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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer ta reda hur lärare erfar arbetet med läs 

och skrivutveckling utifrån de nya skrivelserna i Lgr11, tillsammans med bedömningsstödet Hitta 

språket i den obligatoriska förskoleklassen. Studien har en teoretisk utgångspunkt inom det 

sociokulturella perspektivet och metoden grundar sig i fenomenografin. Metoden implementeras 

utifrån kvalitativa intervjuer med verksamma lärare i förskoleklass. Vi har för avsikt att ta reda på 

vilka förändringar revideringen av Lgr11 och det nya bedömningsstödet Hitta språket innebär för 

undervisningen i svenskämnet. Vi vill även ta reda på i vilken utsträckning lärarna integrerar 

undervisningslek med kartläggningen i läs- och skrivutveckling. Dessutom vill vi få kunskaper om 

vilka metoder lärarna använder sig av i syfte att främja läs- och skrivutvecklingen hos barn i 

förskoleklass. 

 

Resultaten från intervjuerna är sammanställda utifrån koncentrering och kategorisering för att hitta 

mönster samt extra intressanta uttalanden. En slutsats är att majoriteten av de åtta tillfrågade 

lärarna upplevde att målen i slutet på årskurs 1 är möjliga att uppnå, men några av lärarna menar 

att målen är alldeles för abstrakta för barn i 6–7 års åldern. Samtliga informanter hävdar att 

direktiven för hur läraren ska undervisa i förskoleklass har blivit tydligare. Det nya materialet har 

även inneburit att läraren kan se exakt var eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling och 

kan utefter detta anpassa sin egen undervisning.  Detta bidrar till att läraren ser sin egen progression 

av undervisningen. 

 

Vid analysen av intervjuerna kunde vi utläsa att lärarna ansåg att det nya kartläggningsmaterialet 

Hitta språket uppmuntrar eleverna till lek. I intervjuerna framgick även åsikter hos informanterna 

om att det råder en del brister och tolkningsmöjligheter med materialet. Av resultatet framgick 

även att några lärare har använt sig av dubbla kartläggningsmaterial, vilket kan tyda på att 

kunskapen om Hitta språket är bristfällig. Detsamma gäller att majoriteten av informanterna anser 

att de i dagsläget inte kan se någon förändring i progression hos barn i förskoleklass vid arbete 

med det nya materialet av anledningen att det är för nytt. De lärare som deltagit i vår studie hävdar 

att det krävs revidering av Lgr11 och Hitta språket för att uppnå en likvärdig skola. 
 
 
 

Nyckelord: Läs- och skrivutveckling, Förskoleklassen, Fenomenografi, Sociokulturellt perspektiv, 

Hitta språket och Lgr 11 
 



 

 3 

  

Innehållsförteckning  

Sammanfattning ..................................................................................................................................... 2 

1 Inledning .............................................................................................................................................. 5 

1.1 Arbetsfördelning ......................................................................................................................... 6 

2 Bakgrund ............................................................................................................................................. 7 

2.1 Förskoleklassens framväxt – en tillbakablick.......................................................................... 7 

2.2 Lek och lärande ........................................................................................................................... 8 

2.3 Stadier av läs- och skrivutveckling ........................................................................................... 9 

2.4 Kartläggning och bedömning ................................................................................................. 11 

2.5 Ett tionde skolår? ...................................................................................................................... 11 

3 Tidigare forskning ............................................................................................................................ 13 

3.1 Lek och lärande ......................................................................................................................... 13 

3.2 Läs- och skrivutveckling .......................................................................................................... 14 

3.3 Undervisningsmetoder för läs- och skrivutveckling ............................................................ 15 

4 Teoretiska utgångspunkter .............................................................................................................. 17 

4.1 Sociokulturellt perspektiv ........................................................................................................ 17 

4.2 Zone of proximal development .............................................................................................. 17 

4.3 Appropriering ............................................................................................................................ 18 

4.4 Mediering ................................................................................................................................... 18 

5 Syfte och frågeställningar ................................................................................................................ 20 

6 Metod ................................................................................................................................................. 21 

6.1 Fenomenografi och kvalitativ forskning ............................................................................... 21 

6.2 Utformning av frågor och intervju ......................................................................................... 22 

6.3 Urval och bortfall...................................................................................................................... 23 

6.4 Bearbetning av empiri och analys ........................................................................................... 24 

6.5 Reliabilitet och validitet och generaliserbarhet ..................................................................... 26 

6.6 Forskningsetik ........................................................................................................................... 28 

7 Resultat och Analys .......................................................................................................................... 30 

7.1 Förändringar i undervisningen................................................................................................ 31 



 

 4 

7.2 Undervisningslek och kartläggning ........................................................................................ 33 

7.3 Undervisningsmetoder i läs- och skrivutveckling ................................................................ 35 

8 Diskussion ......................................................................................................................................... 37 

8.1 Undervisningslek och kartläggning ........................................................................................ 37 

8.2 Förändringar i undervisningen................................................................................................ 38 

8.3 Undervisningsmetoder i läs- och skrivutveckling ................................................................ 39 

9 Konklusion ........................................................................................................................................ 41 

Referenslista ......................................................................................................................................... 42 

Bilaga 1. Intervjuguide ........................................................................................................................ 46 

Bilaga 2. Informationsbrev ................................................................................................................. 48 

Bilaga 3. Medgivandeblankett ............................................................................................................ 49 

 

 



 

 5 

1 Inledning 

Forskningsfältet kring hur yngre barn lär sig läsa och skriva har skiftat, liksom synen på barnet.  

Enligt (Hagtvet 1996) i Frost (2009) bör man i förskoleklass stimulera barns nyfikenhet till 

skriftspråket och läsningen genom att involvera det i lek (Frost 2009, s.9). Vad som i dagsläget 

varierar är vilken inlärningsmetod som förespråkas, eller lärarnas inställning till dessa. Då skilda 

synsätt skiftat över tid är det därför av intresse att belysa fenomenet historiskt. Innan obligatoriet 

av förskoleklassen debatterades det om förskoleklassen skulle införas som obligatorisk skolform 

eller inte. Regeringen ville behålla förskoleklassen som skolform, medan Alliansen ville göra om 

förskoleklassen till nya årskurs ett.  

 

När förskoleklassen infördes som skolform 1998 var tanken att det skulle vara en stabil ingång i 

skolan och innefatta åldersanpassad undervisning för 6-åringar. De som var kritiska i debatten mot 

obligatoriet menade att förskoleklassen framstått som otydlig. Inte av anledningen att den inte var 

obligatorisk, utan för att det under lång tid saknats rätt förutsättningar. Enligt kap 1. §10 i skollagen 

(SFS 2018:800) ska barnens bästa vara det som är utgångspunkten för verksamheten. Persson 

(Alvén et al. Göteborgsposten 2017), en forskare vid Malmö högskola hävdar att anledningen till att barn 

börjar relativt sent i skolan i Sverige är för att undervisningen måste vara baserad på vetenskap. 

Vidare skriver Persson (a.a 2017) även att skolformer i andra länder inte vilar på samma vetenskaplig 

grund, där börjar barn ofta tidigare i skolan. I debatten hävdar Alvén, Asghari och Andréasson 

också att barns utveckling gynnas av att de vistas i en förskoleklass av god kvalité. Med god kvalité 

avses att det finns en balans mellan fri lek och aktiviteter ledda av vuxna, någonting debattörerna 

upplyser i citatet: ”Vi hävdar därför att förskoleklassen fortsatt behöver utgå från förskolans 

pedagogik och erbjuda sexåringar en åldersanpassad och lekbaserad undervisning. ” (Alvén et al. 

Göteborgsposten 2017) 

 

Förskoleklassens pedagogik ska med andra ord få finnas kvar som den alltid har gjort. Oavsett 

detta finns andra debattörer som påtalar att utvecklingen skulle gynnas av möte med kunskaperna 

ett år tidigare (Alvén et al. Göteborgsposten 2017). Genom att förskoleklassen idag är obligatorisk och 

därmed är ålagda att arbeta mot det centrala innehållet i läroplanen samt använda det framtagna 

bedömningsstödet Hitta språket, ämnar vår intervjustudie att försöka ta reda på hur lärarna erfar 

och arbetar med detta. Syftet med Hitta språket är att identifiera elever som löper en risk att inte 

uppnå kraven i svenska i slutet på årskurs ett, men även de som kräver högre utmaning. I en 

debattartikel i Sydsvenskan poängterar Jönsson och Nilsson (2019) att barn inte utvecklas och lär 

sig på samma sätt.  

 

”Den språksyn som Hitta språket utgår från riskerar att medföra att undervisningen främst riktas 

mot olika språkliga färdigheter istället för att utgå från barnens behov, förutsättningar och 
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erfarenheter.” (Jönsson & Nilsson. Sydsvenskan 2019) Debattörerna hävdar att Hitta språket inte är 

tillräckligt individanpassat. Man lyfter även fram kritik mot att materialet inte är utformat för att 

en ensam klasslärare ska kunna genomföra testerna i materialet (Jönsson & Nilsson. Sydsvenskan 

2019). Intresset över hur lärarna i dagens förskoleklass upplever materialet är därmed något vi tagit 

reda på i vår studie. 

 

1.1 Arbetsfördelning 

 

Arbetsfördelningen har under skrivprocessen och utformandet av studien varit generellt likvärdig. 

Vi har samarbetat under processens gång men differentierat arbetet genom att dela upp 

intervjuerna och transkriberingsarbetet likvärdigt mellan oss. I bakgrundsdelen har Anna skrivit 

om förskoleklassens framväxt samt kartläggning och bedömning. Mikaela har skrivit om lek och 

lärande, läs och skrivutveckling och ett tionde skolår. Gällande tidigare forskning har Anna skrivit 

om lek och lärande, Mikaela har skrivit om läs- och skrivutveckling och undervisningsmetoder för 

läs- och skrivutveckling. Anna har skrivit om metodansatsen och metodavsnittet medan Mikaela 

har skrivit om den teoretiska utgångspunkten för studien. Syfte och frågeställningar har vi 

formulerat gemensamt och detsamma gäller metod, resultat, diskussion och konklusion.  
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2 Bakgrund 

Sedan reformen om allmän folkskola vunnit laga kraft år 1842 har många frågor rörande skola och 

utbildning varit föremål för debatt. Skolans verksamhet och styrning har ifrågasatts åtskilliga 

gånger vilket bidragit till utredningar och reformer som medfört att utbildningssystemet utvecklats 

till samtidens skolväsende. Detta avsnitt berör översiktligt förskoleklassens framväxt med början i 

ett Sverige där nya politiska idéströmningar hade stor inverkan för reformer inom barnomsorgen. 

Vi har valt att lyfta fram det mest väsentliga delarna som ligger till grund för utformningen av 

dagens obligatoriska förskoleklass. Utvecklingen har sin begynnelse i barnomsorgsfrågan till att bli 

en forskningsbaserad pedagogisk verksamhet med tydliga mål och riktlinjer. Tonvikten i arbetet 

grundar sig i yngre barns läs- och skrivutveckling samt skiftande pedagogiska och sociala 

förhållningssätt i synen på barnet. 

 

2.1 Förskoleklassens framväxt – en tillbakablick  

Westberg (2015) beskriver i Utbildningshistoria att decennierna efter andra världskriget kan sägas 

utgöra en brytpunkt i förskolans historia. En kraftig befolkningsökning, tillsammans med 

ekonomisk högkonjunktur och ett större fokus på jämställdhet mellan könen bidrog till en stor 

efterfrågan på barnomsorgsplatser (Larsson & Westberg, ”et al.” 2015. ss. 104-105). Många statliga 

utredningar har under lång tid bedrivits parallellt och avlöst varandra gällande skola och 

barnomsorgsfrågor. Fokus har under decennier handlat om hur tillsynen av barn som ännu inte 

uppnått skolpliktsåldern bäst ska tillhandahållas. Även förhållandet till skolan har diskuterats 

(Lindgren & Söderlind, 2019, s. 91). Barnstugeutredningen från 1968 var en viktig del i 

utvecklingsarbetet för att komma tillrätta med den mångfald av barntillsynsverksamheter i landet 

vars olika syfte och styrning skilde sig åt. Dessutom framfördes förslag på hur staten bäst skulle 

tillgodose det ökade behovet av barnomsorg.  

 

Utredningen resulterade i SOU 1972:26, ett gediget material som senare låg till grund för Sveriges 

första förskolelag 1975. Lagen innebar att alla sexåringar skulle ha rätt att gå i allmän förskola 525 

timmar per år (Korpi, 2006, ss. 23, 25). Westberg syftar i Utbildningshistoria till att det genom 

lagstiftningen skapades förutsättningar för mer åldershomogena grupper och därmed kunde 

pedagogiken för sexåringarna få en mer skolförberedande karaktär. Vid slutet av 1980-talet 

inriktades betydande fokus på bland annat läs- och skrivinlärning.  (Larsson & Westberg, ”et al.” 

2015. ss. 108-109). Lundberg, 2014 lyfter i Lärande, skola, bildning fram att 1990-talet ledde 

ytterligare reformer inom utbildningsväsendet medförde att skola och förskola närmade sig 

varandra alltmer. Detta då sexårsverksamheten blev en egen frivillig skolform genom 

förskoleklassen, som formellt skulle lyda under grundskolans premisser via Lpo94 (Lundgren, Säljö 

& Liberg, ”et al.” 2014, s.106) Förskoleklassens specifika roll var att fungera som en brygga mellan 
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förskola och skola, där intentionen var att skapa en helhetssyn på barns utveckling och lärande, 

samt skapa starkare band mellan de båda verksamheterna. Arbetsmetoder och pedagogik skulle 

grunda sig på kombinationen lek och undervisning genom att utgå ifrån den unga individens 

nyfikenhet och intressen (Skolverket, 2014, s. 5). Förskoleklassens roll som en egen skolform har 

överlag inte förändrats påfallande förrän under det senaste decenniet. När Sverige antog en ny 

läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11) riktades större uppmärksamhet mot förskoleklassen och 

dess roll att verka förenande mellan förskola och skola. Följden innebar att forskningsfältet 

vidgades markant då många vetenskapliga studier och utvärderingar av förskoleklassens 

verksamhet genomfördes. Resultaten av studierna påvisade att förskoleklassen misslyckats med att 

vara den länk mellan verksamheterna som ursprungligen var intentionen. Istället påvisades skilda 

uppfattningar och förhållningssätt angående förskoleklassens roll. Ackesjö, Lago och Persson 

(2018) påtalar i forskningsöversikten Förskoleklassens Uppdrag som finns att läsa på Skolverkets 

hemsida, bland annat att lärare i förskoleklass upplever svårigheter med att hitta identitetsmarkörer 

och tydliga riktlinjer för hur arbetet i förskoleklassen ska genomföras (Skolverket u.å, ss. 1-3).  

