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Abstract 

I denna kvalitativa intervjustudie har fem förskoleklasspedagoger beskrivit sina upplevelser 

av att arbeta med kartläggning av elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass. Frågorna har 

handlat om vad de tillfrågade pedagogerna anser syftet är med kartläggning samt hur de 

arbetar före, under och efter en kartläggningssituation i svenska. Deras tankar kring det nya 

kartläggningsmaterialet Hitta språket har också efterfrågats. Urvalet har bestått av 

bekvämlighetsurval bestående av pedagoger i förskoleklass som arbetat minst ett år. 

Intervjuerna har sedan transkriberats och analyserats utifrån det sociokulturella perspektivet 

med hjälp av en tematisk analys.  

Resultatet visar att lärarna är positivt inställda till kartläggningens syfte. Arbetet före, under 

och efter en kartläggning ser olika ut beroende på vad pedagogerna tolkar som hjälp till 

eleverna samt hur/om de väljer att applicera resultatet på sin undervisning. Den aspekt som 

lärarna är mest kritiska till är den tid och utbildning de fått för att lära känna det nya 

materialet innan det ska börja användas.  

Nyckelord: Förskoleklass, Kartläggning, pedagogisk bedömning, språklig medvetenhet. 

In this qualitative interview study five preschoolteachers have described their experiences of 

working with the mapping of students ' linguistic awareness in preschool.  

The questions has been about what they think the purpose of mapping students is and also 

how they described their work before, during and after a mappingsituation in swedish. Their 

thoughts about the new mappingmaterial Hitta språket have also been asked. The sample 

consisted of comfort selection with educators in the preschool class who had worked at least 

one year. The interviews have then been transcribed and analysed according to the socio-

cultural perspective with the help of a thematic analysis.  

The result shows that the teachers are favourably disposed to the purpose of mapping. Work 

before, during and after mapping is very different depending on what educators, interprets as 

help to the students and how/if they choose to apply the result on their teaching. The aspect 

the teachers were most critical to is the time issue and training they received to get to know 

the new material before they will start using it.   

Keywords: Preschool, Mapping, educational assessment, language awareness. 
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1 Inledning  

Förskoleklassen är ett spännande avsnitt i svenska elevers skolgång och den har genomgått en 

mängd olika förändringar genom tiden. Mellan 1998 och 2018 var förskoleklassen en 

skolform utan egna egentliga mål utan befann sig mellan två andra målstyrda skolformer – 

förskolan och grundskolan. Undervisningen i förskoleklass var under denna period inte 

nationellt likvärdig och skolformen hade otydliga konturer ur både elevers och lärares 

perspektiv (Ackesjö 2018). Aktiviteter, inriktning och omfattning av undervisning och lek i 

förskoleklass varierade i landet eftersom förskoleklasslärarna hade stort utrymme till att själva 

organisera skoldagens innehåll. Därmed hade också olika grundförutsättningar skapats för 

sexåringarna, vilket i förlängningen fick konsekvenser för den grundläggande principen om 

alla elevers rätt till en likvärdig utbildning dvs att elever ska ha lika tillgång till utbildning, att 

den ska vara av lika hög kvalitet och att den ska vara kompenserande.  

 

I och med att riksdagen beslutade att förskoleklassen ska vara obligatorisk från och med 

höstterminen 2018 innebär det att barn som är bosatta i Sverige numera har skolplikt från 

höstterminen det år de fyller sex år. 2016 reviderades läroplanen för grundskolan samt för 

förskoleklassen och fritidshemmet (hädanefter kallad endast läroplanen) och förskoleklassen 

fick ett eget avsnitt med både syfte och centralt innehåll. Med det nya läroplansavsnittet blev 

det tydligare för lärarna vilket innehåll som ska ha fokus i undervisningen och vilka förmågor 

eleverna ska utveckla under året i förskoleklass. Förskoleklassen är numera en målstyrd 

verksamhet som ska planeras, genomföras och utvärderas utifrån läroplansmålen.  

I det nya läroplansavsnittet finns en tydlig strävan efter att skapa en nationellt likvärdig 

förskoleklassundervisning som både erbjuder samma, höga kvalitet i undervisningen och 

skapar plats för alla sexåringar i förskoleklassverksamheten. Den pedagogiska utmaningen för 

lärare i förskoleklass är nu samma som de pedagoger som är verksamma i resten av 

grundskolan; bland annat ska de kunna avgöra var varje elev befinner sig i sin begynnande 

läs- och skrivprocess för att därefter kunna bemöta och stötta dem i deras utveckling (Alatalo 

2011). I föreliggande studie kommer fokus att ligga på förskoleklasspedagogers 

kartläggningsarbete i svenska.  

 

Det som kartläggningen i svenska ska undersöka är sexåringarnas språkliga medvetenhet. 

Detta är ett paraplybegrepp som i sin tur innefattar olika underbegrepp. Kortfattat kan denna 

språkliga medvetenhet förklaras som en insikt hos eleverna att språk inte bara har ett innehåll 
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utan även en form, som dessutom går att experimentera med. Vidden av den språkliga 

medvetenheten undersöks bland annat via rim, ramsor, berättande, bokstavskännedom och 

fonologisk medvetenhet (mer om detta i kapitel 2.4). Denna språkliga medvetenhet ligger 

sedan till grund för den kommande skriv- och läsförmåga som senare kartläggs igen via ett 

obligatoriskt, nationellt bedömningsstöd i årskurs 1, eftersom det finns kunskapskrav i 

svenska i slutet av årskurs 1. Svenska är alltså det enda ämne som har kunskapskrav för så 

tidig skolålder. Det kartläggningsarbete som förskoleklasspedagoger utför i matematik tas inte 

med i denna studie. 

 

Skolverket har framställt ett nytt kartläggningsmaterial för förskoleklass som heter Hitta 

språket (för kartläggning i svenska) och Hitta matematiken (för kartläggning i matematik) och 

dessa är obligatoriska att använda från den 1 juli 2019. Skolverket (2018) skriver att syftet 

med det nya kartläggningsmaterialet Hitta språket är att ”hjälpa läraren få syn på elevernas 

språkliga medvetenhet gällande förmågan att kommunicera i tal och skrift i olika 

sammanhang och för skilda syften”. Materialet är utformat så att läraren tidigt ska kunna 

identifiera elever som visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås i årskurs 1 eller är i behov av extra anpassningar eller utmaningar.  

