

3.2 Urval  

Rätten till modersmålsundervisning stadgas i skollagen (2010:800) och den gäller såklart hela 

nationen. Men med tanke på språkets situation, att det har olika stark ställning inom och 

utanför ett förvaltningsområde av språket, har traditionellt sett geografiska språkområden och 

att det finns kommuner som inte erbjuder modersmålsundervisning, så är det dessa kriterier 

som beaktas i urvalet. De som intervjuades är en kommun utanför ett förvaltningsområde för 

det samiska språket och det traditionella språkområdet, en kommun som inte ger undervisning 

trots rättighet och eftersom skollagen (2010:800) stadgar att undervisningen i modersmål får 

ske både på och efter ordinarie skoltid, så valdes en kommun inom ett förvaltningsområde av 

språket, men som också organiserar modersmålsundervisningen på samt efter ordinarie 

skoltid. De skillnader som jag beskriver ovan, tror jag kan påverka resultatet och därför 

gjordes val av kommuner utifrån det. Denna studie kan inte generalisera, men det är inte 
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heller syftet, utan syftet är att visa på den komplexa situation som uppstår med olika 

organiseringar. 

 

3.3 Etik 

Det är alltid viktigt att tänka på etiken när forskning bedrivs. Forskning ska vara till nytta, inte 

skada och därför är det viktigt att tänka sig för både i planeringen av studien men också hur 

man senare presenterar resultaten. Om människor studeras ska de behandlas med 

konfidentialitet och i statistiska undersökningar också vara anonyma. Det diskuteras också att 

personer som deltar i en undersökning ska ge sitt godkännande till medverkan, vilket inte 

alltid är möjligt t.ex. i observationsstudier för att det skulle påverka observationen. Enligt 

vetenskapliga rådet, som satt upp vetenskapliga principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, så har deltagare i studier även rätt att själv bestämma över 

sin medverkan och uppgifter som är insamlade i studiens syfte får endast användas i forskning 

(Teorell & Svensson, 2007). Denna studie genomför intervjuer med olika personer och jag 

bedömer det som etiskt viktigt att i förväg tydligt förklara studiens syfte och att de senare kan 

få ta del av studiens resultat. Intervjupersonerna informeras också att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande i studien och att deras uppgifter inte avslöjas.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär enkelt att man mäter det som man avser att mäta. För att uppnå god validitet 

finns en frånvaro av mätfel som är systematiska och detta uppnås genom att det finns en god 

koppling mellan teoretisk begreppsbildning och empirin. Frånvaro av osystematiska mätfel 

ger god reliabilitet och innebär att oavsett vem som gör studien så ska den resultera i samma 

resultat. Det senaste kriteriet kan ifrågasättas eftersom det innebär att man t.ex. då måste 

utföra studien vid samma tidpunkt och med exakt samma mätmetod, vilket inte kan göras fullt 

ut. Därför är definitionen av reliabilitet som frånvaro av osystematiska mätfel att föredra, 

eftersom den är mer precis (Teorell & Svensson, 2007:59). Med utgångspunkt i det som är 

beskrivet ovan handlar det bl.a. om att som forskare, vara noggrann och inte göra 

osystematiska fel ett exempel på det är att jag är noggrann i intervjusituationen med tydlighet 

och även i transkriberingen av materialet så att inte fel uppstår. För god validitet handlar det 

om att det finns en överrensstämmelse mellan teori och empiri, vilket jag bl.a. beskrivit i 

andra delar i detta PM, att frågorna i intervjuerna ska baseras på valda teorier.  
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3.5 Teorikoppling 

För att kunna göra en teorikoppling mellan teori och empiri ska det som undersöks betraktas 

som ett fall av någonting (Teorell & Svensson, 2007:47). Jag betraktar detta som ett fall av 

policyanalys gällande modersmålsundervisningen i samiska i Sverige. Intervjuerna som är det 

största underlaget i empirin, bygger på frågor som är baserade på det teoretiska ramverket. 

Operationalisering av begrepp är viktigt att göra i början av studien för att det tydligt ska 

framgå vad som menas och vad det är som ska studeras. Centrala begrepp definieras teoretiskt 

för att senare användas i analysen av det empiriska materialet.  

