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Sammanfattning 

 

Enligt tidigare forskning har förskoleklassen haft ett otydligt syfte och dess uppdrag har 

osynliggjorts i skolans styrdokument fram till år 2016 då verksamheten fick ett centralt 

innehåll. Detta har varit problematiskt för pedagogerna då det inte har funnits specifika 

direktiv kring vilket innehåll de ska arbeta med. Med detta som bakgrund blev studiens syfte 

att öka kunskapen om vad som formar verksamma pedagogers arbete med läs-, skriv-, och 

språkutveckling efter implementeringen av det centrala innehållet. Metoden för studien var 

intervjuer där deltagarnas uttalanden analyserades med hjälp av von Wrights (1983) 

handlingsteori. Resultatet visade att implementeringen av det centrala innehållet 

tydliggjorde verksamma pedagogers arbete med läs-, skriv-, och språkutveckling. Resultatet 

fann även att flera faktorer påverkar detta arbete då läroplanen fortfarande är tolkningsbar 

och pedagogernas åsikter om kunskap, arbetsmetoder och innehåll har en avgörande roll för 

arbetet med detta.   

 

Nyckelord: förskoleklass, läs- ,  skriv-, och språkutveckling, implementering av centralt 

innehåll.  
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1. Inledning  

 
Den svenska läroplanen har reviderats för att förtydliga förskoleklassens syfte, uppdrag och 

innehåll (Skolverket, 2016). Bakgrunden till detta beslut var att Skolinspektionens (2015) 

kvalitetsgranskning som visade att det fanns brister i förskoleklassens uppdrag och innehåll. 

Granskningen visade även att den tidigare läroplanen endast skrevs med skolans 

utgångspunkt. För att använda denna läroplan behövde förskoleklasslärarna först tolka och 

översätta skrivningarna för att kunna applicera dessa i verksamheten. Pedagogerna upplevde 

även detta som komplext och tidskrävande. Denna uppsats riktar sig därför till lärare, 

pedagoger och forskare som vill inhämta kunskap om förskoleklassens utveckling i dagens 

samhälle då verksamheten historiskt sett har haft ett otydligt syfte. Genom åren har det 

diskuterats om verksamheten är första steget mot skolans kunskapsbaserade synsätt eller 

om verksamheten endast är ett ”väntrum” till att börja årskurs 1, vilket anses som vara 

problematiskt enligt Alatalo (2017).  

 

En annan problematik för pedagoger är att förskoleklassen ska utgå från både förskolans 

pedagogik samt skolans pedagogik. Innehållet i förskoleklassen ska både vara 

kunskapsbaserad men leken anses också vara en viktig del i arbetet. Detta ska medföra att 

verksamheten får en helhetssyn på barnet men som studier visar inte är helt oproblematiskt 

då balansen mellan dessa olika synsätt ibland krockar (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012). 

 

Forskning visar även att just ämnet svenska är otydlig, speciellt för förskoleklassens 

verksamhet (Skoog, 2012). Innan det centrala innehållet för förskoleklass implementerades 

skulle verksamheten utgå från de mål som årskurs 3 skulle uppnå. Detta är fyra år från 6-

åringarnas verklighet och förskoleklassen har i och med detta osynliggjordes i 

styrdokumenten. Persson och Wiklund (2007) samt Fasts (2007) konstaterar dessutom i sina 

studier att verksamheten inte varit likvärdig i arbetet med läs-, skriv-, och språkutveckling. 

Flera lärare menade att de ibland kände sig bromsade när de skulle undervisa barnen i 

förskoleklassen. Pedagogerna i studierna menade att de kände sig osäkra på vilket innehåll 

som ska tas upp och vilket innehåll som var viktigast att arbeta med. 

 

Genom implementeringen av det centrala innehållet skulle förskoleklassen alltså få en bättre 

tydlighet samt likvärdighet på Sveriges alla skolor. Nyligen har regeringen även beslutat att 

förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med hösten 2018 (Prop. 2017/18:9). Då det 
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saknas forskning kring uppföljningen på implementeringen av det centrala innehållet 

kommer denna studie bidra med kunskap inom detta område.  

 

 

1.1. Syfte  

 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vad som formar verksamma pedagogers 

arbete med läs-, skriv-, och språkutveckling efter implementeringen av det centrala 

innehållet 2016 i förskoleklass.  

 

 

I texten nedan används begreppen pedagog, lärare samt förskolelärare vid olika tillfällen för 

att personer med olika utbildningar kan arbeta i förskoleklassen. När det står pedagog menas 

en person som är utbildad grundskolelärare eller förskolelärare, när det står förskolelärare 

menas en person som är utbildad förskolelärare och när det står lärare menas en person som 

är utbildad grundskolelärare.  

 

 

1.2. Frågeställningar  

 

1. Hur beskriver verksamma pedagoger arbetet med läs-, skriv-, och språkutveckling?  

2. Hur tolkar verksamma pedagoger det centrala innehållet ”språk och 

kommunikation” för förskoleklass? 

3. Vilka faktorer påverkar verksamma pedagogers arbete med läs-, skriv-, och 

språkutveckling?  
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2. Kunskapsöversikt  

 

För att skapa en förståelse för vad som påverkar pedagogers arbete med läs-, skriv-, och 

språkutveckling kommer historiken till förskoleklassens uppkomst samt svenskan i 

läroplanernas historia först att presenteras. Därefter lyfts förskoleklassens uppdrag samt 

problematiken kring detta för att motivera varför denna undersökning bör genomföras. Sist 

beskrivs dagens styrdokument som finns till förskoleklassen för att ge en 

nulägesbeskrivning.  

 

2.1.  Historisk bakgrund 

För att få en bred och fördjupat kunskap om förskoleklassens verksamhet är det av betydelse 

att lyfta historisk bakgrund. Nedan beskrivs först förskoleklassen historia och därefter 

svenskämnets historia i läroplanerna.  

 

2.1.1. Förskoleklassens historia  

 
Förskoleklassen som verksamhet har funnits lika länge som daghem, förskola eller 

lekskolor har funnits. På olika sätt har 6-åringarna förberetts inför sin kommande skoltid 

och verksamheten har haft diverse olika namn. Verksamheten har kallats allt från 

sexårsverksamhet, sexårsgrupper, abc-grupper, läs- och skriv grupper, till 

skolförberedelsegrupper, alla med samma syfte- att lätta upp övergången mellan förskolan 

och skolan (Lumholdt & Klasén McGrath, 2006). Men det var först i början av 90-talet som 

förskoleklassen började bedrivas som en särskild verksamhet och det fanns olika argument 

kring införandet. Ett argument för att förskoleklassen skulle starta upp var att integrera 

förskolans pedagogik med skolans. Rent konkret innebar det att man flyttade in förskolan 

till skolan med förskolans traditioner som innebar bland annat att ha barnet i centrum för 

arbetet (Karlsson, Melander, Pérez Prieto, Sahlström, 2006). Meningen var att skapa ett helt 

nytt förhållningssätt som skulle balansera förskolans traditioner med skolans. Då 

förskoleklassen befinner sig just mittemellan dessa verksamheter ligger vikten på att alla 

dessa pedagoger samarbetar för att det ske en smidig övergång för barnen (Fast, 2007).  

 

Ackesjö (2010) menar istället att tillblivelsen av förskoleklassen kan ses som ett resultat av 

olika politiska diskussioner från år 1997. Man diskuterade då om skolan skulle bli en 10-

årig obligatorisk verksamhet och om förskoleklassen genom detta skulle inrättas. Resultatet 

blev dock att förskoleklassen infördes som en egen skolform men inte som obligatorisk 
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form. Trots att verksamheten inte var obligatorisk förrän år 2018 så visar det att majoriteten 

av alla 6-åringar befinner sig i förskoleklassen och enligt utbildningsdepartementet (2015) 

gick ca 98% av alla svenska barn i förskoleklassen. 

 

2.1.2. Svenskämnets historia i läroplanerna  

 

Historiskt sett har ämnet svenska haft olika form, innehåll och inriktning beroende på vilken 

tid och skolform som har funnits. Ämnet har studerats utifrån historiska och didaktiska 

perspektiv men svenska inom tidig skriftspråksinlärning saknas det forskning kring menar 

Skoog (2012). Men för att titta på förskoleklassens undervisning i ämnet svenska och dess 

synlighet i styrdokumentet måste Lpo 94 först granskas då denna läroplan gällde för 

förskoleklassen år 1998 då verksamheten inrättades. Malmberg (1996) menar att i och med 

att Lpo 94 infördes gick skolan från att vara så kallad ”medelstyrd” till en mer ”målstyrd” 

verksamhet. Med detta menar han att skolan innan Lpo94 var mer inriktad mot 

färdighetsträning där läraren endast utgick från läroböcker och läromedlet var det som 

styrde lärarens arbetssätt. I och med Lpo94 så blev skolan mer målstyrd och det införde det 

så kallade ”strävomål” som varje elev skulle sträva efter att uppnå, där fokus flyttade från 

färdighetsträning med läromedel till att arbete mer målfokuserat (Malmberg, 1996).  

 

Lpo 94 saknade dock ett precist mål och syfte till förskoleklassens verksamhet och det som 

förskoleklassen då skulle följa var väldigt övergripande mål som fanns (Skoog, 2012).  I 

dessa mål stod det bland annat att ”varje elev ska utveckla ett rikt och nyanserat språk” samt 

att ”varje elev ska få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lpo, 1994). Skoog (2012) skriver 

vidare att kursplanen som fanns för ämnet svenska (2000) sakande tydlighet för vilket 

innehåll eleverna skulle arbeta med när det gällde läsa, skriva och samtala. Därför fanns det 

stort utrymme för tolkning av denna kursplan och det var först i klassrummet den blev 

konkret. Det som stod i den svenska kursplanen (2000) var bland annat att undervisningen 

skulle utgå från elevernas erfarenheter och den skulle ske i meningsfulla sammanhang för 

eleven. 

 

Idag har läroplanen för svenska i årskurs 1-3 förändrats genom att det exempelvis finns mål 

att uppnå i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2011). Med dessa mål menas det att det ställs 

högre krav på tidig läs-, skriv-, och språkutveckling.  Högre krav i årskurs 3 leder till att det 

även ställs högre krav på förskoleklassen (Skoog, 2012). Under det senaste decenniet har 

även förskolan roll fått andra krav på sig än det som tidigare har handlat om fostran och 
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omsorg. Det ställs mer krav på tidig skrift och språkutveckling som ska ligga  till grund för 

kommande skolgång vilket ska leda till ett livslångt lärande (utbildningsdepartementet, 

2008). Ämnet svenska har alltså tydliggjorts i läroplanerna och kursplanerna genom åren 

men förskoleklassen har ändå inte tydliggjorts förrän år 2016 då verksamheten fick ett eget 

syfte och centralt innehåll. Detta kan det läsas mer om under kapitel 2.4. ”Dagens 

styrdokument till förskoleklassen”. 

 

2.2. Förskoleklassens uppdrag  

Förskoleklassens uppdrag handlar bland annat att om att pedagogernas ska ha en helhetssyn 

på eleverna (Skolverket, 2014). Med detta menas det att pedagogerna ska utgå från 

elevgruppen där intressen och behov ska styra innehåll och metoder. Pedagogerna ska utgå 

från läroplanens första och andra del när verksamheten ska planeras. Den första delen i 

läroplanen är skolans värdegrund och uppdrag samt den andra delen är de övergripande mål 

och riktlinjer som finns för hela skolverksamheten. Helhetssynsaspekten beskriver även 

Ackesjö (2010) i sin studie. Där menar hon att detta handlar om att pedagogerna strävar 

efter att vara en ”lärare i relation”. Pedagogerna i studien säger att de träffar barnen mycket 

mer och under hela dagen på ett helt annat sätt än vad lärarna gör som endast finns tillgänglig 

för barnen under lektionstid. Förskolelärarna i förskoleklassen befinner sig med barnen hela 

dagarna och även på rasterna. De menar att detta är en viktig egenskap i förskoleklassen, att 

finnas där som en trygghet för barnen. 

 

Att ha en helhetssyn på barnet nämns även i flera andra artiklar som kan läsas om förskolan 

eller förskoleklassen (Alatalo, 2017; Fast, 2007; Persson & Wiklund, 2007), men även som 

tidigare nämnts i läroplanerna. Alla dessa texter och dokument utgår nästan alltid från 

Vygotskys socialkulturella perspektiv samt Deweys teori om hur lärandet uppstår i 

relationella kontexter. Palmblad (2001) menar att Vygotsky är en av de teoretiker som har 

lagt grunden till de tankar och idéer som finns i dagens svenska förskola samt grundskola 

kring denna helhetssyn. Vygotsky var en forskare inom området utvecklingspsykologi där 

han bland annat redogjorde för olika steg i ”utvecklingszonerna”  (2001, s.34). Med dessa 

zoner menade Vygotsky att barnet kan inhämta sin kunskap genom sin egen förmåga men 

även av den miljö barnet befinner sig i. Med detta menas det att barnet till en viss del kan 

lära sig själv men det krävs även att omgivningen (i detta sammanhang skolan, 

klasskompisarna och lärarna) stöttar barnets utveckling framåt.  Det är i samspelet med 

omgivningen och sociala relationer som barnet lär sig ny kunskap. Pedagogerna är viktiga 

här för att möta barnet där de befinner sig i sitt lärande och genom denna kunskap kunna 
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stödja barnets utveckling. Lärandet sker i samspelet mellan lärare och elev samt elev och 

elev, inte genom läroböcker menar Vygotsky (Palmblad, 2001).  

  

Deweys teori (1991) handlar likt Vygotskys teori om tänkandet som en språkhandling där 

lärare i sin undervisning utgår från barnens aktiviteter (Eckeskog, 2015). All sorts erfarenhet 

barnet har bör vara utgångspunkten för att skapa någon ny erfarenhet och kunskap. 

