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Sammanfattning 

Denna studie handlar om några lärares perspektiv och anpassningar på sin undervisning 

gentemot elever som inte gått i förskoleklassen och på så sätt missat de eventuella 

förberedelserna den innebär.  

Den bakomliggande teorin för denna studie är John Deweys pragmatism (Dewey, 2004, 

s.20). Det är det barnen gör aktivt i förskoleklass som fokuseras, i samband med hur deras 

kunskaper kopplas till nyttan i vardagen.  

Med denna studie hoppas jag kunna öka vår kunskap om vilka anpassningar i 

undervisningen som kan göras gentemot elever som missat förskoleklassen genom att 

besvara följande frågor: 

Vilka fördelar anser några lärare i årskurserna 1 och 2 att förskoleklassen har för 

läsinlärning? Vad anser några lärare i årskurserna 1 och 2 att de barn som inte gått i 

förskoleklassen riskerar att missa gällande läsinlärning? Upplever några lärare i årskurserna 1 

och 2 det som ett problem att inte alla elever gått i förskoleklassen och därmed inte fått 

samma förkunskaper – hur påverkar det i så fall undervisningen?  

För att kunna genomföra denna studie och besvara de forskningsfrågor jag ställt, har 

intervjuer med ett fåtal lärare genomförts, då intervjuer kommer åt lärares erfarenheter på ett 

djupare plan. Utifrån lärarnas svar har sedan en komparativ analys gjorts.  

Lärarna i mina intervjuer ansåg att några av de fördelar med att gå i förskoleklassen var 

att eleverna genom bland annat Bornholmsmodellen fick öva på sin fonologiska 

medventenhet, de utvidgade även sitt ordförråd och sin begreppsförståelse genom 

högläsning och diskussioner om de lästa böckerna. Det lärarna ansåg att dessa elever 

riskerade att missa om de inte gick i förskoleklassen var delvis den fonologiska 

medvetenheten som nämndes ovan, men också rutinerna med att gå i skolan. Att dagen är 

uppbyggd av lektioner eller att sitta på sin plats och räcka upp handen om man ville delge 

något. Lärarna uppgav inte att de tyckte att det var ett problem att inte alla elever gått i 

förskoleklassen, men lärarna lyfte att de behövde anpassa undervisningen och ibland även 

planera en egen undervisning med helt egna uppgifter för dessa elever. Det som hände då 

var att lärarna fick arbeta dubbelt. 

Under studiens gång beslutades det att en obligatorisk förskoleklass ska införas med start 

hösten 2018. 

 

Nyckelord: fonologisk medvetenhet, Bornholmsmodellen, rutiner, intervjuer, pragmatismen  
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1. Inledning 

Något som det har pratats om sedan 90-talet är huruvida förskoleklassen bör göras 

obligatorisk. Det är ett mycket aktuellt debattämne i dagsläget då regeringen nyligen bifallit 

propositionen om en obligatorisk förskoleklass (Riksdagen, 2017).  

Förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskola, skola och fritidshem. (Ackesjö 

& Persson, 2010, s.143). Det är ett gränsland där läs- och skrivkunskaper bör introduceras 

samt börja förvärvas, för en smidigare övergång in i skolverksamheten. 

Läs- och skrivundervisningen är något som är väldigt centralt i grundskolans tidigare år 

eftersom fortsatt undervisning bygger på att eleverna kan läsa och skriva. Forskare har dock 

olika åsikter om vad förskoleklassen egentligen innebär men något som de är eniga om lyfter 

Skolverket (2014, s.12) fram i sitt stödmaterial Förskoleklassen: uppdrag, innehåll och kvalitét: 

  

En samstämmig bild bland forskarna är emellertid att barn som tidigt vistas i stimulerande lärmiljöer där det 

erbjuds tillfällen till interaktion och lek med kamrater och med kunniga och intresserade vuxna, får bättre 

möjligheter att utvecklas och lära sig än barn som inte har tillgång till dessa miljöer. (Skolverket, 2014, s.12) 

 

Med denna studie vill jag undersöka om elever i årskurs 1 som inte deltagit i förskoleklassens 

aktiviteter, som lägger grunden för läsförståelse, missat någonting. Och i så fall hur sådana 

elever påverkar lärarnas planering och undervisning. 

För dig som läsare hoppas jag att denna studie kan ge bredare perspektiv på vilka 

anpassningar i undervisningen som kan göras gentemot de elever som inte tagit del av 

förskoleklassens verksamhet och eventuellt missat förberedelserna den innebär. 

Studien är relevant om man arbetar med elever som inte tagit del av förskoleklassens 

verksamhet eller om man vidare vill studera vilka ytterligare anpassningar som kan göras i 

undervisningen än de resultat jag har fått fram (se avsnitt 7).   

Det är relevant och intressant för mig som blivande F-3 lärare (förskoleklass till årskurs 

3), som inriktar mig mot ett arbete i förskoleklass att ta del av, och fördjupa mig i, redan 

verksamma lärares sätt att möta elever som inte tagit del av förskoleklassens verksamhet och 

hur de anpassar undervisningen. Intervjuer med några lärare om deras erfarenheter av olika 

anpassningar gentemot elever som inte gått förskoleklass skulle därför vara en relevant metod 

att använda då den lyfter fram kvalitativa perspektiv. För att få ytterligare perspektiv på 

lärarnas kommentarer gällande förskoleklassens fördelar kommer dessa också jämföras med 

vad som framgår i en bakgrundsutredning till den nu obligatoriska förskoleklassen: 

SOU:n (2015:81) Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka eventuella anpassningar som några första- och 

andraklasslärare behöver göra i sin undervisning gentemot elever som inte har gått i 

förskoleklass och varför, då dessa elever måste inlemmas i rådande skolsystem. Studien 

avgränsas till att i huvudsak fokusera på elevers läsinlärning, även om andra anpassningar 

också berörs. De eventuellt positiva aspekter lärarna lyfter fram med att ha gått i 

förskoleklassen kommer att jämföras med de fördelar som framhålls i SOU:n Mer tid för 

kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (2015:81) för att ge en bredare bild av 

betydelsen av året i förskoleklass. 

Frågeställning: 

 Vilka fördelar anser några lärare i årskurserna 1 och 2 att förskoleklassen har för 

läsinlärning? 

 Vad anser några lärare i årskurserna 1 och 2 att de barn som inte gått i 

förskoleklassen riskerar att missa gällande läsinlärning? 

 Upplever några lärare i årskurserna 1 och 2 det som ett problem att inte alla elever 

gått i förskoleklassen och därmed inte fått samma förkunskaper – hur påverkar det i 

så fall undervisningen? 
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3. Bakgrund 

3.1 Förskoleklassens införande  

Förskoleklassen infördes 1998 med intentionen att förbereda barnen för den kommande 

skolverksamheten. Det var meningen att barnen skulle utvecklas i en kombination av 

förskolan och skolans verksamheter. Som jag tidigare nämnt skulle förskoleklassen fungera 

som en bro mellan dessa verksamheter. Man tänkte att genom att föra samman förskola och 

skola på gemensam arena där de kunde mötas, skulle man kunna få en helhetssyn över barns 

lärande och utveckling och på så sätt öka verksamheternas kvalité (Skolverket, 2014, s.5).  

Även fast förskoleklassen inte var obligatorisk deltog 96 procent av alla Sveriges 

sexåringar i förskoleklassens verksamhet 2007 (Ackersjö & Persson, 2010, s.143). Alatalo 

(2017, s.2) menar att 2015 var det så många som 98 procent.  

Verksamheten och syftet med förskoleklassen behövde dock, enligt ett antal 

undersökningar, förtydligas (Skolverket, 2014, s.12–13). 