3.6 Vetenskaplig utgångspunkt 

Denna studie grundar sig på en hermeneutisk utgångspunkt vilket innebär att tolka och 

försöka skapa mening. Det handlar t.ex. om hur man genom tolkning av en text eller en 

handling försöker förstå vad den innebär. Hermeneutiken innehåller också en uppfattning om 

hur verkligheten är beskaffad. Om verkligheten är objektiv och då mätbar eller om 

verkligheten är subjektiv, beroende av vem som tolkar och att det då finns flera olika 

tolkningar av verkligheten som gör att en objektiv sanning inte finns. Hermeneutiken utgår 

ifrån det sistnämnda (Teorell & Svensson, 2007:99-101). Inom hermeneutiken har man en 

subjektiv syn på kunskap som betyder att studien i detta fall, är beroende av vem som gör den, 

forskaren kan inte frikoppla sig från sina identiteter och därför kommer det att påverka våra 

tolkningar. Man bär alltså med sig tidigare erfarenheter som kommer påverka tolkningen av 

verkligheten på olika sätt. Hermeneutiken hävdar även att kunskap inte är mätbar, för att man 

kan studera det som inte går att mäta, så som osynliga strukturer i organisationer och 

individers upplevelser. Kunskapen är inte heller kumulativ, på det sättet att kunskapen är 

beroende av vem som tolkar och uttrycker den och då blir det svårt för två olika personer att 

dra samma slutsatser av en studie (Gilje & Grimen, 2007:kap.7).  

  

Studiens syfte är att studera politiska beslutsprocesser som leder fram till kommunernas 

planering och organisering av modersmålsundervisningen i samiska, samt att kartlägga 

brukarnas upplevelser av kommunernas agerande. Det handlar alltså om att försöka tolka och 

förstå dels beslutsprocesserna men också hur det upplevs av de som berörs av kommunernas 

agerande. Detta kommer att göras med hjälp av en kvalitativ metod, intervjustudier, vilket 

också en hermeneutisk utgångspunkt stödjer. Teorierna som används i studien grundar sig i 

ett konstruktivistiskt perspektiv, där man utgår ifrån att mänskligt handlande är socialt 
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konstruerat (Marsh & Stoker, 2010:80) och Marsh & Stoker (2010:91-92) skriver att t.ex. 

poststrukturalister ofta använder diskursanalyser i sina studier, som grundar sig på att 

undersöka olika kontexter. Därför blir Bacchis (2009:vi) poststrukturalistiska analysmetod för 

policy passande att använda i studien.  

 

3.7 Min roll som forskare 

Inom hermeneutiken blir forskarens roll öppen, ”subjektiv” och engagerad. Det handlar om att 

tolka och förstå företeelser, andra människor och deras handlingar. Man menar inom 

hermeneutiken att människor också kan ha avsikter, dolda agendor, som uttrycks i språk och 

handling, och som det går att tolka och förstå innebörden av. Att forskaren inom ett 

hermeneutiskt synsätt närmar sig forskningsobjektet subjektivt, utifrån sin egen förförståelse, 

ses inte som ett hinder utan som en fördel. Förförståelse, tankar, intryck, känslor och kunskap 

är en stor tillgång för att kunna förstå och tolka forskningsobjektet. Att beskriva helheten är i 

fokus och genom att ställa helheten i relation till delarna och pendla mellan dessa olika 

perspektiv, så kommer en så fullständig förståelse som möjligt att växa fram.  Det handlar 

alltså om att skifta perspektiv och som forskare tolka materialet utifrån subjektets men även 

objektets synvinkel och på så sätt försöka förstå helheten (Davidsson & Patel, 201129-30).  
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4. Resultat och analys 

Sammanlagt har sju intervjuer gjorts, med representanter från olika kommuner/skolor, både 

rektorer/företrädare för kommunen och föräldrar till elever har intervjuats. Lite mer 

information om kommun/skola ges också i tabell 2 nedan. Kommunerna/skolorna delas in 

efter nummer 1-3, och föräldrarna får samma nummer som den kommun/skola det gäller. 

Resultatet presenteras kommun-/skolvis, för att det ska vara enklare att se vilka 

kommuner/skolor som hör till vilka röster från föräldrarnas håll. I kommun 1 och 2 har både 

företrädare för skolan/kommunen intervjuats. Medan i kommun 3 har jag varit i kontakt med 

rektorn som är ansvarig, men denna person vill inte delta i studien, med motiveringen att 

personen var nyanställd och tyckte själv att det inte var någon idé att delta för att personen 

ansåg själv att denne inte hade kunskap om området. Men en förälder vars barn går på skolan 

har intervjuats. 

 

Tabell 1. 