Undervisningen bör utgå från barnen där de befinner sig och utifrån deras intressen samt 

behov. Eckeskog skriver vidare att lärande och erfarenheter är relationellt samt kontextuellt. 

Med detta menas det att lärandet alltid sker i ett sammanhang där två personer integrerar 

socialt med varandra.  

 

Dahlbeck (2014) kritiserar dock detta synsätt som nämns i de svenska läroplanerna. Han 

menar att värdegrunden kan ses som ett processorienterade utan ett tydligt syfte. Dahlbeck 

skriver vidare att det blir svårt för en pedagog att ha ett relationellt perspektiv till det som 

lyfts i stödmaterialet till förskoleklassen, samtidigt som det ska finnas ett förhållningssätt 

till de ”moraliska buden” som finns i läroplanen. Med de moraliska buden menar författaren 

det som nämns i värdegrunden och det handlar om barnens rättigheter som i sin tur utgår 

från de mänskliga rättigheterna. De moraliska buden som finns i värdegrunden är något som 

finns i en universell känsla, eller i ett så kallat ”sunt förnuft”. Denna ska finnas med i 

vardagen medan det relationella perspektivet är något som måste skapas. Detta medför 

problem menar Dahlbeck då moral inte kan kombineras med relationellt lärande i tidig 

kunskapsinlärning då det blir svårt att ha ett ”sunt förnuft” i alla sammanhang. Författaren 

menar att detta ”sunda förnuft” borde vara mer kopplat till individen som i sin tur är kopplat 

till situationen och dess effekter. 

 

Även i Skoogs (2012) avhandling om skrivande i förskoleklass och årskurs 1 kom det fram 

att skolans läroplaner och kursplaner lämnar luckor för tolkning. Dessa luckor handlade om 

vilka metoder och vilket innehåll läraren väljer att omsätta i den pedagogiska praktiken. 

Författaren menar vidare att styrdokumenten samt lärarens handlande i praktiken inte är 

entydiga men att styrdokument ändå utger en ram som lärare måste förhålla sig till. Ramen 

uppger lärarens viktiga uppdrag och arbete som framställs av staten. 

 

Förskoleklassens uppdrag kan sammanfattas genom att pedagogerna ska ha en helhetssyn 

på barnet där lärandet ska ske i de sociala sammanhang som uppstår (Skolverket, 2014; 

Alatalo, 2017; Fast, 2007; Eckeskog, 2015). Dock är detta inte helt problemfritt då etik och 
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moral som nämns i värdegrunden blir svår att applicera på en hel barngrupp samt att 

läroplanerna är tolkningsbara enligt Dahlbeck (2014) och Skoog (2012).   

 

 

2.2.1.  Fonologisk medvetenhet 

Då denna studie syftar till att öka kunskapen om vad som formar pedagogers arbete med 

läs-, skriv-, och språkutveckling efter implementeringen av det centrala innehållet är det 

viktigt att lyfta vissa begrep. Dessa begrepp är: Fonologisk medvetenhet, läsutveckling samt 

skrivutveckling. Att arbeta med detta är en del av förskoleklassens uppdrag.  

 

Arbetet med fonologisk medvetenhet handlar om att bli medveten om språkets olika 

ljuddelar, alltså fonemen skriver Taube, Fredriksson och Olofsson (2015). Kartläggningen 

för denna rapport visade att arbetet med fonologisk medvetenhet gynnar och ger positiva 

effekter på läsinlärning hos yngre barn samt hos barn som riskerar att utveckla svårigheter 

inom området. För att arbetssättet ska få mest effekt ligger vikten på att läraren har 

kompetens i detta och att det arbetas fram under strukturella förhållanden. Resultatet tyder 

även på att träning i fonologisk medvetenhet har störst effekt när fokus ligger på 

fonemnivån. Arbetet med fonologisk medvetenhet kan ske genom olika språklekar som rim 

och ramsor, att hitta ljudet i början, mitten och slutet av ordet eller undersöka vilka ord som 

startar på samma ljud etcetera.  

 

2.2.2. Läsutveckling  

Läsutvecklingen sker i en parallell process mellan ordavkodning och förståelse för de lästa 

orden vilket sedan leder till en läsförståelse. Ålder har en avgörande betydelse i detta 

sammanhang då författarna menar att yngre barn är mer beroende av ordavkodningen för 

att uppnå en läsförståelse och äldre barn är mer beroende av en ordförståelse (Taube et al., 

2015). Författarna i denna rapport kom även fram till att systematisk undervisning kring 

kopplingen mellan ljud till bokstav har en positiv effekt på barns läsutveckling. De yngre 

barnen i förskoleklass och årkurs ett gynnas mest av denna undervisning men även äldre 

barn som har svårigheter med läsningen. Denna systematiska läsundervisning bör dock vara 

integrerad med annan läsundervisning, ex. genom högläsning och andra språkliga 

aktiviteter.  
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2.2.3. Skrivutveckling 

Skrivutveckling handlar om att utveckla elevens skrivande på olika sätt. Enligt Taube et al., 

(2015) ger flera metoder inom skrivundervisning mer eller mindre positiva effekter på 

elevers skrivande. Den metod som gav mest effekt var när eleverna själva fick planera, 

revidera, och redigera sina texter. Skrivande verkar också ha en allmänt positiv effekt på 

läsning och lärandet i andra skolämnen. Undervisning i rättstavning visade ha positiva 

effekter på den fonologiska medvetenheten och läsningen, men ingen bra effekt på kvalité 

och längd på elevers texter. Eftersom skrivning är något som utvecklas över tiden så är det 

svårt att påvisa vilket sätt som är bäst att börja med och där exempelvis undervisning i 

grammatik gynnar äldre barn mer än yngre barns skrivutveckling.  

 
 

2.3. Problematiken kring förskoleklassens uppdrag  

 

Sedan år 1998 när förskoleklassen infördes som en skolreform så har denna kritiserats och 

diskuterats (Lumholdt & Klasén McGrath, 2006). Syftet var att förskoleklassen skulle 

fungera som en brygga mellan förskolan och skolan med en mjuk övergång. 

Förskoleklassen är det första steget mot skolans riktning som går under läroplanen där det 

bland annat skrivs att barnen ska ingå i ett ”livslångt lärande”. Men som tidigare nämnts så 

är detta inte helt problemfritt då läroplanerna är tolkningsbara och förskoleklassen har sedan 

tidigare helt saknat ett syfte och innehåll i styrdokumenten (Lumholdt & Klasén McGrath, 

2006). Att förskoleklassen osynliggjorts i skolans styrdokument uppmärksammade även 

Skolinspektionen (2015) i en kvalitetsgranskning. Resultatet i granskningen visade bland 

annat att pedagogerna utgick från egna erfarenheter och skolans egenuppsatta mål  istället 

för läroplanen då verksamhetens uppdrag var otydlig i styrdokumenten. 

 

En problematik med förskoleklassens uppdrag är att åsikten kring vad ”lärande” innebär 

kan vara olika beroende på vilken utbildning pedagogerna har (Alatalo, 2017). 

Förskolelärarna i Alatalos studie pratade om lärandet som sker i leken men som inte är 

kunskapsinriktad utan de menade att det ska komma mer när barnen börjar i årskurs ett. De 

talade om lärandet som är förberedande inför årskurs ett där det viktigaste är att få ihop 

gruppen där barnen känner sig trygga med varandra. Grundskolelärarna i denna studie 

uttryckte sig annorlunda. De menade istället att de utgår från läroplanen och arbetar med 

lärandet som de gör i årskurs ett och de tittar på kunskapskraven som finns för årskurs tre. 

De menade att de arbetar utifrån läroplanen men att de sociala delarna absolut betyder lika 
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mycket. Grundskolelärarnas åsikter i Alatalos (2017) studie går i likhet med 

Skolinspektionens (2015) resultat, där granskningen visade att när barnen börjar 

förskoleklassen börjar de även i skolan där kunskapslärandet är påtagligt. Alatalo (2017) 

diskuterar även detta då frågor om förskoleklassen är ett ”väntrum” eller om verksamheten  

en plats för lärande i riktning mot skolans kunskapskrav dykt upp. Detta baseras på de olika 

pedagogernas åsikter och tankar kring verksamheten. Svaret på just denna fråga kan inte 

Alatalo fullt ut besvara, men enligt förskolelärarna i studien så anser de att leken ska vara 

grunden till ett gemensamt meningsskapande och genom detta få en mer målinriktad 

verksamhet.  

 

För att få en målinriktad verksamhet måste även andra aspekter vävas in. Aspekter som 

barnens engagemang och intresse för att deras lärande ska kunna bli ”livslångt” måste 

beaktas. Detta undersöker Norling, Sandberg och Almqvist (2015) i en studie där syftet var 

att ta reda på vad som påverkar barns engagemang vid tidig språkinlärning. Det studien kom 

fram till var att den svenska förskolan är bra på att involvera barnen i en tidig språkinlärning 

samtidigt som det skiljer sig mycket mellan olika förskolor. De viktigaste faktorerna för att 

yngre barn ska bli engagerade och motiverande handlar om att förskolelärarna ses som 

förebilder för barnen där de agerar instruerande samt att gruppen har ett positivt och 

välkomnande klimat. Andra faktorer som var viktiga är att arbeta med varierande metoder 

och flexibla pedagoger som utgår från barnens intressen. 

 

Men det räcker inte med att utgå från barnens intressen och behov för att verksamheten ska 

bli tillräckligt målinriktad. Även detta medför en icke jämlikhet i förskoleklassen då alla 

barn är olika och har olika behov. Enligt Alatalo (2017) som tidigare nämnts så spelar även 

pedagogernas utbildning stor roll för vad de har för åsikter och tankar och genom detta blir 

verksamheten inte heller likvärdig. Ackesjö (2010) skriver att pedagogerna tycker att det är 

delvis bra att de får vara flexibla och anpassa efter elevgruppen men detta medför även en 

osäkerhet. Osäkerheten och otryggheten inför att låta elevgruppen styra för mycket och inte 

veta vart arbetets riktning tar vägen.  

 

Det finns även fler faktorer som spelar en avgörande roll i denna diskussion. Nämligen 

samarbetet mellan de olika skolformerna förskola, förskoleklass, fritids samt grundskolan 

(Skolinspektionen, 2015; Karlsson et al., 2006). Detta är väldigt avgörande för att 

förskoleklassen ska fungera då verksamheten befinner sig just mittemellan alla dessa. 

Karlsson et al´s., (2006) studie visar tyvärr att detta inte alltid fungerar så bra eller som 
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pedagogerna själva önskar. Detta kan bero på de olika kulturtraditionerna som finns i de 

olika verksamheterna. Där förskolans kultur handlar om att se barnet ”som natur” (2006, s. 

33) där den fria leken samt skapande ses som utgångspunkterna för verksamheten medan 

skolans traditioner däremot befinner sig i kulturen där kunskapen ses som den viktigaste 

kärnan.   

 

Sammanfattningsvis är det är flera faktorer som är viktiga för att förskoleklassen ska bli 

likvärdig på alla skolor i Sverige. Det handlar om att samarbetet fungerar mellan skolans 

olika former och att pedagogerna utgår ifrån barnens intresse och engagemang 

(Skolinspektionen, 2015; Norling et.al., 2015). Men framförallt handlar det om att 

pedagogerna arbetar utifrån samma mål. För barnets, personalen samt samhällets skull. Det 

är ett gemensamt ansvar som ligger på pedagogernas axlar för att alla ska finna ett 

välbefinnande. Gemensamma mål har verksamheten fått genom den nya läroplanen Lgr16 

(Palmblad och Ericsson, 2001). 

 

 

2.4. Dagens styrdokument till förskoleklassen  

 

Nyligen har Skolverket (2016) tagit fram ett eget syfte samt centralt innehåll till 

förskoleklassen. Dessa befinner sig i läroplanens tredje del och där står det bland annat att 

syftet med förskoleklassen är att alla elever får förutsättningar till att utveckla förmågorna:  

 

”pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling, skapa och upprätthålla 

goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.” 

”Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften.” 

”Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.” 

”Använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem.” 

”Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle. ” 

”Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.” 

(Skolverket, 2016 s.21). 

 

I kommentarmaterialet för förskoleklassen under punkten ”språk och kommunikation” står 

det att läraren ska arbeta med:  

 

”Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika 

områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.” 
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Barnens tankar, åsikter och argument får diskuteras under problemlösning och dessa kan 

även komma upp i det vardagliga samtalet med barnen. Detta innebär att barnen får träna 

på att lyssna på varandra och ställa frågor när de inte förstår (Skolverket, 2016 s.17). 

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

Detta innebär att barnen, genom text, kan få samtala om erfarenheter och reflektera över olika 

saker som de har varit med om eller om budskapet i texterna (Skolverket, 2016 s.18).  

 

”Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud”. 

Via högläsningen utvecklas elevernas ordförråd och läsförståelsen ökar genom att läraren 

exempelvis ställer frågor till texten (Skolverket, 2016 s.18). 

 

”Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap”. 

Genom bokstäver och symboler ska det läggas en grund för fortsatt läsande och skrivande 

(Skolverket, 2016 s.18). 

 

”Rim, ramsor och andra ordlekar”. 

Genom detta får barnen en möjlighet att utmanas och utvecklas i sin språkliga förmåga 

(Skolverket, 2016 s.18).  

 

”Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden 

kan uppfattas av och påverka en själv och andra”. 

Ord och begrepp handlar om att lärarna ska stödja och utveckla barnens begreppsförmåga. 

Barnen ska även få utrymme för att kunna reflektera över hur olika ord och begrepp kan 

uppfattas av sig själva och andra (Skolverket, 2016 s.19).  

 

 

”Digitala verktyg och medier för kommunikation”. 

Digitala verktyg för media och kommunikation handlar om att använda sig av läsplattor, 

smartboards, och olika webbtjänster för att till exempel arbeta med berättelser, bilder och 

dokumentation (Skolverket, 2016 s.18).  