 

Via kvalitativa intervjuer med aktiva pedagoger inom förskoleklass får de komma till tals om 

vad de anser att syftet med kartläggning i förskoleklass är. De får även berätta om hur de 

själva arbetar före, under och efter en kartläggning. Slutligen får pedagogerna ventilera sina 

tankar kring det nya obligatoriska kartläggningsmaterialet Hitta språket. Intervjusvaren 

analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv där lärandet anses ligga mellan vad eleven 

klarar av på egen hand och vad eleven kan klara av med hjälp eller i samspel med läraren eller 

en kamrat som kommit längre i sin utveckling. En tematisk analys har använts för att 

strukturera och systematisera informanternas svar på frågeställningarna.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om förskoleklasspedagogers 

kartläggningsarbete i svenska. För att ta reda på detta kommer följande frågeställningar att 

användas:  
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• Hur beskriver informanterna att de arbetar med kartläggning av elevernas språkliga 

medvetenhet i förskoleklass? 

• Vad händer före, under och efter en kartläggningssituation i svenska? 

• Vad är informanternas tankar kring det nya kartläggningsmaterialet Hitta språket? 

2 Bakgrund 

Eftersom denna studie fokuserar på kartläggning i svenska, och vilka förmågor eleverna i 

förskoleklassen förväntas utveckla under året fram till årskurs 1, behövs först ett 

förtydligande om vad läroplanen skriver om det centrala innehåll som förskoleklassen ska 

behandla och vilka förmågor eleverna ska träna på inom detta ämne. Därpå kommer en 

redovisning av de begrepp som aktualiseras i denna studie, och därmed tarvar en förklaring. 

Dessa är pedagogisk bedömning, kartläggning och språklig medvetenhet. Kortfattat kan man 

säga att om kartläggning är verktyget och pedagogisk bedömning är metoden så är den 

språkliga medvetenheten själva råmaterialet som ska undersökas. I slutet av kapitlet redovisas 

även de olika kartläggningsmaterial som informanterna berättat att de använt sig av.  

 

2.1 Läroplanen och förskoleklassen 

Enligt det centrala innehållet i läroplanen för förskoleklassen (Skolverket 2016) ska förmågor 

som att 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, 

ingå i undervisningen. Eleverna ska få träna på att samtala om innehåll och budskap i olika 

typer av texter såsom berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild 

och ljud. Undervisningen i förskoleklass ska även bidra till att eleverna får träna på bokstäver 

och andra symboler för att förmedla budskap, rim, ramsor och andra ordlekar (Skolverket 

2016). Eftersom denna studie fokuserar på den tidiga språkliga medvetenheten hos eleverna i 

förskoleklass kommer de stora forskningsområden som skriv- och läsinlärning är, inte att 

fördjupas. Istället läggs fokus på den generella språkliga medvetenheten som anses lägga 

grunden för elevernas framtida skriv- och läsinlärning. Läroplanen innehåller även annat 

centralt innehåll för förskoleklass som är förknippat med exempelvis matematik, 

naturkunskap, idrott och hälsa och så vidare, men dessa behandlas inte i denna studie.   
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2.2 Pedagogisk bedömning  

Den bedömning som ingår som en integrerad del av undervisningen kallas för pedagogisk 

bedömning. Det är ett arbetssätt som kräver samstämmighet mellan de mål eleven ska uppnå, 

den undervisning eleverna deltar i och den bedömning läraren gör av elevernas prestation 

(Hyltenstam & Lindberg 2013). Inom pedagogikforskning används vanligtvis begreppen 

summativa eller formativa bedömningar. Dock finns det forskare idag som anser att gränsen 

mellan summativ och formativ bedömning alltmer suddas ut eftersom en summativ 

bedömning också kan användas formativt och skillnaden ligger i vad resultatet av 

bedömningen används till (Korp 2011). Den vanligaste förklaringen av begreppen är att den 

summativa bedömningen syftar på den utvärdering som sker i slutet av en kurs och den 

formativa bedömningen syftar på den bedömning som pågår under en utbildningsprocess i 

syfte att korrigera den fortsatta processen (Lindström et al 2013). Wiliam (2015) beskriver 

formativ bedömning som en form av bedömning som utförs under lärprocessen för att kunna 

förbättra både undervisning och lärande.  

 

Enligt Hyltenstam och Lindberg (2013) ställer en pedagogisk bedömning krav på läraren 

likväl som eleven. Det är inte enbart eleven som ska visa sina kunskaper och läraren bedöma 

dessa utan istället handlar det om att läraren måste möjliggöra för eleven att visa sina 

förmågor och kunskaper i olika situationer och sammanhang, samt att läraren måste kunna 

förändra och anpassa sin undervisning för att stötta eleven i sitt kunskapsinhämtande och sin 

utveckling. 

 

2.3 Varför kartlägga i förskoleklass? 

Pedagoger kan via kartläggning ta reda på hur elevernas progression står i förhållande till de 

förmågor och delar av det centrala innehållet som undervisningen ska innehålla, Det 

kartläggningen i förskoleklass brukar fokusera på är den språkliga medvetenhetens olika 

underkategorier som till exempel ordförråd, berättande, rim och fonologisk medvetenhet. 

Dessa begrepp förklaras ytterligare under avsnitt 2.4. Anledningen till att just den språkliga 

medvetenheten tränas i förskoleklass är att den anses lägga grunden för elevernas kommande 

skriv- och läsförmåga (Alatalo 2011). Det nya kartläggningsmaterialet Hitta språket (och 

även Hitta matematiken) är tänkt att användas på hösten i förskoleklass och resultaten ska 

rapporteras in till skolverket efter genomförandet. Skolverket (2018) skriver att kartläggning 

handlar om att en pedagog vid planeringen av sitt arbete behöver veta var eleverna befinner 
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sig kunskapsmässigt i förhållande till eventuella mål. Kartläggningen bör således ske i början 

av förskoleklasstiden eftersom resultaten som framkommer sedan ska ligga som grund för 

planering och genomförande av undervisningen. Skolverket (2018) listar även några 

observationspunkter som handlar om hur själva undervisningen kan planeras och genomföras 

för att stimulera elevers språkliga medvetenhet. Skolverket (2018) skriver att det, bland annat, 

handlar om att vägleda elever till att ställa frågor vid högläsning eller hur den fysiska miljön 

och olika undervisningsmaterial görs stimulerade för lärande. Observationspunkterna kan 

anses som motivationsgrundande och innebära att fler elever orkar genomföra 

kartläggningssituationerna. Skolverket (2018) menar att ifall det finns elever som inte visar 

intresse för och/eller inte kan genomföra alla aktiviteter i materialet, kan läraren gå tillbaka 

till observationspunkterna för att se vilka aspekter som undervisningen behöver anpassa för 

att hjälpa eleven att utvecklas och sedan prova genomföra kartläggningen ånyo.  