Information om deltagare och 

skola/kommun  

      

Kommun/ 

skola 

Ansvarig – 

modersmåls-

undervisning 

Antal 

elever/skola 

Antal 

deltagande 

föräldrar  

Förvaltnings- 

kommun av 

samiska 

Undervisning 

sker på/efter 

skoltid & tid: 

I traditionellt 

språkområde: 

1 Rektor 3 2 JA Både och. 

2x60 

min/vecka 

JA 

2 Rektor & 

enhet för 

flerspråkighet 

2 1 NEJ Innan skolan 

börjar och på  

Skoltid. 2x45 

min/veckan 

NEJ 

3 Rektor, ej 

deltagit 

5 1 JA Har ingen 

undervisning 

JA 
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4.1 Kommun 1 

I kommun 1, organiseras modersmålsundervisning både på och efter skoltid. Undervisningen 

sker via skype för att man inte lyckats rekrytera en lärare till en 50 procents tjänst. Rektorn 

beskriver organiseringen och planeringen för när undervisningen ska ske som problematiskt: 

 

Att organisera undervisningen på eller efter skoltid spelar roll och den diskussionen har jag haft i 

många år med föräldrar. De missar något när de har samiska på skoltid, i och med att de måste gå ifrån 

annan lektionstid. Men samtidigt får de något helt annat, lära sig ett helt annat språk. Det beror på 

vilken argumentation man väljer. Sker undervisningen efter skoltid, tar man ju från elevens fritid. Ska 

man ha undervisningen på skoltid, då måste man ta av någonting annat. Vi har provat oss fram, men 

det är ett krux. (Rektor, kommun 1.) 

 

Att organisera undervisningen på eller efter skoltid får olika konsekvenser för eleven. Elever 

är såklart olika och vad som känns okej för en elev kan kännas jobbigt för en annan. Mycket 

handlar om från föräldrarnas sida om att uppmuntra barnet till att se att de får 

samiskaundervisning trots att organiseringen av undervisningen på skoltid, gör att de måste 

jobba igen det som de ”missat” på den andra lektionen och organisering efter skoltid, gör att 

tid tas från deras fritid.  

 

(Det har aldrig varit något snack hemma hos oss om att, då undervisningen sker lite efter skoltid, att 

de skulle vara ett straff. Mina barn har aldrig fått alternativet till att tänka så. Det är bara så. Men 

samtidigt så beskriver mitt barn att det känns jobbigt när hon går iväg på samiskalektionen, för när 

hon kommer tillbaka så förväntas hon ta igen det som det som hon missat, vilket leder till mer läxor 

hemma. Det är tufft. Man ska inte som förälder eller elev behöva känna att man missar för att man 

läser samiska) Förälder 1, kommun 1.  

 

Jag tycker synd om de samiska barnen som ska behöva gå längre i skolan än andra barn för att ha 

samiska (organisering efter skoltid), det blir många timmar per år. Samtidigt som 

samiskaundervisning på skoltid gör att de tvingas ta igen det som de förlorat för att man läst samiska. 

Barnen tvingas ha på kvällstid för att man tycker att samiskan är viktig, men också tycker att andra 

ämnen är viktiga. Det är inte rätt. (Förälder 2, kommun 1.) 

 

Det ligger också under rektorns ansvar att bestämma antal timmar som eleverna ska erbjudas 

modersmålsundervisning. Rektorn, kommun 1, säger att 2 x 60 minuter/veckan erbjuds 

eleverna att läsa samiska och man har inga ambitioner att ändra antalet. Det ges också 
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möjlighet till sameslöjd en timme/vecka, men i år har vi inte lyckats få till det med schemat 

och läraren. Men de ska få en temavecka senare. Samiskan läggs in i schemat för eleven när 

schemat redan är fastställt med andra lektioner. Sen försöker man se var samiska 

undervisningen bäst passar in, på vilka andra timmar som samiskan ska ligga. Rektorn 

motiverar val av undervisningstimmar såhär: 

 

Det har varit två timmar och en slöjdtimme under många år. Sen får eleverna ibland åka iväg på 

språkveckor för att komplettera undervisningen och få mer språk. (Rektor, kommun 1.) 

 

Båda föräldrarna i kommun 1, tycker att undervisningstiden är för kort för att barnet ska bli 

tvåspråkiga, kunna ta tillbaka sitt modersmål. De beskriver möjligheten till språkveckor som 

mycket positivt och viktigt för eleven. 

 

Undervisningen är för kort. Det är bevisat att man inte blir tvåspråkig av så lite tid. Men samtidigt får 

man vara glad för det man får på något vis. Genom att undervisningen sker via skype, så blir de 

väldigt ensamma och då är de viktigt för som att få åka iväg och träffa andra samiska barn på 

språkläger. (Förälder 1, kommun 1.) 