 

Även Skolinspektion (2015) uppgav i sin kvalitetsgranskning av förskoleklassen att verksamhetens 

uppdrag var otydligt och tolkningsbart. Vid inspektioner av flertalet förskolor i landet påvisade 

olikheter i förhållningssätt vad gällde målstyrning, planering, genomförande och utvärdering av 

den pedagogiska verksamheten. Dessutom förekom stora skillnader i hur förskolorna förhöll sig 

till lekens betydelse kontra undervisning. Utöver detta framgick att barn som behöver större 

utmaningar inte i tillräcklig grad får behoven tillgodosedda (Skolinspektionen 2015, s. 11). 

 

Skolinspektionens rapport låg till grund för revideringen av Lgr11 i två steg. Dels genom att 

regeringen tillförde förskoleklassen ett eget kapitel med syfte och centralt innehåll i Lgr11, dels 

genom riksdagsbeslutet (2017/18: UbU7) att hösten 2018 göra förskoleklassen obligatorisk 

(Utbildningsutskottet 2017, s.1).  

  

2.2 Lek och lärande 

Genom leken utvecklar individen sin förmåga att samspela med andra, fantasin får utrymme att 

utvecklas och tidigare livshändelser bearbetas. Leken är med andra ord en signifikant del i barns 

utveckling. Det finns ingen enkel definition över vad lek är. En förklaring är att leken inte är en 

målstyrd aktivitet, utan det sker spontant och frivilligt i samspel med andra eller enskilt. 

Verkligheten kan vara komplex att förstå, men genom leken kan barn utforska omvärlden och på 

så sätt skapa en förståelse av verkligheten (Österberg, Magnusson 2018). Ginsburg (2007) talar om 

att när man låter leken styras av barnen själva så ges möjligheten att utvecklas i sin takt, öva på 

beslutsfattande förmågor och utforska sådant som intresserar dem själva.  
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Är leken istället styrd av en vuxen så ökar sannolikheten att leken utgår från ett vuxenperspektiv. 

Då förhåller sig barnen istället till vuxnas intressen och fördelarna som leken annars har att ge 

försummas. Bland annat försummas delegerandet av ledarskap eftersom det faller per automatik 

på den vuxne. Kreativiteten och förmågan att samspela i grupp får inte heller tillräckligt med 

utrymme i lek som är vuxenstyrd. Däremot om en vuxen väljer att delta i en lek där de inte styr 

bidrar detta till att se omvärlden ur ett barnperspektiv. Detta bidrar även till att vuxna får kunskaper 

i hur man på bästa sätt kan kommunicera med barn på deras nivå. Att delta eller observera lek där 

individer med bristande kommunikativ förmåga deltar bidrar till förståelse för den individens 

perspektiv, av den orsaken att barn med bristande kommunikativ förmåga oftast kan uttrycka sig 

på ett annat sätt genom leken (Ginsburg 2007, ss.183–188).  

 

Inom utbildningsväsendet vill man att barnen ska utvecklas och lära sig någonting specifikt, vilket 

resulterar i att leken oftast blir vuxenstyrd. Det har bevisats att språkutvecklingen gynnas av att få 

leka språklekar dagligen. Att kombinera lek och språk bidrar till en god läs- och skrivutveckling. 

Språklekar motverkar lässvårigheter och understödjer läsinlärningen. Språklekar ska vara 

utformade på ett sådant sätt att alla kan vara med och bidra. Leken ska väcka nyfikenhet och glädje 

för språkbruket inom tala, läsa och skriva (Lundberg et.al 2018, s. 13–14). 

  

2.3 Stadier av läs- och skrivutveckling 

Läs- och skrivutvecklingen har enligt Lundberg (2010) ingen tydlig avgränsning utan det hänger 

ihop. Om ett barn har skrivsvårigheter återfinns vanligtvis även lässvårigheter. Att lära sig skriva 

och läsa är en process i flera steg. Det första steget i skrivutvecklingen benämns pseuodoskrivning. 

Detta brukar infalla långt innan förståelsen av att bokstäver i skrift även kan vara språkljud och ter 

sig mer som klotter än som text. Klottret varierar i utseende men det kan vara strukturerat i 

horisontella rader precis enligt konventionellt skrivmönster. När barnet sedan börjar lära sig 

bokstäver, exempelvis de som sitt eget namn finns en vilja att efterlikna dessa som de ser ut i 

verkligheten. Behärskning att efterlikna några vardagliga bokstäver brukar leda till att även kunna 

skriva begynnelsebokstäverna i ord.  

 

I början av skrivinlärningen finns inte förståelsen för att fonem, det vill säga att bokstavsljuden 

hänger ihop med bokstäverna, utan skrivandet är ett slags ”avritande”. Den fonologiska 

medvetenheten kommer senare ju mer barnet tränar. I övandet att skriva händer det frekvent att 

istället för att skriva leker blir det LKR, eller MA istället för Emma. Lundberg (ibid.) hävdar att 

barn skriver med ”tungan”. Det innebär att ordet skrivs utifrån adekvata bokstäver och hur det 

uttalas. Vanligt förekommande är även att bokstäver blir omvända, till exempel att bokstaven D 

skrivs åt fel håll. Detta brukar dock förändras med tiden vid behärskning av att skriva de 

konventionella bokstäverna.  
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Kunskaper från den tidiga skrivutvecklingen gynnar utforskandet av ljudanalys. Vid ljudanalys sker 

en segmentering av ord som uttalas. Barnet kan bland annat skriva ”sbik” istället för spik eller 

”sbela” istället för spela. Konsonanterna p och k är tonlösa i orden vid placering efter konsonanten 

s. Att en konsonant är tonlös innebär att det inte förekommer någon rörelse i stämbanden när 

ordet uttalas. Är den tonlös i ett ord får konsonanten en ton av den närliggande konsonanten när 

ordet uttalas. Här sker en utveckling där barnet arbetar hårt för att förstå sambandet av skrivna 

bokstäver och fonem. Med tiden vidgas medvetenheten om stavningsreglerna. Nästa steg blir då 

upptäckten av vokaler. Det sker i samband med läsutvecklingen och utforskandet av 

dubbelteckningar i ord, samt att vissa stavelser enbart kan förekomma i slutet och i mitten på ord, 

till exempel ”ck”.   Här upptäcks också att vokaler och vissa konsonanter aldrig förekommer som 

dubbelteckning i det svenska skriftspråket (Lundberg 2010, ss. 52–56).  

 

Detta leder in på läsutvecklingen som har liknande steg som i skrivutvecklingen. Pseudoläsande är 

det första stadiet, det infaller under talspråksfasen och är ett förstadium till att automatisera 

läsningen. Vanligt i denna fas är att barn bläddrar i böcker och titta på bilderna. Utifrån bilderna 

berättar barnet högt om en påhittad handling. Att låtsasläsa på detta sätt är ett tecken på förståelsen 

för skriftspråkets normer, att bokstäverna förmedlar handlingen och inte bilderna. I det här stadiet 

inleds utvecklingen av läsriktningen, vänster till höger. Många fortsätter läsa i fel riktning och 

behöver vägledning i sitt läsande.  

 

Stadiet efter pseudoläsning benämns logografisk läsning. I detta stadie identifieras ordbilder och 

logotyper. Vanligt är att känna igen sitt namn som en ordbild eller logotyper som IKEA eller ICA. 

Barnet lär sig logotyper utantill och kan på så sätt lära sig att läsa. Om ordet dock förekommer 

med annat typsnitt eller i ett annat sammanhang försvårar det att utläsa vad som står. Stadiet till 

att ”knäcka läskoden” är det fonologiska stadiet. I det fonologiska stadiet uppfattas sambandet 

mellan bokstav och ljud. I denna fas kan barnet läsa genom att ljuda bokstäverna till ord. Att läsa 

fonologiskt kräver dock rätt minneskapacitet och att man innehar rätt förförståelse från tidigare 

stadier. Det slutgiltiga stadiet till att automatisera läsningen kallas ortografisk läsning. Barnet har 

knäckt läskoden och påbörjar nu automatiseringen av läsningen. Ortografisk läsning innebär att 

känna igen de vanligaste orden som ordbilder och att varje bokstav inte behöver ljudas för att veta 

vad som står. Barnet vet dessutom att vissa kombinationer av bokstäver ger ett visst ljud och 

behöver då inte läsa hela ordet för att förstå innebörden (Björsell & Cockin u.å).  

 

Frost (2009) påtalar vad som kan påverka läs- och skrivutvecklingen. Han beskriver bland annat 

att skriftspråksutveckling beror på intresset för att vilja lära sig att skriva och att utveckla 

skriftspråket kräver ett tydligt syfte. Det handlar även om den fonologiska medvetenheten som 

utvecklas vartefter barnet ägnar sig åt aktiviteter som gynnar läs- och skrivutvecklingen. Spenderas 
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tid på läs- och skrivaktiviteter lär sig barnet småningom att identifiera vanligt förekommande ord 

till exempel jag, du, dig, och, samt att uppfatta ljuden i orden. I förskoleklass bör därför fokus ligga 

på den ljudenliga stavningen som innefattar fonemmedvetenhet och funktionell 

bokstavskompetens. Han understryker att skapar läraren undervisningssituationer där fokus 

hamnar på den ljudenliga stavningen bidrar det till god fördelning av uppnående mål för det 

området. Den fonologiska medvetenheten stärks även genom aktiviteter där talspråket är 

involverat (Frost 2009, ss. 51–52).  

 

2.4 Kartläggning och bedömning  

Grundskolan i Sverige har sedan 1960-talet styrts av fem skilda läroplaner, Lgr62, Lgr69, Lgr80, 

Lpo94 och Lgr2011. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) 

reviderades 2016 för att även ge förskoleklassen ett eget avsnitt. I Lgr11 finns nu ett syftesavsnitt 

och ett centralt innehåll presenterat att inbegripa förskoleklass. Det centrala innehållet omfattar 

språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, matematiska resonemang och 

uttrycksformer, natur, teknik, samhälle, lekar, fysisk aktivitet och utevistelse. Det centrala 

innehållet är sådant som ska behandlas i undervisningen men i förhållande till övriga grundskolan 

har förskoleklassen inte kunskapskrav att uppnå (Skolverket 2019).  

 

När det gäller svenskämnet har det även utvecklats ett nytt kartläggningsmaterial för 

förskoleklassen som ska hjälpa lärarna i deras kartläggning och bedömning. Det nya 

kartläggningsmaterialet Hitta språket är till för att lärare ska kunna identifiera elever i behov av tidiga 

insatser för att uppnå målen i slutet av årskurs 1. Men även för att upptäcka elever som behöver 

extra utmaningar. Materialet är obligatoriskt för lärare i förskoleklass att använda och det har en 

tydlig koppling till läroplanen. Materialet är relaterat till det centrala innehållet och skapar en grund 

mot kunskapskraven i årskurs 1 och 3. Materialet består av fyra olika aktiviteter med fokus på 

språk-, läs- och skrivutveckling. Aktiviteterna har färdiga lektionsupplägg och efter momenten ska 

elevernas progression kartläggas. Utöver aktiviteterna består materialet av en lärarhandledning, 

kartläggningsunderlag och kopieringsunderlag (Skolverket 2019). Intentionen med ett enligt statligt 

finansierat kartläggningsmaterial var att förskoleklassen skulle blir mer likvärdig. Tidigare har lärare 

mer eller mindre komponerat ihop sitt eget bedömningsmaterial. 

 

2.5 Ett tionde skolår? 

Införandet av en 10-årig grundskola har under de senaste åren varit ett omdebatterat ämne. Under 

2019 har denna fråga uppmärksammats ytterligare av regeringen som vill lägga fram ett förslag om 

att alla sexåringar ska börja i årskurs 1 istället för förskoleklass. Detta har skapat oro hos 
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förskollärare. Verksamma förskollärare är rädda för vad som kommer att hända med deras tjänster. 

Vid införandet av en 10-årig grundskola kommer troligtvis de som idag arbetar inom 

förskoleklassen inte att vara behöriga att undervisa i förskoleklass. Regeringen har nämligen avsatt 

190 miljoner kronor till år 2021 för att utbilda lärare att vara behöriga för undervisning i den nya 

reformen. Ett argument förskoleklasslärarna har mot att förändra grundskolan är att sexåringar går 

igenom en utvecklingsfas. För att kunna arbeta med barn i den åldern krävs det att 

förskolaklassläraren har rätt kompetens och innehar de erfarenheterna som krävs.  

 

Lärare ansåg också att det finns en tydlig distinktion i barnens utvecklingsnivå i den här åldern och 

att de saknar den mognadsnivå som krävs för att kunna arbeta mot utvecklingsmål som i dagsläget 

krävs från årskurs 1 och uppåt (Jällhage lärarnastidning 2019). Samtidigt finns argument för 

införandet av en 10-årig grundskola. Bland annat är tidiga stödinsatser avgörande för elevens 

fortsatta utveckling. En 10-årig grundskola skulle innebära att dessa insatser kan sättas in tidigare 

för de elever som är i behov av det (Wallin & Borgert 2019). När den 10-åriga grundskola träder i 

kraft är dock ännu inte helt fastställt. 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Lek och lärande  

Alatalo (2017) har i en av sina studier tagit reda på vilka uppfattningar lärare inom skolan och 

förskolan har om den obligatoriska förskoleklassen, samt lekens betydelse för utvecklingen 

(Alatalo 2017, B s.79). När studien genomfördes var förskoleklassen inte ännu obligatorisk, 

någonting som samtliga respondenter ansåg problematiskt. De ansåg att införandet av en 

obligatorisk förskoleklass skulle befrämja den sociala- och intellektuella utvecklingen och bidra till 

mer likvärdighet inom utbildningsväsendet. En obligatorisk förskoleklass skulle bidra till en tydlig 

skolstart, men med förskoleverksamhetens pedagogik och att leken ännu skulle få ta stor plats i 

undervisningen. Samtliga respondenter var enade om att införandet av obligatoriet skulle bidra till 

att förskoleklassen hamnar närmare skolan, men pedagogiken i förskoleklassen skulle inte 

förändras. En tillfrågad betonade att sexåringar fortfarande behöver den förskolebaserade 

pedagogiken för att utvecklas. Ytterligare en tillfrågad menade att vid införandet av en obligatorisk 

förskoleklass måste barnet redan vid femårsålder förberedas för övergången förskoleklass. När 

respondenterna klargjorde begreppet fri lek framkom det att begreppet utgår från barnets fantasi, 

medan styrd lek är lek ledd av förskoleklass lärare. 

 

I studien framkom även att den styrda leken är viktig men undervisningen utgår från den fria leken. 

Att basera lärandet på lek gör att eleverna kan hjälpa varandra, vilket är ytterst fördelaktigt för 

elever som har annat modersmål än svenska. Flera respondenter ansåg det viktigt är att 

uppmärksamma elever som kommit längre i sitt lärande, samtidigt som de ansåg det svårt att 

individualisera undervisningen. I resultatet framkom även att det i förskoleklassverksamheten är 

svårt att hitta en balans mellan lärande och lek (a.a, ss.87–91). 