 

”Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang”. 

Den sista punkten handlar om att barnen ska få lära sig att uttrycka sig i olika 

kommunikativa sammanhang. Läraren ska lyfta och diskutera risker och möjligheter med 
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kommunikation i digitala sammanhang, exempelvis att det finns risk att lämna ut personlig 

information om förskoleklassen på internet eller att eleverna kanske ska fråga om lov om 

de ska lägga ut något på internet. Källkritik ryms även in under denna punkt (Skolverket, 

2016 s.18).  

3. Teoretiskt ramverk 
 

Denna studie tar sin teoretiska utgångspunkt i Georg von Wright (1983) handlingsteori där 

han försöker förklara mänskligt handlande. Genom denna teori ska studien förklara och 

skapa djupare förståelse för vad som formar verksamma pedagogers arbete med läs-, skriv 

och språkutveckling.  

 

Varför just denna teori används och inte en ramfaktorteori grundar sig på Linde, Lindblad 

och Naeslunds (1999) artikel. Där skriver de att ramfaktorteorin skapades för mer än en 

kvarts sekel sedan och då samhället idag har utvecklats och blivit annorlunda när det gäller 

ekonomi, politik och ett annat socialt läge. Ramfaktorteorin handlar om yttre förutsättningar 

som fungerar som en ram för lärare och rektor. Dessa förutsättningar kan handla om tid, 

elevgruppen samt den yttre miljön i exempelvis klassrummet. Linde et al., (1999) menar 

dock att det inte räcker med att hänvisa till yttre villkor för att förstå undervisningen, även 

om dessa är strukturer för handlandet. Undervisningen har en inre logik som baseras på 

lärarens intentioner och praktiska förnuft som råder under speciella omständigheter och 

dessa skiftar för olika sammanhang som uppstår. Genom att undersöka lärarens intentioner 

samt uppfattningar i undervisningen bildas en annan syn på lärararbetet än vad 

ramfaktorteorin gör. Därför måste skolan analyseras ur ett vidare perspektiv där Georg Von 

Wrights (1983) handlingsteori kan vidga detta synsätt. Handlingsteorin problematiserar det 

faktum att skolan vilar på lagar och regler men även så väl aktörernas handlade (Linde et 

al., 1999).   

 

Syftet med Von Wrights (1983) teori är att förklara varför människor har de intentioner de 

har till olika situationer. Ett exempel på en fråga som kan ställas är ”Varför gick personen 

på konserten igår?”. Svaret på denna fråga leder till de fyra centrala begreppen som denna 

studie kommer att utgå från när det kommer till analys av resultatet. Dessa begrepp kallar 

teoretikern för determinanter vilka är de interna och externa faktorer som påverkar och styr 

vårt mänskliga handlande.  
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Von Wright (1983) menar även att handlingsteori skiljer sig från kausalism genom att 

handlande snarare är konsekvenser av en grund än effekter av orsaker. Med detta menar han 

att de mänskliga handlingar som sker inte kan ses som kausala, alltså  genom samband som 

orsakar varandra utan detta sker via vissa faktorer vilka är wants; Duties; Abilities; och 

Opportunities.   

 

Wants; Vilja/önskningar. Med detta begrepp menar Von Wright att människan har en vilja 

till att utföra vissa handlingar. För att koppla detta till den pedagogiska kulturen så handlar 

det om vilket stoff läraren väljer ut till sitt arbete. Läraren kan brinna för ett visst ämne och 

kan därigenom vilja förmedla och lära ut detta. Läraren läser läroplanen och väljer därifrån 

ut det stoff som hen anses som viktigast utifrån sitt eget intresse samt engagemang. Denna 

faktor är då alltså intern då den kommer från människan egna inre val. Detta kan dock ses 

som mer komplicerat då läraren inte endast kan välja sitt innehåll utifrån sitt eget intresse 

utan att det finns flera faktorer som spelar in, vilket leder oss till nästa faktor.  

 

Duties: Plikter. Här handlar det om de plikter och rollförväntningar som ställs på människan 

samt vad hen anses göra som i omvärldens ögon är legitimt att göra. Alltså de lagar och 

regler som människan anses följa för att ses som en god medborgare. För att koppla detta 

till skolans grund så finns läroplanen som läraren måste följa. Läraren kan genom denna 

faktor inte bara välja stoffet som ska förmedlas utifrån eget intresse utan måste alltså också 

hålla sig till läroplanen för att innehållet ska anses vara rimligt. Faktorn plikter är då extern 

för att den utarbetas utav statliga organisationer och är inget som kan styras av människans 

inre.  

 

Abilities; Förmågor. Denna faktor är mer intern då den handlar om människans egna 

förmågor. Detta förklarar von Wright genom att människan har vissa ”inneboende” 

egenskaper som antingen är förvärvade genom gener och arv eller genom miljön som 

människan vuxit upp i eller befinner sig i. De egenskaper som är förvärvade genom arv kan 

handla om människans intelligens, hälsa eller kroppslig styrka medan de egenskaper som 

finns genom miljön kan handla om utbildning eller ske genom inlärning och instruktioner. 

Människan (läraren) kan alltså vilja uträtta något men detta betyder inte att detta alltid går. 

Det handlar om förmågan om vad läraren kan göra. Det kanske är lätt för en människa att 

planera något men denna planering kan ses som meningslös om handlingen ligger utanför 

vad människan kan gå i land med. Läraren planerar något exempelvis utifrån sitt eget 
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intresse samt vad läroplanen säger men kanske inte själv är tillräckligt utbildad eller har 

kunskaper inom ämnet för att undervisningen ska bli bra. 

 

Opportunitets; förutsättningar. Den sista faktorn innebär vilka yttre förutsättningar som 

leder till att människan blir begränsad eller möjliggjord i olika situationer. Faktorn 

förutsättningar är även  mer föränderlig än vad de tidigare nämnda är då dessa är relativt 

stabila jämfört med denna aspekt. Denna påverkas av de kontexter eller sammanhang som 

människan ställs inför och är därför väldigt föränderlig från situation till situation. Om 

situationen ändras skapas det en ny möjlighet eller begränsning för handlingen. Ett exempel 

på hur denna fungerar är att om en person stänger en dörr så uppstår det en möjlighet för 

någon annan att öppna dörren  

 

Alla dessa faktorer kan styra lärarens handlingar men även skolledningens handlingar och 

dessa faktorer kan uppfattas olika utifrån vilket perspektiv situationen ses på (Linde, 2006). 

Om exempelvis skolledningen skriver fram en verksamhetsplan som styrs från deras håll 

blir faktorerna vilja, skolans förmågor, uppfattningar av plikt samt vilka möjligheter och 

begränsningar som råder. Dessa blir externa då de styr lärarens valmöjligheter att utföra sin 

undervisning medan de blir interna då det är en vilja från skolledningen att läraren ska 

förhålla sig till dessa. Sammanfattningsvis påverkar dessa faktorer varandra och står ofta 

inte ensamma för en handling och det handlar även om vems perspektiv handlingen ses från. 
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4. Metod  

 
Under detta kapitel presenteras och motiveras valet av metod för denna studie, urvalet, de 

forskningsetiska överväganden som har tagits i beaktning, metodens genomförande samt 

analys av intervjudata.  

 

4.1. Val av datainsamlingsmetod 

Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om vad som formar verksamma 

pedagogers arbete med läs-, skriv-, och språkutveckling i förskoleklassen efter 

implementeringen av det centrala innehållet. Valet av metod för denna studie blev därför 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform lämpade sig bäst då studien 

syftade till att få insikter om pedagogernas egna erfarenheter, tankar och känslor. En 

semistrukturerad intervju innebär att samma frågor ställs till alla deltagare men att dessa 

anpassas efter deras svar (Dalen, 2007). Denna metod ger även ett mer djupgående resultat 

än vad exempelvis enkäter gör då intervjuer ger en möjlighet till att ställa följdfrågor till 

deltagarna  och genom detta få mer utförligare svar (Johansson & Svedner, 2006).  

 

4.2. Urval och avgränsningar 

Denna studie utgår från ett strategiskt urval vilket innebar att deltagarna valdes ut av efter 

vissa kriterier (Stukát, 2011). Dessa blev förskoleklasslärare då studien riktar sig till 

förskoleklass och det som togs i beaktning var erfarenhet av att arbeta i verksamheten både 

före och efter att det centrala innehållet implementerades. Kön eller ålder var inte relevanta 

för denna studie och togs därför inte med som ett urvalskriterium.  

 

En annan viktig aspekt som har använts i urvalet för studien var pedagogers olika 

utbildningsbakgrund. Detta kan vara bra därför att det kan öka chansen till olika varianter 

av uppfattningar och uttalanden (Johansson & Svedner, 2006). Urvalsprocessen för studien 

skedde alltså genom att söka både grundskolelärare samt förskolelärare då båda dessa 

utbildade pedagoger kan arbeta i förskoleklassen. Urvalet blev också ett 

bekvämlighetsurval, som är en vanlig och praktisk metod inom ett strategiskt urval (Trost, 

1997). Flera skolor mejlades och ringdes upp i norra Sverige. Dessa var skolor där det fanns 

tidigare etablerad kontakt med genom praktik och arbete. Då dessa kontakter inte räckte till 

mejlades flera skolor i norra Sverige.  
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4.2.1. Deltagare   

Deltagarna för denna studie är 4 pedagoger samt en pedagog till pilotintervjun på 3 olika 

skolor som finns i norra Sverige. Deltagarna benämnas utifrån deras utbildningsbakgrund 

där F står för förskolelärare och L står för lärare. Alla deltagare hade erfarenhet av att arbete 

i förskoleklassen före och efter implementeringen av det centrala innehållet.  

 

På skola 1 benämns deltagarna som L1 samt F1.  

På skola 2 benämns deltagarna som F2 och F3.   

På skola 3 benämns deltagaren som F4.  

 

4.3. Forskningsetiska överväganden  

Studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska krav som hänvisas i humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna i studien har 

informerats om studien syfte och vad deras egen roll i studien innebär. Detta gjordes i 

anknytning till intervjun där pedagogerna skrev på samtyckesblanketten innan intervjun 

startade. Deltagarna informerades om att de fick lämna studien när de vill och att den 

insamlade informationen inte kommer att användas i annat syfte än till studien. Deltagarnas 

fick även information om att deras personuppgifter inte beskrivs på ett sådant sätt så att 

obehöriga ska kunna ta del av (Vetenskapsrådet, 2002). Se Bilaga 1.  

 

4.4. Förberedelser samt pilotintervju 
 
Innan intervjuernas genomförande förberedes en intervjuguide som fanns med under 

samtalen som ett stöd.  Frågornas utformning utgick från det Gillham (2008) skriver som 

kan vara bra att tänka på vid utformning av en intervjuguide. Först skrevs några frågor ner 

lite fritt vilka kunde tänkas passa till studien. Efter detta sammanfördes frågorna till olika 

teman. Dessa ändrades  flera gånger men blev tillslut färdigställd till två teman med olika 

följdfrågor vilka blev 1. Lärares arbete med läs-, skriv-, och språkutveckling samt 2. 

Förändringsaspekt sedan implementeringen av centralt innehåll och syfte till 

förskoleklassen. Se Bilaga 2 

 

En pilotintervju genomfördes även före intervjuerna för att avgöra om frågorna i 

intervjuguiden var lämpliga. Detta leder till bättre kvalité i studier menar Gillham (2008). 

Efter pilotintervjuns genomförande beslutades det att materialet som kom fram under 

intervjun skulle användas i resultatet. Då denna intervju gav väldigt mycket datamaterial 
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kändes det dumt att inte använda detta till studien och studieguiden ändrades inte på något 

sätt. Något som tänktes på till kommande intervjuer var att hitta tillbaka till rätt fokus om 

deltagarnas utsagor hamnade åt fel riktning.  

 

4.5. Genomförande  
Intervjusamtalen genomfördes i olika grupprum på skolan där pedagogerna arbetade och 

varje intervju tog ungefär en timme. Valet att komma till deras arbetsplats berodde på att 

det var smidigast och mest bekvämt för dem att befinna sig i sin vardagliga miljö vilket 

också Gillham (2008) rekommenderar. Intervjun utgick från huvudfrågorna i intervjuguiden 

och utifrån vad pedagogerna svarade användes delfrågorna för att få ett så fylligt svar som 

möjligt. Samtalen inleddes med frågor som fick pedagogerna att känna sig avslappnad för 

att allt eftersom komma till de mer viktiga frågorna. Dalen (2007) anser att detta är ett 

tillvägagångsätt som är fördelaktigt för semistrukturerade intervjuer.  

Intervjun spelades in med en mobiltelefon för att sedan kunna lyssna på samtalet och 

transkribera detta. Det är till fördel att spela in intervjun då det går att lyssna på intervjun 

flera gånger och få en annan insyn i samtalet än endast vid samtalssituationen. Något mer 

som fanns i mina tankar under intervjun var att ställa sonderande frågor som Gillham (2008) 

beskriver. Dessa var att be om förtydligande genom exempelvis låta deltagaren berätta om 

konkreta exempel men även genom att spegla svaren samt sammanfatta ibland som följs av 

frågor som ”har jag förstått dig rätt? Vill du tillägga till något?”.  

 

4.6. Bearbetning av intervjudata 

Intervjuerna transkriberades så snart som möjligt efter intervjutillfället då detta gav 

utrymme för bästa möjliga återgivning av det som deltagaren faktiskt uttalade sig om 

(Dalen, 2007).  