 

Jag tycker också att språkläger är viktigt. Men informationen om att de ges möjlighet och när det ska 

vara kommer ofta ut kort tid innan det ska vara och vi föräldrar tvingas fixa med allt det praktiska, så 

som att fixa resan dit, ha kontakt med de som anordnar. Vi måste hålla koll på när det är och fråga 

rektorn om vi får åka. Tycker inte att vi föräldrar ska behöva vara så involverade i organiseringen. 

Det är genom skolan och då är det dom som ska fixa. För att mitt barn ska kunna åka iväg så har de 

krävts att jag också varit med, men informationen har varit bristfällig. Det krävas att vi föräldrar 

ligger på och tar reda på information själva för att få till saker som språkbad. (Förälder 2, kommun 

1.)  

 

På frågan om de generellt sätt är nöjda med samiskaundervisningen och hur organiseringen 

går till svarar föräldrarna såhär: 

 

Jag är ändå nöjd med hur det organiseras nu (undervisning på skoltid via skype), känns som att det 

fungerar för mina barn, de har utvecklats mycket. Man vill egentligen att de ska få mer, men om man 

tittar på läroplanen, på vad de ska ha på en vecka, om de skulle läsa dubbelt så mycket, 4 

timmar/vecka. Vad ska man då lägga timmarna? Samtidigt skulle man kunna göra så mycket mer! 

man skulle kunna ha samiska samtidigt som man lär sig något annat, kanske SO. Samisk SO, då 
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använder man språket och får SO. Men de krävs då att samiskaläraren och SO-läraren  pratar ihop 

sig, så slipper eleven läsa dubbelt. Jag känner att skolan tar sitt ansvar, det har alltid varit samiska 

här, det är inga konstigheter. Men det är väldigt lätt att man glöms bort ibland för att det bara är ett 

fåtal elever. Det är lättare att glömma bort det än något annat. (Förälder 1, kommun 1.) 

 

Jag tycker inte att dom tar sitt ansvar. Dels så måste mitt barn själv komma ihåg när samiskalektionen 

är och se till att undervisningsrummet är upplåst, vilket lett till att hon kommit försent. Sen har 

internetuppkopplingen inte fungerat, som tagit ännu mer tid från den lilla tid som de läser samiska. På 

schemat jag fick hem, så fanns samiskan inte med från skolstart, det gör det fortfarande inte och jag 

får inte heller en utvärdering som man brukar få i andra ämnen om hur det går för mitt barn. På 

något sätt känns det som om samiskan är på en annan planet. Min partner hade på 40-talet, 

modersmålsundervisning i samiska. Då hade dom 40 minuter x 2 i veckan. Idag när samiskan ska 

revitamineras, vi är en förvaltningskommun, det är 2016 och barnen läser bara 2 x 60 minuter. Hur 

kan man då ta tillbaka språket? (Förälder 2, kommun 1.) 

 

Sammanfattningsvis råder det olika meningar om hur organiseringen och planeringen av 

modersmålsundervisningen ska gå till, både med avseende på rektor kontra föräldrar, men 

också föräldrarnas upplevelser av organiseringen skiljer sig åt. Rektorn har ansvar för att 

bestämma hur modersmålsundervisningen ska se ut, alltså skapa en policy för skolans 

arbetssätt och förståelse för modersmålsundervisningen. Rektorn tar beslut i antal timmar, när 

undervisningen ska ske och om de ska få extra möjlighet till mer språk genom språkläger. 

Rektorn ser sin roll som att fixa detta och sen läggs ansvaret på eleven att fixa det praktiska så 

som att själv gå ifrån andra lektioner, fixa med undervisningsutrustning och jobba igen det 

som de andra klasskamraterna gått igenom. Föräldrarna får också en viktig roll i att fixa så att 

undervisningen fungerar och jobba med attityder till modersmålsundervisningen.  