 

Nyström och Roth (2014) har i sitt examensarbete studerat förskolelärares syn på styrd och fri lek. 

I deras resultat framkom det att styrd lek är lärarstyrd och är en lek som ofta har ett angivet syfte. 

Leken är planerad och styrd av en vuxen. Majoriteten av respondenterna i studien var 

samstämmiga om att de gärna skulle delta mer i leken, men tiden räcker inte till det och 

barngrupperna är för stora. De förtydligar även att leken gynnar den språkliga utvecklingen, 

förmåga till konflikthantering och att ta ansvar. Genom leken stärks även självkänslan och 

förmågan att samspela med andra. Leken har med andra ord en betydande inverkan på 

barnsutveckling. Leken bidrar även till kunskap och förmågor som barnet har nytta av i vuxenålder 

(Nyström & Roth 2014, s.20–22).  

 

I ytterligare en studie av Gustafsson och Hansson (2013) uppkom det intressanta tankar från deras 

deltagare i studien. En förskolelärare uttalade bland annat följande: 
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Det som barnen gör som är meningsfullt för dem. Allt barnen gör på förskolan är 
egentligen i lekens tecken. När de skapar, bygger, ritar, leker rollek så är det ju någonting 
som de har lust och intresse för. Deras lek är det de gör av sin lust och sitt intresse, och 
något de tycker är roligt och intressant. Deras vardag består ju av lek. De bearbetar sin 
omgivning så den blir greppbar. (Gustafsson & Hansson 2013:22) 

 

I deras studie har samtliga förskolelärare varit eniga om att lek handlar om att låtsas och besätta 

sig i en påhittad roll. Samtliga betonade även betydelsen av att kunna använda sin fantasi och 

kreativitet i leken. Någonting som en del av lärarna menade att alla barn inte har förmågan att göra 

och är därför i behov av mer styrd lek för att överhuvudtaget kunna leka.  I studien tog man även 

upp betydelsen av att skapa miljöer som understödjer stimulansen till att vilja leka. Det handlar om 

att som lärare bidra med material, att som lärare vara närvarande samt ge tid för lek. Att utifrån lek 

skapa lärande situationer kräver att barnet känner trygghet, har ett intresse för att vilja lära sig och 

innehar nyfikenheten. I studien var samtliga respondenter även överens om att lek inte kan ske 

utan lärande, det hör ihop. De påtalar även att i den fria leken sker lärande och därför är det ibland 

svårt som vuxen att uppfatta när lärande sker. Leken används även som ett redskap för lärandet 

genom aktiviteter som läsa sagor, rollspel och spela spel (a.a 2013, ss. 22–26). Sådana aktiviteter 

som även är aktuella inom förskoleklassen.  

3.2 Läs- och skrivutveckling  

Berggren (2017) tog i sin studie upp förskoleklassens betydelse för läsinlärningen. I studien 

framgick betydelsen av att förskoleklassen arbetar med fonologisk medvetenhet utifrån 

Bornholmsmodellen och högläsning. Utifrån arbete med fonologisk medvetenhet får eleverna lära 

sig att höra skillnad på olika ljud, hur bokstäverna låter och vad som menas med att ett ljud kommer 

sist eller först i ett ord.  Detta av anledningen att eleverna ska utveckla sitt ordförråd och sin 

begreppsförståelse. När eleverna sedan övar på att skriva och knäcka läs-koden är detta av stor 

betydelse (Berggren 2017, s.22).  

 

Blom och Källdin (2019) hade i sin studie bland annat fått höra om lågstadielärares uppfattningar 

gällande tidig inlärning och läsning. Bland annat hade en tillfrågad lärare i deras studie fått en 

uppfattning om att barn inte skriver lika mycket för hand idag som de har gjort förut, vilket hon 

uttryckte på följande sätt: 

 

Jag kan säga att barns läs- och skrivfärdigheter har försämrats över lag. Det tror jag kan 
bero på att många är mindre intresserade nu och förut läste fler föräldrar för sina barn. 
När jag frågar föräldrar är de nästan ingen som läser för sina barn. Nog tror jag att det 
stressiga samhället har förstört mycket och att många föräldrar läste mer för sina barn för 
tjugo år sedan än vad de gör nu (L2). (Blom & Källdin 2019:25) 
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I lärarens uttalande uppmärksammades betydelsen av högläsning för att vidga barns ordförråd. 

Den tillfrågade läraren läste regelbundet för sina elever och hade dessutom textsamtal vid varje 

högläsningstillfälle (a.a 2019, s.25).  

 

Adolfsson (2012) hade i sin studie tagit reda på lärares didaktiska val i arbetet med läs- och 

skrivutveckling i olika sammanhang. Studien hade genomförts med lärare verksamma i 

förskoleklass och årskurs 1. En tillfrågad lärare i Adolfssons studie hävdade att det är viktigt att 

barn får låtsas skriva då detta gynnar skrivutvecklingen. Att låta barnen ägna sig åt låtsasskrivning 

bidrar till att de får uttrycka sig i skrift, någonting som det oftast finns intresse av att få göra. 

Läraren påtalade att det även kan vara betydelsefullt för elever att få skriva tillsammans då de på 

så sätt kan motivera varandra i skrivutvecklingen. 

 

De ansåg att det även är viktigt att som lärare att ge elever feedback på deras skrivande. Feedback 

kan vara frågor, lyfta fram det som är bra i texten och vad eleven bör tänka på i sitt fortsatta 

skrivande. Att som lärare ställa frågor till eleven gör att eleven förstår att texten har en mottagare. 

Att skriva är att kommunicera och när eleverna sedan lär sig skriva begripligt i realiteten så har 

texten alltid en mottagare. Att skriften är ett sätt att kommunicera tydliggör även det faktum att 

lärande sker i sociala sammanhang. Vilket är det Vygotskij förespråkade med sociokulturellt 

perspektiv. De talade även om att man ska möta barn där de är i sin skrivutveckling, eftersom 

denna utveckling är ytterst individuell. De tillfrågade arbetar utifrån smågrupper där eleverna får 

möjlighet att utvecklas i sin egen takt (Adolfsson 2012, s. 15–17).  

 

3.3 Undervisningsmetoder för läs- och skrivutveckling 

 

Enligt Blom och Källdin (2019) skriver elever till lärare som arbetar utifrån ASL (att skriva sig till 

läsning) längre texter än vad elever till lärare som använder andra undervisningsmetoder. Eleverna 

som haft undervisning utifrån ASL har ett mer omväxlande och utvecklat språkbruk, gällande 

användning av adjektiv i texten (Blom & Källdin 2019, s.38–39).  

 

I enlighet med Eklund (2002) är den språkliga medvetenheten av betydande vikt för att utveckla 

sitt läs- och skriftspråk. Att utveckla språklig medvetenhet görs bland annat genom 

undervisningssituationer där rim och ramsor, högläsning, reflekterande samtal och ordlekar 

förekommer (Eklund 2002, ss. 17–23). I Nilmarkson och Borgs (2014) kvantitativa studie hade 

respondenterna angivit att de kombinerar flera undervisningsmetoder i sin undervisning. Av 26 

tillfrågade använde sig tolv av LTG (läsa på talets grund), tretton Bornholmsmodellen, sex använde 

sig av att skriva sig till läsning, en lärare använde sig av och två lärare whole language. Tio lärare 

använde sig av helordsmetoden och ljudningsmetoden. I deras studie tog de dessutom reda på 
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vilka undervisningsmaterial som lärarna har använt sig av, varav fyra lärare använde sig av Trollet 

Trulle-materialet. När det gäller vilka omständigheter som påverkat lärarna till deras val av 

undervisningsmetod svarade hälften att de valt metoder utifrån sina arbetserfarenheter. Fem av de 

tillfrågade menade att utbildning och forskning har påverkat dem i deras val av arbetssätt. Tre 

lärare menade att kommun, läroplan och rektorer har påverkat deras val. Majoriteten svarade även 

att eleverna som grupp och eleverna som individer påverkar val av hur undervisningsmetoderna 

artar sig. Detta har gjort att majoriteten av lärarna ändrat sitt arbetssätt under tiden de arbetat för 

att anpassa sig efter elevgruppen (Nilmarkson & Borg 2014, ss.22–27).  

 

Alatalo (2017) intervjuade sju lärare gällande deras erfarenheter av bedömning i 

skriftspråksutveckling. Några av lärarna tog stöd i Bornholmsmodellen vid bedömning av 

elevernas skriftspråkliga utveckling. Några lärare menade dessutom att de sett att eleverna knäckt 

den alfabetiska koden genom att de läst olika meddelanden på tavlan. En tillfrågad menade att hon 

i deltagandet av studien insett hur viktigt det är att använda sig av språklekarna i 

Bornholmsmodellen i undervisningen för elevernas skriftspråksutveckling. Samtliga tillfrågade i 

studien kände att de utvecklat sin teoretiska kunskap gällande bedömning av elevers 

skriftspråksutveckling vid deltagandet i studien, varav en tillfrågad menade att som förskoleklass 

lärare behöver man inte veta djupgående om varje enskild elevs skriftspråkliga lärande. Denna 

tillfrågade lärare menade att det inte är förskoleklasslärarens ansvar att lära eleverna att läsa (Alatalo 

2017, A s.10–11). 

 

I en kvalitativstudie av Albornoz och Ericson (2019) använde sig samtliga lärare av 

språkutvecklande aktiviteter. 42 av de tillfrågade använde sig huvudsakligen av högläsning, 40 

använde sig av spel och lekar, medan 39 använde sig specifikt av ord- och rimlekar. Majoriteten av 

de tillfrågade använde sig av sådana språkliga aktiviteter i kombination med Bornholmsmodellen 

som metod. Ytterligare aktiviteter som uppkommit var sång, dans och teater. Majoriteten menar 

också att språkutveckling sker i samband med leken. Då kan det handla om språklekar genom 

styrda aktiviteter, under måltider eller raster.  

 

Hälften av de tillfrågade i studien påstod att språklekar och aktiviteter är avgörande för elevers 

språkutveckling, medan två femtedelar anser att det är mycket viktigt. De tillfrågade såg sin egen 

betydelse i undervisningen för elevers språkutveckling som mycket viktig. De ansåg också att deras 

egen upplevelse av omvärlden var någonting som påverkar eleverna i deras språkutveckling.  

Majoriteten instämde även att språkutveckling sker genom lek. De tillfrågade lyfte även fram 

betydelsen av samtal med kollegor gällande språkutvecklingen. Utifrån samtalen kan elever som är 

i behov av extra stöd eller elever som behöver utmaningar uppmärksammas. Dessutom kan även 

viktiga aspekter om hur arbetet med språkutveckling skall fortgå diskuteras, om 

undervisningsmetoder ska anpassas eller förändras (Albornoz & Ericson 2019, ss.17–22).   
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten för studien med fokus på Zone of 

proximal development, approperiering och mediering. Det sociokulturella perspektivet som 

teoretisk utgångspunkt för studien var relevant av anledningen att kunskaper skapas genom 

interaktion med andra människor, någonting som genomsyrar utbildningsväsendet i den svenska 

skolan. Att tillämpa perspektivet har bidragit till nya infallsvinklar på resultaten och analysen som 

vi slutligen reflekterat vidare i diskussionen.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2014) skriver om Vygotskij och det sociokulturella perspektivet som en tradition i synen på 

lärande. Det sociokulturella perspektivet har utgångspunkt i Vygotskijs arbete med lärande, språk 

och utveckling. Enligt Vygotskij är språket ett grundläggande verktyg för lärande. Han hävdade att 

det är genom samtal med andra som vi kan formulera oss, förstå vår omvärld och vidare fördjupa 

den förståelsen (Säljö 2014, s.301). Enligt Vygotskij föds människan in i en värld där allting handlar 

om kommunikation med omgivningen. Kommunikation sker bland annat utifrån fysisk kontakt, 

skratt, tal och ögonkontakt.  Barnet blir utifrån detta en del av en social gemenskap där specifika 

värderingar, normer och regler gäller. Människan föds också in i en materiell värld. I dagens 

samhälle får barnen tillgång till mängder av barnanpassade digitala verktyg och komplicerade 

leksaker. Detta bidrar till tidigt utvecklande av andra sätt att kommunicera på och lösa problem, 

andra sätt som inte tidigare i historien har varit möjligt. En viktig faktor till att människan är en 

social varelse är att vi kan bibehålla intersubjektivitet med andra människor. Intersubjektivitet innebär 

att vi kan lära av varandra genom att se omvärlden ur en annan människas perspektiv. Detta bidrar 

till förståelsen av en annan människas avsikter och intentioner.  

4.2 Zone of proximal development 

Enligt Vygotskij finns det alltid en skillnad mellan individer när det kommer till lärande. Enligt 

denna skillnad finns barnet och den mer erfarne som benämns the more capable peer. Den som är 

mer erfaren ska stötta barnet till att få djupare relevanta kunskaper.  När det handlar om utveckling 

talade han även om the Zone of proximal development (ZPD). Människor är i konstant utveckling 

och förändras vid mottagandet av nya erfarenheter. När individen lär sig någonting nytt befinner 

hen sig på en plattform och kan ta till sig nya erfarenheter för att utvecklas vidare till nästa 

plattform. Det handlar alltså om att inneha förmågan att ta sig vidare till ZPD, men för att kunna 

göra detta behövs stöd av the more capable peer. Därför kan the more capable peer behöva ge instruktioner 

för att barnet ska kunna utvecklas vidare. Den hjälp som åsyftas för att stötta mot ZPD valde 

Bruner, Ross och Wood (1976) att benämna Scaffolding.  
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Desto mer individen lär sig utifrån stödstrukturerna, desto mer av stödstrukturerna kan tas bort. 

Och slutligen behärskas förmågorna/kunskaperna på egen hand. I fasen mellan det som behärskas 

och ZPD är barnet som mottagligast för undervisning, det vill säga mest kapabel gällande att ta till 

sig en förklaring eller ett resonemang. Inom det sociokulturella perspektivet är inte lärande enbart 

kopplat till det som sker i skolan, utan detta kan man applicera även på andra aktiviteter utanför 

skolan. Däremot har skolan en betydande roll i att regenerera färdigheter och kunskaper om det 

komplicerade samhälle som vi lever i. Det är lärarens ansvar att identifiera var eleven befinner sig 

och hur läraren ska hjälpa eleven vidare mot ZPD (Säljö 2015, ss.99–103).  