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes i likhet med det Gillham (2008) skriver om 

transkribering. Detta innebar att pedagogernas tonfall och röststyrka inte transkriberades, 

såvida det inte tydligt ändrade meningen (och då sattes detta i en kursivstil). Om det var en 

viss känsla eller att pedagogen gjorde något med kroppen sattes dessa i en parantes (skrattar 

till, med glädje, visar med armarna osv.). Tveksamheter och hummanden transkriberades 

inte heller. Det som transkriberades var de ord som deltagarna sade. När ord inte gick att 

höra skrevs det […]. Hela intervjun valdes att transkriberas då det fanns redan vid idet 

inledande samtalet (vissa intervjuer) svar som kunde vara intressant för studien.  
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4.7.  Analys av intervjudata  

Analysen utarbetades genom att först transkribera varje intervju. Efter detta började arbetet 

med analys och kodning av de insamlade data för arbetet. Varje intervju lästes igenom och 

texten delades upp i olika avsnitt utifrån vad texten handlade om. Varje avsnitt fick namn 

efter hur deltagarna tidigare har beskrivits exempelvis. L11 och nästa avsnitt hette alltså då 

L12 . Efter avsnittets namn beskrevs vad texten handlade om i en rubrik. Det kunde 

exempelvis stå: 

”L12  Arbetet med läs-, skriv.-, och språkutveckling”. 

Rubrikerna ändrades allteftersom varje transkribering för att till slut få till samma rubriker. 

Dessa anpassades även till studiens frågeställningar.  Efter att detta hade gjorts skapades ett 

nytt dokument där det klistrades in från varje transkribering de avsnitt som hade samma 

rubriker. Exempelvis kunde ett dokument bli: 

 ”Arbetet med läs-, skriv-, och språkutveckling”  

Där kunde de olika avsnitten heta bli F13,  L12,  eller F24.  

 

Nästa steg i analysprocessen handlade om att koppla Von Wrights (1983) handlingsteori till 

det empiriska materialet. Detta gjordes för att få en mer djupgående analys av vad som 

formar verksamma pedagogers arbete med läs-, skriv-, och språkutveckling. I dokumenten 

med de olika rubrikerna av lärarnas uttalanden färgkodades efter de fyra faktorer som tas 

upp i von Wrights (1983) handlingsteori. Det sattes även upp några kriterier för hur och 

varför ett visst uttalande av en pedagog skulle hamna under en av de fyra faktorerna. Då 

metoden för denna studie är intervjuer så baseras svaren på lärarnas uttalanden och åsikter 

och  tolkningen sker då  utifrån dessa åsikter och inte från vad lärarna faktiskt gör. 

Understrykningarna och kriterier för kategoriseringen beskriv här nedan.  

 

 

- Rosa understrykning: Wants; Vilja/önskningar. 

Pedagogernas uttalanden kring deras viljor/önskningar som var kopplade till arbetet med 

läs-, skriv-, och språkutveckling kategoriserades hit. Dessa viljor/önskningar kopplades 

även till det allmänna arbetet i förskoleklass som pedagogerna uttalade sig om.  

 

- Gul understrykning: Duties; Plikter.  

Om pedagogerna uttalade sig om en handling som påverkades av en plikt kategoriserades 

den hit. Detta kunde vara exempelvis plikten från läroplanen som styr rektorer och lärarnas 
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arbete. Pedagogernas uttalande om plikten kategoriserades även hit vilka kunde ses som en 

möjlighet/svårighet för handlingen.  

 

- Grön understrykning: Abilities; Förmågor. 

För att kategoriseras under förmåga krävdes det att pedagogerna uttalade sig om en handling 

som gick att koppla till pedagogernas inre eller yttre förmåga. Dessa förmågor sågs som 

möjligheter eller svårigheter för pedagogen men det kunde även handla om en förmåga som 

gick att koppla till förskoleklassens verksamhet i sig.  

 

- Röd understrykning: Opportunities; förutsättningar 

Den sista kategoriseringen innebar att pedagogerna uttalade sig om en handling som gick 

att koppla till en förutsättning som möjliggjorde eller försvårade för lärarens arbete med läs-

, skriv-, och språkutveckling. 

 

I ett sista dokument sammanfattades vad som hamnade under varje faktor och som i sin tur 

ledde till resultatet. Vissa faktorer gick lätt att särskilja från varandra i pedagogernas 

uttalanden, men det fanns även uttalanden som rymde flera aspekter, handlingen berodde 

alltså inte på en ensam faktor vilket kommer att analyseras i resultatet.  
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5. Intervjuanalys  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vad som formar verksamma pedagogers 

arbete med läs-, skriv-, och språkutveckling efter implementeringen av det centrala 

innehållet i förskoleklass. I detta kapitel presenteras därför resultat och analys av 

datamaterialet vilket är indelat efter de fyra faktorer som finns i Georg von Wrights (1983) 

handlingsteori. Detta görs för att få en djupare förståelse av alla deltagares uttalanden. Varje 

presentation av en faktor följs även upp av en analys som i relation till litteratur ger en mer 

djupgående förståelse för denna kategorisering. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av intervjuanalysen.  

 

5.1. Vilja/Önskningar  
 
Här redovisas de uttalanden från pedagogerna som gick att koppla till faktorn 

vilja/önskningar. De resultat som presenteras först är avtal, bättre samarbete, gå igenom 

läroplanen samt individanpassa metoderna. Dessa var de uttalanden som tydligas gick att 

koppla till denna faktor men handlade generellt om förskoleklassens verksamhet. Resultaten 

därefter är kopplat till arbetet med läs-, skriv-, och språkutveckling men var faktorer som 

inte lika tydligt uttalades som en vilja. Dessa uttalanden kategoriserades ändå hit då de berör 

arbetet med läs-, skriv-, och språkutveckling.  

 

Resultatet visade att några av pedagogerna ville få bättre avtal till förskoleklass som i sin 

tur skulle leda till bättre förutsättningar för pedagogerna. Pedagogerna menade att det 

diskuteras mycket på sociala medier och det som bland annat kom fram där var att det ser 

otroligt olika ut med avtalen för förskoleklasslärare i hela Sverige.  

”Så det är mycket diskussioner på social medier och det är. Vi startade en grupp. Som heter upprop för 

ett gemensamt avtal för alla som jobbar i förskoleklass, så vi är ju över 500 stycken där. För det ser så 

otroligt olika ut för alla i hela landet, vad de har för förutsättningar.” (Lärare 1).  

”Och på sikt hoppas jag ju, och tror att arbetsvillkoren kommer att förändras. Men jag, när jag 

är negativ och lite trött och så, tänker jag att, jag kommer inte hinna uppleva det” 

(Förskolelärare 4). 

 

Alla pedagoger i denna studie menade att detta är en svårighet och kommer även att tas upp 

under faktorn Förutsättningar. 

Samma pedagoger uttryckte tydligt att de önskar få mer planeringstid samt mer tid för att 

individualisera för varje enskild elev. Det krävs mer tid för att de ska hinna reflektera över 
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undervisningen för att kunna individualisera. De önskade att fokus ligger på att få göra en 

individuell plan för varje elev. Detta nämndes även som en svårighet av alla pedagoger i 

denna studie och kommer att tas upp under faktorn förutsättningar. 

”Ja men vi har för lite planeringstid. Men det är i planeringstiden det här med att utvärdera 

och reflektera. Ja men, hur blev det här. Å  jag måste förkovra mig i det här och läsa i böcker, 

för jag vet inte. Nu kan det lätt bli ett görande på något vis.” (Lärare 1). 

 

 
I intervjuerna uttryckte även några pedagoger att det fanns en önskning om ett bättre 

samarbete mellan de olika verksamheterna. Dessa pedagoger önskade dels att en 

förskolelärare skulle följa med barnen i början av förskoleklasstiden för att barnen skulle få 

en mjukare övergång.  

”För att dom ibland, egentligen skulle en pedagog följa med från förskolan, en förskolelärare 

därifrån å kanske vara med under första månaden, men just i den där inslussningsperioden i 

att, nya skolan värld.” (Förskolelärare 4). 

 

Ytterligare en önskan var att överföringen till årskurs 1 skulle ske lite smidigare, där lärarna 

kunde checka av vad barnen redan kunde och vad som fungerade/ inte fungerade med den 

gruppen. Det kom även fram en önskning om att barnen i förskoleklass ibland skulle kunna 

få komma och hälsa på i årskurs 1. 

 

Vidare önskade en pedagog under intervjun att alla lärare borde gå igenom läroplanen 

ordentligt och fundera kring vad det centrala innehållet betyder. Detta borde göras för att 

det ska bli en större likvärdighet i Sveriges förskoleklasser.  

”Vad gör vi? För då låter det så stort. Så då gäller det som att bryta ner det. Gör vi det? Och 

gör vi det tillräckligt? Eller är det så att det är något som vi faktiskt måste göra lite mer? 
Säker och ansvarsfull kommunikation, stora saker. Hur gör man det med 6-åring?” 

(Förskolelärare 1).  

 

Pedagogerna hade även olika kunskapsmässiga attityder. En del ansåg att förskoleklassen 

inte skulle bli för mycket skola medan några andra pedagoger menade att kunskap är det 

viktigaste där rektorer ibland uttryckte att verksamheten inte fick bli för mycket skola. 

Genom detta uttryck ansåg pedagogerna att rektorerna satte en negativ stämpel på vad 

skolan innebär.   

 

”Jag tycker att det är viktigt. Men det får inte bli, det får inte bli skola av det heller” (Lärare 1).  

 

” Det har ju varit tidigare också nån rektor som, ja men jag vill inte att det ska vara för mycket skola. 

Då känns det som att man lägger negativt i ordet skola. Utan skolan ska ju vara rolig å är det, om de 

lär sig saker så är det ju jätteroligt, då är det ju inge fel med det” (Förskolelärare 4).  
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Alla pedagoger hade även en vilja till att individanpassa metoderna för att anpassa efter 

elevens intresse och behov genom olika arbetssätt med olika läromedel. Detta gjorde 

pedagogerna genom att bland annat använda material som de har gjort själva tillsammans 

med eleverna, en del arbetade med materialet till ”Lyckostjärnan” samt en del använde sig 

av utdrag från ”Bornholmsboken”.  

 

”Men det är ingen färdig bok. Och det kan, kan använda utdrag av olika saker. Bara för att 

då tycker jag att det är lättare att individanpassa”. (Förskolelärare 1).  

”Att man ser att det blir utmaningar för alla. Så att det är, att inte vissa barn bara sitter där 

och väntar. Det är jätteviktigt att alla får utvecklas” (Förskolelärare 2).  

 

Något som nästan alla pedagoger också uttalade sig om var att det tematiska arbetet i 

förskoleklassen är viktigt, då det går att få in många ämnesområden i en helhet. Några av 

dessa pedagoger menade att huvudfokus i förskoleklassen handlar om att arbeta ihop 

gruppen och att hitta den röda tråden i gruppen. Det blir lätt att hitta en röd tråd i arbetet, 

att hitta ett sammanhang för lärandet och ett sug för att lära mer genom tematiskt arbetssätt. 

Detta ses som en vilja till det här arbetssättet då pedagogerna menade att detta var något 

viktigt för dem. Detta kopplas till vilja/önskning då pedagogerna ansåg att detta arbetssätt 

var bra. 

”Tematiskt arbetssätt är lite av hjärtat i förskoleklassen”. (Förskolelärare 1). 

 
Några av pedagogerna menade ytterligare att det ska vara mycket lekfullhet i arbetet med 

läs-, skriv-, och språkutveckling. När barnen exempelvis leker affär hjälper de till med att 

skapa skyltar till det. De bygger med mycket olika material och låter barnen få uttrycka sig 

på många olika sätt. Detta kan ses som en vilja från pedagogerna att arbeta med detta.   

”Leken är så viktig. Vi backar, vi hjälper till.” (Lärare 1).  

 

Nästan alla pedagoger uttalade sig dessutom om ASL- metoden 1på olika sätt. Två av dessa 

arbetar mycket med skrivning redan från dag ett i förskoleklass och tycker att skrivningen 

                                                      
1 ASL-metoden handlar om att skriva sig till läsning. Skrivning kommer före läsning och ses som ett sätt att 

lära sig läsa på (Trageton, 2005). 
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är en viktig del i läs, skriv och språkutvecklingen. En annan pedagog menade att de har 

arbetat lite med ASL och en sista menade att de ska börja arbeta mer med ASL på hens 

skola. Detta ses som en vilja då alla dessa pedagoger menar att skrivningen är en viktig del 

i barnens läs-, skriv-, och språkutveckling. 

”Enda sättet att lära sig att skriva är genom att skriva” (Förskolelärare 2). 

 

Slutligen var Högläsning något som nästan alla pedagoger ansåg som viktigt i arbetet med 

läs och språkutveckling och att detta är något de gör i princip varje dag. Genom 

högläsningen lär barnen sig nya ord och de får tillfälle till att samtala och diskutera olika 

texter. 

”Och det här med högläsning tycker jag är jättejätte viktigt. Att man väljer böcker som man kan 

samtala om” (Förskolelärare 2).  

 

5.1.1. Analys av vilja/önskning.  

 

Resultatet visade att avtal samt bättre samarbete mellan olika verksamheter var något som 

kunde direkt kopplas till faktorn vilja/önskningar. Detta var något som var extra viktigt för 

två av pedagogerna i denna studie. En del andra uttalanden kunde tolkas in till flera faktorer, 

framförallt till faktorn plikt. Då pedagogerna inte sa exakt vad de ville eller önskade så blev 

det genom sammanhanget en tolkning av mig. Exempel på rubriker som gick att koppla till 

faktorn plikt var att individanpassa metoderna samt tematiskt arbete. Som tidigare nämnts 

står det i skolans läroplan att lärarna ska ha en helhetssyn på eleverna vilket läraren kan få 

genom ett tematiskt arbetssätt. I läroplanen står det även att läraren ska utgå från elevernas 

intressen och behov vilket pedagogerna i studien gjorde när de individanpassade metoderna 

(Skolverket, 2014).  