 

4.2 Kommun 2 

I kommun 2 har eleverna efter över tre års tid, sen första ansökan, fått 

modersmålsundervisning via fjärrundervisning. Undervisningen sker både före och på skoltid, 

men i anslutning till skoldagen. Det är rektorn på skolan som får in ansökan om 

modersmålsundervisning, som senare tar beslut om eleven är berättigad till 

modersmålsundervisning eller inte. Efter att rektorn beviljat ansökan, lämnas ansvaret över på 

en enhet inom kommunen som ansvarar för att rekrytera en lärare, bestämma antal 

undervisningstimmar och bestämma när undervisningen ska ske. Rektorn på skolan är väl 
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medveten om vem som har rätt till modersmålsundervisning och beviljade elevernas ansökan 

för att de uppfyllde kriterierna. Rektorn menar att varför det tagit så lång tid med att få till 

undervisning är för att man inte hittat någon lärare. Rektorn beskriver det såhär:  

 

I detta falla har det varit jättesvårt (att hitta lärare). Så jag tillsatte tjänsten 2013, (7 % anställning) 

och nu först (maj 2016) har de här två eleverna fått en lärare som kan deras språk. Om jag ska vara 

ärlig så vet jag inte hur mycket denna enhet har letat, det vet jag inte. De har sökt litegrann och sen 

har de väl gett upp. För jag vet att det är mamman som har hittat den här personen nu. Och vi har 

väldigt många nyankomna och då har man kanske fullt upp med det… Men nu har de undervisning på 

distans de här eleverna och vad jag vet har de fungerat bra hittills. Det är verkligen jättekul! jag ser 

det som jätteviktigt att bevara kulturen, det är ju äkta svensk kultur. Och det är viktigt, den ska 

bevaras. (Rektor, kommun 2.) 

 

Enheten som senare tar över ansvaret för modersmålsundervisningen, beskriver också att det 

varit svårt att hitta lärare. De har en intern sökdatabas där det registreras hur många elever 

som söker viket modersmål, och då utgår de från listan när de försöker hitta lärare. Först sker 

en annonsering, om det inte fungerar börjar de leta i sina egna nätverk. Vidare beskriver 

tjänstemannen på enheten deras organisering såhär:  

 

På samiska har ingen av de vanliga rekryteringsmetoderna fungerat. Mamman och vi på enheten 

upprättade då en direktkontakt för att se på olika möjligheter. Vi har försökt vaska fram en särlösning 

för de här två barnen och de är med hjälp av mamman som vi har fått igång samiskaundervisningen 

via sameskolstyrelsen genom fjärrundervisning. Så sen några veckor tillbaka så har de undervisning. 

Detta är en udda gång, men vi försöker. Det är ett undantag för att de är ovanligt med samiskatalande 

i vår kommun. Men vi försöker hitta lösningar på detta och utifrån vilka möjligheter som uppstår. 

Generellt får man 1 timmes undervisning i veckan, men dessa elever får 2 x 45 minuter. För de ansågs 

passa bäst i denna situation, för man måste tänka på att det krävs lite extra, de är fjärrundervisning 

och det tekniska ska fungera. Så då har vi utifrån denna specifika situation, löst de så. 

Undervisningstiden har bestämts av mig i samråd med läraren. Vi har inga fasta mallar, vi gör ett 

avsteg för att passa de här två barnen. Det är bra att man kunde hitta lösningen med 

fjärrundervisning, för här finns det inte så många som talar samiska. Och då är detta en bra lösning. 

(Ansvarig tjänsteman på enheten, kommun 2.) 

 

Föräldern berättar om beslutsprocessen nedan:  
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För tre, fyra år sedan frågade jag om det fanns en möjlighet. Alla ställde sig positiva men det finns 

som sagt inga lärare. Först sökte de efter en lärare på plats, vilket är ganska otroligt att de skulle 

hitta. Så här blev det liksom ingenting, och jag försökte leta lärare själv också, men till slut kom vi 

fram till att vi skulle kunna fixa någonting online för det verkar vara enda sättet, men vi hittade ändå 

inte lärare. Jag har varit på sameskolstyrelsen länge att de skulle ordna något, så som dom gör i 

Australien, där flera elever över hela landet samlas och har lektion via distans. Nu har de dragit 

igång det (Sameskolstyrelsens undervisning) och då sa vi direkt att vi ville vara med! Men det är ju så 

att om inte jag ligger på så är det ingen i kommunen som bevakar att ”nu har sameskolstyrelsen 

börjat med de här kurserna”. De hörde jag på sameradion att de börjat med en annan samiska och då 

hörde jag av mig. Och sen hörde jag av mig till kommunen, hade jag inte lyssnat på radio just då så 

hade de inte börjat nu med undervisning. I början var jag mer aktiv i sökandet efter lärare, men efter 

3,5 år är man inte lika aktiv längre.(Förälder, kommun 2).   

 

Föräldern säger själv att denne inte har så mycket erfarenhet av hur organiseringen och 

planeringen av undervisningen går till ännu, med tanke på att de bara haft en lektion vid 

denna studies intervjutillfälle. Nu är föräldern och barnen bara glada över att de äntligen har 

fått modersmålsundervisning 

 

I Norge tror jag att de får mer undervisningstimmar, dubbelt så mycket tror jag, men nu är jag mest 

bara glad att vi har fått! Wow! om de ska bli något (lära sig något) måste de minst vara någonting. 