3.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 

Den läroplan som är gällande i Sverige idag är Lgr11, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2017. I den står det att den har reviderats 

de tre senaste åren; 2015, 2016 samt 2017 (Skolverket, 2017a, s.2). För varje revidering finns 

en sammanfattning om vad som är nytt för just den revideringen. I sammanfattningen för 

2016 står det att det tillkom syfte och tydligt centralt innehåll för förskoleklassen. I det 

centrala innehållet står det bland annat: 

 

• Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. 

• Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap. (Skolverket, 2017a, s.22) 

 

Som tidigare nämnts menar Skolverket att enligt ett antal undersökningar behövde 

verksamheten och syftet med förskoleklassen förtydligas (2014, s.12–13), vilket gjordes i 

revideringen av Lgr11 2016, då förskoleklassen fick ett eget kapitel om 4 sidor, som 

behandlar syftet samt det centrala innehållet (Skolverket, 2017a, s.20–23). 
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När man senare börjar i skolan och studerar olika ämnen berättar läroplanen vilka 

förmågor som ska tränas på och utvecklas inom respektive ämne. När det gäller 

förskoleklassens centrala innehåll är de inte ämnesuppdelade, utan integrerade i 

gemensamma förmågor. Exempel på detta är rubrikerna språk och kommunikation samt 

skapande och estetiska uttrycksformer. Man kan ana vilka ämnen som berörs men samtidigt är de 

öppna för tolkning och utveckling genom dagliga aktiviteter och lek. På detta sätt visar även 

läroplanen att verksamheten i teorin fungerar som en bro mellan förskola, skola och 

fritidshem. 

I syftet för svenska som skolämne lyfter Lgr 11 att:  

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro 

till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. (Skolverket, 2017, 252) 

 

Att utveckla sitt tal- och skriftspråkande menar läroplanen är viktigt för att kunna uttrycka 

sig i olika sammanhang. Exempel på dessa sammanhang är senare studier och i andra 

skolämnen. 

3.3 Regeringens beslut 

Under de senaste åren har man kunnat följa ett förslag, som regeringen och 

utbildningsdepartementet arbetat fram, om att förskoleklassen ska bli obligatorisk 

(Regeringen, 2017). Den 15 november 2017 biföll riksdagen förslaget om en obligatorisk 

förskoleklass (Riksdagen, 2017). Enligt propositionen som bifölls kommer den nya lagen att 

börja gälla från och med den 1:a januari 2018, men tillämpas först i samband med den nya 

årskullen hösten 2018 (Proposition 2017/18:9, s.59). Beslutet som nu tagits stärker vikten av 

ett obligatoriskt förskoleklassår. 

3.4 SOU (2015:81) – Bakgrundsutredningen till en obligatorisk 

förskoleklass 

Den bakgrundsutredningen som låg till grund för beslutet om en obligatorisk förskoleklass 

var SOU:n (2015:81) Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola. 

Utredningen hänvisar till skollagen gällande förskoleklassens syfte och att man kan lägga ett 

större pedagogiskt ansvar vid förskoleklassen om den skulle bli obligatorisk: 
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I skollagen beskrivs förskoleklassens syfte som både är att stimulera elevers utveckling och lärande och att 

förbereda dem för fortsatt utbildning (9 kap. 2 §). När man kan räkna med att nå alla barn i förskoleklassen kan 

också ett större pedagogiskt ansvar än i dag läggas på förskoleklassen, särskilt när det gäller elevernas 

förberedelse för starten i grundskolans årskurs 1. (SOU, 2015:81, s.79) 

 

Syftet med en obligatorisk förskoleklass är bland annat alltså ”att skapa mer jämlika och 

bättre förutsättningar för utveckling och lärande.” (SOU, 2015:81, s.55). 

Att få en studiehandledning på sitt modersmål är något SOU:n (2015:81, s.88) lyfter fram 

som ett aktuellt behov då mycket av den verksamheten man ägnar sig åt i förskoleklassen 

handlar om bland annat läs- och språkutveckling. En elev som nyligen kommit till Sverige 

och inte behärskar det svenska språket kan då få hjälp av studiehandledningen på sitt 

modersmål för att utvecklas snabbare (ibid.). 

Olika förskoleklasser hanterar förberedelserna inför den fortsatta skolgången på olika vis 

(SOU, 2015:81, s.63). SOU:n tar upp att det finns förskoleklasser som till stor del förbereder 

eleverna mot en formell skolundervisning, men att det också finns förskoleklasser där 

barnens fria lek sätts i fokus och ”läs- och skrivundervisning i högre utsträckning sker på 

barnens egna initiativ” (ibid.).  

SOU:n (2015:81, s.61-62) lyfter även fördelarna med att vistas i en miljö som främjar 

socialt samspel och lek. Elever som vistas i en sådan miljö får bättre möjligheter att lära sig 

och utveckla sina kunskaper jämfört med elever som inte deltagit i förskoleklassens 

verksamhet. 

SOU:n (2015:81, s.62) pratar även om att mycket av det förberedande arbetet inför skolan, 

som görs i förskoleklassen, handlar om att göra eleverna trygga i den nya skolmiljön, att lära 

dem rutinerna med att gå i skolan. Mycket handlar om att förbereda eleverna och ge dem 

kunskap om skolan. 

Ett stort problem som SOU:n (2015:81, s.62–66) lyfter är otydligheten i styrdokumenten 

gällande förskoleklass. Eleverna kan då uppleva en saknad av progression. SOU:n tar även 

upp avsaknaden av samarbete och samtal mellan förskoleklasspedagoger och lärare i 

grundskolan trots att de ofta ingår i samma arbetslag. Detta i sin tur påverkar undervisningen 

i årskurs 1 (ibid., s.64). Denna otydlighet i kombination med avsaknaden av samarbete kan i 

värsta fall leda till att det blir samma undervisning som ges i förskoleklass som i årskurs 1 

(ibid., s.66). 

Som tidigare uppmärksammats i denna studie reviderades Lgr11 2016 med tydligare syfte 

och centralt innehåll i ett försök att åtgärda denna otydlighet (se avsnitt 3.2). 
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4. Forskningsöversikt 

Något som Tarja Alatalo tar upp i sin artikel ”Kalle, du kan ju läsa!” Förskoleklasslärare 

synliggör förskoleklasselevers skriftspråksutveckling (2017, s.3) är vikten av att den fonologiska 

medvetenheten börjar tränas redan i förskoleklassen. Den fonologiska medvetenheten handlar 

om ljudet i språket och dess uppbyggnad. När man är medveten om de olika ljuden i språket 

kan kompetenta pedagoger hjälpa elever att ta sig vidare inom läsandets och skrivandets olika 

faser. 

4.1 Läsandets olika faser  

När ett barn lär sig avkoda text går barnet igenom ett antal olika faser. Pseudoläsning, logografisk 

läsning, alfabetisk läsning och ortografisk och morfologisk läsning (Fridolfsson, 2016, s.78–82; Høien 

& Lundberg, 2004, s.44–46).  

Till skillnad från det talade språket, som vi tar till oss bara genom att vistas i 

talspråksmiljöer, är inte det skrivna språket och förmågan att kunna läsa en naturlig process. 

Det räcker inte att vistas in en miljö där barnet möter mycket text. Barnet behöver bli 

undervisat och ges övningar för att utveckla den förmågan (Fridolfsson, 2016, s.75–78). Som 

lärare är det viktigt att ha kunskap om dessa faser när man ska lära barn läsa. 