 

Även om de pedagoger som intervjuats för denna studie alla varit överens om att kartläggning 

är av betydelse finns det många variationer på hur arbetet kan genomföras och begreppet 

kartläggning kan ha olika betydelse. Beroende på om kartläggningen görs av lärare, 

speciallärare, logoped, specialpedagog eller psykolog har den olika syften och därför behövs 

en förklaring av vad begreppet ska åsyfta i just denna studie. Bjar och Frylmark (2014) 

skriver om två olika former av kartläggning; kvantitativa och kvalitativa. De kvantitativa 

testen syftar till att få information om elevers läs- och skrivförmåga och dessa test är ofta 

standardiserade för att få fram hur eleverna ligger till i jämförelse med nationell standard och 

form. Dessa kvantitativa test utförs ofta av exempelvis specialpedagoger i samband med läs- 

och skrivutredning i syfte att argumentera för specialpedagogiska insatser. De lägger alltså 

fokus på vad elever inte kan eller vad som är stora problemområden för eleven. De kvalitativa 

kartläggningsmetoderna handlar om att samla information om elevers språkliga kompetenser 

som vägledning för planering av undervisning. Det är en kartläggning som ämnar belysa var 

eleverna i klassen befinner sig kunskapsmässigt och vilka moment i undervisningen som 

behöver mer fokus. Denna studie inriktar sig mot den kartläggning som ämnar utreda hur 

undervisningen bör korrigeras beroende på förskoleklasselevernas visade kunskapsnivå och 

därför borde begreppet kvalitativ kartläggning vara korrekt. Begreppet kvantitativ 

kartläggning är dock inte helt inkorrekt eftersom pedagogerna i kommande obligatoriska 

kartläggningmaterial både förväntas rapportera in resultat till skolverket, samt ha nära 

samarbete med elevhälsan i samband med kartläggningarna. Skolverket (2018) skriver att ett 

av syftena med nya kartläggningsmaterialet är att skyndsamt ge stöd i form av extra 
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anpassningar till de elever som inte når upp till godkänd nivå vid kartläggningen. Några 

informanter berättar att på deras skola är det specialpedagogen som har ansvaret för att 

genomföra kartläggningen sedan långt tillbaka, och förskoleklasspedagogerna får delta vid 

intresse och möjlighet. Kartläggningen i förskoleklass har därmed både kvalitativa och 

kvantitativa inslag.  

 

2.4 Vad kartläggs?  

Kartläggningen som sker i svenska ska undersöka den språkliga medvetenheten hos eleverna i 

förskoleklass. Denna språkliga medvetenhet är, som nämnts tidigare, ett paraplybegrepp som 

innefattar olika moment såsom berättande, bokstavskännedom, fonologisk medvetenhet, rim 

och ramsor och ordförråd. Alatalo (2011) förklarar begreppet som en kognitiv förmåga som 

innebär att barnet, som befinner sig mellan 4–7 års ålder, börjar inse att språk inte bara har ett 

innehåll utan även en form som går att plocka isär och manipulera. Herrlin och Frank (2014) 

skriver att ett barn med språklig medvetenhet kan återberätta händelser och berätta om sådant 

som hen läst eller hört och delta aktivt i samtal. Denna språkliga aktivitet underlättas även av 

ett rikt ordförråd och kunskap om hur ord ska och kan användas.  

 

Enligt Lundberg (2007) innefattar den språkliga medvetenheten olika delar där den ena 

handlar om fonologisk medvetenhet som innebär att eleverna har förmåga att skilja på 

språkets ljudmässiga uppbyggnad. Exempelvis kan ett barn som är fonologiskt medvetet höra 

olika bokstavsljud i ett ord. Det innebär även att barnet kan rimma och säga hur första och 

sista bokstaven i ett ord låter, eller hitta ord som liknar varandra. Ett barn som har en 

avancerad fonologisk medvetenhet kan göra om ett ord till ett nytt genom att lägga till, ta bort 

eller byta ut bokstäver i ett ord, t.ex. skatt-katt och båt-bit. Enligt Lundberg (2007) kan de 

barn som inte hunnit så långt i sin språkliga medvetenhet, ha svårt att rimma eftersom de 

fortfarande är inriktade på ordens betydelse. När eleverna lärt sig att rimorden låter lika i 

slutet, trots att de betyder helt olika saker, kan de börja laborera med språket. Den andra delen 

av språklig medvetenhet handlar enligt Lundberg (2007) om fonemisk medvetenhet som är en 

underkategori till fonologisk medvetenhet. Ett fonem är det samma som ett språkljud (till 

exempel /s/ /a/ /p/ /sch/ och /j/). Fonemisk medvetenhet är alltså medvetenheten om de 

enskilda språkljuden i språket. Detta kan sammanfattas som att språklig medvetenhet innebär 

att förstå att språket består av ord och att ord består av språkljud, att det har en början och ett 

slut och att bokstäver avbildar språkljud. 
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Den språkliga medvetenheten innehåller även fler delar som till exempel syntaktisk 

medvetenhet som handlar om meningsuppbyggnad och grammatik, samt pragmatisk 

medvetenhet som handlar om hur språket anpassas beroende på vem man talar med eller 

skriver till (Lundberg 2007). Eftersom dessa, mer avancerade delar, inte bearbetas i huvudsak 

i förskoleklass får de inte heller någon plats i denna studie. Fokus ligger istället på de delar av 

den språkliga medvetenheten som de flesta förskoleklasselever behärskar till viss del eller 

förväntas behärska innan året i förskoleklass är färdigt.  

 

2.5 Olika kartläggningmaterial 

Samtliga pedagoger som intervjuats i denna studie har arbetat med kartläggningar för att 

undersöka sina elevers språkliga medvetenhet. Fram till juli 2019 finns det inget obligatoriskt 

kartläggningsmaterial som samtliga pedagoger ska använda sig av och därför ser det olika ut 

för sexåringarna i skolan. De blir alla avstämda men mot olika modeller. Nedan redovisas de 

kartläggningsmaterial som de intervjuade pedagogerna berättat att de använt sig av. En 

kortare redovisning av det kommande obligatoriska kartläggningsmaterialet Hitta språket 

finns även med eftersom informanterna har ventilerat sina tankar kring detta nya material 

samt jämfört det med nuvarande kartläggningsmaterial.  