(Förälder, kommun 2). 

 

Föräldern uppfattar situationen också som komplex och förstår att det inte är lätt för de 

ansvariga att hitta en lärare. Så här svarar föräldern på frågan om det upplevs att kommunen 

har tagit sitt ansvar: 

 

”Jag vet inte, dom har väl gjort det som de kunnat, letat genom sina kanaler. Men jag har ju andra 

kanaler och jag frågade runt i mitt kontaktnät. De (kommunen) sa att, hittar du någon anställer vi den, 

men jag hittade ingen som hade tid. Alla har varit positiva redan från början, även lärarna på skolan 

även fast det krävs mer av dom, extra arbetsinsats med att fixa teknisk utrustning också. Men alla har 

varit positiva och tyckt att det varit spännande. Jag tror att det hänger mycket på person tyvärr, hur 

man tolkar regler och de har varit positiva här”.(Förälder, kommun 2). 
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4.3 Kommun 3 

Denna kommun är en förvaltningskommun av det samiska språket. På skolan som intervjuas 

sker ingen undervisning i samiska, trots att elever ansökt om det. På andra skolor i kommunen 

bedrivs modersmålsundervisning. Den som intervjuats från denna skola är en förälder till två 

elever. Den rektorn på skolan vill ej delta med argumentation att personen var nyanställd och 

inte vet så mycket om området.  

Föräldern beskriver situationen så här: 

 

Anledningen till att vi inte får någon undervisning är att det inte finns någon lärare. Rektorn säger att 

de lagt ut tjänsten, alltså att de sökt lärare men jag tror att den tjänsten bara är på 20-25 procent och 

ingen är intresserad av en sån liten tjänst. (Förälder, kommun 3) 

 

Föräldern beskriver vidare situationen som otroligt trist. Och säger att:  

 

Vi föräldrar har träffats för att prata ihop oss hur vi skulle gå vidare. Och vi skulle skriva ett brev och 

sådär. Men de tar tid och energi och man orkar inte bråka tillslut. Det är hemskt. För man känner att 

man vill så himla väl. Det är klart att jag vill att mina barn ska läsa samiska men ja, det finns inga 

lärare. (Förälder, kommun 3) 

 

Föräldern diskuterar vidare vilka olika alternativ som man kan lösa problemet på och tar upp 

fjärrundervisning och språkläger som alternativa vägar att gå.  

 

En annan förälder hjälper mig att försöka fixa så att mina barn ska få åka iväg på en språkvecka som 

anordnas. Men jag tycker inte att jag ska behöva hålla på så (söka själv). Jag tycker såhär, att kan de 

inte tillgodose undervisning på skolan i vardagen, så får det anordna fler sådana här språkläger. Helt 

enkelt. Då räcker det inte att ha en språkvecka per läsår eller termin, utan det måste vara flera. Jag 

känner ju också, det är inte bara språket som de får då utan de lär också känna andra samiska barn. 

De knyter kontakter. Det är så mycket mer, identitet kultur. Det finns säkert många fler barn runt 

omkring (på närliggande orter från informantens ort) som behöver samiska. Jag tänker att man skulle 

kunna samordna det på något vis i en större tjänst. (Förälder, kommun 3) 

 

Föräldern har tänkt mycket på hur det skulle kunna lösas och organiseras, ett exempel är att 

bättre samordna undervisningen i samiska, så att en lärare kan anställas på heltid och ha hand 

om flera elever på olika skolor i kommunen. Föräldern säger att denna är också villig att själv 
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ge av sin tid för att hjälpa till med att t.ex. skjutsa sina barn till olika skolor, men då måste 

man få erbjudande om det.  