4.1.1 Pseudoläsning 

Pseudoläsning är den första fasen ett barn går igenom när det börjar tillägna sig förmågan att 

läsa. Det handlar om att ta till sig text och låtsasläsa den, ofta ur minnet. Ett exempel som 

Fridolfsson (2016, s.78) tar upp är att barn sitter och ”läser” sina favoritsagor för gosedjur 

när det egentligen handlar om just återberättande från minnet då föräldrar har läst sagan högt 

många gånger tidigare. Barnet har således börjat förstå att text innehåller någon typ av 

information. 

4.1.2 Logografisk läsning 

Logografisk läsning handlar om att barnet har lärt sig känna igen en logga eller en ordbild. 

Barnet har lärt sig att ordet ser ut på ett speciellt sätt och att det står för ett visst innehåll. 

Exempel på det är loggan för hamburgerkedjan Max eller ordet mjölk på ett mjölkpaket. 

Barnet har inte än förstått att de olika bokstäverna står för olika ljud och man skulle således 

kunna byta plats på två bokstäver i ordet mjölk utan att barnet skulle märka någon skillnad. 

Istället för att läsa ordet tar barnet ofta hjälp av omgivningen och sammanhanget och därför 
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skulle barnet fortfarande säga att det stod mjölk (Fridolfsson, 2016, s.79–80). Om man istället 

skulle byta typsnitt, mjölk, och ta ordet ur sitt sammanhang skulle barnet inte klara av att läsa 

ordet. 

4.1.3 Alfabetisk läsning 

I denna fas har barnet börjat knäcka läskoden. Barnet börjar förstå att utseendet på en 

bokstav (grafem) har ett tillhörande ljud (fonem). Olika fonem kan sättas ihop till olika ord. 

Barnet börjar ljuda ihop fonem till ett helheter. H – U – S blir till hus, men barnet kan även 

gå åt andra hållet och dela upp ett ord i dess olika fonem. Denna fas anses vara en 

grundläggande del för läsutvecklingen då den hjälper utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten och den i sin tur stödjer den fortsatta läsinlärningen (Fridolfsson, 2016, s.80–

81). 

4.1.4 Ortografisk och morfologisk läsning 

När barnet läser orden som helheter har de börjat gå in i den ortografiska och morfologiska 

läsningen. Den påminner mycket om den logografiska läsningen i och med att man tittar på 

hela ordet. Skillnaden är att man nu tar hänsyn till vilken ordning bokstäverna i ordet kommer 

och man uppfattar om det är felstavat. 

Ett morfem kan förklaras som den minsta delen man kan lägga till ett ord för att det ska 

betyda något nytt. Om man stöter på ett ord man inte kan sedan innan delar man upp ordet 

i dess olika morfem. Ett exempel som Fridolfsson (2016, s.82) tar upp är långfärdsskridskorna. 

Man delar då upp ordet i morfemen lång-färds-skrid-skor-na när man läser, och får på så vis 

förståelse för det nya ordet. 

Den ortografiska och morfologiska läsningen är den högsta fasen av läsförmågan. Men 

det innebär inte att man endast använder sig av den. De flesta läsare använder sig av en 

kombination av de olika faserna när de läser. Det är exempelvis via den alfabetiska läsningen 

man kan avgöra om man läser ett ”nonsensord” (Fridolfsson, 2016, s. 81–82).   

4.2 Läs- och skrivutvecklingsstimulans i förskoleklassen  

I sin artikel intervjuade Tarja Alatalo (2017) ett antal förskoleklasslärare. Enligt Alatalo har 

förskollärarutbildningen vanligtvis väldigt lite kursinnehåll som handlar om 

skriftspråkslärande. Många av hennes intervjudeltagare var väldigt dåligt insatta i barns 

skriftspråksutveckling, men något de var vana att arbeta med var Bornholmsmodellen 

(Alatalo, 2017, s.7–8). 
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4.2.1 Bornholmsmodellen   

Bornholmsmodellen har sitt ursprung ur ett forskningsprojekt på Bornholm i Danmark som 

Ingvar Lundberg var ansvarig för. I Lundbergs forskning hade den språkliga medvetenheten 

påvisats vara en viktig faktor för barns läsinlärning. Han menar att de barn som får ägna en 

liten stund varje dag åt språklekar, har lättare för att ta sig an skolans läs- och 

skrivundervisning (Lundberg, 2007, s.6) 

Med den språkliga medvetenheten menar Lundberg mer specifikt den fonologiska medvetenheten, 

som handlar om språkets ljudmässiga uppbyggnad. Han särskiljer här på betydelsen av ordet, 

och hur det ljudmässigt är uppbyggt. Om man är ännu mer specifik kan man prata om den 

fonemiska medvetenheten. Då handlar det i sin tur om att ljudet av ett ord går att dela upp i små 

enheter (de olika bokstäverna) som i sin tur har olika ljud. Att kunna höra skillnad på dessa 

små enheter, fonemen, har enligt Lundberg, en avgörande betydelse för läsinlärningen (ibid., 

s.9). 

Vidare är Bornholmsmodellen ett material med språklekar och aktiviteter som ämnar att 

träna just detta hos barn, den språkliga medvetenheten.  

4.2.2 Öva inför skolans arbetssätt    

Sandberg (2012) har i sin doktorsavhandling På väg in i skolan: Om villkor för olika barns 

delaktighet och skriftspråkslärande intervjuat ett antal förskoleklasslärare. De berättar där hur de 

arbetar i förskoleklassen under dagarna och hur de förbereder barnen på de kommande 

skolåren.  

 

Barnen får under året i förskoleklass möjlighet att bekanta sig och bli förtrogna med kultur, rutiner, regler och 

personer som finns på skolan. De får tillsammans med förskollärarna i lugn takt vänja sig vid hur det går till i 

exempelvis matsal och under idrottslektioner. (Sandberg, 2012, s.94) 

 

Sandberg återberättar även hur eleverna sitter och arbetar med ”skoljobb” en kort stund 

under dagarna där de bland annat övar på att ”sitta stilla med pennan i hand”. Detta för att 

förbereda och träna barnen på koncentrationen, fokuseringen samt finmotoriken som 

behövs senare i skolan. 

Ett av barnen som också är med i Sandbergs doktorsavhandling säger: 

 

Det är som ettan fast man lär sig inte lika mycket, man kan leka mycket mer och så. (Sandberg, 2012, s.94) 
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Barnen i Sandbergs avhandling tycker att de lär sig när de sitter och arbetar med 

arbetsuppgifter, övrig tid får de leka (Sandberg, 2012, s.94). Lundberg menar dock att barnen 

lär sig och övar även när de leker och att man bör planera in övningar och lekar i 

verksamheten (Lundberg, 2007, s.23). 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Pragmatismen 

Den teoretiska utgångspunkt den här studien bygger på är pragmatismen, som John Dewey 

anses vara den främste företrädaren för när det kommer till skola och utbildning (Säljö, 2014, 

s.287). 

Dewey var en filosof. Liksom många andra filosofer inom pragmatismen kunde hans 

tankar vara mycket abstrakta. De kunde därför vara svårt att direkt översätta till en konkret 

verksamhet. Det Dewey menade i sina filosofiska tankar var att skolan borde vara lika verklig 

som det liv barnet levde hemma och på sin fritid, inte två åtskilda ting. Det skulle gå att knyta 

an skola med vardag (Dewey, 2004, s.48). Det skulle bland annat ges utrymme för ett mer 

praktiskt lagt arbete i skolan och minskas på det teoretiska lärostoffet (ibid., s.19). Detta för 

att ge eleverna de redskap de behövde när de väl kom ut i det praktiska samhälle vi lever i. 

 

Jag tror att den aktiva sidan kommer före den passiva i barnets utveckling. Uttryck kommer före medvetna 

intryck. Muskelutvecklingen föregår sinnesutvecklingen. Rörelser kommer före medvetna sinnesintryck. 