 

Även rubriken lek, ASL-metoden samt högläsning gick att koppla till läroplanen då det står 

där att leken är viktig samtidigt som skrivning och högläsning ska förekomma (Skolverket, 

2016). Något som är intressant att granska är att just ASL-metoden har lyfts av alla deltagare 

i denna studie, vilket inte är något som exakt nämns i läroplanerna. Denna metod kan också 

vara en plikt från kommunerna där de har bestämt att pedagogerna ska arbeta med detta. En 

av pedagogerna nämner att kommunen har bestämt att de ska börja arbeta med detta mer, 

men nämns inte av någon annan pedagog. 
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5.2. Plikter  
 

Nästa faktor som kommer att beskrivas är plikter. De uttalanden som presenteras här  kan 

kopplas till faktorn förutsättningar men valdes att placeras under denna rubrik då 

pedagogerna uttalade sig om plikten.  

 

Under intervjuerna berättade alla pedagoger att de arbetar med Bornholmsmodellen2 på 

olika sätt för att kommunerna har beslutat detta. De flesta använder material från olika 

böcker till Bornholmsmodellen, medan en av  pedagogerna använder bara denna metod för 

de barn som behöver fonologisk stöttning. Denna pedagog nivåanpassar arbetet för barnen 

och använder då metoden till de barn som behöver mest stöttning i läs-, skriv-, och 

språkutvecklingen.   

 

”Bornholms, det har vi tagit ett beslut om i kommunen, övergripande” (Förskolelärare 1). 

”Jo men,  Bornholm har vi ju blivit ålagda att göra”. (Förskolelärare 4). 

 

Samtliga pedagoger för denna studie kommenterade det centrala innehållet som något som 

de arbetar med och att de arbetade med liknande saker redan innan detta implementerades.. 

Den punkt som många pedagoger fastnade på och fick fundera extra kring var punkten 

”säker och ansvarsfull kommunikation” (Skolverket, 2016). De alla hade fått tänka till en 

extra gång hur de skulle arbeta med och hur de skulle anpassa detta till en 6-åring. Alla 

hittade lite olika lösningar, bland annat genom att samtala med barnen om vikten av att fråga 

sin kamrat om det är okej att lägga ut en bild på sociala medier där personen syns. Två av 

dessa fyra pedagoger menade att barnen först måste lära sig att prata med varandra genom 

ett accepterat och snällt sätt för att sedan få en förståelse för vad de kan säga eller inte säga 

på internet. Detta kategoriseras alltså till faktorn plikt  då läroplanen är något läraren är 

pliktskyldig till att följa i sitt arbete. 

 

”För min egen del har det inte förändrats jättemycket.” (Förskolelärare 4).  

 

”Däremot, att prata om vad som är sant och vad som inte är sant. Såna diskussioner måste man ju ha,  

och det är ju det här dagliga arbetet.” (Förskolelärare 2)  

 

Alla pedagoger menade även att genom det centrala innehållet så förtydligas det vad de ska 

arbeta med, både för sig själva och till föräldrar samt annan personal på skolan. De menade 

                                                      
2 Bornholmsmodellen är en arbetsmetod som innebär ett medvetet arbeta med fonologi och 
språkutveckling (Häggström, Lundberg & Hedlund, 1994). 
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att de nu kan känna att de har ”ryggen fri” och att förskoleklassen nu har fått en mer riktning 

mot vad de ska arbeta med. De har även fått bekräftat för sig att de arbetade rätt innan 

implementeringen skedde.  Innan det centrala innehållet implementerades menade de att 

förskoleklassen endast skulle utgå från målen i årskurs tre. Det var svårare då att avgöra vad 

de skulle arbeta med och vart ribban skulle läggas för vad barnen skulle klara av/ inte klara 

av. Det kunde exempelvis handla om förskoleklassen skulle arbeta med bokstäver eller inte.  

 

”Jag tycker nog som, jag känner att vi har ryggen fri, om man säger så.” (Lärare 1). 

 

 ”Det är tydligare liksom, mer utskrivet att det här, här och det här, dom här förmågorna ska 

de träna på, och det här ska dom kunna.” (Förskolelärare 4).  

 

 ”Det blev ett förtydligande. För förskoleklassen har ju verkligen varit en gråzon. Vi skulle 

inte ha mål, det skulle inte vara måluppfyllelse men vi skulle ändå gå efter läroplanen. Ja vad 

skulle vi göra?”. (Förskolelärare 2).  

 

Några av pedagogerna menade dock att läroplanen är tolkningsbar och att meningen med 

införandet av läroplanen var att förskoleklassen skulle bli mer likvärdig på Sveriges alla 

skolor men menar att det är svårt då läroplanen är tolkningsbar.  

 

”Jag kan ju tycka att hela läroplanen är ju egentligen, du kan ju tolka den lite. Den är ju ganska vid på 

något vis” (Lärare 1). 

 

Vidare menade alla pedagoger i denna studie att det är bra och att förskoleklassen kommer 

bli obligatoriskt till hösten 2018. Detta kopplas till faktorn plikt då detta är ett uttalande om 

plikten att alla barn måste gå i förskoleklass. Pedagogerna menade att barnen inte kan 

komma och gå som de vill när verksamheten blir obligatorisk, vilket är något som de har 

sett som en nackdel.  

 

”Jag tror att, eller jag tycker att det är jättebra att det blir obligatoriskt, för nu är vi ju i grundskolan. 

Det är ju liksom inte bara, kom om du vill utan, nu är det så att det är skola också.” (Förskolelärare 4). 

 

Pedagogerna menade dessutom att om barnet är borta mycket från skolan missar barnet 

mycket kunskapsinnehåll som de andra barnen får och det blir alltså en bättre kontinuitet 

nu. En av pedagogerna menade att i och med att de inte har uppnåendemål i förskoleklass 

så stannar de inte upp och väntar in elever som har varit borta på samma sätt som lärarna i 

årskurs 1 måste göra. Nu när förskoleklassen blir obligatorisk kommer barnen 
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förhoppningsvis inte vara lediga lika mycket vilket kanske kan leda till en bättre 

likvärdighet i elevernas kunskap när de börjar årskurs 1.   

 

”Och så tror jag att det blir jättebra när det blir obligatoriskt också.” (Förskolelärare 2).  

 

 

En av pedagogerna ansåg att förskoleklassen har genomgått en kunskapsmässig förändring. 

Pedagogerna arbetar mer medvetet med lärandet idag och att förskoleklassen förstår 

betydelsen av att de lägger viktiga pusselbitar mer idag än förut. Hen säger att läsförståelsen 

även har fått en större betydelse de senaste åren än att bara arbeta med den språkliga 

medvetenheten. Idag kommer många barn till förskoleklass som redan kan läsa och har en 

språklig medvetenhet. Dessa barn måste därför utmanas på ett annat sätt än vad barnen 

behövt förut. Hen menade att arbetet med läsförståelse också kan bero på en förändring från 

hemmets sida, att föräldrar inte läser lika mycket för sina barn längre. Pedagogen sa även 

att det kan bero på att förskolan har börjat mer med ett medvetet arbete med språkutveckling 

än vad de har gjort förut.  

 

”Ja, det börjas tidigare. När de kommer till oss så har de mött andra saker. De har haft ett medvetet 

rimarbete, sammansatta ord.” (Förskolelärare 1).  

 

5.2.1. Analys av plikter  

 
Alla fem pedagoger som deltog i denna studie var överens om att det centrala innehållet till 

förskoleklassen möjliggör arbetet med läs-, skriv-, och språkutveckling för dem själva och 

för andra på olika sätt. De var även överens om att det är bra att verksamheten ska bli 

obligatorisk till hösten 2018. Detta kan även ses som en möjlighet för pedagogerna men har 

alltså valts att kategoriserat hit då det är samtalet om läroplanen. Som tidigare nämnts så 

visades även detta resultat i Alatalos (2017) studie där pedagogerna ansåg att det var 

problematiskt att barnen kunde komma och gå som de ville. Detta påverkar tryggheten i 

gruppen vilket kan ses som en av de viktigaste aspekterna i förskoleklassen.  

 

Dock menade två av deltagarna att läroplanen är tolkningsbar vilket också kan ses som en 

svårighet men valts att kategoriseras till plikt då det är uttalandet om läroplanen. Att 

läroplanen är tolkningsbar menar även Dahlbeck (2014) och Skoog (2012) i sina artiklar. 

Detta blir problematiskt då skolans verksamhet aldrig kommer bli helt likvärdig men att 

läroplanen ändå utger en ram som förskoleklassen inte har haft tidigare.  
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En av pedagogerna uttalade sig även om att förskoleklassen har ändrats de senaste åren och 

en kunskapsmässig medvetenhet har ökat. Detta tolkas som ett uttalande om läroplanen då 

förskoleklassen följer läroplanens utveckling. Läroplanerna förändras hela tiden och har 

förändrats en del i och med 2011 års läroplan (Skolverket, 2011). Där ställs det dels högre 

krav på eleverna i årkurs 3 då det finns uppnående mål som inte funnits tidigare. Högre krav 

på skolan betyder att det ställs även högre krav på förskoleklassen men även förskolan 

(Skoog, 2012).  

 

 

5.3. Förmågor 
 
Nästan alla pedagoger uttalade sig lite olika om hur deras erfarenhet påverkar arbetet. En 

pedagog menade att hens erfarenhet gjorde det lättare för hen att individualisera och 

individanpassa i barnens lek. Pedagogen kunde ”ta tillfället i flykten” och träna olika 

begrepp eller ord med ett barn när hen befinner sig i leken. Men det krävs erfarenhet av 

pedagogen för att detta ska bli lättare. 

”Med några stycken kanske bara, medan de leker. Man får ta tillfället i flykten många gånger. Men det 

bygger på mycket erfarenhet också.” (Förskolelärare 4).  

 

En annan pedagog menade det går lättare att planera på kort tid för att hen har mycket 

erfarenhet.  

”[…] att man tror att man bara ska kunna planera på fredagar. I två timmar och fixa det. Nu har jag så 

mycket erfarenhet och då är det lite lättare tror jag, att göra, att tänka: Jag kan ta det här.” 

(Förskolelärare 2).  

 

En tredje pedagog menade att erfarenheten av att själv vara förälder är positivt då hen tyckte 

att detta ledde till att det var lättare att skapa goda föräldrakontakter. Att anpassa 

arbetsmetodernas menade en  annan pedagog var lättare när hen hade mer erfarenheter.  

 
 

5.3.1. Analys av förmågor 

 
Aspekten erfarenhet placerades i denna kategori då det ses som en förmåga som 

pedagogerna införskaffar över tiden. Aspekten skulle även kunna hamna under rubriken 

förutsättningar då pedagogerna ansåg att detta är något som gör deras arbete lättare men 

placerades ändå förmågor. Linde (2006) menar att man ser till lärarnas repertoarer då man 

tolkar deras handlingar. Där är den ena repertoaren lärarens potentiella repertoar vilket 
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innebär att se till lärarens bakgrund och erfarenheter. ”De sånger som hen kan sjunger hen”.  

Detta handlar då alltså om att läraren väljer metod och arbetssätt utifrån vad hen har för 

tidigare erfarenhet och bakgrund (Linde, 2006 s.50).  

 

 

5.4. Förutsättningar   
 
Under den sista kategorin presenteras pedagogernas uttalanden om olika förutsättning som 

möjliggör eller försvårar för deras arbete.  

 

5.4.1. Förutsättningar som möjliggör för pedagogerna.  

 
Under intervjuerna uttalade sig nästan alla pedagoger om att utbildad personal ökar kvalitén 

på undervisningen i förskoleklassen. Genom kunskapen som de har får de ett gemensamt 

yrkesspråk som kanske inte outbildad personal har. Det är lättare att utbyta tankar och idéer 

när det finns mycket kunskap och kompetens hos personalen. En av pedagogerna uttryckte 

att det är viktigt att personalen går kompetensutvecklingar och fortbildningar för att hålla 

kunskapen vid liv. 

”Ja men här är väl, utbildad personal är väl en sak. Alla har utbildning å alla tycker att det är viktigt. 

Eller tycker att, just det här på arbetsplatsen så finns det så otroligt mycket kompetens samlat så att 

man kan som, just här tycker jag att det är lättarbetat.” (Förskolelärare 3).  

 

Något annat som alla pedagoger ansåg var viktigt är att det finns ett bra samarbeta mellan 

kollegorna. De menade att det är bättre att man är två kollegor som är samspelta än tre 

kollegor som inte är det. När den ena pedagogen håller i lektionen kan den andra sitta med 

barnen, få in ett annat perspektiv och efteråt kan de bolla idéer för hur de ska fortsätta. Det 

är även viktigt att samarbetet mellan de olika verksamheterna förskola, förskoleklass och 

grundskola sker smidigt och bra. En fördel där är om alla verksamheter är nära varandra 

lokalmässigt så att samtalet mellan de olika pedagogerna kan ske smidigt och är 

lättillgängligt.  

 

”Alltså jag är hellre två som är samspelt med det än om jag skulle vara tre och vi har inte samma 

gemensamma språk, och gemensam nämnare, å inte har tänkt till hur vi vill ha det. Så jag tycker att vi 

är viktigast.” (Förskolelärare 1).  
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Vidare menade mer än hälften av pedagogerna att olika typer av material möjliggör arbetet. 

Dessa är bildstöd till eleverna och digitala hjälpmedel som dator samt interaktiv skrivtavla3. 

En av pedagogerna tyckte att läromedlet ”lyckostjärnan4” är en möjlighet då hen sparar tid 

då det finns en färdig lärarhandledning till materialet. 