 

Helst skulle jag vilja ha en lärare på plats på vår skola, men om inte det går är jag villig att engagera 

mig lite. Kanske att vi någon gång är på vår skola, en annan gång på andra elevers skola. Men 

möjligheten måste ges. Det är trist att det är såhär, speciellt när det också är andra barn på skolan 

som skulle behöva undervisningen. (Förälder, kommun 3)  

 

På frågan om föräldern tycker att kommunen tar sitt ansvar svarar föräldern såhär: 

 

Nej det tycker jag definitivt inte. Sen kan man inte skylla allt på rektorn heller för de är inte så himla 

lätt. De vet inte, de har inga samiska kontakter, de vet inte hur de ska göra. De har inget 

samisktkontaktnät och det har vi föräldrar erbjudit oss att hjälpa till med, men det händer som 

ingenting. Sen vet jag inte heller hur de lägger ut tjänsten och hur brett de söker, men det har inte 

fungerat i alla fall. (Förälder, kommun 3) 

 

4.5 Sammanfattande analys 

Modersmålsundervisningen stadgas i skollagen (2010:800), det är en ramlag som senare ska 

tolkas och göras om till lokal praktik i skolorna. Skollagen (2010:800) sätter upp ramar för 

modersmålsundervisningen, för att styra politiken i en viss riktning, men det är sedan upp till 

kommunerna och skolorna att fylla begreppet modersmålsundervisning med innehåll så som 

hur undervisningen ska organiseras och planeras, hur många timmar undervisningen ska 

innefatta och så vidare. Man kan då säga att genom Bacchis (2009) resonemang att vi styrs 

genom problematiseringar och den kunskap som finns tillgänglig så är policy för hur 

modersmålsundervisningen ska se ut, socialt skapat. Upplevelserna av besluten som leder 

fram till organiseringen och planeringen, uppfattas såklart också olika från föräldrarnas håll. 

Som framgår i beskrivningarna ovan är lärarbristen en underliggande orsak till att 

kommunerna organiserar undervisningen via fjärrundervisning eller att ingen undervisning 

ges. Kommun 1 har löst undervisningen genom att undervisningen sker via skype för att man 

inte lyckats rekrytera en lärare på plats till en tjänst på 50 procent. I kommun 2 där det tagit 

nästan fyra år att få tag i en lärare att anställa på 7 procent, men man har nu löst det genom att 

organisera undervisningen via fjärrundervisning. I kommun 3 sker ingen 

modersmålsundervisning med motivationen att det inte finns någon lärare.  
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Rektorer/tjänsteman motiverar val av antal undervisningstimmar som att ”man alltid har haft 

två timmar” (kommun 1) eller att ”vi tycker att det skulle vara bra med 2 x 45 min” (kommun 

2). Detta sätter upp en ram för vad som anses som ”tid för modersmålsundervisning”. 

Föräldrarna i kommun 1 menar att undervisningstiden inte är tillräcklig för att deras barn ska 

bli tvåspråkiga, och föreslår andra lösningar som att läsa samiska samtidigt som man har ett 

annat ämne. Samtidigt säger en förälder (kommun 1) att man får vara nöjd för det man får. I 

kommun 2 säger föräldern att man ”just nu bara är glad över att få undervisning, men vet inte 

vad barnen har rätt till”.  

 

Organisering av modersmålsundervisningen på eller efter skoltid är en svår nöt att knäcka. 

Kommun 1 och 2 argumenterar för att man är flexibel i när undervisningen ska ske och 

försöker passa in lektionerna när det passar. Vidare beskriver föräldrarna att eleven måste ta 

igen det som de missat på den andra lektionen och att det blir en svår situation.  

Kommun 1 pratar inte i termer som att eleven missar utan att de får något annat, men 

konsekvensen för eleven blir att de måste jobba ikapp det som de missar på den andra 

lektionen, detta sätter eleven i ett svårt läge, samiskan blir genom denna organisation mindre 

värt än den timmen som de missar, för att de måste jobba ikapp. Medan om man hoppar över 

samiskan så får det inga direkta konsekvenser för eleven, eftersom den undervisningen är 

frivillig. De missar de positiva fördelarna med att läsa sitt modersmål, som kanske märks 

senare i livet om de väljer att inte ha undervisning. Detta gör att eleven sätts i en komplex 

situation. Att gå ifrån på den ordinarie skoltiden för att läsa sitt modersmål, kan också få 

konsekvenser av att det bidrar till en känsla av utanförskap hos eleven och självkänslan kan 

minska (Ladberg, 2000). Att det skapar en gränsdragning mellan vi och dom. Att istället 

organisera undervisningen efter skolan kan också skapa klyftor som vi och dom, genom att 

man ser att ”det här är vanliga skolan” och modersmålsundervisningen ligger utanför och blir 

något annat. Det kan också uppfattas som ett ”straff” då undervisningen tar av elevens fritid. 