(Dewey, 2004, s.53) 

 

Den kunskapssyn pragmatismen hade var att man skulle kunna använda sin kunskap för att 

hantera de situationer och problem man möter i vardagen: en praktisk kunskap (Säljö, 2014, 

s.289). Det fanns tidigare en föreställning om att teori och praktik var två åtskilda aspekter, 

något som pragmatismen inte höll med om. Den vävde istället ihop teori och praktik på ett 

sätt som tidigare filosofier delat på. Den menade att det inte är möjligt att utföra en praktisk 

handling utan att använda sig av teorin bakom. 

 

En snickare kan inte sätta upp en vägg utan att ha mängder av insikter i hur väggar ska byggas för att vara 

funktionella ur olika synpunkter: Vilka material ska man använda? Hur är det med brandsäkerhet? Ska väggen 

vara bärande? (Säljö, 2014, s.289) 

 

Ett uttryck som ofta förknippas med Dewey är ”learning by doing”. Med det uttrycket menar 

man att man lär sig genom att aktivt använda kunskapen. Aktivt syftar här på att man 

’utövar kunskapen medvetet’. Dock använde han ganska sällan själv det uttrycket i sina texter. 

Det är mer vanligt förekommande hos dem som har tagit till sig hans filosofi och använder 

honom som en pedagogisk förebild (Dewey, 2004, s.20). Inom pedagogiken ledde uttrycket 

till en förståelse för att det gick att elevcentrera skolarbetet och anpassa det till elevers olika 
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förutsättningar. Man kunde väva in praktik i ämnen som exempelvis matematik för att 

eleverna lättare skulle kunna ta till sig abstrakta kunskaper (Säljö, 2014, s.288).  

Ett annat uttryck som blev känt var ”you teach a child, not a subject”. Med det menade 

Dewey att det inte gick att hålla kvar den gamla skolans ”strikta ämnesuppdelningar och 

gamla arbetssätt” (Säljö, 2014, s.290). Skolan måste använda och bygga på elevernas 

erfarenheter för att förstå var eleven befinner sig och för att hjälpa dem till nya kunskaper 

som är relevanta i det nya samhället (ibid.). 

Pragmatismen ger mig de verktyg jag behöver för att kunna besvara mina forskningsfrågor 

då det är det aktiva anpassningarna i undervisningen som till största del kommer lyftas fram. 

Forskningsresultaten kommer kunna sättas i ett sammanhang då pragmatismen, i ett 

skolperspektiv, förespråkar att kunskap används aktivt.  Med begreppet aktiv menar jag lekar 

och aktiviteter som eleverna fysiskt och medvetet ägnar sig åt. Fokus kommer att läggas på 

läs- och skrivinlärningen, även om andra aspekter också kommer beröras, då det är en 

kunskap som aktivt används både för fortsatta studier men även i vardagen. Det är inte en 

kunskap som kommer till användning någon gång i framtiden, utan den används redan från 

första stund eleverna börjar knäcka läskoden. Skolan har som uppdrag att förbereda eleverna 

för att leva och verka i det medie- och informationssamhälle vi lever i idag (Skolverket, 2017a, 

s.9) och därför är det viktigt att denna kunskap förvärvas och börjar användas redan som 

liten.  
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6. Metod 

Syftet med denna studie är att öka vår kunskap om några lärares eventuella anpassningar i 

undervisningen gentemot elever som inte tagit del av förskoleklassens verksamhet. Då det är 

lärarnas egna erfarenheter denna studie vill komma åt, då det är en kvalitativ istället för 

kvantitativ studie (Trost, 2010, s.25–26), valdes intervjuer som datainsamlingsmetod. Den 

öppnar upp för följdfrågor och diskussion som exempelvis en enkätundersökning inte gör.  

6.1 Datainsamlingsmetod  

Ett informationsmail skickades ut till ca 30 verksamma lärare, vid olika skolor i mellansverige, 

som arbetar i förskoleklass upp till årskurs 2 där jag kort berättade om min studie och frågade 

om de kunde tänka sig ställa upp på en kortare intervju. Även ett informationsbrev (se bilaga 

1) bifogades, som förklarade studien närmare. Svarsfrekvensen låg på ungefär 46 % och 

majoriteten av de som svarade förklarade att de inte hade någon erfarenhet av mitt ämne och 

därför valde att tacka nej till en intervju. Detta pekar på att den aktuella forskningen stämmer, 

att det bara är ca 2 % av alla elever som missat förskoleklassens verksamhet (Alatalo, 2017, 

s.2, Skolverket, 2017b) och på så sätt har endast ett fåtal lärare erfarenhet av just detta. En 

lärare av dessa 46 % svarade att hon kunde ställa upp på en intervju men en hastig sjukdom 

hindrade den intervjun från att utföras. Utöver dessa 30 lärare kontaktades även två lärare 

jag kommit i kontakt med innan studiens början. Båda dessa hade erfarenheter av elever som 

inte gått i förskoleklass och båda två ställde upp på varsin intervju. 

Det var en strukturerad intervju med 5 öppna frågor (Trost, 2010, s.42) (se bilaga 3) som 

ställdes. Det fanns en viss öppenhet för följdfrågor och kommentarer som gick ifrån de 

ställda frågorna då det intervjudeltagarna delgav även var intressant och relevant för studien 

(se avsnitt 7.3).  Intervjudeltagarna blev uppmanade att läsa informationsbrevet samt skriva 

under en medgivandeblankett innan intervjun började. Båda intervjudeltagarna var på så sätt 

medvetna om sina rättigheter till att avsäga sitt deltagande i studien utan några konsekvenser 

(se avsnitt 6.4). Intervjuerna som följde varade i ca 10–15 minuter. Samtliga intervjuer 

spelades in. 
 

6.2 Analysmetod  

För att analysera den insamlade datan transkriberades de inspelade intervjuerna. Dessa skrevs 

sedan ut och jämfördes gentemot varandra med hjälp av en komparativ analys (Hellspong, 

2001, s.78). Enligt Hellspong handlar analysen om att se på två eller flera texter och avgöra 

vilka likheter och skillnader man kan hitta (ibid. s.78-79). Med hjälp av den komparativa 
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analysen kunde jag identifiera likheter och skillnader i lärarnas utsagor. Gemensamma 

nämnare hittades och tillsammans utgör de rubriker under analysdelen i studien. 

Lärarna som deltagit i studien benämnas i analys- och diskussionsdelen A respektive B (se 

stycke 7 samt 8). Lärare A jobbar just nu i en årskurs 1 och har 35 års yrkeserfarenhet inom 

lågstadiet. Lärare B jobbar just nu i en årskurs 2 och har 38 års yrkeserfarenhet inom låg- och 

mellanstadiet. Deras erfarenheter gällande elever som inte tagit del av förskoleklassens 

verksamhet kommer både från samma och olika skolor. 

6.3 Forskningsetiska grundprinciper 

Det finns fyra forskningsetiska grundprinciper man bör ta i beaktning när man gör en studie 

innefattande andra människor. Dessa fyra grundprinciper är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). 

Informationskravet innebär att man måste informera de som deltar i forskningen om 

studiens syfte samt deltagarnas rättigheter, bland annat det frivilliga i deras medverkan och 

att de kan välja att avbryta sitt deltagande när som helst utan konsekvenser (Vetenskapsrådet, 

2002, s.7). Detta gjordes i och med att ett informationsbrev (se bilaga 1) skickades ut på mail 

samt innan intervjuerna började uppmanades deltagarna att läsa igenom ovan nämnda 

informationsbrev om de inte redan gjort det. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste samla in deltagarnas samtycke till att de 

medverkar i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). De skriver bland annat under om att de har 

tagit del av ovan nämnda information kring studien och är medvetna om att de kan avsäga 

sitt deltagande. Detta gjordes innan intervjuerna började. Deltagarna fick skriva under varsin 

medgivandeblankett (se bilaga 2). 