”Vi jobbar med lyckostjärnan, den här abc-klubben och det. Så att en del använder vi det, och då är 

det relativt lite planerar för där finns det ju lärarinstruktioner och lärarhandledning.”(Förskolelärare 4) 

 
 

5.4.2. Förutsättningar som försvårar för pedagogerna. 

 

Nästan alla pedagoger som deltog i denna studie uttryckte att de ser en svårighet i att 

grundskolelärare och förskolelärare i förskoleklassen kan ha olika avtal. Det blir olika i 

planeringstid och företroendetid med olika avtal då vissa förskolelärare inte har 

förtroendetid och arbetar under ett så kallat semesteravtal. Detta innebär att förskoleläraren 

arbetar 40 timmar i veckan och får 5 veckor semester betalt. En lärare arbetar istället under 

ett ferieavtal vilket innebär att läraren arbetar 45 timmar i veckan och får en del skollov 

betalt. Detta blir en svårighet då personal måste finnas med barnen på fritids men även under 

loven.  

”Det som blir krångligt är ju det vad man har för avtal och så där. Eller att man är ett arbetslag med, 

men en förskolelärare, en fritidspedagog och så en grundskolelärare. Och så grundskoleläraren vart 3e 

eller vart 4e år kommer tillbaka till förskoleklass”. (Lärare 1)  

 

De tyckte även att det finns en oklarhet i hur de olika pedagogerna då ska dela på 

planeringstid, föräldrasamtal och så vidare. Om exempelvis grundskoleläraren ska ta mer 

planeringstid och mer ansvar medan förskoleläraren tar mindre ansvar. Två av dessa 

pedagoger tror att det kommer bli en förändring i och med de nya lärarna som kommer med 

en f-3 utbildning och att de kommer vilja ha en ferietjänst istället för en semestertjänst.  

 

”Lite frustrerande och stressigt för att vi har ju inte ett läraravtal och vi ska planera väldigt mycket 

strukturerade uppdrag för barnen” (Förskolelärare 4).  

 

                                                      
3 Interaktiv skrivtavla är ett undervisningsverktyg som används i skolan. Det är en skrivtavla som består av 
en projektor och som är kopplad till  flera högtalare och till en dator. Projektorn projicerar datorn skärm till 
skrivtavlan och allt som syns på tavlan syns på datorn. ( Interaktivskrivtavla.se) 
 
4 Lyckostjärnan är det första steget som tillhör svenskläromedlet ”ABC-klubben”. Till detta ingår en 
läsebok, arbetsbok, lärarhandledning samt läxbok. Läromedlet arbetar bland annat med olika 
läsförståelsestrategier (Wänblad, 2011).  
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Mer planeringstid var något annat som nästan alla pedagoger tyckte ska finnas för att de 

ska hinna arbeta med de nya styrdokumenten. Genom styrdokumenten ställs det högre krav 

på pedagogerna och detta ses alltså som en svårighet då de tyckte att de har för lite 

planeringstid just nu. En av pedagogerna menade att om förskoleklassen nu ska bli 

obligatorisk så behöver de mer förutsättningar för att kunna arbeta målstyrt genom att de får 

mer planeringstid.  

 

”Jobbar man målstyrt så gör man inte det på en kafferast”. (Förskolelärare 1 

 

En av pedagogerna menade att rektorerna måste se till att personalen får tillfälle till att 

planera flera gånger i veckan och inte endast vid exempelvis fredag förmiddag, för de hinner 

då inte fördjupa sig i sina ämnen. I planeringstiden ryms det även in reflektion vilket många 

av pedagogerna tyckte att de inte hinner med.  

  

”Om man skulle reflektera över varje barn, 15 minuter i veckan, och du kanske har 10 ansvarsbarn, så 

är det 2.5tim i veckan.” (Förskolelärare 4).  

 

 

Att befinna sig i olika verksamheter (förskoleklass samt fritids) uttryckte dessutom nästan 

alla pedagogers sig om. Två av dessa pedagoger anser att det är jobbigt och slitigt att arbeta 

i flera verksamheter. Det är på ett sätt bra och ändå roligt och de får lära känna barnen 

mycket djupare och får med helhetsaspekten mer men de menar att det ändå är slitigt att 

hinna med allt.  

”Förskolan har vi ju där å, skolan har vi där å, fritidshemmet har vi där. Men förskoleklassen då? Den 

är ju som överallt.  Vi med vårat dubbla, trippla, multipla uppdrag.” (Förskolelärare 4). 

 

En annan pedagog tyckte tvärtemot de föregående två och menade att det bara är fördel att 

befinna sig på fritids också. Hen uttryckte att det är bra då förskoleklassen ska fungera som 

en brygga mellan förskolan och grundskolan. 

 

”Jag ser ju fördelen med att vi är på fritids också, och att vi är med på loven. Det är en klar fördel, just 

för det här att det ska vara en brygga.” (Förskolelärare 2).  

 

 

Alla pedagoger uttryckte också olika åsikter om skolans styrning vilket ses som något som 

försvårar arbetet för pedagogerna. Tre pedagoger menade att rektorerna ofta lägger från sig 

ansvaret när det gäller förskoleklassen och väljer att fokusera på fel saker som exempelvis 

att alla elever får skollunch, skolskjutsar och att de måste anteckna barnens närvaro. Sådant 
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menar pedagogerna att barnen redan har och de redan antecknar deras närvaro. De vill hellre 

fokusera på att det ska bli en bättre undervisningskvalitet i förskoleklassen. 

”Men, våra rektorer tittar ju inte så mycket på det här innehållet. Jo, de tittar på det och tycker väl att 

det som ganska bra, vi gör ju allt det där. När dem tittar på likvärdighet, då tänker jag likvärdighet i 

vad våra elever får möta. Medan de tittar på likvärdighet i skolan, som att alla har rätt till skollunch, att 

alla har rätt till skolskjuts.” (Förskolelärare 1).  

 

Vidare berättade pedagogerna att rektorerna ofta glömmer bort förskoleklassen vid 

uppstartsdagar av fortbildningar. Att förskoleklasslärarna ofta får ”halta med”. Detta beror 

på att förskoleklassen inte ingår i grundskolan och att det måste finnas någon kvar på skolan 

som tar hand om barnen. En pedagog menade att rektorerna på hens skola har lagt för 

mycket tid på omorganiseringar medan vikten hellre skulle ha varit på att få mer kunskap 

om förskoleklassens uppdrag.  

”Det glöms ju jätte ofta bort. Låt säga att grundskolan, nu ska grundskolan gå på fortbildning, jaha 

okej, är fritids och förskoleklass, ingår de också i grundskolan? Men vi kan inte fara, för vem är då 

med barnen? Och ja, det hade dom glömt.” (Förskolelärare 2).  
 

”Ja, å liksom till fortbildning å, vi är ju med på vissa sådana här uppstartsdagar men vi får alltid som 

halta med litegrann”. (Lärare 1).  

 

 

En ytterligare svårighet som några av pedagoger uttalade sig om var Bornholmsmodellen. 

De menade att metoden inte utmanar de barn som redan kan läsa samt att metoden känns 

tråkig och är svår att fånga barnens intresse med. En av pedagogerna menade att detta inte 

är något som har lyfts när hen gick lärarutbildningen och att den var då mer riktad till de 

barn som hade språkstörningar.  

 ”Ja sen har vi ju på den här skolan, att det är ju mycket Bornholm. Som jag egentligen tycker är ganska 

tråkigt. Och det vet jag att jag när jag gjorde min lärarutbildning då var det ju, vi fick ju som nosa på 

många olika sätt. Och jag menar, Bornholm var ju då ingenting dom lyfte utan kanske mer lite om du 

har en språkstörning.” (Lärare 1). 

 

Medan en annan pedagog såg Bornholmsmodellen som en möjlighet då det är lätt att se var 

barnen har fastnat med hjälp av denna metod.  

”Och att se, vad är det som flest behöver utvecklas just nu? Och då tycker jag att Bornholm är ganska 

bra stegringen där att man ser, vad de behöver. Jobba på, det är som det jag tycker de behöver jobba 

på allihopa” (Förskolelärare 2). 

 

Slutligen menade många av pedagogerna att framtiden är oklar för förskoleklassens 

verksamhet. De menade att detta handlar om att regeringen/skolverket endast har sagt att 

förskoleklassen ska bli obligatorisk men inte vad det ska innebära. Två av dessa pedagoger 

är rädda för att det inte kommer ske någon större förändring, som de egentligen hoppas på. 
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De tyckte att rektorerna behöver mer kunskap kring förändringarna för att det ske någon 

utveckling i förskoleklassens verksamhet.  

”Och det är likadant nu, om man är ute på sådana här forum å diskuterar. Ja men vad innebär det här? 

Ja nä. Dom har ju varit ganska, vag, kan jag tycka nu. Regeringen eller skolverket. De har ju bara sagt 

att det ska bli obligatoriskt sen har de som liksom lämnat det. Det är mycket som hänger i luften.” 

(Lärare 1).  

 

 

5.4.3. Analys av förutsättningar  

 
Pedagogerna menade att samarbete mellan kollegor, utbildad personal samt att viss typ av 

läromedel/material möjliggör deras arbete.  Samarbete mellan olika verksamheter är också 

något som önskades av två pedagoger som tidigare nämndes under faktorn vilja/ önskning. 

Karlsson (et al., 2006) skriver även om detta i sin studie och menar att detta är en viktig 

aspekt för att förskoleklassen ska fungera bra då verksamheten just befinner sig mittemellan 

förskolan och skolans värld. 

 

Något som också är intressant att analysera är det faktum att pedagogerna nämnde mycket 

fler faktorer som försvårar deras arbete. Nästan alla pedagoger var överens om att olika 

avtal, för lite planeringstid samt att befinna sig i olika verksamheter är något som försämrar 

deras arbete. En pedagog menade tvärtemot när det gäller att befinna sig olika verksamheter 

och går därmed mer i hand med vad som står läroplanerna. I läroplanens tredje del står det 

bland annat att förskoleklassen ska ha en helhetssyn på eleverna och att syftet med 

förskoleklassen är även att i undervisningen stimulera elevernas allsidiga utveckling och 

lärande (Skolverket, 2016).  

 

Men varför är då detta något som ifrågasätts av flera pedagoger? Jo, därför att de känner 

att de inte hinner med sitt kunskapsmässiga uppdrag och att det ställs högre krav på dem 

nu än vad det har gjorts förut. Sedan kvarstår det faktum att de ska befinna sig i många 

olika verksamheter som leder till att det fortfarande skapas en förvirring kring vad 

förskoleklassen faktiskt ska göra. Att befinna sig på fritids innebär mindre planeringstid 

och då minskar kvalitén på undervisningen samtidigt som det är bra att befinna sig på fritids 

då detta skapar en större helhetssyn på barnet. Faktumet att skolans styrning påverkar 

pedagogernas arbete kanske inte är något helt nytt men att förskoleklassen ofta glöms bort 

är ett ytterligare bevis på att verksamheten befinner i olika världar där den då glöms bort 

av exempelvis rektorer. Detta går i likhet med studien som Alatalo (2017) genomförde och 
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som diskuterar om förskoleklassen antingen är ett ”väntrum” eller en plats för lärande och 

detta är något som fortfarande inte går att besvara. 

 

 Det är även fler frågetecken som lyfts i denna studie av pedagogerna där framtiden inom 

förskoleklassen är oklar då varken kommunerna eller skolverket går ut med varför 

verksamheten nu ska bli obligatorisk och om detta kommer medföra någon skillnad eller 

ej.  

 

5.5. Sammanfattning av intervjuanalys  

 
Det är flera faktorer som mer eller mindre påverkar och formar förskolklasslärarnas arbete 

med läs-, skriv-, och språkutveckling. Via von Wrights (1983) handlingsteori var det möjligt 

att beskriva och tolka lärarnas utsagor från intervjuerna. Det fanns en vilja att arbeta med 

ett visst innehåll eller metoder vilka var ASL-metoden, högläsning, leken, tematiskt arbete 

samt att individanpassa metoderna. Samtidigt som det å ena sidan blev tydligt hur lärarna 

hade en vilja att använda olika metoder kunde dessa metoder uppfattas som en plikt då 

många av dessa kunde kopplas till läroplanen. 

 

En annan plikt som tydligt framkom men som inte uppfattade som vilja var 

Bornholmsmodellen. Plikten var även läroplanen då denna är något som alla pedagoger 

måste följa.  Pedagogernas åsikter om implementeringen av det centrala innehållet var att 

förskoleklassens verksamhet har fått tydligare riktlinje för pedagogerna men även för andra 

runt omkring.  

 

De förmågor som påverkade arbetet enligt pedagogerna var deras egen erfarenhet som 

gjorde att det blev lättare att planera på kort tid samt att individanpassa metoderna. Till sist 

menade pedagogerna att det som möjliggör för dem är utbildad personal, bra samarbete 

samt olika läromedel/läromaterial. De faktorer som försvårar deras arbete var att 

pedagogerna har olika avtal i verksamheten, att förskoleklassen befinner sig i olika 

verksamheter, för lite planeringstid, Bornholmsmodellen samt skolans styrning.  
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6. Resultat  
 

Under detta kapitel redogörs svar på studiens frågeställningar och beskrivs i likhet med 

intervjuanalysen via von Wrights (1983) handlingsteori. Med hjälp av handlingsteorin kan 

studiens frågeställningar besvaras på ett djupgående sätt.  

 

 

1. Hur beskriver verksamma pedagoger arbetet med läs-, skriv-, och språkutveckling?  

 

Under faktorn vilja/önskningar från von Wright (1983) handlingsteori kategoriserades 

pedagogernas uttalanden kring vilka metoder som de arbetade med. Alla dessa metoder 

kunde även kopplas till faktorn plikt då de tas upp i läroplanen. ASL-metoden samt 

högläsning arbetade nästan alla pedagoger med och ansågs vara en viktig del av arbetet med 

läs, skriv-, och språkutveckling. Även tematiskt arbete var det många som nämnde och 

tyckte var ett bra sätt för att få in en helhet med många olika ämnen. Endast två av 

pedagogerna nämnde vikten av att barn lär sig genom leken i förskoleklass. Något som alla 

pedagoger nämnde var däremot att de arbetar med Bornholmsmodellen, dock inte utifrån en 

egen vilja. Detta är något som kommunerna har bestämt och kategoriserades då under 

faktorn plikt. Alla pedagoger nämnde också en vilja till att individanpassa deras metoder 

för att dels fånga barnens intresse men även deras behov. Genom individanpassade metoder 

använde de flera olika typer av material, bland annat Bornholmsmodellen men även utdrag 

från lyckostjärnan.   