 

2.5.1 Bornholmsmodellen  

Bornholmsmodellen är ett exempel på kartläggningsmaterial som några pedagoger inom 

förskoleklass använt innan det fanns något obligatoriskt material tillgängligt. 

Bornholmsmodellen arbetades fram av professor Lundberg (2007) efter ett forskningsprojekt 

på Bornholm som visade att språklig medvetenhet var en viktig förutsättning för god 

läsinlärning och att denna språkliga medvetenhet uppnåddes bäst via olika språklekar. 

Lundberg (2007) definierar begreppet språklig medvetenhet som att eleverna börjar 

uppmärksamma sitt eget språk och inse att det är uppbyggt av olika ord och meningar. Istället 

för att språkets innehåll står i fokus är det istället dess form som behandlas.  

 

Via bornholmsmodellen uppmuntras pedagoger att använda språklekar med olika 

fokusområden i stigande svårighetsgrad för att öka elevernas språkliga medvetenhet. De olika 

språklekarna baseras på: lyssna på ljud, ord och meningar, första och sista ljudet i ordet, 

fonemens värld och bokstävernas värld. I slutet av materialet finns ett avsnitt rörande 

bedömning och kartläggning av fonologisk medvetenhet med tillhörande poängsättning. 

Avsnittet är menat att fungera som både bedömning av elevernas kunskapsutveckling, samt ge 
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vägledning om hur arbetet ska läggas upp och vilka elever som behöver särskilt stöd. 

Kartläggning med Bornholmsmodellen kan ske både i grupp och via individuella test och är 

därmed anpassningsbar till både gruppens och enskilda individers dagsform. 

 

2.5.2 SVAPP 

SVAPP används för att undersöka sexåringars ordförråd (de Jounge – Sturesson, Holmberg 

och Thelberg 2006). SVAPP är en förkortning på substantiv, verb, adjektiv, prepositioner i 

det passiva ordförrådet som materialet kartlägger. Materialet är framtaget av tre pedagoger 

med lång erfarenhet av att arbeta med elever som har svenska som andraspråk, men det går 

lika bra att applicera på alla barn som behöver någon form av extra språkträning. Dessa 

pedagoger upplevde en brist i utbudet av kartläggningmaterial rörande sexåringars ordförråd 

och skrev därför ett själva. Författarna förklarar sitt material som att det hjälper pedagoger 

undersöka det passiva ordförrådet hos eleverna dvs det ordförråd som innehåller ord som 

eleverna förstår men inte alltid själv kan använda i rätt sammanhang. Testen i SVAPP är 

tänkta att utföras i grupp om fem till tio elever, men eleverna svarar individuellt på ett eget 

arbetsblad genom att kryssa över med krita. Testen är, enligt författarna, snabba att både 

genomföra och rätta. Ju fler rätta svar desto högre poäng. 

 

2.5.3 Hitta språket 

Hitta språket är ett kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass som 

Skolverket skrivit. Denna kartläggning ska genomföras under hösten och den görs i grupp och 

inom den ordinarie undervisningen så det är inte tänkt att läraren ska ta ut enskilda elever för 

att genomföra kartläggningen. Skolverket (2018) skriver att syftet med kartläggningen är att 

läraren tidigt ska kunna upptäcka områden som undervisningen behöver fokusera ytterligare 

på samt hitta de elever som behöver särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar. 

Materialet kan hjälpa läraren att få syn på elevernas språkliga medvetenhet avseende 

förmågan att ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften” 

(Skolverket 2018 s.2). Denna förmåga kartläggs genom fyra aktiviteter som relaterar till 

förskoleklassens centrala innehåll. Dessa är: att berätta och beskriva, att lyssna och samtala, 

att kommunicera med symboler och bokstäver samt att urskilja ord och språkljud.  
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3 Tidigare forskning 

Denna studie fokuserar på den form av kartläggning vars syfte är att ta reda på var eleverna i 

förskoleklass befinner sig kunskapsmässigt vad gäller språklig medvetenhet. Det har dock 

visat sig att den kartläggning som sker just i förskoleklass är ett väldigt nytt fenomen och 

därför finns det begränsat med tidigare forskning i ämnet. I den forskning som finns kring 

kartläggning blir begreppet många gånger hopkopplat med bedömning och betyg eller 

förknippat med den kartläggning som specialpedagoger gör för att undersöka individers 

problemområden (Bjar och Frylmark 2009). Kapitlet inleds därför med tidigare forskning som 

berör kartläggning i allmänhet och avslutas med annan litteratur som berör kartläggning i 

förskoleklass i synnerhet.  

 

3.1 Att hitta elevers kunskapsnivå  

Som nämnts tidigare finns en oenighet bland forskare om hur begreppen summativ och 

formativ bedömning ska och bör kategoriseras och gränsen mellan de båda börjar alltmer 

suddas ut (Korp 2011). I denna studie används begreppet pedagogisk bedömning eftersom det 

anses innefatta de båda kända begreppen summativ och formativ bedömning. Kartläggning av 

elevers kunskap i förskoleklass ingår i denna pedagogiska bedömning som ska genomsyra 

hela undervisningen. 

 

Hattie (2012) har i en omfattande metaanalys, med fler än 800 deltagare, undersökt hur lärare 

kan förbättra sin undervisning genom att få syn på i vilken omfattning deras undervisning 

påverkar elevers lärande. Några av resultaten av den undersökning Hattie (2012) genomförde 

visade att tydliga lärandemål, återkoppling och kamratbedömningar är viktiga 

påverkansfaktorer för ett synligt lärande. Syftet ska vara att minska luckan mellan var eleven 

befinner sig just nu och var eleven ska vara enligt kriterierna för måluppfyllelse. För att kunna 

göra denna återkoppling behöver läraren ha god kännedom om elevens kunskaper och vad 

som förväntas av eleven för att nå målet. De tre återkopplingsfrågor som Hattie (2012) anser 

vara av betydelse för pedagogisk bedömning är: Vart är jag på väg? Hur ska jag komma dit? 

Vad är nästa steg? Dessa frågor kan besvaras bland annat via en kartläggning. Den stora 

metaanalysens resultat visade på att goda elevresultat hänger ihop med lärarens kompetens 

och undervisning. Enligt Hattie (2012) är den mest framgångsrika läraren den som kan 

utmana sina elever både på rätt nivå och rätt tillfälle, och den viktigaste läraregenskapen 
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enligt Hattie (2012) är att läraren har förmågan och viljan att anpassa sin undervisning efter 

elevernas behov samt ha goda relationer med sina elever.  