Konfidentialitetskravet innebär att man ska ge studiens deltagare ”största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Detta informerades om i informationsbrevet 

vilket gjorde att samtliga deltagare var medvetna om sin anonymitet i studien. 

Nyttjandekravet innebär att ”insamlade uppgifter om enskilda personer får endast 

användas i forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Även detta uppgavs i 

informationsbrevet som intervjudeltagarna tog del av innan intervjuerna började.   
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7. Analys 

Jag har valt att redovisa den insamlade datan utifrån tre huvudrubriker, som dels är baserade 

på återkommande faktorer i mina intervjuer, och dels innehåller och knyter an till syftet och 

forskningsfrågorna. De tematiska rubrikerna ger också en tydlig struktur till studien. De 

rubriker som kommer användas är: 

Bokstäver och ljud 

Språk och begrepp 

Rutiner på skolan  

Det följs av en fjärde del där svaren på forskningsfrågorna sammanfattas kort och mer 

konkret. 

7.1 Bokstäver och ljud 

Något som båda lärare tog upp i sina intervjuer var att de använde sig av Bornholmsmodellen 

som ett sätt att träna den fonologiska medvetenheten (språkets ljudmässiga uppbyggnad) 

med de elever som missat förskoleklassen.  

 

A: ”Vi har gått tillbaka till Bornholm lite.” 

 

B: ”Ja, eftersom jag själv jobbar med Bornholmsmetoden…” 

 

Lärare B berättade att det finns en Bornholmsapp till iPads som hen använder sig av i sitt 

klassrum när de tränar den fonologiska medvetenheten. Där kan man välja vad det är som 

bör tränas för att bättre möta var eleven befinner sig. B ansåg också att om man har missat 

förskoleklassen är Bornholmsmodellen en metod som gärna får plockas upp och användas i 

ettan.  

 

B: ”Men jag tycker ju att den metoden man använder i förskoleklass är den metoden som 

man då gärna kan plocka upp i årskurs 1…”  

 

Lärare A berättade att de arbetar mycket med att kunna identifiera ljuden i orden och att 

koppla ihop dem med rätt bokstav för att knäcka läskoden. Hur det låter först respektive sist 

i ordet eller om eleverna kan identifiera ljud som låter lika. 
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A: ”Det är mycket sådant. Först och sist… Man börjar ju redan med bokstäver och så och 

ljud och… identifiera ljud och vad bokstäverna heter och så… 

 

B tycker det är svårare högre upp i årskurserna (detta gäller främst elever med 

invandrarbakgrund) då Bornholmsmodellen är anpassad för yngre barn. På Bs skola har de, 

i samverkan med SvA-pedagogen (svenska som andraspråk), börjat använda sig av Lexia 

Provia (Sanoma utbildning, 2014) där de gör Bornholmsliknande tester som presenterar 

elevernas progression procentuellt, baserat på resultatet av tidigare tester gjorda av samma 

elever. B tycker att det verkar lovande, men hävdar att det hittills är så pass nytt för henom 

och att hen inte vågar säga att det i slutändan fungerar lika bra som Bornholmsmodellen. 

De intervjuade ansåg att förut arbetade man mer med bokstäver, ljud och att knäcka 

läskoden i årskurs 1, men att nu har detta hamnat mer i fokus redan i förskoleklass. De 

intervjuade talade om att, nu för tiden i förskoleklass, tränar man på att identifiera ljud i ord 

och vad de olika bokstäverna heter. Eleverna har tagit sig förbi fasen pseudoläsning och 

många befinner sig i fasen logografisk läsning. Pedagogerna gör övningar tillsammans med 

eleverna för att underlätta övergången in i fasen alfabetisk läsning (Fridolfsson, 2016, s.78–

82). De tränar även på finmotoriken som bland annat innefattar att kunna forma olika figurer 

med hjälp av pennan, och med hjälp av dessa figurer så småningom kunna skapa bokstäver. 

De tränar även på att kunna följa en linje från vänster till höger. 

Samtliga lärare som deltog i intervjuerna ansåg att elever som har deltagit i 

förskoleklassens verksamhet är väl förberedda gällande att knäcka läskoden när de väl 

kommer upp i årskurs 1 och då lärde sig snabbt.  

7.2 Språk och begrepp 

Något som återkom gång på gång i intervjuerna var att elever som inte gått i förskoleklass 

missat mycket av det svenska språket, bland annat gällande ordförråd och begreppsförståelse. 

I förskoleklassen lyssnar de mycket på sagor, pratar om vad sagorna handlar om och i och 

med det utvecklar de sitt ordförråd. Hur mycket föräldrarna engagerar sig i språkutvecklingen 

ansågs även ha stor betydelse, om det exempelvis förekom högläsning och diskussioner om 

innehåll hemma. Enligt pragmatismen är det viktigt att inte bara lyssna på sagorna, man måste 

aktivt använda dem i diskussioner kring ord och begrepp för att utveckla sina kunskaper. 

Något som kan kopplas till begreppet ”Learning by doing” (Dewey, 2004, s.20). 

A pratar om mängden begrepp de behöver träna i den dagliga undervisningen men att de 

som tur var får hjälp av SvA-pedagoger och specialpedagoger med det. De har även 
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specialundervisning där elever som missat förskoleklass får gå ut till mindre grupprum och 

arbeta en och en. Där får de även lite egen tid med en lärare där de bland annat arbetar med 

olika tester och får arbeta med att lyssna på rim och ramsor, vilket är ett sätt att arbeta med 

den fonologiska medvetenheten. 

 

A: ”Och mycket begrepp. Och då har vi ju både SvA-pedagog och specialpedagog som 

hjälper oss med det då. Anpassade uppgifter.” 

 

B pratar om att begreppsträning är viktigt oavsett var man befinner sig i sin språkutveckling. 

Att det är viktigt att vara medveten om att man tränar begrepp hela tiden och inte bara när 

man har svensklektion. Ett exempel som hen tar upp är begreppen om en timme eller för en 

timme sedan. Det är inte självklart att det rör sig om addition och subtraktion av timmar i tid. 

 

B: ”Så hela tiden ha en analys på vilka begrepp som används i matematiken. Det är också 

någonting som… jag tittar i matteboken. Vad står det? Titta på allt, alla läxor, allting, hela 

tiden och ha liksom fokus.” 

 

Förut gjorde B listor med förklaringar på ord och begrepp, som hen trodde eleverna skulle 

tycka vara svåra, när de kom i kontakt med en ny text. Efter en del självreflektion har hen 

ändrat bana och frågar istället eleverna vilka ord som är svåra när de möter en ny text, och 

skriver sedan en lista utifrån elevernas egna funderingar.  

 

B: ”Berätta! Vilka ord tycker ni är konstiga? Vilka ord vill ni ha förklarade?” 

 

B går även med sin klass till skolbiblioteket regelbundet där de har ett nära samarbete med 

bibliotekarien. Bibliotekarien har bra koll på olika textnivåer i alla böcker och när eleverna 

lånar en läsebok är B hård med att de ska klara av att läsa boken och återberätta handlingen 

utan större svårigheter. Självklart får det dyka upp ord och begrepp de inte känner igen, men 

det ska inte vara majoriteten av meningarna i hela boken. Då behöver textnivån sänkas. Att 

man möter eleven där eleven befinner sig och använder dess erfarenheter är något 

pragmatismen lyfter för att kunna vidare utveckla kunskap (Säljö, 2014, s.290). 

B lyfter även fram vikten av att vara motiverad för att komma ikapp i utvecklingen. Utan 

motivation spelar det ingen roll hur många anpassade uppgifter lärarna utformar åt eleverna. 