4.3 Appropriering  

Appropriering enligt Vygotskij kan förstås som ett successivt förlopp av adaption till att kunna 

använda ett redskap (språkligt eller fysiskt) alternativt genomföra ett visst moment. Appropriering 

innefattar inte att man hämtar in färdig kunskap från till exempel en skriven text, utan det handlar 

om att ta till sig lärandet med stöttning och att ta sig igenom olika steg. Approprieringen har 

vanligtvis ett första steg, exponering av ett redskap som kan vara språkligt eller fysiskt. Ur ett 

språkligt perspektiv hade Säljö (2015) beskrivit detta första steg som att ett barn hör någon säga 

ett ord, till exempel kusin. Följande steg blir fördjupad exponering då ordet kusin uttalas, kan skilja 

det från andra ord och associera ordet med en person. Därefter följer behärskning i olika steg. 

Barnet kan då använda sig av ordet i relevanta sammanhang och som ett generellt begrepp inom 

släktskapet. Säreget för approprieringen är att det inte finns något slutsteg utan människan lär hela 

livet. Ord och uttryck är någonting som ständigt utvecklas och förändras. Ordet kusin kan man 

lära sig att exempelvis använda metaforiskt: ”…jag känner mig som kusinen från landet. Kan någon 

säga som upplever sig bortkommen, eller vi kan tala om norrmän och svenskar som kusiner på 

världsscenen” (Säljö 2015:99). 

 

Även approprieringen av fysiska redskap är någonting som ständigt är i förändring. Har man en 

gång lärt sig att cykla kan den förmågan också förändras och utvecklas mot det bättre. Inom det 

sociokulturella perspektivet är en utvecklingsprocess på ovan beskrivet sätt med en inledande 

exponering för ett språkligt eller fysiskt redskap förknippat med Vygotskijs ZPD (a.a 2015, ss.97–

98). Under approprieringen är individen i behov av scaffolding från the more capable peer (a.a 2015, 

s. 101).  

 

4.4 Mediering 

Barnet utvecklas olika mot att bli en sociokulturell varelse beroende på vilka fysiska och språkliga 

redskap som finns att tillgå, det vill säga redskap som redan finns (a.a 2015 ss.94–95). Inom det 

sociokulturella perspektivet talas det om mediering när redskap brukas för att mediera sina 
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intentioner (a.a 2015, s. 91). Dessa redskap tar generationer över och utvecklar (a.a 2015 ss.94–95). 

I skolväsendet kan mediering handla om att en elev lär sig vetenskapliga begrepp och kan på så 

sätt mediera omvärlden annorlunda än om eleven bara använder sig av vardagliga begrepp. 

Interaktion med andra kan också inkludera mediering av redskap. När människan kommunicerar 

och samarbetar medierar hon ständigt sin omvärld genom att till exempel lösa problem eller 

komma överens om någonting. Mediering återfinns i all mänsklig interaktion, när individen 

resonerar och tänker tillsammans och i samtalen (a.a 2015, s.99).  
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer ta reda hur lärare erfar arbetet med läs 

och skrivutveckling utifrån de nya skrivelserna i Lgr11, tillsammans med bedömningsstödet Hitta 

språket i den obligatoriska förskoleklassen.  

 

Frågeställningar: 

 

1. Vilka förändringar menar lärarna att revideringen av Lgr11 och det nya bedömningsstödet 
Hitta språket inneburit för undervisningen i svenskämnet? 

 
2. I vilken utsträckning anser lärarna att undervisningslek kan integreras med 

kartläggningsarbetet i läs- och skrivutveckling i enlighet med Lgr11?  

 

3. Vilka metoder anger lärarna att de använder sig av i syfte att främja läs- och 
skrivutvecklingen hos elever i förskoleklassen? 
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6 Metod 

Empiri till denna studie har hämtats från kvalitativa intervjuer med lärare verksamma i 

förskoleklass. Totalt har nio lärare intervjuats utifrån en semistrukturerad intervjuguide, varav en 

medverkade i en pilotintervju och därför inte inkluderas i studiens resultat. Frågorna var riktade 

mot hur lärare i förskoleklassen arbetade med läs- och skrivutveckling i förhållande till 

bedömningsstödet Hitta språket och de nya skrivelserna i Lgr11. Under detta avsnitt var avsikten 

att läsaren ska få del i studiens forskningsansats och tillvägagångssätt. Vidare kommer avsnittet att 

beröra studiens analysprocess, validitet och reliabilitet samt etiska förhållningssätt. Inledningsvis 

beskrivs den forskningsansats som studien grundar sig på, för att därefter gå in på genomförandet 

av studien.  

6.1 Fenomenografi och kvalitativ forskning  

Det fenomenografiska angreppssättet utgör en förgrening inom den kvalitativa forskningen. 

Kvalitativ forskning springer ur vetenskapsfältet rörande humanistiska ämnen inom filosofin. 

Kärnan inom kvalitativ forskning bygger på ett holistiskt synsätt. Innebörden av det är att forskare 

vill studera delarna som utgör en helhet i syfte att skapa förståelse och därmed gestalta eller ringa 

in en företeelse eller ett fenomen. Det finns flera sätt att angripa ett kvalitativt forskningsområde 

beroende på vad det är man vill studera. Inom fenomenografin är intentionen att lyfta så många 

variationer av ett fenomen som möjligt för att i stället bredda aspekter inom kunskapsfältet (Stukát, 

2011, ss. 36–37). Bakgrunden i fenomenografin syftar därför inte till att framställa ett specifikt 

förhållningssätt mer korrekt än något annat. Istället vilar idén på att bidra med ytterligare kunskap 

inom forskningsfältet. Innebörden av ovanstående innefattar därmed intentionen att beskriva hur 

ett fenomen beskrivs eller upplevs av flertalet individer, inte hur fenomenet i sig faktiskt förhåller 

sig till verkligheten (Larsson, 1986, s.13).  

 

Fenomenografi som metodansats utvecklades inom det pedagogiska forskningsfältet av en 

forskningsgrupp vid Göteborgs Universitet under 1970-talet med utgångspunkt ur Ference 

Martons avhandling kring lärande (Marton & Booth 2000, s. 31). Gruppen arbetade specifikt med 

att förstå hur människor tillägnade sig kunskap och varför inlärningen skilde sig åt mellan individer. 

Fokus i deras forskningsprojekt har utgått från hur den lärande själv går tillväga för att lära sig. 

Projektet baserades på flertalet studier där studenter själva fått beskriva hur de gått tillväga för att 

inhämta kunskap, detta genom att läsa texter, skriva vetenskapliga texter och lösa andra typer av 

problem (Marton & Booth 2000, ss. 31-33, 147). Marton talar i sin artikel från 1981 om två olika 

närmanden i att beskriva området fenomenografi. Den första ordningen syftar till den fakta som 

finns representerad kring fenomen i människors omvärld. Den andra ordningen handlar om hur 

den tillgängliga fakta upplevs av individen och därmed blir en del av personers verklighet, detta 

innebär med andra ord hur individen förhåller sig till fenomenet. Marton hävdar att den 
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fenomenografiska ansatsen oftast lägger fokus på andra ordningens perspektiv, men att båda 

perspektiven är beroende av varandra för att fördjupa kunskapen kring fenomen inom pedagogiska 

områden (Marton, 1981, ss.177–178). 

 

Som tidigare nämndes finns flertalet angreppsätt inom den kvalitativa forskningen, vanligen 

används intervjuer och eller observationer i någon form. Vår studie baseras på kvalitativa 

intervjuer. Vilket i likhet med Stukáts (2011) uppfattning, innebär att fenomenet som är föremål 

för studien ligger till grund för intervjuer där informanten ges möjlighet att besvara övervägande 

fritt i förhållande till ett antal semistrukturerade intervjufrågor. Variationen i svaren från 

intervjuerna analyseras och kategoriseras sedan utifrån uppkomna kategorier (Stukát 2011, s. 38). 

Denna slutgiltiga sammansättning av beskrivna kategorier i en fenomenografiskt utformad studie 

benämns av Marton & Booth (2000) som utfallsrummet. Det vill säga, att alla variationer i 

beskrivningar av sättet att erfara ett fenomen lyfts fram och relateras gentemot varandra (Marton 

& Booth 2000, s. 163). 

6.2 Utformning av frågor och intervju  

Intervjuerna i vår studie riktade sig till lärare i förskoleklass och innefattade frågor som berörde 

den pedagogiska verksamheten vad gäller läs- och skrivinlärning. Detta i förhållande till de 

obligatoriska styrdokumenten, Lgr11 och Hitta språket. Intervjuerna var av kvalitativ karaktär, vilket 

innebar att vi ville ta del av lärarnas subjektiva erfarenheter och förhållningssätt till ovanstående 

fenomen i deras yrkesverksamhet. Fejes & Thornberg (2019) refererar till Flick (2014) i boken 

Handbok i kvalitativ analys, där hen beskriver hur den kvalitativa analysen kan utgöra skilda syften 

beroende på vad som eftersöks. Vad gäller den subjektiva aspekten som ligger till grund för våra 

intervjufrågor hävdar Flick (2014) det som något som innefattar upplevelser, erfarenheter eller 

förklaringar till det som studeras (Fejes & Thornberg, ”et al.” (2019), ss. 35–36). Något vi 

uppfattade överensstämma med vårt syfte.  

 

Vår metodansats utgick som nämnts från ett fenomenografiskt förhållningssätt. Därav har 

intervjufrågorna varit av semi-strukturerad karaktär, vilket innebar att vi utgått från en på förhand 

utformad intervjumall där frågorna är utformade för att ge så detaljerade och individuella svar som 

möjligt (Stukát 2011, s. 44). Utöver intervjumallen hade vi under intervjuerna även ställt följdfrågor 

som ”hur menar du då?”, ”kan du utveckla?” allt för att informanten ska kunna bidra med än mer 

uttömmande information. Följdfrågor av liknande karaktär kallas enligt Dahlgren & Johansson 

(2019) i Handbok för kvalitativ analys för probing s.183. (Fejes & Thornberg, ”et al.” (2019), s. 183).  

 

Majoriteten av intervjuerna utgjordes av inspelade telefonintervjuer samt två inspelade fysiska 

intervjuer. Under konstruerandet av intervjuguiden och tillvägagångssättet för intervjuerna 

diskuterade vi tidsaspekten. För att intervjuerna skulle uppnå så kvalitativt innehåll som möjligt 
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beslutade vi oss för att hålla oss inom längdspannet 30–40 min per intervju (Kylén, 2004, s. 18). 

Intervjuguiden planerades utifrån fem moduler innehållande olika teman, varav tre av modulerna 

behandlade våra frågeställningar på djupet. Den första modulen i intervjuguiden var främst för att 

den intervjuade skulle infinna sig mer avslappnat i situationen. Redan tidigt testade vi göra en 

pilotintervju för att se som frågorna höll i praktiken (Kylen, 2004, s.21). Utöver pilotintervjun 

intervjuades åtta lärare som alla hade varierande erfarenheter av arbete inom förskoleklass. Alla 

har arbetat längre tid inom skolväsendet men i tabellen omnämns enbart verksamma år i 

förskoleklassen. Informanterna heter egentligen någonting annat.  

 

 

Informant Antal yrkesverksamma år i förskoleklass 

Jesper 1 

Stina 10 

Erik 15  

Tanja 1 

Kerstin 2  

Frank  1 termin 

Lotta 18 

Åsa 13 

Tabell 1.1 informanter och verksamma år i förskoleklassen  

 

Vid varje intervju dokumenterade vi genom anteckningar och inspelningar.  

6.3 Urval och bortfall 

Under förberedelserna inför intervjuerna avsåg urvalet att deltagande lärare skulle arbeta på skolor 

med så stor geografisk spridning som möjligt. Avsikten var att få med skolor belägna både på 

landsbygd och mer tätbefolkade områden. Vi ville även få representation från skolor belägna i olika 

kommuner och i skilda delar av landet för att stärka validiteten i studien. På liknande sätt gällde 

det faktum att deltagande lärare med fördel skulle ha varierande erfarenheter gällande arbetet i 

förskoleklass. När empiriinsamlingen skulle påbörjas insåg vi att urvalet måste justeras då många 

av de skolor vi hade tillfrågat valde att inte medverka. Justeringen resulterade i en variation på 

sådant sätt att av de skolor som valde att delta var majoriteten belägna på landsbygd varav en var 

fristående. En skola var belägen i en medelstor stad i ett socioekonomiskt utsatt område. På grund 

av det vad som inom forskningsterminologi definieras som externt bortfall, grundar sig urvalet på 

bekvämlighetsurval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 188). Mer om externt 

bortfall och bekvämlighetsurval återfinns under rubriken 7.5 Validitet och reliabilitet. 
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6.4 Bearbetning av empiri och analys 

Det finns inget entydigt direktiv över hur empiri utifrån en fenomenografisk forskningsansats ska 

bearbetas och analyseras Fejes & Thornberg, ”et al.” (2019), ss.183-184).   Vi har valt att utgå från 

en kombination mellan två av Kvales (1997) fem metoder för kvalitativa analysmetoder som 

beskrivs översiktligt i Handbok för kvalitativ analys. Dessa utgår dels under namnet koncentrering, 

vilket innebär att den insamlade empirin kategoriseras efter kärnfulla formuleringar. I vår analys 

benämns dessa som intressanta tankar. Dels under benämningen kategorisering, vilket innebär att 

empirin kodas efter olika kategorier. (Fejes & Thornberg, ”et al.” 2019, s.37).  I vår analys innefattar 

det sistnämnda ett sökande efter likheter och skillnader och en variation av dessa. Nedan beskrivs 

vårt tillvägagångssätt samt förklaringar till varför vi valt att arbeta på detta sätt. 

 

Första steget i vår empiribearbetning var att transkribera alla inspelade intervjuer med enbart 

informanternas svar representerade. Anledningen till det var att alla deltagande fick ta del av 

intervjuguiden innan intervjun startade så att de hade möjlighet att ställa frågor. Efter 

transkribering läste vi igenom texten flera gånger för att försöka skapa en kännedom om hur vi 

skulle gå tillväga som nästa steg. Vi valde att sammanställa alla intervjusvaren fråga för fråga och 

överförde i en tabell för att skapa en bättre överblick över empirin. Tabellerna bidrog till att enklare 

urskilja samband i informanternas svar, samt ta del av infallsvinklar som inte var väntade. Analysen 

påbörjades genom att vi kategoriserade empirin utifrån likheter och skillnader och färgkodade 

dessa. Vi valde även att färgkoda intressanta infallsvinklar från intervjusvaren för att därefter 

kategorisera även dessa i färger. Utifrån färgkodningen bearbetades empirin ytterligare utifrån 

studiens övergripande syfte och frågeställningar. Därefter sammanställdes det färdiga resultat som 

presenteras under rubrik 8 Resultat och analys. Exempel av typen kategoriseringar vi skapat visas 

i nedanstående tabell. 
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På vilket 
sätt bör 
materialet 
utvecklas? 

 
Åsikt i frågan 

 
Intressanta uttalanden 

Stina 
Utveckling behöver göras i 
materialet genom att ta hänsyn till 
barn med andra språk. 

 

Erik 
Nej, inte som jag kan komma på 
faktiskt. 