 

2. Hur tolkar verksamma pedagoger det centrala innehållet ”språk och 

kommunikation” för förskoleklass? 

 

Det centrala innehållet var något som alla pedagoger i denna studie såg som något positivt 

och de tyckte att det var bra att detta implementerades. Pedagogerna menade att de kände 

igen det senaste sedan tidigare och att de hade arbetat med dessa saker redan innan 

implementeringen. De ansåg även att i och med att det centrala innehållet implementerades 

tydliggjordes förskoleklassen och de fick en riktning mot var de ska arbeta och vad de ska 

arbeta med även om de arbetade med liknande saker innan. Punkten ”säker och ansvarsfull 

kommunikation” var något som de flesta pedagoger tänkte till extra kring samt hur de skulle 

arbeta med detta i en 6-årings värld. Dock tyckte två av dessa pedagoger att läroplanen 

överlag var tolkningsbar och detta medför att förskoleklassen inte blir likvärdig. 
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3. Vilka faktorer påverkar verksamma pedagogers arbete med läs-, skriv-, och 

språkutveckling?  

 

För att besvara denna fråga måste svaret kopplas till de alla faktorerna i von Wright (1983) 

handlingsteori då dessa på olika sätt påverkar pedagogernas arbete med läs-, skriv och 

språkutveckling. Pedagogerna hade en egen vilja till vissa arbetsmetoder och innehåll vilka 

var ASL-metoden, högläsning, tematiskt arbete men även att individanpassa metoderna 

genom att blanda lite olika material och arbetssätt. Dock kunde även dessa faktorer kopplas 

till läroplanen vilket betyder att plikten styr pedagogens val av innehåll. I läroplanen står 

det bland annat att lärarna ska arbeta med både skrivning och läsning vilket kopplades till 

pedagogernas uttalanden om arbetet med högläsning samt ASL-metoden.  

 

Bornholmsmodellen var också något som styrdes av plikten då kommunerna hade valt att 

pedagogerna skulle arbeta med detta. Men Bornholmsmodellen visade sig inte bara vara en 

plikt och skyldighet för pedagogerna att följa utan även en förutsättning som försvårade 

eller möjliggjorde deras arbete med läs-, skriv-, och språkutveckling. Andra förutsättningar 

som möjliggjorde pedagogernas arbete var olika material och läromedel men även 

samarbete mellan kollegor samt utbildad personal. Det var dock fler faktorer som 

pedagogerna uttalade sig om som försvårade deras arbete med läs-, skriv och 

språkutveckling. För lite planering var en av dessa faktorer som många pedagoger ansåg 

påverka detta. Att befinna sig på fritids och i förskoleklass var också något som pedagogerna 

ansåg påverkade då en del tyckte det var negativt men någon annan såg de som positivt. 

Något som alla pedagoger var överens om var att skolans styrning påverkar deras arbete på 

olika sätt.  
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7. Diskussion  

 
För att besvara studiens syfte vilket är att öka kunskapen om vad som formar pedagogers 

arbete med läs-, skriv-, och språkutveckling efter implementeringen av det centrala 

innehållet måste studiens metod och resultat diskuteras. Kapitlet inleds med en 

metoddiskussion där för och nackdelar vägs mot varandra men även reliabilitet samt 

validitet då dessa är viktiga aspekter att inkludera. Sedan diskuteras några viktiga delar från 

resultatet vilka är 1. Bornholmsmodellen, 2. Kunskapsmässig attityd hos deltagarna samt 3. 

Implementeringen av det centrala innehållet. Avslutningsvis diskuteras vilken vidare 

forskning som skulle kunna genomföras och vara relevant för denna studie. 

 

7.1. Metoddiskussion  

Under detta avsnitt diskuteras urvalet, datainsamlingsmetoden samt reliabilitet och validitet 

för studien. 

 

7.1.1. Urval 

Urvalet för denna studie var ett strategiskt urval och denna typ av urval kan aldrig på något 

sätt bli representativt. Kvalitativa studier syftar dock inte till att bli statistiskt representativt 

och därför är det inte någon mening att sträva efter att bli detta heller (Trost, 1997). 

Deltagarna som ställde upp i denna studie var personer som det fanns en tidigare etablerad 

kontakt med och personer som svarade på mejlförfrågningarna. Flera skolor mejlades men 

det var endast ett fåtal som svarade. Då resultatet för studien visade att deltagarna hade en 

positiv syn på implementeringen av det centrala innehållet så är detta är något som är värt 

att diskutera i relation till urvalet. Orsaken till resultatet kan bero på att deltagarna för 

studien var intresserade och engagerade i ämnet och därför är urvalet inte representativt. Ett 

slumpmässigt urval hade kunnat ge ett mer nyanserat och pålitligt resultat. Men detta är inte 

något som går att svara på, ett slumpmässigt urval hade likaväl kunnat ge samma resultat. 

 

7.1.2.  Datainsamlingsmetod 

Metoden för denna studie var intervjuer då syftet var att ta reda på vad pedagogerna hade 

för åsikter om vad som formar deras arbete med läs-, skriv-, och språkutveckling. För att få 

ett mer vidgat och rikare resultat hade flera metoder varit fördelaktigt. Fler metoder hade 

även lett till att undersökningen ses från flera olika perspektiv och resultatet hade blivit mer 

nyanserat (Stukát, 2011). Observationer hade alltså varit bra för denna studie då dessa hade 

kunnat jämföras med vad deltagarna i studien berättade. Dock hade detta krävt att varje 
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deltagare observerades under en längre tid för att se vilka arbetsmetoder och innehåll som 

de arbetade med. Nu visar resultatet för studien vad pedagogerna säger att de arbetar med 

vilket egentligen inte behöver överensstämma med verkligheten.  

 

Något annat som är relevant att diskutera är att resultatet för studien tolkades när det gällde 

kategorisering av deltagarnas åsikter, tankar och känslor och kategorisering av detta 

kommer alltid på något sätt bli subjektiva (Gillham, 2008). För att transkriberingen skulle 

närma sig att bli objektiva måste kriterierna för kategoriseringen vara noggrant utformade 

men själva tolkningsprocessen kommer alltid bli subjektiv. Det viktiga för denna studie var 

då att det fanns en medvetenhet om detta och skriva fram tydliga kriterier för 

kategoriseringen. Trots att detta togs fram var det svårt att väva in olika uttalanden under 

olika kategorier. Vissa uttalanden var lättare att föra in under en kategori medan vissa 

lämnade mer utrymme för tolkning. Exempel på detta var uttalanden om arbetet med läs-, 

skriv-, och språkinlärning där varför val av metoder/innehåll inte framkom exakt utan 

lämnade utrymme för spekulationer. För att få svar på denna fråga hade intervjuguiden 

behövt en uppföljningsfråga i form av varför deltagarna arbetar med just den metoden eller 

innehåll som de beskrev.  

 

7.1.3.  Reliabilitet och validitet  

 
Reliabilitet och validitet kan inte definieras likadant i kvalitativa studier som i kvantitativa 

studier (Dalen, 2007). Reliabilitet i kvantitativa studier innebär att metoderna för 

insamlingen samt analys av data ska kunna kontrolleras av andra forskare. Detta är ett svårt 

krav att ställa på en kvalitativ studie som denna då fokus ligger på samspelet mellan 

deltagaren och mig som forskare. Både individen samt omständigheterna förändras från 

person till person vilket leder till att det uppkommer vissa svårigheter med att kunna 

eftergranska resultatet. För att reliabiliteten skulle bli trovärdig i denna studie låg vikten på 

att vara ytterst korrekt i de olika leden i forskningsprocessen för att studien skulle bli 

upprepbar. 

 

Medan validitet för denna kvalitativa studie påverkades av hur bra intervjufrågorna var och 

hur intervjutillfället genomfördes i relation till vad studien avsåg att få fram för resultat 

(Stukát, 2011). Något som kan tas i beaktning till detta är att det inte går mäta hur ärliga 

deltagarna var under intervjun. Detta kunde vara medvetet eller omedvetet hos deltagarna, 

kanske var det så att deltagarna  inte ville erkänna sina brister eller gav de svar de trodde att 
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jag ville höra. För att undvika detta försökte jag skapa en förtroendefull relation till 

deltagaren.   

Sammanfattningsvis visar metoddiskussionen att studien delvis är reliabel då metoden har 

beskrivits utförligt men att en kvalitativ intervju aldrig är helt upprepbar. Studien är även 

delvis valid då intervjufrågorna fick svar till frågeställningarna. 

 

 

7.2. Resultatdiskussion  

Här nedan kommer tre valda delar från resultatet att diskuteras och sättas i perspektiv. Detta 

görs för att granska och hitta förklaringar till resultatet och för att få fram det viktigaste från 

studien.  

 

7.2.1. Bornholmsmodellen  

 
Resultatet för studien visar att det många faktorer som påverkar och styr pedagogernas 

arbete med läs-, skriv och språkutveckling. En av dessa var Bornholmsmodellen vilket är 

något som måste diskuteras vidare. Denna arbetsmetod blev en plikt för alla pedagoger i 

studien då det var kommunerna som hade bestämt att de skulle arbeta med detta. Men den 

sågs även som en möjlighet eller svårighet för olika pedagoger beroende på hur de arbetade 

med metoden. Linde (2006) skriver att en handling oftast inte går att kategorisera in under 

en faktor i von Wrights teori utan det handlar om ifrån vilket perspektiv handlingen ses. 

Bornholmsmodellen är en plikt från kommunens håll och samtidigt en möjlighet eller 

svårighet från pedagogernas perspektiv.   

 

Linde (et. al., 1999) menar att det inte går att bortse från variationer mellan skolor som 

befinner sig inom samma ramverk. Det kan handla om vägar till att utforma undervisningen 

till planering eller skillnader i lärar- och skolkulturer. Dessa faktorer är dock viktiga bland 

aktörerna på skolan men även för forskning som analyseras. Att uppmärksamma dessa 

variationer kan upplevas som orättvist men är av betydelse för förstå och förklara dessa 

olikheter som ändå går under samma ramar. Några av pedagogerna i denna studie ansåg att 

Bornholmsmodellen delvis var utmanande att arbeta med då den inte stöttar de elever som 

redan kan exempelvis läsa. En av dessa pedagoger tyckte att metoden var lite förlegad och 

funderade kring om det fanns några andra nyare och bättre metoder som de borde arbeta 

efter. Medan någon annan såg den som en möjlighet till att stötta de elever som inte kommit 
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så långt och även endast använde materialet till de elever som inte kunde läsa. De elever 

som kunde läsa utmanade dessa pedagoger med annat material.  

 

Frågan som då kan ställas är: Varför beslutar kommunerna att förskoleklassen ska utgå ifrån 

Bornholmsmodellen om den inte är tillräckligt utmanande för alla elever? Ska den kanske 

bara användas till elever som behöver fonologisk stöttning, men kanske inte till alla barn? 

Detta går i likhet med skolinspektionen (2015) kvalitetsgranskning som visade att många 

lärare i förskoleklassen inte individanpassade under arbetspassen. Barnen som redan kunde 

läsa fick arbeta med samma grundläggande alfabetsuppgifter som de barn som inte kunde 

alfabetet eller läsa. Dessa barn genomförde istället uppgifterna snabbt och fick sedan välja 

vad de ville göra vilket ofta blev fri lek. Då skolans styrdokument visar vikten på att 

individanpassa utifrån varje enskilt elevs behov kan Bornholmsmodellen ifrågasättas då den 

inte uppfyller dessa krav. 

 

Forskning visar även att fonologisk träning fungerar bäst hos yngre barn men också hos 

barn som riskerar att få svårigheter med läsinlärning (Taube et al., 2015). Det gynnar alltså 

yngre barn som inte kan läsa, men frågan kvarstår om den gynnar barn som redan kan läsa? 

Och är det så att barn idag lär sig att läsa mycket snabbare än för 10 år sedan? Detta är inte 

något som denna studie kan svara på utan är något som skulle behöva forskas vidare på. En 

pedagog i denna studie menade att barnen kan läsa mycket snabbare idag, men detta är inte 

ett tillräckligt underlag för att säga om detta är sant eller inte.  

 

Sammanfattningsvis har Bornholmsmodellen kanske inte kritiserats och granskats vilket är 

något som bör genomföras då den visar på svårigheter till individanpassning och är inte är 

tillräckligt utmanade för barn som redan kan läsa.  

 

7.2.2. Kunskapsmässig attityd hos deltagarna.  

 

Resultatet i denna studie visade även att alla pedagoger med olika utbildningsbakgrund hade 

samma positivitet till implementeringen av det centrala innehållet. Detta kunde bero på 

urvalet för denna studie, vilket diskuterades tidigare i metoddiskussionen, men det som 

måste diskuteras här är att det ändå fanns en viss olikhet i pedagogernas kunskapsmässiga 

attityder. En del av pedagogerna i denna studie var rädda att förskoleklassen skulle bli för 

mycket skola medan några andra hade motsatta åsikter till detta. De tyckte att det inte gjorde 

något alls om det blev mer skola av förskoleklassen. De menade även att kunskap är roligt 
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och viktigt och att skolan inte behöver vara tråkig. Linde (et al., 1999) skriver att för att 

förstå en kunskapsmässig attityd hos en aktör kan det  ses till de interna determinanterna 

vilja samt plikt. Där kan lusten vara en faktor och en annan kan vara vilka rollförväntningar 

som vilar på aktörens axlar. En kombination av dessa determinanter kan ofta förklara det 

mänskliga handlandet i de sociala och historiska sammanhang som handlingen uppstår i. 