Hen berättar om en elev som missat förskoleklassen och inte fått all den språkträning eleven 
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behövt i årskurs 1. Men nu i årskurs 2 ser B att eleven kämpar för att komma ikapp. B 

använder begreppet motor för att beskriva elevernas motivation. 

 

B: ”…hon har väldigt mycket egen motor. Hon vill och hon är ambitiös och hon jobbar så 

gott hon kan.” 

 

B jämför med en annan elev som ligger på ”normal nivå” i kunskapsutvecklingen men som 

inte har samma motor och att det då är svårt att få eleven till att jobba med arbetsuppgifter. 

Eleven tappar lätt koncentrationen och arbetar inte självständigt.  

 

7.3 Rutiner på skolan 

Anledningarna till varför man missat förskoleklassen var också något som berördes. De 

kunde exempelvis vara att föräldrarna självmant valt att låta barnen vara hemma eller att 

eleverna var nykomna till Sverige och inte behärskade det svenska språket eller att de 

nykomna eleverna helt enkelt blev placerade i årskurs 1 eller uppåt för att deras ålder var 7 

år eller uppåt. Beroende på anledning ansåg de intervjuade att man missade olika saker om 

man inte deltog i förskoleklassens verksamhet.  

Svenskfödda och svensktalande barn som inte deltar i förskoleklassens verksamhet halkar 

dels efter i den fonologiska medvetenheten, men i jämförelse med barn med annat språk än 

svenska är det framför allt rutinerna om hur man beter sig i en svensk skolmiljö som tappas. 

Detta tar Sandberg upp i sin doktorsavhandling, vikten av att i lugn takt få vänja sig vid 

skolans miljöer, rutiner och personer som en förberedelse för att ta till sig skolans arbetssätt. 

Att bland annat få komma i kontakt med olika personal på skolan så som rektor och 

sjuksköterska. Eleverna brukar även få sitta en liten stund varje dag med någon typ av 

arbetsuppgift för att träna på lektionssituationen som annars blir helt ny när de börjar i 

årskurs 1 (Sandberg, 2012, s.94). Om man istället tittar på barn med invandrarbakgrund så 

missar de både den fonologiska medvetenheten i kombination med att de inte kan språket 

och rutinerna i hur man beter sig i en skolmiljö. 

 

A: ”Att kunna koncentrera sig och räcka upp handen. Sitta på sin plats… Och det här 

med kläder liksom, klä på sig, klara sig själv, det här sociala, hur man leker, hur man spelar 

spel. Det är mycket sådana saker som man tappar om man inte är van att vara i en grupp. Då 
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lär man sig ju det. Att gå till matsalen, att äta, vara med på gymnastiken, att duscha, klä om 

och sådär. Det blir ju helt nytt om man varit hemma.” 

7.3 Sammanfattning av svar på forskningsfrågor 

Här följer sammanfattade analytiska svar på de forskningsfrågor jag ställde mig i och med 

denna studie, baserade på lärarnas kommentarer i intervjun: 

 

7.3.1 Vilka fördelar anser några lärare i årskurserna 1 och 2 att förskoleklassen har 

för läs- och skrivinlärning? 

 

Fördelarna med förskoleklassen är att genom bland annat Bornholmsmetoden tränar 

eleverna på den fonologiska medvetenheten som i sin tur underlättar förståelsen för att 

knäcka läs- och skrivkoden. De har även mycket högläsning där de diskuterar innehåll i det 

som läses. Eleverna vidgar på så sätt sitt ordförråd och sin begreppsförståelse som de sedan 

kommer ha användning av när de tränar på att läsa och skriva. 

7.3.2 Vad anser några lärare i årskurserna 1 och 2 att de barn som inte gått i 

förskoleklassen riskerar att missa gällande läs- och skrivinlärning? 

 
Det som dessa elever riskerar att missa är grunden i den fonologiska medvetenheten. Hur de 

hör skillnad på olika ljud, vad olika bokstäver heter och hur de låter och vad som menas med 

att ljudet kommer först eller sist i ett ord. De riskerar även att missa en del av det finmotoriska 

gällande att hålla i en penna och kunna använda den på rätt sätt. Att kunna forma olika figurer 

eller bokstäver och att kunna följa en linje. Att bli van med lektioner och att aktivt utföra 

uppgifter. Sist men inte minst riskerar de att missa de olika rutinerna som gäller på en skola; 

att bland annat kunna sitta stilla på sin plats och räcka upp handen om man vill delge något 

samt förståelsen för att dagen är uppbyggd av lektioner. 

7.3.3 Upplever några lärare i årskurserna 1 och 2 det som ett problem att inte alla 

elever gått i förskoleklassen och därmed inte fått samma förkunskaper – hur 

påverkar det i så fall undervisningen? 

Det har inte sagts rakt ut under någon av intervjuerna att det upplevs som ett problem. Det 

som däremot har sagts är att lärarna ibland kan få arbeta lite dubbelt. Ibland kan de justera 

lite i den planerade undervisningen så att den även når de barn som inte tagit del av 
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förskoleklassens verksamhet. Men det händer att de får planera en helt annan undervisning 

till just de barnen då de inte är vana med skoldagens rutiner.  

 

A: ”Och de lär ju få egna andra uppgifter. Det går mycket långsammare för dem, det är 

svårare. De andra gör stora framsteg snabbt… Ibland kan man ju göra att man gör enklare 

uppgifter det man gör. Men ibland så måste man, som i det här fallet då…” 
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8 Diskussion 

I följande avsnitt kommer jag att diskutera dels mina studieresultat i relation till de 

forskningsfrågor jag ställt men även lyfta andra intressanta resultat som kom fram i mina 

intervjuer.  

Innan denna studie påbörjades var jag övertygad om att det var fler barn som inte gick i 

förskoleklass än vad forskningen visade. Det är ganska få barn, endast 2 % som inte går i 

förskoleklass (Alatalo, 2017, s.2; Skolverket, 2017b). Detta märktes under 

empiriinsamlingsfasen. Svarsfrekvensen på mina intervjuinbjudningar var ca 46 % och 

majoriteten av de som svarade sa att de inte hade någon erfarenhet av elever som inte gått i 

förskoleklass och därför tackade nej till en intervju. Detta bekräftade vad forskningen sagt 

om att det endast är ett fåtal barn som inte går i förskoleklass, och då är det självklart att det 

är få lärare som har erfarenhet om det.   

Vilka fördelar anser några lärare i årskurserna 1 och 2 att förskoleklassen har för läsinlärning?  

Den tidigare forskningen (Alatalo, 2017, s.7–8, se avsnitt 7.1) och lärarna i mina intervjuer är 

överens om att ett av det verktyg man ofta använder sig av i förskoleklassen som förberedelse 

för de kommande skolåren är ett material som kallas Bornholmsmodellen. Den modellen 

innefattar en serie med aktiviteter och språklekar som ämnar att träna upp barns fonologiska 

medvetenhet (Lundberg, 2007). Enligt lärarna i mina intervjuer ger Bornholmsmodellen 

tydliga resultat i elevernas fonologiska medvetenhet. Om eleverna missat att arbeta med 

Bornholmsmodellen för att de inte tagit del av förskoleklassens verksamhet ansåg lärarna att 

Bornholmsmodellen är en bra metod att gå tillbaka till och arbeta med. Bland annat för att 

träna på hur de olika ljuden låter. Idag finns det appar som hjälper till att utveckla den 

fonologiska medvetenheten. Om barn redan i tidig ålder övar på och tränar språklekar 

utvecklar de sin fonologiska medvetenhet och lättare kan ta till sig läs- och skrivkunskaper 

(Lundberg, 2007, s.9; Alatalo, 2017, s.3). 