 

Åsa 

Jag känner inte att jag kan svara på 
det, behöver sätta mig in i materialet 
först det brukar vara då man 
upptäcker saker. 

 

Tanja Har ej arbetat med materialet  

Lotta Har inte svarat  

Jesper 

 
 
 
Det ska vara detaljstyrt, så att det 
inte ska kunna gå att tolka en uppgift 
som  
man ska göra med barnen på flera 
sätt. Strukturerna ska vara glasklara. 
Dessutom ska det vara anpassat för 
alla tänkbara scenarion. Olika 
funktionshinder och handikapp. Det 
måste finnas alternativ till den här 
elevgruppen.  

Har en elev som sitter i rullstol på 
grund av en muskelsjukdom och kan 
inte använda talet. I en av de här 
kriterierna som finns i Hitta språket ska 
eleven kunna namnen på alla bokstäver 
och dessutom kunna beskriva hur de 
låter. Hur bedömer jag det som 
mentor, när de enda ljud hen kan 
åstadkomma är gutturala ljud? Hen vet 
och kan alla bokstäver, hen kan även 
skriva enkla ord och meningar. 
Kriteriet var att kunna berätta hur de 
låter. Det kommer hen aldrig att klara 
pga. sitt handikapp. Ska jag då säga att 
hen är godkänd eller inte?  

Frank  
Förskolan behöver vara involverat i 
materialet. Praktiska övningar kunde 
vara lite tidskrävande. 

Under planeringen har jag verkligen 
satt mig in i materialet och givit det 
100% fokus. Så att jag kan det utantill, 
så jag slipper läsa ifrån papper när vi 
ska genomföra allt. Det ska kännas 
naturligt. 

Kerstin  
Utvecklas-svårare nivå på innehållet. 
Digitalisera för att komma bort från 
alla papper. 

 

 

Tabell 1:2 färgkodning av resultaten  

 

Som visas innehåller de kategorier som markerats grönt likheter. Under de intressanta tankarna 

har vi som tidigare nämnt fortsatt analysen genom att bearbetat även dessa kategorier på likartat 

vis. Under sammanställningen av empirin noterades fåtalet bortfall i informanternas svar. Bland 

annat berördes fråga 9, fråga 10, fråga 11 och fråga 22 i intervjuguiden (se bilaga1). Bortfallen berodde 
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främst på bristande erfarenheter kring aktuellt område i respektive fråga. Bortfallen diskuteras 

vidare under rubrik 7.5. 

6.5 Reliabilitet och validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet inom forskning innebär ställningstaganden som berör kvalitéten i en studie, det vill säga 

vilka eller vilket mätinstrument som är bäst lämpat att använda utifrån det som ska studeras. 

Validitet handlar om huruvida forskaren mäter det som avses att mäta för att uppfylla studiens 

syfte. Reliabilitet och validitet samverkar för att beskriva kvalitén i en studie, de har även påverkan 

på studiens generaliserbarhet. Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan 

appliceras på en större population än de medverkande i studien (Stukát, 2011, s. 133). Intentionen 

med vår studie var att ta reda på hur lärare i förskoleklass arbetar med läs- och skrivinlärning i 

förhållande till styrdokumenten och hur de erfar det nya kartläggningsmaterialet. Då 

förskoleklassen endast har varit obligatorisk sedan hösten 2018, och diskussioner kring en tioårig 

grundskola varit aktuell länge, avsåg vi därför att ta in aspekten kring lärarnas åsikt i frågan. 

Beroende på lärarna ser på förskoleklassens roll i förhållande till skolan i övrigt kan tendera att 

inverka på hur de besvarar frågor kopplade till intervjuguiden. Om läraren ser på förskoleklassen 

som skolförberedande eller som en del av skolan det vill säga nya årskurs ett är därför av betydelse 

och kan till i viss mån inverka på studiens utfall.    

 

För att ta reda på ovanstående utgick vi från en fenomenografisk forskningsansats med kvalitativa 

intervjuer som mätverktyg, något vi ansåg medför att reliabiliteten stämmer överens med det vi 

avsåg att mäta. Samtalsintervjuer anses väl lämpade om studien syftar till att få ta del av människors 

erfarande eller i de fall syftet ämnar ta del av ett mindre utforskat fält (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wägnerrud, 2012, s. 253). Intervjuerna baserades på semi-strukturerade 

intervjufrågor som hade utformats utifrån studiens syfte och frågeställningar vilket även bidrog till 

att validiteten i studien stärktes. Vid utformandet av intervjuguiden valde vi att låta en lärare agera 

testpilot för att se om våra frågor levde upp till studiens intention. Vissa justeringar kunde därmed 

göras innan den slutgiltiga empirinsamlingen påbörjades, något som ytterligare stärkte validiteten.  

Däremot var vi båda överens om att generaliseringsbarheten i vår undersökning inte kan överföras 

till att gälla alla verksamma lärare i förskoleklass. Detta då resultatet enbart bygger på åtta 

intervjuade lärare. Dessutom kan utfallet av resultatet bli ett helt annat beroende på vilken 

urvalsgrupp som finns representerade. Dock bör poängteras att inom en fenomenografiskt 

utformad studie är generaliserbarheten inte ett krav och inte heller given.  

 

Målet med undersökningen var att få så stor variation i utfallsrummet som möjligt vilket inte 

innebär att generaliserbarhet i sig inte är eftersträvansvärt (Stukát 2011, s. 38). Vad gäller urvalet 

finns dessutom flertalet skilda urvalskategorier att välja bland då en studie skall genomföras. Vår 

ursprungliga intention var att få en så stor spridning som möjligt vad gällde lärarnas erfarenheter 
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av att arbeta i förskoleklass, samt mellan skilda skolor för att ge studien så stark validitet som 

möjligt. Dessvärre blev vi på grund av externt bortfall nödgade att använda oss av 

bekvämlighetsurval, vilket innebar att vi fick basera urvalet på de lärare som fanns att tillgå. Något 

som inte är att rekommendera om man vill ha så brett utfallsrum för de kvalitativa intervjuerna 

som möjligt. Detta bidrar även till att resultatet blir svårare att generalisera på en annan urvalsgrupp 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerrud, 2012, s. 188). Till skillnad från externa bortfall talas 

även om interna bortfall. Innebörden av dessa kan exempelvis vara att någon inom urvalsgruppen 

får förhinder och inte längre kan fullfölja deltagandet. Men det skulle även kunna handla om att 

en informant inte vill eller kan svara på en enskild eller flera frågor under intervjun (Stukát, 2011, 

s 73). Det sistnämnda var något vi uppmärksammade då vi bearbetade empirin för att genomföra 

analysen. Ett fåtal frågor lämnades obesvarade av några av de medverkande lärarna, vilket i praktisk 

mening skulle kunna bidra till att resultatet blev missvisande och därmed påverka validiteten. I det 

här fallet bedömde vi att detta bortfall inte hade någon övergripande inverkan på helhetssynen av 

resultatet. Insamlandet av empiri skedde övervägande via telefonintervjuer där alla fått ta del av 

intervjuguiden i förväg.  

 

Vi upplevde att det är av vikt att diskutera detta förfarande ur reliabilitet och validitetssynpunkt. 

Nackdelen med att genomföra intervjuer per telefon innebar främst att vi inte hade möjlighet att 

ta del av deltagarens kroppsspråk och mimik under samma premisser som vid en fysisk intervju. 

Fördelarna med telefonintervjuerna synliggjordes genom att vi upplevde att det blev ett större 

fokus på ämnesinnehållet i förhållande till studiens syfte, det vill säga till frågorna i intervjuguiden. 

Svaren uppfattades mer utvecklade när intervjupersonerna inte distraherades av själva 

intervjusituationen. Det vill säga att vår fysiska närvaro kan ha bidragit till att den intervjuade 

upplevde situationen som konstlad och därmed hämmande, något vi noterade en tendens till vid 

de två fysiska intervjuerna. Vi drog därför slutsatsen att valet av telefonintervjuer inte var något 

som medförde negativa aspekter på studiens trovärdighet utan snarare stärkte det empiriska 

materialet. Även det faktum att deltagande fick ta del av intervjuguiden och därmed möjlighet att 

sätta sig in i frågorna innan intervjun startade, bidrog till att intervjuerna upplevdes mer inramade 

kring ämnesområdet. Vad som däremot kan utgöra en risk med detta förfarande innebär att 

informanterna läst in sig på ämnet och därmed svarar utifrån vad de tror att vi vill höra. Detta 

skulle kunna påverka resultatet och därmed validiteten, något vi var medvetna om. 

 

Utifrån ovanstående beskrivning har vi på ett tydligt sätt redogjort för hur vi gått tillväga och 

motiverat våra val för vår studie. Detta skapar förutsättningar för att andra forskare ska kunna göra 

om vår studie och få ett relativt likartat resultat beroende på urvalsgrupp. Vi har i vår undersökning 

varit medvetna om de aspekter som kan ha påverkat vårt resultat, däribland hur lärarna uppfattar 

förskoleklassens roll i skolan. Intervjuguiden har utformats och justerats efter att först prövats på 

en testpilot. Under arbetets gång har vi hela tiden tagit hänsyn till studiens syfte och frågeställningar 
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och gjort avvägningar utifrån det. Sammantaget bedömer vi att vår studie vilar på en god reliabilitet 

och validitet. Därmed är vår studie tillförlitlig och trovärdig. 

  

6.6 Forskningsetik 

Forskningsrådet (2017) talar om Mertons cudos-krav när det kommer till forskningsetik. Communism 

handlar om att samhället och andra forskare har rätt att ta del av resultaten i denna studie. Ingenting 

i studien får undanhållas, utan forskning bör ses som kunskapsstoff som alla har rätt till och som 

kan gynna annan forskning. Universalism handlar om utvärderingen av ett forskningsarbete när det 

ska utvärderas utifrån en vetenskaplig grund. Detta innebär att man inte ska fråga om forskares 

kön, etniskt ursprung, politisk ställning i samhället när man bedömer en studies reliabilitet och 

validitet. Med Disinterestedness menas att forskarens avsikt med sin forskning ska vara att bidra med 

nya kunskaper. Forskaren får ha andra avsikter med studien, men får inte mörklägga sådant som 

forskaren har belägg för eller att forskaren under studiens gång påverkas av dessa avsikter vid 

resultat och analysarbetet i sin studie. Genom Organized scepticism ska forskaren konstant ifrågasätta 

och granska, men också vänta med att presentera ett resultat till dess att forskaren har en stabil 

grund att stå på (Forskningsrådet 2017, ss.12–13).  

 

Lagen om Etikprövning på forskning av människor (SFS 2003:460) tar upp riktlinjer för att skydda 

den enskilda individen och upprätthållandet av människovärdet vid viss typ av forskning. Lagen 

innehåller generella aspekter och kompletteras med särskilda etikprövningsnämnder som arbetar 

med forskningsetiska frågor (Vetenskapsrådet 2017, s.15). Vetenskapsrådet har tagit fram fyra 

riktlinjer över vad forskaren bör förhålla sig till gällande forskning som innefattar andra människor. 

Gemensamt benämns dessa individskyddskravet och består tillsammans av informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet, som innebär att 

forskaren måste informera deltagaren i studien om syftet med studien och hens roll i förhållande 

till denna. Dessutom ska i informationen även framgå att deltagaren medverkar på frivillig basis 

och att hen när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. Samtyckeskravet omfattas av att 

deltagaren har rätt att själv avgöra om hen vill delta i studien eller undersökningen, utan yttre 

påtryckningar. Nyttjandekravet gör gällande att personuppgifter och deltagares personliga utsagor 

inte får nyttjas i andra sammanhang än det studien åsyftar. Konfidentialitetskravet innefattar att 

skydda den medverkandes personliga integritet, vilket innebär att alla personuppgifter ska förvaras 

på ett sådant sätt att ingen utomstående ska kunna ta del av dessa (Vetenskapsrådet u.å, ss. 7-14). 

  

För att bibehålla en god forskningsetik valde vi först att informera alla tillfrågade om studiens 

innehåll och syfte. Därefter fick de som valde att delta skriva under ett medgivandebrev (se bilaga 

2) där det framgick vad studien handlade om och vilka som hade tillgång till materialet samt vilka 

rättigheter de medverkande hade vid deltagandet. Ingen av de medverkande har blivit tvingade till 
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något utan valt att medverka på egen fri vilja. Vid empiriinsamlingen anonymkodades samtliga 

deltagande för att undanröja deras identitet. På grund av konfidentialitetskravet valde vi även att 

ta bort fråga 1 i sammanställningen och analysen av våra resultat nedan. Ingen av de medverkande 

finns någonstans nämnda vid namn eller framställs på sådant sätt att deras identitet, ålder eller kön 

kan härledas till den egna individen eller arbetsplatsen. Vid arbetet med denna studie har vi uppfyllt 

Mertons cudos-krav då vår studie finns att tillgå för andra forskare samt samhället. Vi ville även vid 

verkställandet av studien bidra med ny forskning gällande ämnet svenska och förskoleklassen. Vi 

har dessutom analyserat vår studie kontinuerligt för att bibehålla trovärdighet.  
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7 Resultat och Analys 

I det här avsnittet presenteras resultat av insamlade data. Avsnittet disponeras utifrån en 

grundläggande översikt av de deltagande lärarna samt underrubrikerna: Förändringar i undervisningen, 

Undervisningslek och kartläggning, Undervisningsmetoder i läs- och skrivutveckling. Data från intervjuerna har 

tidigare kategoriserats och koncentrerats (se metodavsnittet s.22) för att slutligen sorteras och 

sammanställas till ett resultat. Vi beslutade att ge informanterna i vår studie andra namn för att 

bibehålla anonymitet, men för att ändå uttrycka en personlig känsla. Vi valde att namnge de åtta 

informanterna Stina, Jesper, Tanja, Frank, Erik, Lotta, Åsa och Kerstin. Av de åtta tillfrågade 

lärarna har hälften varit verksamma i förskoleklass i tio år eller mer, resterande hälft har varit 

verksamma i fem år eller mindre. Fem av lärarna är utbildade förskollärare och de övriga tre är 

grundskollärare. Fem av lärarna har tjugo eller fler elever i sina klasser, medan tre av lärarna har 

elva elever eller färre. Majoriteten av klasserna har en homogen sammansättning vad gäller språk 

och etnisk mångfald, varav de klasser som har en heterogen sammansättning har många olika språk 

representerade. Alla informanter ansåg att det viktigaste i rollen som lärare är att hinna se alla elever 

under en arbetsdag och att ha tid för personliga samtal. Betydelsen av tid för personliga samtal 

förklarade Stina med följande: ”Jag menar att det ska finnas tid till personligt samtal med varje 

barn, som minst en gång om dagen. Alltså ett viktigt och riktigt möte som inte hastas igenom utan 

att barnet bekräftas.” 

 

Det vi kunde utläsa av lärarnas svar var att samtalet ges stor vikt i förskoleklassens verksamhet. 