 

I enighet med Hattie (2012) skriver även Wiliam (2015) om hur pedagogisk bedömning kan 

användas för att få veta var eleverna befinner sig i sitt lärande, vart de är på väg, om deras 

lärande går i avsedd riktning och hur de ska göra för att komma dit. Även dessa frågor går till 

stor del att besvara via kartläggningsresultat som pedagogerna får fram. Wiliam (2015) har 

under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och har bland annat kommit 

fram till att lärarens arbete inte bara är att överföra eller förenkla kunskap utan att skapa 

effektiva, motiverande lärmiljöer. Bedömning fungerar alltså formativt om den förbättrar de 

beslut om lärande som fattas av elever, kamrater eller läraren själv. Wiliam (2015) skriver 

också att alla deltagare i klassrummet såsom läraren, klasskamraterna och eleven själv har ett 

ansvar för att arbeta aktivt och därmed föra lärandet framåt. 

 

Gipps (1999) forskning om bedömningar visar att dessa bör vara både interaktiva och 

dynamiska. Enligt Gipps bör en dynamisk bedömning, där till exempel hjälp från läraren 

räknas in, vara tillåtet för att skapa en optimal inlärning för eleven. Kopplat till denna studie 

blir frågan om/hur pedagogerna upplever att de kan hjälpa eleverna vid en 

kartläggningssituation. Gipps (1999) skriver också att kunskapsbedömning handlar om 

relationen mellan den som bedömer och den som blir bedömd. Eleverna bör dessutom vara 

involverade i bedömningsprocessen eftersom detta utvecklar deras metakognitiva förmågor 

att kunna bedöma sin egen kunskapsprogression. Både Gipps (1999) och Wiliam (2015) delar 

åsikten om att ett av lärarens viktigaste didaktiska uppdrag är att göra eleverna delaktiga i och 

medvetna om vilka mål de arbetar mot. För att denna medvetenhet ska uppstå och eleverna 

inse vad läraren frågar efter under kartläggningssituationen blir Korps forskning (2011) 

rörande kunskapsbedömning aktuell. Korp (2011) förklarar till exempel att språkliga hinder 

kan påverka en bedömningssituation och hindra en elev från att fullt visa sina kunskaper. 

Detta går enligt Korp (2011) att undvika genom att, till exempel, låta eleverna visa sina 

kunskaper på olika sätt exempelvis med datorn som hjälpmedel eller att låta eleverna 

formulera sig på sitt första språk.  

 

Liknande forskningsresultat som Korp (2011) fått fram, går också att finna i en artikel rörande 

språkbedömning och lästest i grundskolans tidigare år. Där nämner Wedin (2010) 

andaspråkselevernas position i kartläggningssituationerna. Enligt Wedin är det inte etiskt 
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acceptabelt att bedöma tvåspråkiga elever efter mallar som utformats för enspråkiga elever. I 

de fall testet genomförs inom alltför snäva tidsramar är det stor risk att andraspråkselever får 

lägre resultat eftersom just läsning på ett andraspråk för de flesta tar längre tid än läsning på 

ett förstaspråk. Detta riskerar, enligt Wedin (2010) att resultera i orättvisa, negativa 

bedömningar som kan få allvarliga effekter för flerspråkiga elevers självkänsla men även leda 

till att felaktiga insatser sätts in. 

 

3.2 Språklig medvetenhet – vad kartläggs? 

Den språkliga medvetenhet som denna studie inriktar sig mot är den som pedagoger prövar 

hos grundskolans yngsta elever via olika övningar för ordförråd, rim och ramsor, fonologisk 

medvetenhet, förmågan att kunna återberätta (talspråk), bokstavskunskap och språkljud. Allt 

eftersom elevers språkliga medvetenhet utvecklas börjar den, så småningom, innefatta fler 

och mer avancerade delar såsom morfologisk medvetenhet (ordens struktur och uppbyggnad), 

syntaktisk medvetenhet (ordningsföljden i meningar) samt pragmatisk medvetenhet (regler för 

hur språket används i olika sammanhang). Eftersom dessa delar oftast inträffar senare i 

elevers språkutveckling fokuseras de ej ytterligare i denna studie. Istället redovisas de resultat 

som framkommit i tidigare forskning kring den språkliga medvetenhet som berör 

förskoleklasseleverna. 

 

3.2.1 Ordförråd 

En anledning till att aktivt arbete med elevers ordförråd fokuseras i kartläggningsmaterialen 

kan vara att forskning visar att skriftspråket bygger på talspråket. Alatalo (2011) tillhör de 

forskare som anser att det är av största vikt att förskola och skola förser elever med tillfällen 

där de kan utveckla sitt språk på olika sätt. Talspråket lägger grunden för skriftspråket genom 

att barn möter den skrivna textens ord med hjälp av sitt ordförråd. Om detta ordförråd är 

begränsat hos eleverna innebär det i förlängningen en begränsning i kommande läsförståelse.   

 

Denna tanke om ordförrådets väsentliga roll i förskoleklassundervisningen diskuteras även av 

Svensson (2012) där hon skriver om hur forskning kring elevers ordförråd visar att det med 

tiden blir en allt större skillnad i ordförrådets storlek mellan barn som vid skolstarten har ett 

stort ordförråd och de som hade ett litet. Svensson talar om en så kallad ”matteuseffekt” som 

innebär att de elever som i tidig ålder har en rik vokabulär lättare utvecklar det ytterligare och 

de som har liten vokabulär får svårare att vidareutveckla den. Svensson (2012) sammanfattar 

denna matteuseffekt som att barn med ett stort ordförråd lättare tar till sig nya ord som de 
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stöter på i skolan. Den framgångsrika nybörjarläsaren läser gärna och mycket och därmed 

ökar denne sitt ordförråd, sin genrekunskap och sitt läsflyt. De elever som får problem i 

läsinlärningsstarten tenderar däremot att alltmer halka efter sina kamrater. Lundberg (2006) 

har också forskat om detta fenomen och har kommit fram till att om elevers ordförråd inte är 

tillräckligt utvecklat för att förstå så tenderar de att undvika texter som i sin tur skulle ha 

kunnat öka det bristfälliga ordförrådet. Enligt Lundberg blir det en negativ spiral som är svår 

att bryta. Ett sätt att hjälpa dessa elever är enligt Lundberg (2006) att ha högläsning eftersom 

detta utvecklar ett läsintresse hos eleverna och det är de vuxna som ska fungera som läsande 

förebilder och demonstrera både glädjen och nyttan i att läsa. En högläsande vuxen ger eleven 

tillfälle att höra nya ord i en kontext de förstår och sedan spara orden i sitt eget ordförråd. 