Lärare A tar upp att de jobbar mycket med att kunna identifiera ljud. Att kunna avgöra 

var någonstans man kan identifiera ljuden: ”Hur låter det först i ordet?”, men också att kunna 

identifiera ljud som låter lika: ”Vilka ord låter lika i slutet?”. Det tar Fridolfson upp som 

viktigt för den fonologiska medvetenheten, att eleverna får en förståelse för att ljuden i 

språket går att ”bryta ner i enskilda ljuddelar” (Fridolfsson, 2016, s.23).  

Utöver det ljudmässiga i språket arbetade lärarna i mina intervjuer och deras elever en del 

med ord och begrepp i form av högläsning där pedagogerna tillsammans med barnen 

återberättade och diskuterade nya ord som dök upp i sagorna. Eleverna utvecklade på så sätt 
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sina ordförråd som de sedan kommer ha användning av när de själva tränar på att läsa och 

skriva. Utöver den språkmässiga förberedelsen i förskoleklassen lyfte lärarna att eleverna 

även får bekanta sig med rutiner, miljön och personal på skolan, exempelvis hur man beter 

sig i en matsal eller att klara av att byta om inför gymnastiken och att duscha efteråt. De får 

också lära sig vem rektor och skolsköterska är. Att eleverna introduceras till rutinerna på 

skolan i och med förskoleklassen är något som Sandberg (2012, s.94) även lyfter i sin 

doktorsavhandling.  

Något som lärare B lyfter är att mycket av det som avgör elevens skolprestationer är 

elevens egen drivkraft, deras motivation till att arbeta. För att använda lärarnas egna begrepp: 

”elevens motor”. Det är mycket lättare att nå ut till en elev som ligger långt efter, men har 

kämpaglöden att lära sig, än att nå ut till en elev som ligger på en ”vanlig” nivå, men som är 

väldigt motivationslös, trots flera försök att anpassa undervisningen för att göra den mer 

intressant.  

En annan sak lärare B berättade om var när hen skrev begreppsförklaringslistor i förväg 

för att hjälpa eleverna med vad B ansåg var svåra ord. Hen fick inte ut de önskade resultaten 

i klassrummet och därför ändrade B på sitt arbetssätt. Istället för att utgå från vad B trodde 

att eleverna skulle ha problem med, frågade B vad eleverna själva tyckte var svårt. Lärare B 

försökte här precis som pragmatismen förespråkar, knyta an till elevernas egen erfarenhet 

och vad som är meningsfullt för dem. (Säljö, 2014, s.290). 

Vad anser några lärare i årskurserna 1 och 2 att de barn som inte gått i förskoleklassen riskerar att 

missa gällande läsinlärning? 

De nackdelar med uteblivet deltagande i förskoleklass som lärarna lyfte fram var att 

eleverna har svårt för att förstå vad som menades med vissa ord och begrepp, att hålla i en 

penna på rätt sätt och att följa en linje, att komma in i rutiner på skolan och att kunna lyssna 

efter olika ljud i ett ord. Då eleverna inte tagit del av förskoleklassens verksamhet missar 

många av dem den bro som förskoleklassen är menad att utgöra mellan förskola och fortsatt 

skolverksamhet (Ackesjö & Persson, 2010, s.143). De är då inte lika förberedda för den 

kommande skoltiden som de eleverna som varit med i förskoleklassens verksamhet. 

Upplever några lärare i årskurserna 1 och 2 det som ett problem att inte alla elever gått i förskoleklassen 

och därmed inte fått samma förkunskaper – hur påverkar det i så fall undervisningen? 

Ibland påverkas undervisningen av att eleverna har olika förkunskaper så pass att den inte 

går att justera för att möta behoven hos elever som missat förskoleklassen utan då får lärare 

istället planera en egen undervisning med särskilda arbetsuppgifter för just dessa elever: det 

blir ett dubbelarbete. Eleverna som får ta del av den ”vanliga” undervisningen får ett långt 
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försprång gentemot elever som missat förskoleklassen, då de ”som ligger efter” arbetar med 

att förstå något som redan sitter hos deras klasskamrater sedan ett år tillbaka. Som tur är 

finns SvA-pedagoger och specialpedagoger som hjälper till i sådana situationer så att det inte 

bara faller på klassläraren. Det är viktigt att möta eleverna och anpassa undervisningen efter 

de olika förutsättningar eleverna har (Säljö, 2014, s.288–290). Om eleverna exempelvis har 

ett annat språk än svenska får de, på intervjudeltagarnas skolor, komma i kontakt med en 

SvA-pedagog som hjälper till med skolarbetet. De får även arbeta med iPads där de tränar 

på Bornholmsmetoden. Det gör att det man gör i skolan kan knytas an till verkligheten 

(Dewey, 2004, s.48), exempelvis att lära sig hantera en iPad som är ett relevant hjälpmedel i 

vardagen. Men som SOU:n (2015:81, s.88) lyfter kan en studiehandledning på elevens eget 

modersmål underlätta i språkutvecklingsprocessen. 

Under mina intervjuer fick jag intrycket av att lärarna inte upplevde att de behövde 

anpassa undervisningen som ett problem utan snarare bara som en utmaning. De försökte 

alltid lyfta fram en lösning för att nå ut till de elever som låg efter, även om det innebar att 

de fick arbeta dubbelt. Eleverna fick bland annat egna arbetsuppgifter som var enklare och 

anpassade efter var de låg i läs- och skrivutvecklingen. De fick även möjlighet att gå in i ett 

grupprum och arbeta med en SvA-pedagog eller en specialpedagog. Även fast lärarna inte 

uttryckte att de behövde anpassa undervisningen som ett problem ligger det troligtvis stor 

möda bakom det arbete som lagts ner för att få undervisningen att fungera. Det finns inga 

färdiga mallar som går att använda på alla elever. Varje arbetssätt behöver anpassas utefter 

varje elev. Och om det då är en elev som faller utanför den normala bredden av anpassningar 

och justeringar av undervisningen, då är det såklart ett extraarbete som behöver läggas ner.  

Lärarna i mina intervjuer lyfte även bakgrund som en avgörande faktor för hur långt efter 

eleverna ligger i olika områden om de inte tagit del av förskoleklassens verksamhet. En elev 

med invandrarbakgrund ligger exempelvis ännu mer efter än en svenskfödd elev som 

behärskar språket. Barnen med invandrarbakgrund får dubbelt arbete i och med att de först 

måste förstå frågan som ställs: ”Hur låter det i mitten av ordet?”, och sedan lära sig hur det 

faktiskt låter i mitten av ordet. Om man istället är svenskfödd och behärskar det svenska 

språket kan man fortfarande ligga mycket efter, men det är då lättare att komma ikapp 

eftersom man redan kan språket. Man behöver inte förstå vad som menas med ”Hur låter 

det i mitten av ordet?”, bara lära sig hur det låter i mitten av ordet. Det är istället rutinerna 

och miljön som är helt nya för dessa elever. Att dagen är uppbyggd av lektioner och att man 

har en bestämd plats man bör sitta på samt räcka upp handen om man vill delge något.  



 

 27 

I och med att förskoleklassen blir obligatorisk från och med höstterminen 2018 kommer 

man nå ut till sådana barn där föräldrarna tidigare valt att de ska stanna hemma. Många av 

dessa elever blir då förberedda inför skolstarten dels genom att utveckla sin fonologiska 

medvetenhet, sitt ordförråd och sin begreppsförståelse. Detta hjälper dem en bra bit på väg 

in i skolvärlden, där förmågan att kunna läsa och skriva i olika sammanhang (Skolverket, 

2017, 252) är en viktig förutsättning och grunden för fortsatta studier inom skolväsendet. 