Det personliga mötet spelar roll och är viktigt för att barnet ska känna sig sedd som individ och 

därmed bidra en till en ömsesidig tilltro delaktighet mellan lärare och elever. Samtliga ansåg även 

att i rollen som lärare ska man förena en fungerande elevgrupp, då krävs det att från start skapa 

goda relationer för att alla ska uppleva trygghet i skolan. Tryggheten krävs enligt dem för att våga 

testa och göra fel för att progressionen i utvecklingen ska fortgå. Jesper, en av våra informanter 

som var väldigt intresserad av att diskutera om trygghet och utveckling i skolan uttalade sig om 

detta:  

 

Du kommer ingenstans med barn om du inte har en relation till barnen. Det spelar ingen 
roll liksom. Du kan vara en didaktiker utav guds nåde, men du kommer aldrig lära en kotte 
någonting om du inte har en relation till barnen och deras föräldrar. (Jesper) 

 

Uttalandet antyder att Jesper syftar till att utgångspunkten för trygghetsskapande och elevers 

lärande måste bygga på goda relationer. Först då, kan man börja tala om att se progression av 

undervisning och utveckling enligt honom.  
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7.1 Förändringar i undervisningen 

Revideringen av Lgr11 och införandet av det nya kartläggningsmaterialet har bidragit till 

förändringar i undervisningen. Vid analys av intervjusvaren har vi funnit följande kategorier: de 

som anser att kunskapskraven i årskurs ett är greppbara och möjliga att uppnå, de som istället 

hävdar motsatsen. Dessutom fann vi att en av lärarna var starkt emot att sexåringar ska behöva 

arbeta mot mål, en annan påtalar att man inte kan generalisera målsättningar utan det kan skifta 

beroende på elevgruppen. En responderande ansåg att det borde finnas kunskapskrav specifika 

för varje årskurs. Ytterligare en lärare hade synpunkter på att kartläggningsmaterialet var för enkelt, 

medan någon gärna skulle se en mer ämnesövergripande funktion i mätningarna. I övrigt var de 

flesta tillfrågade relativt eniga om att förskoleklassens obligatorium och förändringarna i läroplanen 

bidragit till en större likvärdighet i barnens utbildning. Tre fjärdedelar av lärarna menade att 

kunskapskraven i ämnet svenska för årskurs 1 inte är greppbara för elever i åldrarna 6–7 år. En 

fjärdedel menade i sin tur att kunskapskraven i ämnet svenska för årskurs 1 är greppbara och 

möjliga för eleverna att uppnå. Tanja hade följande tankar gällande mål och krav i förskoleklassen:  

 

Det viktigaste är att barnen ska ha förväntningar, att de känner sig spända och 
förväntansfulla. Då lär sig barnen bättre! Men när man tar upp mål som att…du ska lära 
dig det här och det här. Då kvävs den där förväntningen och barnen blir istället spända 
och stressade. Men däremot tycker jag att mål i årskurs tre är bra för då blir det även 
förberedelser inför nationella proven. (Tanja) 

 

Hennes svar ger indikationer på att hon avsåg att målen i slutet av årskurs 1 är möjliga för eleverna 

att uppnå men ogillar att sexåringar ska behöva arbeta mot mål. Hon vill bevara den nyfikenhet 

och lust som barn har för skolan och för att lära sig. Frank däremot hade följande åsikter: ”Jo men 

det tycker jag, sen tror jag att det kan vara individuellt eller från grupp till grupp. Men om jag ser 

på min grupp som jag har nu så tror jag målen är greppbara att nå.” 

 

Han framställer det istället som att målen är greppbara men att det beror helt på gruppen och 

individerna som infinner sig i den. Ytterligare reflektioner som uppkom hos lärarna var önskan 

om mer ämnesöverskridande mål och inte enbart fokus på matematik och svenska, samt 

specificerade mål för varje årskurs i lågstadiet. Sju av åtta tillfrågade hävdade att kvalitén i 

svenskundervisningen påverkats positivt genom att direktiven blivit mer tydliga och att dessa gäller 

i hela landet. 

 

Majoriteten av lärarna anser även att Hitta språket ger tydliga indikationer på var eleven befinner 

sig i sin läs- och skrivutveckling. Materialet uppmärksammar även enligt deras utsago elever som 

behöver mer utmaningar. Två av sex uppgav att Hitta språket liknar det bedömningsstöd som 

tidigare använts i förskoleklass. Två tillfrågade menar att barnen testas alldeles för tidigt i det nya 
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materialet och ytterligare en lärare anser att kraven är för lågt satta. Framförallt lyftes frågan om 

hur bedömningen görs likvärdig. Undervisningsmaterialet i Hitta språket bör enligt några revideras 

och anpassas även till de med olika funktionsvariationer samt skilda språkliga förutsättningar. 

Dessutom framkom det att materialet bör vara mer detaljstyrt för att undvika tolkningsmöjligheter. 

Alla tillfrågade var dock överens om att kännedom om kunskapskraven redan i förskoleklass är 

viktigt för att veta vad man som lärare bör arbeta mot.   

 

Enighet rådde även i frågan hos lärarna om obligatoriet av förskoleklassen bidragit till en ökad 

likvärdighet där alla svarade ja.  Generellt menade lärarna att alla nu ges samma förutsättningar och 

möjligheter i sin läs- och skrivutveckling, eftersom alla följer samma styrdokument. En ytterligare 

synpunkt som framgick ur lärarnas svar var att likvärdigheten även påverkas av kommunens 

ekonomiska förutsättningar och därmed skolans resurser. Hälften av lärarna hävdade att vi redan 

har en tioårig grundskola då förskoleklassen redan är obligatorisk. Tre av informanterna motsätter 

sig att grundskolan ska bli tioårig. En av dem diskuterar tankar kring att fackliga avtal mellan 

förskollärare och grundskollärare måste bli mer likvärdiga, läraryrkets status och löneutveckling 

bör därför stärkas samt förskoleklassens betydande roll som en brygga mellan förskolan och 

årskurs ett.  

 

Genom att använda fenomenografin som grund i vår analys valde vi att titta på lärarnas 

uppfattningar om förändringar i undervisningen i samband med det nya materialet och 

revideringen av lgr11. När vi analyserade vår data kom vi fram till att åsikterna skiljer sig åt mellan 

informanterna i vissa frågor. Vi kunde dock avläsa att majoriteten av lärarna upplevde att målen i 

slutet på årskurs 1 är möjliga att uppnå, men några menade att målen är alldeles för abstrakta för 

barn i 6–7 års åldern. De lärare som ansåg detta, åsyftade att denna ålderskategori behöver 

ytterligare konkretion för att kunna förstå innebörden av undervisningens syfte och mål. Utifrån 

analysen kunde vi också urskilja att innan revideringen av lgr11 då förskoleklassen inte hade några 

egna riktlinjer så skiljde sig tillvägagångssätt och undervisning markant från skola till skola. Detta 

uppmärksammades även i vårt råmaterial där några lärare ansåg att kraven var för lågt satta eller 

att barnen testades alldeles för tidigt. Lärarna påtalade oberoende av varandra att det tidigare inte 

funnits några tydliga direktiv gällande exakt vad som skulle läras ut inom svenskämnet, utan 

undervisningen baserades enligt dem på varje enskild lärares intentioner.  Beroende på hur lärarna 

har arbetat tidigare skulle det kunna påverka utfallet av vilka kunskaper och utvecklade förmågor 

som eleverna tar med sig upp i årskurs 1. Eftersom alla tillfrågade lärare menade att undervisningen 

nu blivit tydligare så är det enligt dem enklare att skilja på vad som är undervisning och vad som 

är fri lek.  

 

Vi önskar uppmärksamma läsaren att det som nämnts ovan kan tyda på att lärarna kommer från 

olika verksamheter och därför har skilda synsätt på vad förskoleklassen ska arbeta med och mot. 
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Till exempel poängterade förskollärarna mer tyngd på gruppbildning och relationens betydelse i 

verksamheten än grundskollärarna. Möjligen skulle det kunna vara en indikation på att 

förskollärarna ser förskoleklassens roll som mer skolförberedande. Några lärare hävdar att det nya 

bedömningsstödet liknar bedömningsstöd som använts tidigare verkar övergången till det nya 

materialet inte inneburit några större svårigheter för lärarna att sätta sig in i.  

 

Det nya materialet har enligt lärarna inneburit fördelen att de upplever att de kan se mer exakt var 

eleverna befinner sig och utefter det anpassa den egna undervisningen, vilket i sin tur bidragit till 

att även kunna urskilja sin egen progression och utveckling av undervisningen. Gemensamt för 

alla medverkande i studien var att de ansåg att obligatoriet av förskoleklassen har medfört att 

statusen på skolformen har ökat, och enligt deras utsago gör att ”inget barn faller bort”. Vilket 

enligt dem innebär att alla får samma förutsättningar att utveckla sitt läs- och skriftspråk. 

Uttalanden som dessa pekar på att både förskollärare och grundskollärare ser det som positivt att 

alla barn i sex-årsåldern får ta del i samma sociala gemenskap som även ligger till grund för 

värdegrundsarbete samt att utveckla sitt läs- och skriftspråk för att bli mer rikt och nyanserat. 

Revideringen tros därmed peka mot att alla barn gynnas i sin utveckling av att gå i förskoleklass. 

Däremot responderade lärarna med delade åsikter kring debatten om en tio-årig grundskola. 

Hälften av de tillfrågade menade att vi redan har en sådan, medan resterande motsatte sig att 

förskoleklassen skulle bli framtidens årskurs ett. Grundskolelärarna ansåg att vi redan är där, 

medan förskollärarna ansåg att förskoleklassen måste få finnas kvar som den är idag. Utifrån 

lärarnas svar råder därför oklarheter om vad en tio-årig grundskola skulle innebära i praktiken och 

vilken roll förskoleklassen då skulle tilldelas. Av lärarnas svar att döma kan det påvisa att debatten 

om den tio-åriga grundskolan fortfarande är en fråga på politisk nivå och inte ännu har fått fäste 

ute i verksamheterna. 

7.2 Undervisningslek och kartläggning 

Samtalets betydelse i leken uppmärksammades av informanterna genom att genomgående lyssna 

på barnen oavsett om det handlar om styrd lek eller fri lek. Hälften av de tillfrågade generaliserade 

att de lägger 50 procent av tiden i skolan till styrd lek och resterande 50 procent till fri lek. Tre av 

att åtta ansåg att det mesta i skolan består av styrd lek oavsett situation. En lärare lyfte fram sin 

synpunkt att cirka fyra timmar per vecka är fri lek och resten av tiden är enbart styrd lek. 

Majoriteten ansåg inte att det var svårt att skilja på styrd respektive fri lek, endast en ställde sig 

något tvekande till frågan då hen ibland ansåg att det vara problematiskt.  

 

Synpunkter som även kom upp under intervjuerna var bland annat att samtliga informaneter var 

överens om att styrd lek har ett syfte. Styrd lek inte behöver därmed inte vara negativt då det ibland 

hjälper barnen att hitta ”ramar” till exempel vad som är okej och inte. Samtliga tillfrågade menade 

även att Hitta språket bidrar till att leken får ta plats i undervisningen. Lärarna ansåg att Hitta språket 
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inte styr leken och att leken får ta samma utrymme i verksamheten som tidigare. En lärare påtalade 

dock att det ibland kunde vara svårt att få tiden att räcka till för en stor barngrupp under 

kartläggningsperioden. Detta hade hen löst genom att göra mindre lekgrupper, där barnen fick 

välja aktivitet själva samtidigt som hen gick emellan och genomförde vissa moment i 

kartläggningsarbetet och förde dokumentation. Erik uttalade även han att den fria leken kan bidra 

till tid för kartläggning i materialet: 

 

Hitta språket och leken fungerar alldeles utmärkt tycker jag. Kartläggningen har ju inte tagit 
någon tid från leken om man säger så. Vi ska ju leka också. Det är viktigt det här med 
förskoleklass, att man inte glömmer bort lekens betydelse. (Erik) 

 

Erik framhäver här att kartläggningsmaterialet och lek fungerar bra att kombinera. Han syftade då 

till att även om kartläggningsmaterialet är nytt så har det inte inneburit någon inverkan på vare sig 

lek eller undervisning. Hans svar antyder att lärare kan utnyttja kartläggningsmaterialet att skapa 

lärtillfällen genom lek. Detta om läraren arbetar kreativt och använder materialet på ett flexibelt 

sätt. Gällande frågan om det är svårt som lärare att skilja på styrd- och fri lek uppkom intressanta 

tankar och åsikter, Lotta hade följande åsikt kring ämnet: ”Ja det kan jag faktiskt tycka ibland. Fri 

lek blir en form av utvärdering av själva undervisningen. Det vill säga den styrda leken.” 

 

Lotta påtalar att det ibland är svårt att skilja på styrd och fri lek i praktiken, men hon syftar även 

till att den fria leken blir en utvärdering av den styrda leken genom efterföljande tillägg: ”När 

barnen leker under raster så ser man vad de tagit till sig av undervisningen (styrda leken) till 

exempel om de använder ämnesspecifika begrepp.”  

 

Efter att ha tagit del av lärarnas utsagor angående kartläggning och lek talar det mycket för att de 

ser att samtalet ligger till grund för elevers läs- och skrivutveckling. Därmed ges samtalet stor 

betydelse och utrymme i både undervisning och leksituationer. Leken utgör enligt dem ett viktigt 

redskap för dokumentation och kartläggning. Då vissa moment i Hitta språket bygger på elevernas 

förmåga att förmedla sig verbalt, men även på att lyssna till varandra och ta till sig information i 

diskussioner erfar lärarna att det nya kartläggningsmaterialet uppmuntrar till lek. Det som i viss 

mån skiljer sig åt i deras utsagor är hur de väljer att lägga upp arbetssättet kring lek kontra 

kartläggning. Detta menar vi indikerar på att det fortfarande finns en del tolkningsmöjligheter som 

i viss mån kan utgöra en brist hos materialet. Utifrån informanternas tolkning av 

kartläggningsmaterialet och hur de väljer att belysa lekens betydelse i lärandemiljöer, kan få 

konsekvenser i att utfallet av elevers möjligheter och motivation till lek skiljer sig åt. 
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7.3 Undervisningsmetoder i läs- och skrivutveckling 

Lärarna anger att de använder varierade undervisningsmetoder för att främja elevernas läs- och 

skrivutveckling. I dagsläget använder samtliga Bornholmsmodellen i kombination med Hitta 

språket. Av informanterna var det tre lärare som enbart använder vissa delar från 

Bornholmsmodellen och kombinerar med ytterligare undervisningsmodeller till exempel Trollet 

Trulle, LTG, Cirkelmodellen och Läsa sig till skrivande. Majoriteten tog även upp det praktiska 

arbetet för att främja läs- och skrivutvecklingen. Det praktiska arbetet utgick främst från digitala 

verktyg, spel, textsamtal, språklekar, gestaltningar och högläsning. Kerstin uttryckte dock att det 

finns en risk med att använda digitala verktyg utan något specifikt undervisningssammanhang: 

 

Den digitala risken med, man får ju inte bara ge eleverna ett digitalt verktyg och tänka att 
de ska klara av det själva. Då finns ju risken att det blir ett spelande eller gissande och ingen 
undervisning. Då måste man ju sitta med och verkligen gå igenom och lyssna och göra 
tillsammans. (Kerstin) 

 

Hon menar således att läraren måste vägleda eleverna när man använder digitala verktyg för att 

bibehålla syftet med aktiviteten för att främja lärande. Samtliga ansåg att undervisningsmetoderna 

förhöll sig väl till avsnittet språk och kommunikation i det centrala innehållet i Lgr11. En av åtta hade 

tidigare använt sig av Bornholms kartläggningsmaterial tillsammans med Språket lyfter. Tre av åtta 

tillfrågade hade tidigare använt sig av skolverkets bedömningsstöd Språket lyfter/Nya språket 

lyfter. En av dessa tre hade använt sig av DLS (diagnos läs- och skrivprov) som komplement till 

språket lyfter. Resterande fyra har använt sig enbart av Bornholms kartläggningsmaterial. En av 

dessa fyra genomgår i dagsläget en digital utbildning gällande bedömningsstödet Hitta språket. 