Högläsningen bör dock kombineras med aktivt före- och efterarbete eftersom studier visar att 

högläsning i sig inte ger några bevisliga effekter med ökat ordförråd (Robbins och Ehri 1994). 

Det räcker inte att pedagogen läser för barnen, de måste läsa med barnen för att eleverna ska 

utevecka sitt ordförråd effektivt. 

 

3.2.2 Fonologisk utveckling 

En annan förmåga som undersöks hos eleverna via kartläggning är den som rör fonologisk 

medvetenhet och fonem. Barrnett (2015) inleder sin avhandling med en förklaring av fonem 

som de minsta delarna i ett uttalat ord, till exempel i ordet ris är fonemen /r/ /i/ och /s/. Men 

fonemen kan även vara grupper av bokstäver som utgör ett ljud (sch, ng, gj). Barrnett (2015) 

har i sin forskning funnit belägg för att fonologisk medvetenhet (som ingår i den språkliga 

medvetenheten) är en av de delar av elevers tidiga läsutveckling som bidrar till att de senare 

ska bli skickliga läsare. När eleverna väl har identifierat de olika fonemen kan de sedan börja 

experimentera med dem.  

 

En av de studier som påvisat positiva effekter av fonologisk medvetenhetsträning hos 

förskolebarn är den så kallade Bornholmsstudien (Lundberg 2007). I Lundbergs forskning 

förklaras fonologisk medvetenhet som en medvetenhet om språkets ljudmässiga uppbyggnad. 

Eleverna måste förstå att ord är uppbyggda av fonem och att dessa fonem i olika 

kombinationer kan bilda alla språkets otaliga ord.  

 

I sin avhandling om läs- och skrivundervisning förklarar Alatalo (2011) att det språkligt 

medvetna barnet kan manipulera språkets formella egenskaper och leka med språket genom 

att till exempel byta ut fonem eller rimma. Ett exempel på barns fonologiska utveckling är 
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enligt Alatalo (2011) att fråga barnet vilket ord som är längst av tåg eller nyckelpiga. Det barn 

som inte utvecklat sin språkliga medvetenhet lika mycket svarar att tåg är det längre ordet 

eftersom ett tåg uppenbarligen är fysiskt längre än en liten nyckelpiga. 

 

Adams (1990) forskning om språklig medvetenhet innefattar samtliga av de områden som 

omnämnts i kapitlet med tidigare forskning. Enligt Adams (1990) går barnets medvetenhet 

om språkets byggsystem från större enheter till mindre dvs att barn först hör andra tala för att 

sedan börja tala själv. Därefter lär sig barnet att hela ord i själva verket är uppbyggda av 

mindre enheter såsom ljud och bokstäver. Det är först i skriftspråket som barnen kan bli 

medvetna om separata ord och bokstäver eftersom de då är skrivna med mellanrum och 

tydligare åtskilda. För att lära sig hur bokstav och ljud sedan korresponderar måste barnet 

vara medvetet om att varje ord i det talade språket innehåller fonem. Adams hävdar att barn 

ofta har kunskap om fonem långt innan de kan läsa men att det är en omedveten kunskap som 

de behöver hjälp att sätta ord på och bli medveten om. Slutligen anser Adams att det finns två 

faktorer i förskoleklass som fungerar som indikator på hur väl eleven lär sig läsa under de 

tidiga skolåren; fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom (Adams 1990).  

 

3.2.3 Bokstavskännedom  

Lundberg (2007) är en av de forskare som rapporterar om en tydlig koppling mellan bra 

bokstavskunskap och läsinlärning. Elevers träning med bokstavskunskap i förskoleklass har 

stor betydelse för hur de senare ska utveckla sin läsinlärning. Enligt Lundberg (2007) kan 

bokstäverna fungera som en sorts upphängningsanordning som ger de mer abstrakta fonemen 

en grafisk representation. Bokstavskunskap innefattar kunskap om bokstävernas namn, deras 

utseende och deras korresponderande ljud. Alatalo (2011) skriver om bokstavskunskap 

kopplat till läromedel och har i sin forskning funnit att den ordning som eleverna får träna på 

och lära sig bokstäver ofta är beroende på den lärobok som pedagogen använder sig av. I sin 

avhandling har Alatalo (2011) märkt att det är vanligt att arbetet med bokstäver oftast börjar 

med att eleverna får fylla i och skriva bokstaven som versal, för att sedan övergå till att träna 

bokstaven som gemen i olika arbetsböcker. Arbetet är oftast systematiskt med en bokstav åt 

gången i ungefär en vecka och hela klassen följs åt samtidigt. 
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3.3 Annan litteratur 

Även om forskningen ännu inte hunnit sätta fokus på ämnet kartläggning kring elevers 

språkliga medvetenhet i förskoleklass så finns det en del annan litteratur kring ämnet. I 

nyligen ederad litteratur av Herrlin, Frank och Ackesjö (2019) skriver de om hur 

kartläggningen i förskoleklass är direkt kopplad till en åtgärdsgaranti (SOU 2016:59) som 

träder i kraft under 2019. Denna åtgärdsgaranti innebär en skyldighet att analysera elevernas 

kunskapsutveckling och sätta in åtgärder där det finns behov av dem. Dessutom ska en 

uppföljning göras av de vidtagna åtgärderna som sedan lämnas till den lärare som ansvarar för 

eleven i kommande årskurs (Herrlin, Frank och Ackesjö 2019). Författarna varnar för att 

arbetet med kartläggning i denna form kan resultera i att lärarna planerar undervisningen för 

smalt och väljer att fokusera på det som kommer med i kartläggningen. Enligt författarna 

finns det fler kunskapsområden än de som kartläggs som är viktiga att ha med i 

undervisningen. När det gäller förskoleklasselevers ordförråd förklarar Herrlin et al (2019) att 

barns varierande ordförråd kan bero på den miljö de vuxit upp i. En del barn har ett rikt 

ordförråd eftersom de kontinuerligt utvecklat det genom att resonera, visa känslor och 

informera. Andra barn har inte fått samma vana att använda språket. Glappet mellan elever 

med rikligt ordförråd och elever med begränsat ordförråd tenderar att växa om pedagoger 

väntar för länge med undervisning i ordkunskap skriver Herrlin et al (2019).  