Men de blir också förberedda genom att bli introducerade till skolan som miljö. Hur man ska 

bete sig i ett klassrum, vad som förväntas av en i denna miljö och hur man beter sig i en 

grupp. 

Trots det nyligen tagna beslutet om en obligatorisk förskoleklass tror lärarna att det finns 

ett antal barn man inte kommer nå ut till: de barn som nyligen kommit till Sverige, som inte 

behärskar det svenska språket och är 7 år eller äldre. De placeras i en åldershomogen grupp; 

årskurs 1 och uppåt och missar på så sätt förskoleklassens skolförberedande syfte. Hur man 

ska nå ut till dessa barn så att även de får samma förutsättningar som eleverna i 

förskoleklassen får, är ett intressant ämne för fortsatta studier. 

8.1 Hur framstår den nytta som några lärare i årskurserna 1 och 2 

framhåller gällande förskoleklassen i jämförelse med den som kommer 

fram i SOU:n (2015:81)? 

Den SOU jag hänvisar till i detta stycke är publicerad 2015 och innehåller därför en del 

utdaterad data som jag kommer poängtera i följande text. Innehållet är dock väldigt centralt 

då det låg till grund för beslutet om att göra förskoleklassen obligatorisk.  

En sak som både lärarna i min studie och SOU:n är överens om är att om fler barn går i 

förskoleklassen kan man lägga ett större pedagogiskt ansvar där, att undervisningen i 

förskoleklassen ska förbereda inför den kommande undervisningen inom skolan samt att 

den ska skapa ”jämlika och bättre förutsättningar för utveckling och lärande” (SOU, 2015:81, 

s. 55, 79). Lärarna menar att om man tar del av förskoleklassen hamnar man på en jämlik 

kunskapsnivå, gällande bland annat ordförråd och begreppsförståelse, med sina kurskamrater 

och börjar sin skoltid utifrån likartade grundkunskaper. Både lärarna och SOU:n berättar om 

fördelarna med att vistas i en miljö som främjar socialt samspel och lek. Elever som vistas i 

en sådan miljö får bättre möjligheter att lära sig och utveckla sina kunskaper jämfört med 

elever som inte deltagit i denna verksamhet (SOU, 2015:81, s.62). Ytterligare något som 

SOU:n och lärarna är eniga om är att mycket av det förberedande arbetet inför skolan, som 
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görs i förskoleklassen, handlar om att bli trygg i den nya skolmiljön och att lära sig rutinerna 

med att gå i skolan (SOU, 2015:81, s.62). 

Ett stort problem som SOU:n lyfter är otydligheten i styrdokumenten gällande 

förskoleklass. Eleverna kan då uppleva en saknad av progression (SOU, 2015:81, s.62–66). 

SOU:n tar även upp avsaknaden av samarbete och samtal mellan förskoleklasspedagoger och 

lärare i grundskolan trots att de ofta ingår i samma arbetslag. Detta i sin tur påverkar 

undervisningen i årskurs 1 (ibid., s.64). Denna otydlighet i kombination med avsaknaden av 

samarbete kan i värsta fall leda till att det blir samma undervisning som ges i förskoleklass 

som i årskurs 1. Även lärarna i mina intervjuer är inne på liknande problematik då de 

framhåller att innehållet i förskoleklassen kan skilja sig mycket beroende på var och vilken 

förskoleklass man gått i. Man kan ha blivit olika förberedd inför olika områden. Som tidigare 

uppmärksammats i denna studie reviderades Lgr11 2016 med tydligare syfte och centralt 

innehåll i ett försök att åtgärda denna otydlighet. 
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9 Konklusion 

Enligt de fåtal intervjuer jag haft så har de elever som missat förskoleklassen givits 

förutsättningar för att få en likvärdig undervisning som sina klasskamrater. Det har tagits 

hänsyn till deras tidigare erfarenheter och man har anpassat utbildningen därefter. Dock har 

det blivit mer som två åtskilda undervisningar än en anpassad gemensam. Jag tror att i och 

med införandet av en obligatorisk förskoleklass når man ut till fler barn och detta kommer 

leda till att de får en mer likvärdig start i skolan, något som även SOU:n (2015:82) lyfte fram. 

De kan då ta del av en gemensam undervisning där fler elever har samma förutsättningar att 

tillägna sig nya kunskaper. 
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Jag är en lärarstudent som går sjätte terminen (av åtta) på lärarprogrammet och har påbörjat 

självständigt arbete 1 vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. Under hela min utbildning har jag varit intresserad av arbete i 

förskoleklass och detta bland annat ligger till grund för denna studie. 

Studien innefattar ett antal intervjuer med några lärare som har fått elever i sin klass som 

inte deltagit i förskoleklassens verksamhet. Intervjuerna kommer handla om hur lärare anser 

sig ha behövt anpassa undervisningen gentemot de elever som inte gått i förskoleklass samt 

vad de anser att eleverna har missat då de inte gått i förskoleklass. 

Du som deltar kommer vid ett tillfälle bli intervjuad av mig, Angeliqa Berggren. Tillfället 

är ca 15–30 minuter långt. Jag kommer att spela in ljudet under intervjun för att lättare 

bearbeta datan vid senare analys. Den insamlade datan kommer att hanteras och förvaras på 

sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I 

redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla 

personuppgifter vara borttagna, dvs. du kommer att vara helt anonym. Materialet kommer 

inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd, utan konsekvenser.  

Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Viktor, Englund, Doktorand vid Historiska institutionen, Uppsala 

universitet 

tel. 018 471 1558, e-post: viktor.englund@hist.uu.se 

Uppsala 29 november 2017 

Angeliqa Berggren, angeliqa.berggren.7816@student.uu.se 

 

mailto:viktor.englund@hist.uu.se


[Bilaga 2] 
 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
Box 256, 751 05 Uppsala 

 

Medgivande till deltagande i en studie om elevers 
läsinlärning 

 

Studien kommer att handla om vilket förhållningssätt lärare har gentemot elever som inte 

fått tagit del av förskoleklassens verksamhet. Studien utförs av Angeliqa Berggren som går 

sjätte terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag deltar i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer bli 

intervjuad om mina erfarenheter gällande mitt förhållningssätt gentemot elever som inte tagit 

del av förskoleklassens verksamhet och att jag kommer vara helt anonym i presentation av 

resultatet. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, utan konsekvenser. Jag vet att jag kan begära att 

forskning inte utförs på insamlade data gällande mig, även efter att datainsamlingen har 

genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 

sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning 

och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

 

____________________________   ________________________________ 

          Deltagandes underskrift      Deltagandes namnförtydligande 

   

 

 

           ________________________________ 

         Datum samt ort  

 

 

 

För mer information eller frågor om studien går det bra att kontakta mig på 

angeliqa.berggren.7816@student.uu.se 

 



[Bilaga 3] 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 
Box 256, 751 05 Uppsala 

Intervjufrågor 

 

 

 

 

1. Har du någon gång haft elever i din klass som inte tagit del av förskoleklassens verksamhet? 

 

 

 

2. Hur upplever du att deras kunskapsgrund, gällande läsning och skrivning, varit i relation till de 

elever som har tagit del av förskoleklassens verksamhet? 

 

 

 

3. Har eleverna, enligt dig, missat något gällande läsning och skrivning, då de inte tagit del av 

förskoleklassens verksamhet och vad i sådana fall? 

 

 

 

4. Hur upplever du att elever, som inte deltagit i förskoleklassens verksamhet, kunnat vara med på den 

vanliga undervisningen? 

 

 

 

5. Hur har du anpassat den vardagliga undervisningen, gällande läsning och skrivning, gentemot elever 

som inte tagit del av förskoleklassens verksamhet? 

 

 

 

 

 

 
 