Åsikterna hos lärarna skiljer sig åt kring Bornholms kartläggningsmaterial i förhållande till Hitta 

språket.  

 

Tre av åtta ansåg att Bornholms kartläggningsmaterial fungerade lika bra som Hitta språket. Två av 

dessa tre ansåg dock att materialet var för enkelt och bidrog till att eleven lärde sig orden som 

ordbilder men saknade den grundläggande förståelsen för fonologisk medvetenhet. Den tredje 

hade ingen särskild åsikt alls. En lärare hade använt sig av Språket lyfter tidigare och menade att 

Hitta språket är en direkt fortsättning på det tidigare materialet. Fem av åtta tillfrågade kunde inte i 

dagsläget inte se en förändring i progressionen hos eleverna vid arbete med Hitta språket jämfört 

med tidigare material. De tillfrågade menade att de inte kan se någon förändring av anledningen 

att de inte hunnit arbeta med det nya materialet tillräckligt länge.  

 
När det kom till arbetsmetoder som enligt lärarna främjar elevernas läs- och skrivutveckling 

noterades att samtliga informanter var bekanta med Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen har 

fokus främst på fonologi, att skapa en fonologisk medvetenhet hos barnet på ett lekfullt sätt. 
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Detsamma gäller Trollet Trulle som är mer baserat på en lekfull grund. Övriga 

undervisningsmetoder som lyftes fram i resultatet var av mer berättande karaktär, det vill säga mer 

textgrundat. Att samtala om till exempel böcker och olika texter för att väcka nyfikenhet hos 

eleverna menade samtliga lärare var av stor betydelse. Samtliga ansåg även att tidigare 

undervisnigsmetoder har förhållit sig väl till revideringen av Lgr11. Deras svar ger uttryck för att 

revideringen av Lgr11 förtydligar sina tidigare arbetsmetoder, vilket de menar ger bekräftelse på 

att deras förhållningssätt till undervisningen förstärks.  

 

Några lärare har använt sig av dubbelt kartläggningsmaterial, vilket kan tyda på att erfarenheten av 

Hitta språket är bristfällig. Detsamma gäller att majoriteten av lärarna ansåg att man inte kan se 

någon förändrad progression vid arbete med det nya materialet. Den bristande erfarenheten 

gällande arbetet med det nya materialet skulle därför kunna medföra att lärarna söker stöd i tidigare 

kartläggningsmaterial som de är mer trygga att arbeta med.  
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8 Diskussion 

Det övergripande syftet med denna har varit att genom kvalitativa intervjuer ta reda hur lärare erfar 

arbetet med läs och skrivutveckling utifrån de nya skrivelserna i Lgr11, tillsammans med 

bedömningsstödet Hitta språket i den obligatoriska förskoleklassen. Under arbetet med studien har 

vi upplevt att det i dagsläget saknas en generell samsyn hos lärare gällande hur bedömning och 

undervisning i förskoleklassen ska gå till. Vår förhoppning är därför att bidra med forskning som 

i framtiden hjälper till att vidga forskningsfältet inom detta område. 

 

Gemensamt för alla deltagare i studien var att alla verkade positivt inställda till att förskoleklassen 

har blivit obligatorisk. Framförallt lyftes aspekten kring barnens likvärdighet i utbildning fram som 

något positivt. Att förskoleklassen ska vara en plats för att skapa trygghet och bygga relationer på 

ett lekfullt sätt var andra aspekter som lärarna hade gemensamt. Genom att jämföra våra resultat 

med tidigare forskning kom vi fram till att det råder en hel del likheter i synen på förskolans uppgift 

vad gäller läs-och skrivutveckling. Intressant ur denna synvinkel var även att den tidigare 

forskningen baseras på en frivillig skolform för sex-åringarna. Möjligen finns tendenser till andra 

förhållningssätt hos verksamma lärare i dagsläget. 

8.1 Undervisningslek och kartläggning 

Tidigare forskning visade på att leken hade en stor plats i förskoleklassens undervisning och var 

väsentlig för lärande och utveckling. Enligt Alatalo (2017) framgick det att leken skilde sig åt genom 

att vara fri eller styrd, men att det mesta av undervisningen baserades utifrån den fria leken (a.a, B 

ss 87-91). Här upptäckte vi en tydlig kontrast i förhållande till vår studie, där det framkom att 

lärarna istället lägger ungefär femtio procent av tiden till lek och resterande till undervisning, samt 

att den styrda leken alltid har ett undervisningssyfte. Vi tolkade detta som att styrdokumenten och 

kartläggningsmaterialet har medfört att förskoleklassen har blivit mer målfokuserad än tidigare.   

 

Både Nyström och Rooth (2104) och Gustavsson och Hansson (2013) betonade leken som en del 

i den språkliga utvecklingen och att lek och lärande hör ihop. Kartläggningsmaterialets betydelse i 

förhållande till leken har i enlighet med våra resultat inte tagit någon tid från den fria leken. Men 

som nämnts ovan har undervisningen blivit mer målstyrd med utgångspunkt i den styrda leken. 

Gällande frågan om det är svårt som lärare att skilja på styrd- och fri lek uppkom intressanta tankar 

och åsikter. Någonting som vi ansåg intressant kring den frågan var att den fria leken blir en 

utvärdering av den styrda leken, det vill säga undervisningen. Det är i den fria leken som barn 

använder sig av exempelvis ämnesspecifika ord.  

 

I studien av Gustafsson och Hansson (2013) betonade de i sina resultat att alla barn inte har 

förmågan att använda sin kreativitet och fantasi i leken. Dessa barn är därför i behov av mer styrd 
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lek för att överhuvudtaget kunna leka (a.a 2013, ss. 22–26). Att som vuxen då styra leken och verka 

som the more capable peer stöttar den vuxne barnet i sin utveckling genom att exempelvis ge 

instruktioner. När individen lär sig någonting nytt befinner hen sig på en plattform och kan ta till 

sig nya erfarenheter för att utvecklas vidare till nästa plattform. Det handlar alltså om att inneha 

förmågan att ta sig vidare till Zone of proximal development. Genom leken interagerar barn med 

andra människor, vilket fördjupar förståelsen för intersubjektivitet (Säljö 2015, ss 99-103). Människan 

utvecklas hela tiden vid tilltagandet av nya erfarenheter. Barn utvecklas även i leken och behöver 

ibland stöttning av en vuxen för att kunna ta sig vidare. Deltagande i vår studie lyfte fram att det 

ibland kan vara svårt att skilja på styrd- och fri lek. Vi hävdade att en bidragande orsak till detta 

kan vara att, som enligt det sociokulturella perspektivet befinner sig människan i en ständig 

utveckling och lärandeprocess. Att utvecklas är involverat i hela livet, vilket gör att det ibland blir 

svårt att skilja på när ett lärande i själva verket sker. Förståelse för intersubjektivitet är även någonting 

som är av största vikt att lära sig i skolan, för att kunna samarbeta med andra människor måste du 

inneha förmågan att kunna se en situation ur en annan människas perspektiv.  

 

Under 2019 har det debatterats mycket om huruvida grundskolan ska bli tioårig eller inte. 

Verksamma förskolelärare är oroliga för vad som kommer att hända med deras nuvarande tjänster 

i förskoleklass om förskoleklassen blir nya årskurs 1. Troligtvis resulterar en omformning av 

förskoleklassen till att dagens förskoleklasslärare måste fortbildas för att få arbeta kvar (Jällhage 

2019). Med tanke på lärarnas svar angående deras syn på en 10-årig grundskola antyddes en något 

oklar bild av vad en 10-årig grundskola skulle innebära. Med oklarheterna syftar vi på vad 

förskoleklassens roll skulle bli, gällande om kunskapskraven från årskurs 1 redan skulle vara 

uppnåbara i nuvarande förskoleklass samt hur fortbildning och utbildning av lärare skulle se ut.  

8.2 Förändringar i undervisningen 

I vår studie noterade vi att innan revideringen av Lgr11 och införandet av kartläggningsmaterialet 

Hitta språket hade inte förskoleklassen några egna riktlinjer, vilket gjorde att undervisning och 

tillvägagångssätt skiljde sig åt. Skillnaderna i undervisningen kunde vi även notera när vi tog del av 

tidigare forskning. I Berggrens (2017) studie diskuterades vikten av att arbeta med fonologisk 

medvetenhet utifrån Bornholmsmodellen, för att det ansågs extra viktigt att eleverna skulle 

utveckla sina ordförråd och sin begreppsförståelse, medan Blom och Källdin (2019) skrev om 

betydelsen av högläsningen för att vidga ordförrådet (s.25). Adolfsson (2012, s.15-17) skrev istället 

om betydelsen av att sexåringarna skulle få låtsasskriva för att utveckla nyfikenheten för läsa och 

skriva. Detta skulle bidra till förståelsen av att texten alltid har en mottagare. Det man kan utläsa 

utifrån detta är framförallt att revideringen och det nya kartläggningsmaterialet bidragit till en mer 

likvärdig undervisning med minskad tendens till tolkningsmöjligheter i jämförelse med hur 

undervisningen sett ut innan revideringen. En tydligare undervisning är någonting som deltagande 

i vår studie var eniga om.  
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I bakgrunden tog vi bland annat upp Frost (2009) som menade att skrivutvecklingen påverkas av 

att skriftspråket kräver ett tydligt syfte. Ett syfte får det ju om man lyfter fram vikten av att texten 

har en mottagare. Han menade även att den fonologiska medvetenheten utvecklas allteftersom 

barnet ägnar sig åt skrift- och talspråksaktiviteter (ss. 51-52). Genom revideringen av Lgr11 och 

det nya kartläggningsmaterialet innefattas både skriftspråket och talspråket. Aktiviteterna i Hitta 

språket har dessutom en stigande svårighetsgrad. De första övningarna utgår ifrån att omfatta 

barnets verbala färdigheter för att i steg fyra inkludera urskiljandet av ord och språkljud, vilket 

innefattar att bli fonologiskt medveten.  

 

Revideringen av läroplanen har dessutom inneburit många positiva utvecklingsaspekter vad gäller 

det sociala samspelet i gruppen. Det vill säga ett utvecklat värdegrundsarbete som alla sexåringar 

får ta del av, något vi anser är tydligt förknippat med vår studies teoretiska utgångspunkt för 

lärande. Enligt det sociokulturella perspektivet är det genom interaktion med andra vi tar del av 

kunskap. Detta inkluderar mediering i form av olika redskap. Redskapen kan bestå av olika typer 

av kommunikation, däribland gemensamma aktiviteter eller det talade språket.  Mediering återfinns 

i all mänsklig interaktion och är ständigt pågående, när individer resonerar och tänker tillsammans 

(Lärande 2015, s. 99). 

8.3 Undervisningsmetoder i läs- och skrivutveckling 

Vid analysen av våra resultat kom vi fram till att Hitta språket kan hjälpa läraren med undervisning 

och kartläggning, eller försvåra lärarnas arbete beroende på hur materialet används. Är man till 

exempel en lärare som ser materialet som ett krav att checka av alla moment i så kan det istället 

försvåra undervisningen, än om materialet ses som ett stöd till att utforma undervisningen och 

som man sedan kan bygga vidare på. Bornholmsmodellen är ett kommersiellt material vilket gör 

att skaparna vill tjäna pengar på materialet. Hur blir då likvärdigheten skolor emellan? I dagsläget 

har inte alla skolor samma ekonomiska förutsättningar vilket resulterar i att skolorna inte kan köpa 

in samma material. Det i sin tur gör att det skapas skiljaktigheter i undervisningen och vad som 

hamnar i fokus kan bero på vilket material som man bygger sin undervisning på. Men skolverkets 

nya material Hitta språket kan bidra till ökad likvärdighet på så sätt att det är gratis och obligatoriskt 

för alla skolor i Sverige att använda.  

 

Ytterligare tankar som uppkommit i studien gällande Bornholmsmodellen och andra 

undervisningsmetoder har varit att varför ingen i vår studie har ifrågasatt hur dessa 

undervisningsmetoder förhåller sig till Lgr11. Samtliga informanter svarade kort och koncist på 

frågan om att deras tidigare undervisningsmetoder förhöll sig väl till läroplanen. Handlar detta om 

att man är så trygg i användandet av tidigare undervisningsmodeller att man blir ”hemmablind”? 

Eller handlar det om att vi borde ha utvecklat frågan ytterligare för att få fram ifrågasättande åsikter 
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kring Lgr11 och tidigare undervisningsmetoder? Samtidigt svarade majoriteten att Hitta språket och 

Lgr11 förhöll sig väl till varandra men att materialet bör revideras. Flertalet av lärarna i studien har 

samtidigt använt sig av ytterligare kartläggningsmaterial. Avsaknaden av kunskap om hur lärarna 

överför resultaten från dessa material till Hitta språket är fortfarande stor. Det finns även ett 

mörkertal gällande vilka som använder det nya kartläggningsmaterialet på det sätt som det är tänkt. 

Hitta språket har bidragit till en viss ökad likvärdighet för barnen i förskoleklass, men denna 

likvärdighet påverkas även gentemot lärarnas fortbildningsmöjligheter. 
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9 Konklusion 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning, en historisk tillbakablick samt genomfört intervjuer med 

verksamma lärare i förskoleklass blev vår konklusion att den obligatoriska förskoleklassen är i viss 

mån lika skör och bräcklig som en nyfödd individ. Beroende på vem denna individ föds av råder 

skilda synsätt kring hur individen skall fostras och anpassas för att ges bäst förutsättningar i livet. 