 

Enligt Herrlin och Frank (2014) ska ett kartläggningmaterial ge läraren möjlighet att se 

elevers språkliga utveckling i ett större sammanhang. Utvecklingsprocessen blir tydligare och 

det är lättare att se vilken sorts extra stöd eleven behöver eller vad eleven behöver för 

utmaningar. När en kartläggning ska genomföras är det viktigt att läraren känner till elevens 

bakgrund och tidigare kunskaper för att inte missbedöma elevens kunskapsutveckling. Denna 

tanke om kartläggningens utmaningar delar även Lindström, Lindberg och Pettersson (2013) 

som skriver att alla pedagoger som utför någon form av bedömning bör ha insikt om i vilken 

utsträckning bedömningen verkligen avslöjar elevers kunnande. Bara för att en elev svarar fel, 

eller inte svarar alls, behöver det inte nödvändigtvis betyda att den inte har förståelse. Det kan 

innebära att eleven inte vill svara eller att frågorna är felformulerade. Ett barn som tillfrågas 

hur gammalt det är kan, till exempel, bli sårat eftersom de, enligt deras mening, inte alls är 

gammal; utan ny. Herrlin och Frank (2014) skriver att framgångsrik undervisning handlar om 

att läraren förmår ta reda på vad eleverna redan klarar av och kan. Målet måste stå klart för 

eleverna så de vet tydligt var de är på väg. I form av uppmuntran och återkoppling på både 
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individ- och gruppnivå (och med höga förväntningar) ska läraren sedan lotsa eleverna mot 

målet.  

 

Ackesjö (2016) har länge undersökt förskoleklassen som skolform. Hon anser att det är 

centralt att lärare kontinuerligt kartlägger elevernas utveckling och lärande för att på så sätt 

kunna anpassa sin undervisning och uppnå kontinuitet i undervisningen och progression i 

elevernas lärande. Ackesjö (2016) skriver även att det finns många olika tillvägagångssätt för 

att kartlägga barns kunskaper och att olika kartläggningsmetoder ger olika svar.  

 

4 Teoretiska perspektiv 

I denna studie kommer ett sociokulturellt perspektiv att anammas där lärande anses ske i 

samspel med andra och genom ett aktivt deltagande. Den sociokulturella teorin gör gällande 

att lärande sker redan när barnet är mycket litet och Vygotskij (1978) skriver att barnet är 

socialt redan från födseln och språket fyller en social funktion. Genom att härma andra gör 

barnet så småningom denna nya erfarenhet till en egen kunskap och ny information integreras 

därmed med färdigheter som individen redan har. Inom den sociokulturella teorin talas det om 

den proximala utvecklingszonen där lärandet ligger mellan vad eleven klarar av på egen hand, 

samt vad eleven kan klara av med hjälp eller i samspel med läraren eller en kamrat som 

kommit längre i sin utveckling. Grundaren till den proximala utvecklingszonen var Vygotskij 

(1978) som förklarar sin teori som: 

  

the distance between the actual developmental level as 

determined by independent problem solving and the level of 

potential development as determined through problem solving 

under adult guidance or in collabration with more capable peers. 

   (Vygotskij 1978 s.86) 

 

Vygotskij (1978) förklarar vidare att denna proximala utvecklingszon definierar det tillstånd 

som elever befinner sig i när de är nära att förstå något, och därmed är det ett funktionellt 

verktyg för lärare att använda för att beskriva en elevs framtida kunskapsutveckling. Det en 

elev klarar av med stöttning idag klarar den av på egen hand imorgon. Barn kan komma till 

högre utvecklingsnivåer genom att utmanas att ta klivet utanför sin egen bekvämlighetszon 

och den som ska utvecklas bör alltså ställas inför lite svårare uppgifter än vad hen tidigare 

klarat på egen hand (Vygotskij 1978). Kopplingen mellan Vygotskijs syn på lärande och 

kartläggning är den att han ansåg att via undersökning av elevers tidigare erfarenheter och 
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kunskaper i samband med skolstarten kan pedagoger effektivast ta reda på den aktuella 

utvecklingsnivån genom att samtala med eleven (Bjar och Frylmark 2009). Kartläggningen 

ger en bild om elevernas förmågor och kunskaper, samtidigt ger den en bild om vilken typ av 

stöttning elever är i behov av och hur läraren genom undervisningen kan stötta elever i deras 

kunskapsutveckling.  

 

Enligt Korp (2011) innebär Vygotskijs resonemang om den proximala utvecklingszonen att 

det är mer troligt att en lärare hjälper en elev för att denne ska kunna prestera sitt bästa snarare 

än att undanhålla hjälp för att eleven på så vis ska prestera sitt mest typiska. Det är viktigt att 

läraren har förmågan att anpassa den språkliga utformningen på undervisningen och 

provsituationerna för att på så vis möjliggöra lärandesituationer för alla elever (Korp 2011). 

Elevernas förståelse av en uppgift och det sammanhang som den ingår i har avgörande 

betydelse för hur de klarar av den. Kartläggning sett genom de sociokulturella glasögonen 

betyder att det är en kommunikativ situation där läraren med hjälp av passande uppgifter och 

adekvat återkoppling hjälper eleven flytta fram gränserna för sin egen förmåga (Korp 2011).  

 

Enligt Ackesjö (2016) betyder tanken om den proximala utvecklingszonen att den 

dokumentation som följer eleverna genom skolgången blir alltmer väsentlig. De pedagoger 

som arbetar i förskoleklass måste ha kunskap om vad barnen redan kan när de kommer från 

förskolan för att sedan skapa en optimal undervisningssituation. Ackesjö (2016) skriver också 

att detta i förlängningen betyder att även läraren i årskurs 1 måste informera sig om vad 

barnen redan kan för att sedan anpassa sin undervisning. Genom hela grundskolan, där 

förskoleklass numera ingår, ska verksamheterna länkas samman och skapa en röd tråd i 

barnens lärande.  

5 Metod  

Frågeställningarna i denna studie är utformade för att undersöka pedagogernas arbete med 

kartläggning i förskoleklass och det sociokulturella perspektivet har applicerats i 

utformningen av intervjufrågorna. Frågan om hur informanterna beskriver att de arbetar med 

kartläggning av elevernas språkliga medvetenhet i förskoleklassen syftar till att låta 

informanterna berätta om det kartläggningsmaterial de använt samt dess användnings-, och 

problemområden. Frågan om vad som händer före, under och efter en kartläggningssituation 

låter informanterna berätta om sina upplevelser runtomkring en kartläggning. Hur förbereder 

de sig själva och eleverna innan? Kopplat till den socialkulturella teorin tillåts informanterna 
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även ventilera sina tankar om att tillhandahålla hjälp/anpassningar till eleverna och i så fall 

hur och varför? Arbetet efter kartläggningen kopplas till teorin om den proximala 

utvecklingszonen och hur informanterna går vidare och utmanar eleverna utefter denna. 