 

Pedagogernas olika attityder till detta kan alltså bero på deras eget intresse, där vissa lärare 

ansåg att verksamheten inte skulle bli för mycket skola medan vissa tyckte att det inte gjorde 

något om det skulle blir mer skola av verksamheten. Det kan även kopplas till plikten från 

läroplanen där det står att både lek och lärande ska kombineras till en helhet. Dock blir detta 

problematiskt när pedagogerna värdesätter olika delar fortfarande. Ska lärandet ske via fri 

lek eller ska styrda aktiviteter med en lekfullhet styra arbetet i förskoleklassen?  

 

Detta går att diskuteras med den tidigare forskning som finns där Skoog (2012) samt Persson 

och Wiklund (2007) menar att förskoleklassen har blivit mer vuxenstyrd och ”skolifierad”. 

Verksamheten har skapat en mer ämnesinriktad kunskapssyn där lektioner och raster är mer 

påtagliga. Verksamheten får också ofta trängas in i mindre lokaler där det finns mindre 

utrymme för lek och rörelse. Persson och Wiklund (2007) samt Skolinspektionen (2015) 

menar vidare  att det stora språnget inte sker mellan förskolan och årskurs 1 utan mellan 

förskolan och förskoleklass idag då det ses mer som att början skolan redan i förskoleklass. 

Tanken var dock annorlunda från början menar Persson och Wiklund (2007). 

Förskoleklassen skulle ses som en övergång mellan förskolan och skolan där förskolans 

pedagogik skulle integreras i skolans. Förskolans pedagogik handlar om att ha en helhetssyn 

på barnet där lärandet inte skiljs från leken utan lärandet sker i en aktiv process. Persson 

och Wiklund menar vidare att det finns risker med att ha detta synsätt vilket handlar om att 

tillfällen för lärande försvinner och förbises. I kontrast till detta står strukturerande 

läromiljöer vilket inte heller främjar barnens utveckling. Barnens förmåga att använda sina 

egna strategier begränsas om verksamheten blir alltför styrande.  

 

Sammanfattningsvis hade pedagogerna i denna studie olika syn på lärandet i förskoleklassen 

där vissa ansåg att det inte fick bli för mycket skola av verksamheten medan några andra 

ansåg tvärtemot detta. Enligt Skoog (2012), Persson och Wiklund (2007) samt 

Skolinspektionen (2015) har förskoleklassen blivit mer kunskapsinriktad. Om lärandet ska 

ske via fri lek eller om lärandet ska ske i styrda aktiviteter med lek i sig går inte att uttala 

sig om då dessa är kontraster till varandra. Detta går även i likhet med Alatalos (2017) 
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resultat där det diskuterades om förskoleklassen är ett ”väntrum” till att börja årskurs 1 eller 

om verksamheten är det första steget mot skolans kunskapsbaserade synsätt.  

 

Slutsatsen som går att dra från detta är att läroplanen är tolkningsbar gällande lekens och 

kunskapens betydelse vilket i sin tur leder till att förskoleklasslärare tolkar innehållet på 

olika sätt där deras eget intresse får avgöra hur arbetet går till. Detta kan leda till en icke 

likvärdighet i verksamheten men det behövs en större studie för att kunna dra denna slutsats. 

 

7.2.3. Implementeringen av det centrala innehållet.  

 

Det är viktigt att alla skolor arbetar mot samma gemensamma mål och det är först då som 

skolorna kan bli likvärdiga (Palmblad och Ericsson, 2001; Skolinspektionen, 2015). Det är 

då relevant för denna studie att diskutera om förskoleklassen har genomgått någon 

förändring i arbetet med läs-, skriv-, och språkutveckling nu när det  centrala innehållet har 

implementerats. Resultatet för studien visar att alla pedagoger tyckte att det centrala 

innehållet förtydligar för vad de ska arbeta med men att detta var något som de redan 

arbetade med innan implementeringen. Tillägget i läroplanen blev alltså som en bekräftelse 

på att de hade arbetat med rätt innehåll. 

 

Dock menade några pedagoger i denna studie att läroplanen fortfarande är för tolkningsbar. 

Detta går i likhet med det som Skoog (2012) samt Dalhbeck (2014) diskuterar i sina artiklar. 

Även Linde (2006) skriver att läraren som individ har mer eller mindre en frihet att tolka 

innehållet i läroplanerna. Detta leder alltså till att förskoleklassens verksamhet inte kommer 

kunna bli helt likvärdig.  

 

Trots att läroplanen är tolkningsbar så utger den en ram som pedagogerna kan förhålla sig 

till, vilket de inte har haft tidigare. Skolinspektionens (2015) granskning visade att lärarna 

utgick mer från sin egen erfarenhet och skolans egna mål istället för läroplanen. 

Förskoleklassen var otydlig när det inte fanns några tydliga styrdokument att följa vilket 

ledde till bristning i skolans styrning. År 2018 har pedagogerna ett tydligare styrdokument 

att följa, men betyder detta att verksamheten har uppnått en större likvärdighet?  

 

Skolinspektionens (2015) kvalitetsgranskningen går i likhet med denna studies resultat på 

många sätt och visar därför att det inte har skett någon stor förändring sedan 

implementeringen. Enligt denna studie är läroplanen fortfarande tolkningsbar, pedagogerna 
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ansåg att de har för lite planeringstid och reflektionstid men även att skolornas styrning 

fortfarande påverkar på ett negativt sätt då verksamheten ofta hamnar i kläm eller glöms 

bort. Även det faktum att samarbetet inte alltid fungerar mellan de olika verksamheterna, 

vilket Skolinspektionen (2015) också lyfter. Det är alltså många faktorer utöver själva 

läroplanen som påverkar om förskoleklassen ska på något sätt uppnå en likvärdighet i 

arbetet med läs-, skriv och språkutveckling.  

 

Intentionen med implementeringen av det centrala innehållet var att förtydliga 

förskoleklassens syfte samt innehåll men även för att skapa en större likvärdighet 

(Skolinspektionen, 2015). Enligt denna studie har tydligheten för verksamheten uppnåtts, 

men för att kunna dra någon slutsats kring likvärdigheten i arbetet med läs-, skriv-, och 

språkutveckling krävs en större studie med ett större och slumpmässigt urval. En ny 

kvalitetsgranskning av Skolinspektionen skulle behöva genomföras för att kunna säga om 

förskoleklassen på något större plan har förändrats angående detta. 

 

7.3. Slutsatser  
 
De slutsatser som kan dras från studiens resultat och diskussion är att implementeringen av 

det centrala innehållet tydliggjorde vilket innehåll pedagogerna skulle arbete med när det 

gällde läs-, skriv-, och språkutveckling i förskoleklassen. Dock är det flera faktorer som 

formar detta arbete som exempelvis att läroplanen fortfarande är tolkningsbar samt 

pedagogernas åsikter om kunskap, arbetsmetoder och innehåll har en avgörande roll för om 

verksamheten ska bli likvärdig.  

 

7.4. Vidare forskning  
 
Studiens resultat samt diskussion visar att Bornholmsmodellen är något som borde forskas 

vidare kring. Detta borde genomföras för att undersöka om förskoleklasspedagoger anser 

att metoden är utmanande för individualisering. Detta leder till frågor inom ämnet 

läsutveckling för yngre barn där forskning borde bedrivas för att undersöka om barn lär sig 

att läsa tidigare idag och vad detta i sådana fall kan bero på. Mer empiriskt material borde 

införskaffas för att få ett mer nyanserat resultat än vad denna studie har lyckades få fram. 

 

Skolinspektionen borde dessutom genomföra en ny kvalitetsgranskning för att se om 

förskoleklassen har blivit mer likvärdig i arbetet med läs-, skriv- och språkutveckling idag 

när verksamheten har ett centralt innehåll. 
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8. Bilagor  
 

 

Bilaga 1    

Samtyckesblankett.  

 
 

                                                                                                                                               Umeå 2018-01-30 

  

Hej ! 

Jag är student på Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Inom ramen för vårt 

sista år på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Min studie kommer handla om 

vad som formar förskoleklasslärares arbete med läs-, skriv-, och språkutveckling.  

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja intervjua dig som lärare i 

förskoleklassen. Under denna intervju kommer jag att spela in samtalet med min 

mobiltelefon.  

 

Nu undrar jag om du  vill delta i studien och om du i så fall samtycker till det. All 

medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Alla svar och 

resultat kommer att behandlas så att ingen obehörig får tillgång till dem. All data som 

samlas in kommer att kodas. Det betyder att ditt namn och andra personuppgifter inte 

kommer att finnas på några dokument.  

 

Om du samtycker till att  delta i projektet, fyll i den bifogade blanketten.  

 

 

 

Vänliga hälsningar Isabelle Lindén 

 

Kontaktuppgifter  
 

 

 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen om Isabelles examensarbete samt fått möjlighet att ställa frågor och få 

svar om projektet.  

 

JA, jag samtycker till att (deltagares namn) …………………………………………………… 

deltar i projektet 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Ort och Datum  

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Namnunderskrift 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande  
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Bilaga 2  

Intervjuguide. 

 
Inledningsfas: 

 

- Syfte med studien samt inledning:  

Jag är lärarstudent på Umeå universitet och går sista terminen på f-3 lärarprogrammet. Det 

är så att jag vill lära mig mer om vad som formar lärares arbete med språk i förskoleklass 

och det är det min studie kommer att handla om. Jag är tacksam för att du tar dig tid till 

denna stund med mig och att du vill dela med dig av din kunskap och erfarenhet.  

 

- Samtyckesdokument. 

Du får när du vill avbryta intervjun, om du vill, och det är viktigt att du vet att ditt namn 

inte kommer att finnas med på något dokument, det som kommer att nämnas är vilken 

utbildning du har (förskolelärare/grundskolelärare) Är det ok att jag spelar in intervjun på 

min mobil så att jag kommer ihåg vad vi pratat om? Examensarbetet kommer att publiceras 

i DiVa-portal (digitala vetenskapliga arkivet), så jag kan skicka en länk till dig om du vill 

när det arbetet är färdigt. 

 

- Förklara upplägget med intervjun: 

 Jag kommer att ha några grundfrågor som jag ställer till alla deltagare men utifrån vad ni 

svarar så kanske uppföljande frågor är lite olika. Jag kommer sammanfatta svaren ibland 

för att jag ska se att jag uppfattar dina svar rätt och då får du avbryta eller tillägga om det är 

något som du känner fattas. 

 

Inledande frågor: 

Berätta, hur länge har du varit lärare och varför blev du lärare? Hur upplever du ditt yrke 

idag?  

Hur länge har du arbetat i förskoleklass? 

 

Läs-, skriv- och språkutveckling 

 Berätta vad du tänker på när du hör ’läs-,skriv- och språkutveckling’. 

 

Lärares arbete med läs-, skriv- och språkutveckling 
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Berätta hur arbetet med läs-, skriv-, och språkutveckling kan ta sig i uttryck i ditt klassrum.  

Kan du ge exempel ? Hur lär barnen på det sättet?  

Hur gör du när du planerar? Vilka aspekter väger du/ni in när ni planerar? Vad utgår ni från 

när ni väljer innehållet för språk?    

Vilken aspekt är viktigast? Vilken del är viktigast?  

Vilket innehåll arbetar ni med?  

Vilka arbetsformer? 

Vilka resurser använder ni i svenska? (lärobok.. ?).  

På vilket sätt kan barnen vara delaktig i planering av undervisning? Ge exempel? 

I de bästa av världar, hur ser den optimala språkutvecklande läromiljön ut?  

 

 

Förändringsaspekt sedan implementeringen av centralt innehåll och syfte till 

förskoleklassen 

 

Har ditt arbete med elevers läs-, skriv-, och språkutveckling förändrats sedan den nya 

reviderade läroplanen trädde i kraft? Och  i så fall hur.  

Vad arbetade ni med tidigare/Vad utgick ni från?  

 

Upplever du att det har blivit lättare eller svårare att arbeta med elevers läs-, skriv 

utveckling?  

 

Vilka delar av det centrala innehållet för språk har ni arbetat med fram till nu? (visa centrala 

innehållet). Kan du ge exempel på hur ni har arbetat med någon av punkterna? 

 

”Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika 

områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser” 

 

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

 

”Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud”.  

 

”Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap”. 

 

”Rim, ramsor och andra ordlekar”.  
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”Digitala verktyg och medier för kommunikation”. 

 

”Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang”. 

 

”Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och 

yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra”.  

 

Nu har vi tittat lite på  det centrala innehållet i språk/kommunikation, var det något som 

blev nytt för dig? Något som ni inte har arbetat med tidigare? I så fall vad?  

 

 

Vad är det som möjliggör eller försvårar  arbetet med läs-, skriv- och språkutveckling 

(kunskaper, tekniken, resurser, föräldrar, eleverna, skolledningen etc.?) 

 

Vilka möjligheter/svårigheter upplever du att du har med att arbeta enligt styrdokumenten i 

den här frågan? (Ex. Upplever du det lättare/svårare med läroplanen när du väljer innehållet 

för arbetet? Andra möjligheter/svårigheter den medför? ) 

 

 

Är arbetet med elevers läs-, skrivutveckling något som du och dina kollegor har diskuterat 

ibland? Om ja, vad är det för åsikter som förs fram?  (Hur påverkas alla skolor av den nya 

läroplanen?) 

 

Att förskoleklassen ska bli obligatorisk till hösten, är det något som du och dina kollegor 

diskuterar? Om ja, vad är de för åsikter som förs fram?  

 

 

Avslutande frågor: 

Vad känner du att vi har missat att lyfta som du tycker relevant i relation till arbetet med 

elever läs-, skriv- och språkutveckling? 

Vad skulle vilja ge för tips till mig som nyexaminerad lärare?  