Vår studie balanseras kring politiskt utformade styrdokument och förhållningssätt gentemot 

sexåringar. Resultaten i vår studie påvisar skillnader i hur lärare ser på barns kunskapsutveckling 

och lärande i sexårsåldern. Skolsystemet i Sverige har förändrats över tid, i likhet med lagstiftning. 

Utfallet av de tillfrågade lärarna inom studien innebar skiftande syn på förskoleklassens roll i 

förhållande till styrdokumenten. Efter att ha läst igenom empirin i vår forskning kunde det 

konstateras att en differentierad syn på förskoleklassen råder trots styrdokumenten.  

 

Enligt de verksamma lärare vilka deltagit i vår studie krävs en revidering av Lgr11 och det 

obligatoriska bedömningsstöd Hitta språket för att komma tillrätta med de tolkningsmöjligheter 

som de anser i dagsläget existerar.  Bland annat lyftes behovet av att bedömningsstödet borde 

utformas för att inkludera alla elever, även de med språk eller funktionsvariationer. Dessutom 

framkom aspekter på en likvärdig skola, något som har efterfrågats sedan reformen om allmän 

folkskola 1842. Vad åsyftas med en likvärdig skola? I dagsläget styrs skolväsendet av staten emedan 

kommunerna åläggs att uppfylla de krav som riksdag och regering beslutar om, bland annat 

revideringar av skolans styrdokument. Detta är enligt vår utsago ett komplext problem på så sätt 

att skolsystemet har sin grund i politiskt färgade beslut vilket medför att skolan och därmed 

lärarnas arbetsförhållanden befinner sig i ständig förändring.  

 

För att kunna utvärdera utfallet av förändringar krävs tid att etablera nya arbetsformer hos lärarna. 

Innan dess är det förhållandevis svårt att veta vilket förhållningssätt som skapar bäst 

förutsättningar för yngre barns läs- och skrivutveckling. I likhet med det mesta i samhället, innebär 

det i praktiken att när yrkeskåren har anpassat sig till de senaste revideringarna inom skolsystemet, 

tillkommer nya direktiv. Kontentan av detta medför att både fortbildning av lärare och utformning 

av lärarprogrammen släpar efter i förhållande till styrdokumenten. Om lärarna dessutom inte ges 

samma förutsättningar till fortbildning kan det enligt vår tolkning påverka även förskoleklassens 

undervisning. Hur ska denna fortbildning i sådant fall utformas för att likvärdighet även ska 

omfatta lärarna? Då både förskollärare och grundskollärare i dagsläget har samma behörighet för 

arbetet i förskoleklass uppstår även en slags förvirring bland lärarna angående vilken yrkestitel som 

ska representera vad. Vår studie bekräftar delvis detta genom vissa indikationer från några av 

förskolelärarna som känner sig åsidosatta i förhållande till grundskolelärarna trots att de arbetar 

efter samma läroplan.  



 

 42 

Referenslista 

Adolfsson, Emma. (2012). Barn, skriftspråk och skola. Självständigt arbete, Stockholms universitet, 

s. 15–17. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:621775/FULLTEXT01.pdf (hämtad 

2019-12-27).    

 

Alatalo, Tarja. (2017) A.’’Kalle, du kan ju läsa!’’ Förskoleklasslärare synliggör förskoleklasselevers 

skriftspråksutveckling. Peer-reviewed article, högskolan i Dalarna, s.10–11. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1064188/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2019-12-27). 

 

Alatalo, Tarja. (2017) B. Förskollärares och grundskollärares uppfattningar om undervisning och lärande i 

förskoleklass. Pedagogiskt arbete, högskolan i Dalarna, s. 79, ss. 87–91. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:942604/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2019-12-15).   

 

Albornoz, Linda & Ericson, Lina. (2019). Språk och språkutveckling för elever i förskoleklass. 

Självständigt arbete, Mälardalens högskola, ss.17–22. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1328090/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2019-12-27). 

 

Alvén, Monica, Asghari, Norén, Anna-Karin & Andréasson, Annika. (2017). Därför säger vi nej 

till tioårig grundskola. Göteborgsposten. https://www.gp.se/debatt/d%C3%A4rf%C3%B6r-

s%C3%A4ger-vi-nej-till-tio%C3%A5rig-grundskola-1.4770768 (hämtad 2019-12-23). 

 

Berggren, Angeliqa. (2017). Förskoleklassens betydelse för läsinlärning. Självständigt arbete, Uppsala 

universitet, s.22. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:787255/FULLTEXT01.pdfI 

(hämtad 2019-12-19).  

 

Björsell, Maria & Cockin, Anna-Lena. (U.å.) Läsningens fyra stadier. Lärandelek. 

https://www.larandelek.se/lasa-2/lasa/lasutvecklingens-tre-faser/ (hämtad 2019-12-23). 

 

Blom, Emilia & Källdin, Helen. (2019). Undervisningsmetodernas inverkan på elevernas läs- och 

skrivinlärning. Examensarbete, Högskolan Gävle, s.25, s.38–39. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1328375/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2019-12-27). 

 

Cherry, Kendra. (2019). A biography of Lev Vygotsky, one of the most influential psychologists. 

Verywellmind. https://www.verywellmind.com/lev-vygotsky-biography-2795533 (hämtad 2019-

12-28).  

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:621775/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1064188/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1064188/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:942604/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:942604/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1328090/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1328090/FULLTEXT01.pdf
https://www.gp.se/debatt/d%C3%A4rf%C3%B6r-s%C3%A4ger-vi-nej-till-tio%C3%A5rig-grundskola-1.4770768
https://www.gp.se/debatt/d%C3%A4rf%C3%B6r-s%C3%A4ger-vi-nej-till-tio%C3%A5rig-grundskola-1.4770768
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:787255/FULLTEXT01.pdfI
https://www.larandelek.se/lasa-2/lasa/lasutvecklingens-tre-faser/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1328375/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1328375/FULLTEXT01.pdf
https://www.verywellmind.com/lev-vygotsky-biography-2795533


 

 43 

Eklund, Lisa. (2002). Barns språkträning. Examensarbete, Linköpings universitet, ss.17–23. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:18818/FULLTEXT01.pdf  (hämtad 2019-12-27). 

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, (2012). 

Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad.  Stockholm: Norsteds Juridik.  

 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert, (red.) (2019). Handbok i kvalitativ analys, ss. 35-37, 183-184. 

Stockholm: Liber 

 

Frost, Jörgen. (2009). Läsundervisning och läsutveckling. Lund: studentlitteratur AB, s.9, ss. 51–52.  

 

Ginsburg, Kenneth R. (2007). The Importance of Play in Promoting Healthy Child Development and 

Maintaining Strong Parent-Child Bonds. Clinical report (American Academy of pediatrics). 

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/119/1/182.full.pdf (hämtad 2019-11-

20).  

 

Gustafsson, Emelie & Hansson, Jonna. (2013). Den lärande leken. Självständigt arbete, 

Linnéuniversitetet, ss. 22–26. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:627063/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2019-12-15).  

 

Jällhage, Lenita. (2019). Förskollärarnas oro efter beskedet om 10-årig skola. I Lärarnas tidning. 

https://lararnastidning.se/forskollararnas-oro-efter-beskedet-om-10-arig-skola/ (hämtad 2019-

11-18).  

 

Jönsson, Karin & Nilsson, Jan. (2019). Eleverna kommer till skolan för att lära sig saker- inte för 

att bli testade. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2019-06-03/eleverna-kommer-till-

skolan-for-att-lara-sig-saker--inte-for-att-bli-testade (hämtad 2019-12-23). 

 

Korpi, Barbara Martin. (2006). Förskolan i Politiken – om intentioner och beslut bakom den svenska 

förskolans framväxt.  

https://www.regeringen.se/contentassets/7d83393009994779a340d8b839e5e8ae/forskolan-i-

politiken---om-intentioner-och-beslut-bakom-den-svenska-forskolans-framvaxt-u015_007.pdf 

hämtad 2019-11-20 

 

Kylén, Jan-Axel, (2004). Att få svar: intervju, enkät, observation. Stockholm: Sanoma Utbildning. 

  

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes, (red.). (2015). Utbildnings-historia. Lund: Studentlitteratur. 

ss. 104-105, 108-109. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:18818/FULLTEXT01.pdf
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/119/1/182.full.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:627063/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:627063/FULLTEXT01.pdf
https://lararnastidning.se/forskollararnas-oro-efter-beskedet-om-10-arig-skola/
https://www.sydsvenskan.se/2019-06-03/eleverna-kommer-till-skolan-for-att-lara-sig-saker--inte-for-att-bli-testade
https://www.sydsvenskan.se/2019-06-03/eleverna-kommer-till-skolan-for-att-lara-sig-saker--inte-for-att-bli-testade
https://www.regeringen.se/contentassets/7d83393009994779a340d8b839e5e8ae/forskolan-i-politiken---om-intentioner-och-beslut-bakom-den-svenska-forskolans-framvaxt-u015_007.pdf
https://www.regeringen.se/contentassets/7d83393009994779a340d8b839e5e8ae/forskolan-i-politiken---om-intentioner-och-beslut-bakom-den-svenska-forskolans-framvaxt-u015_007.pdf


 

 44 

 

Larsson. Staffan. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. Stockholm: 

Skolverket. https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-

grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019 (hämtad 2019-12-25).  

 

Lindgren, Anne-Li & Söderlind, Ingrid. (2019). Förskolans historia FÖRSKOLEPOLITIK, BARN 

OCH UNGDOM. Malmö: Gleerups 

 

Lundberg, Ingvar. (2010). God skrivutveckling: kartläggning och undervisning. Stockholm: natur och 

kultur, ss. 52–56. 

 

Lundberg, Ingvar, Rydkvist, Maria & Strid, Anna. (2018). Bornholmsmodellen: språklekar i förskoleklass. 

3 uppl. Stockholm: natur och kultur, s.13–14. 

 

Lundgren, Ulf P, Säljö, Roger, & Liberg, Caroline, (red.) (2014). Lärande skola bildning grundbok för 

lärare. Stockholm: Natur och Kultur, s. 106. 

 

Marton, Ference (1981). Phenomenography – describing conceptions of the world around us. I 

Instructional Science, Vol. 10, No 2 (July 1981), ss. 177-200. 

https://www.ida.liu.se/divisions/hcs/seminars/cogsciseminars/Papers/marton_-

_phenomenography.pdf (hämtad: 2020-01-04). 

 

Marton, Ference & Booth, Shirley. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. ss. 31-33, 147, 163 

 

Nyström, Elin & Roth, Åsa. (2014). Barns ”fria” och styrda lek i förskolan. Examensarbete, 

Mälardalens högskola, s. 20–22. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:725541/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2019-12-15).   

 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-

2010800_sfs-2010-800  (hämtad 2020-01-03). 

 

Skolinspektionen, (2015). Undervisning i förskoleklass. Stockholm: Skolinspektionen 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsg

ranskningar/2015/forskoleklass/forskoleklass-slutrapport.pdf 

 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
https://www.ida.liu.se/divisions/hcs/seminars/cogsciseminars/Papers/marton_-_phenomenography.pdf
https://www.ida.liu.se/divisions/hcs/seminars/cogsciseminars/Papers/marton_-_phenomenography.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:725541/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:725541/FULLTEXT01.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2015/forskoleklass/forskoleklass-slutrapport.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2015/forskoleklass/forskoleklass-slutrapport.pdf


 

 45 

Skolverket. (2019). Hitta språket nationellt kartläggningsmaterial i språkligmedvetenhet i förskoleklass. 

Stockholm: Skolverket. 

https://www.skolverket.se/download/18.35e3960816b708a596c99d/1561620554263/Lararinfo

rmation_hitta_spraket.pdf (hämtad 2019-12-25).  

 

Skolverket (U.å.) Förskoleklassens uppdrag. Stockholm: Skolverket.  

https://www.skolverket.se/download/18.32744c6816e745fc5c3851/1575300470499/forskolekl

assens-uppdrag.pdf (hämtad 2019-12-27). 

 

Skolverket (2014). Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitét. Stockholm: Skolverket. 

https://www.skolverket.se/getFile?file=3329 (hämtad 2020-01-04.) 

 

Stukát, Stefan, (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Säljö, Roger. (2015). Lärande-en introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups utbildning 

AB, ss. 94–95, 99–103, s.91. 

 

Säljö, Roger. (2014). Den lärande människan. I Liberg, Caroline (red.). I Lärande skola bildning 

grundbok för lärare. 3. uppl. Stockholm: natur och kultur, s. 301.  

 

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU7 (2017). Skolstart vid sex års 

ålder. [Elektronisk] Stockholm: Sveriges riksdag. Tillgänglig: 

https://data.riksdagen.se/fil/60F9EA95-7E3C-43F4-91D5-542824AA42F8 (hämtad 2019-12-

27). 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. ss. 12–13. file:///C:/Users/mikae/Downloads/God-

forskningssed-2017.pdf (hämtad 2019-12-26). 

 

Vetenskapsrådet. (u.å). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. ss. 7-

14. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf hämtad 2020-02-02. 

 

Wallin, Fredrik & Borgert, Linnéa. (2019). Lärare om tioårig grundskola: ”ger möjligheter”.  I 

Skolvärlden. https://skolvarlden.se/artiklar/larare-om-tioarig-grundskola-ger-mojligheter (hämtad 

2019-11-19).  

 

Österberg, Magnusson, Jenny (red.). (2018). Så utvecklas barn av att leka. 1177.se vårdguiden. 

https://www.1177.se/barn--gravid/sa-vaxer-och-utvecklas-barn/lek-och-sagor/sa-utvecklas-

barn-av-att-leka/  (hämtad 2019-11-20) 

https://www.skolverket.se/download/18.35e3960816b708a596c99d/1561620554263/Lararinformation_hitta_spraket.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.35e3960816b708a596c99d/1561620554263/Lararinformation_hitta_spraket.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.32744c6816e745fc5c3851/1575300470499/forskoleklassens-uppdrag.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.32744c6816e745fc5c3851/1575300470499/forskoleklassens-uppdrag.pdf
https://www.skolverket.se/getFile?file=3329
https://data.riksdagen.se/fil/60F9EA95-7E3C-43F4-91D5-542824AA42F8
file:///C:/Users/mikae/Downloads/God-forskningssed-2017.pdf
file:///C:/Users/mikae/Downloads/God-forskningssed-2017.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://skolvarlden.se/artiklar/larare-om-tioarig-grundskola-ger-mojligheter
https://www.1177.se/barn--gravid/sa-vaxer-och-utvecklas-barn/lek-och-sagor/sa-utvecklas-barn-av-att-leka/
https://www.1177.se/barn--gravid/sa-vaxer-och-utvecklas-barn/lek-och-sagor/sa-utvecklas-barn-av-att-leka/


 

 46 

Bilaga 1. Intervjuguide 



 

 47 

 



 

 48 

Bilaga 2. Informationsbrev 

 



 

 49 

Bilaga 3. Medgivandeblankett 

 

 