Det är som sagt en komplex situation, men som rektorn i kommun 1 sa, att det beror på vilken 

argumentation man väljer, att se det som en möjlighet att få något mer, eller straff för att man 

tar av fritiden. Oavsett organisering på eller efter skoltid så ”tar” det av elevens fritid, 

antingen i och med att de har undervisning, eller att de har läxor från lektioner de missat. Men 

som sagt det beror på vilken argumentation man för. Det blir upp till eleven själv att välja 

”linje” och upp till föräldrarna att uppmuntra eleven.  
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Rektorer och tjänstemän har en skollag att förhålla sig till, som ger stort tolkningsutrymme för 

vad modersmålsundervisning innebär. Det ställs stora krav på en person att översätta nationell 

policy i lokal praktik. Med Bacchi (2009) som skriver att vi styrs genom problemetiseringar 

och den kunskap som finns tillgänglig blir det tydligt i studien att föräldrarna till barnen är 

mycket pådrivande för att undervisningen ska bli av och utvecklas. De har kunskap om språk, 

kontaktnät, som kan bidra till dels att hitta lärare, men också att hitta språkläger, som de 

försöker implementera hos beslutsfattaren. Men samtidigt finns det också en viss förståelse 

för att den enskilde rektorn inte har kunskapen och kontakterna. 
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5. Sammanfattande diskussion 
Det empiriska materialet är för litet för att studien kan sägas ha några generaliserande 

ambitioner, men det har inte heller varit studiens syfte, men det har inte heller varit studiens 

syfte. Studiens syfte är att belysa de politiska beslutsprocesser som leder fram till 

kommunernas organisering och planering av modersmålsundervisningen i samiska, samt att 

kartlägga föräldrars upplevelser av besluten. Studien visar på hur nationell policy, (Skollag, 

2010:800) tolkas och görs om till lokal praktik i skolorna. Beroende på hur man ser på 

modersmålsundervisningen, och vilken kunskap som finns tillgänglig så skapas egna policys i 

skolorna om vad modersmål kan och bör vara. I och med att policy färdas och ändrar innehåll 

beroende på vem som tolkar den (Ball, 2015), så kan man förvänta sig att 

modersmålsundervisningen i samiska får olika innehåll och konsekvenser för elever, på olika 

skolor i Sverige. Hur modersmålsundervisningen ska tolkas och fyllas med innehåll, blir upp 

till enskild rektor eller tjänsteman att problematisera. Det innebär att stora krav ställs på den 

enskilda huvudmannen och kräver kunskap inom bl.a. språkrevitalisering och relevant 

kontaktnät för att hitta lärare. Det innebär också att huvudmannen har stor makt att 

problematisera modersmålsundervisningen och därför spelar det roll vem som tolkar vad 

modersmål ska innebära, för att tolkningar bygger på hur man ser på ”problemet” och den 

kunskap som finns tillgänglig. Sett ur vilka konsekvenser detta får för den enskilda individen, 

så leder det till att barn inte får sina rättigheter tillgodosedda. Dels för att en del elever inte får 

någon undervisning alls, men också för att de får för lite undervisningstid i skolan för att 

kunna ta tillbaka sitt språk. Forskning visar på att det krävs minst 180 min./vecka för att lära 

sig ett minoritetsspråk (Sverigesradio, n.d.).   

 

Resultaten från denna studie kan kopplas till den pågående debatten om vem som ska ha 

ansvaret över skolans verksamhet, eftersom det visat sig att utbildningens kvalité generellt 

skiljer sig mycket mellan skolor i Sverige. Att staten får ansvaret över styrningen skulle leda 

till mer jämlik utbildning säger de positiva till att staten ska ansvara för skolan (Blt.se, n.d.). 

Själva grundidén till att kommuner fått självstyre över många områden, är god. För att politik 

ska ske så nära de som berörs av besluten, för att kunna driva en effektiv politik som är 

anpassad till lokala kontexter. Grundtanken med kommuners självstyre är som sagt god, men 

kan ställas i kontrast till att alltför stor decentralisering leder till stora problem med 

likvärdighet av t.ex. välfärdsservice (Bolin et al., 2015:173). Beroende på var i landet man bor 

så får man olika kvalité i utbildning. Med tanke på att policy färdas, tolkas och ges olika 
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innehåll (Ball, 2015), så måste regeringen se över lagstiftningen kring 

modersmålsundervisningen i samiska och tydligt stadga hur den ska organiseras och en 

miniminivå för antal timmar är också behövligt, för att tolkningsutrymmet ska snävas in. 

 

Studien ämnar bidra till forskningen om beslutsfattande i kommuner, men också att belysa 

problematiken kring modersmålsundervisningen och förhoppningsvis kan denna studie bidra 

till minoritetsspråksdebatten och leda till positiva förändringar för brukarna.  
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