Slutligen efterfrågas informanternas tankar kring det nya kartläggningsmaterialet Hitta 

språket. Svaren på frågorna handlar om vad de anser syftet vara med Hitta språket samt 

skillnader mellan Hitta språket och material de använt tidigare. Svarsresultaten ligger sedan 

som grund bland annat i studiens resultatdel och avslutande diskussionsavsnitt. 

 

5.1 Urval 

Studiens empiriska del utgörs av en kvalitativ forskningsmetod och data har samlats in 

genom intervjuer med pedagoger som varit verksamma i förskoleklass under minst ett år, för 

att på så sätt ha hunnit med att göra minst en kartläggning av sina elever. Anledningen till att 

intervjuer valts som metod för datainsamling är dess relevans för syftet för studien som är att 

undersöka hur det ser ut på skolorna genom att låta yrkesverksamma pedagoger berätta om sin 

verklighet. Informanterna har valts från skolor placerade både i mellanstora städer, större 

städer samt mindre kommuner. Anledningen till att informanter sökts från olika områden är 

att eftersöka fler olika kartläggningmaterial. Vidare har urvalet bestått i att mail skickats ut till 

antingen aktiva förskoleklasspedagoger som funnits listade på skolornas hemsida eller via 

mail till ansvariga rektorer som sedan skickat min förfrågan vidare till sina anställda.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Eftersom denna studie har som syfte att undersöka pedagogers egna erfarenheter av 

kartläggning var intervjuer ett lämpligt val som datainsamlingsmetod. Detta innebar i sin tur 

att ett missivbrev komponerades och skickades ut till samtliga informanter (se bilaga 2). För 

att skapa intresse för deltagandet i undersökningen informerades informanterna om att de 

skulle få ett antal semistrukturerade, öppna frågor som berörde deras arbetssätt med 

kartläggning och att det var deras egen erfarenhet i ämnet som eftersöktes. I första kontakten 

med informanterna har de även fått ta del av intervjuområdena, antingen bifogat i ett mail 

eller utskrivet på papper som de fått i handen (se bilaga 1). Detta beslut baserades på tanken 

att informanterna på så vis får en möjlighet att läsa in sig på det område som 

intervjusituationen senare skulle behandla samt få tillfälle att tänka igenom och minnas de 

kartläggningar de genomfört tidigare. En intervjuguide utifrån studiens syfte och 

frågeställningar utformades varpå en testintervju utfördes för att se om frågorna var lämpliga 

eller om missförstånd riskerade att uppstå. Testintervjun utfördes med en pensionerad lärare 
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som arbetat med äldre elever och kommit i kontakt med pedagogisk bedömning på olika sätt 

såsom betygsättning. I samband med missivbrevet informerades informanterna om att 

inspelning av samtalet förekommer samt förfrågan efter deras samtycke. Samtliga intervjuer 

spelades in med hjälp av mobiltelefon för att inte gå miste om viktig information eller möjliga 

citat. De inspelade intervjuerna transkriberades för att fungera som informationsgrund i 

kommande analysprocess. Samtliga intervjusituationer har sett olika ut eftersom varje 

informant har intervjuats på en plats de själv valt för att de skulle känna sig bekväma i 

situationen. Informanterna har alla blivit anonymiserade genom att ersätta personnamn med 

bokstäver och namn på städer och skolor plockats bort helt. 

A. Först intervjuades två pedagoger i en mellanstor kommun på skola A. För att kunna 

differentiera mellan dessa två informanter har de tilldelats benämningarna A1 och A2. 

Trots att jag inte var förberedd på att det skulle vara två informanter närvarande vid 

samma intervjusituation visade det sig vara en fördel då dessa två kunde samtala med 

varandra i svaren och bidra till fler synsätt. Intervjun ägde rum i det klassrum som 

informanterna arbetar i efter eleverna gått för dagen och de hade båda avsatt gott om 

tid för intervjun. 

B. Andra intervjun ägde också rum i en mellanstor kommun på skola B. Informanten 

hade bokat ett arbetsrum på skolan där denna arbetar för att kunna utföra intervjun 

ostört. Intervjun utfördes under tidspress eftersom informanten hade undervisning 

direkt efter intervjun. 

C. Tredje intervjun ägde rum via datorprogrammet Skype eftersom informanten var 

verksam på en skola belägen långt söderut. Denna förskoleklasspedagog var relativt 

nyutexaminerad och hade arbetat ett år i förskoleklass på sin skola. Frågeformuläret 

skickades via e-post och samtycke till inspelning av intervjun blev muntlig istället för 

skriftlig. Intervjun ägde rum under informantens sportlov och därför uttryckte denne 

att det inte fanns någon tidspress att genomföra intervjun inom.  

D. Fjärde intervjun ägde rum på en skola belägen i en mindre kommun i Mellansverige. 

Denna informant valde fikarummet på sin arbetsplats för att utföra intervjun och 

tidpunkten senare på dagen eftersom det är färre kollegor närvarande då. Informant D 

hade förpliktelser att hinna till och därför fick intervjun inte ta längre tid än 30 

minuter.  

 

Värt att tillägga är att efter sista intervjufrågan i intervjuguiden informerades informanten om 

att det var sista frågan samt om denne vill lägga till något eller ställa en fråga. Detta gav 
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informanterna tillfälle att med egna ord tillägga något de tyckte saknades eller belysa de 

områden de upplevt att vi inte berört. Det innebar även att intervjuerna inte fick ett abrupt slut 

utan avslutas mer naturligt. Varje intervju tog mellan 16–36 minuter.  

 

5.3 Analysmetod 

En tematisk analys har använts vid bearbetningen av det insamlade datamaterialet. Enligt 

Braun och Clarke (2006) är en tematisk analys en metod för att identifiera, analysera och 

rapportera om teman inom ett data. Ett tema är i sin tur kopplingen mellan viktig information 

inom datan och de ursprungliga forskningsfrågorna och det representeras via återkommande 

mönster i intervjusvaren. Enligt Braun och Clarke (2006) är en av fördelarna med tematisk 

analys dess flexibilitet där analysprocessen hela tiden skiftar fram och tillbaka över 

datamaterialet istället för att följa en linjär modell. Braun och Clarke (2006) har tagit fram den 

checklista som använts för att analysera och tematisera i det insamlade materialet.  

För att få fram data i denna studie har intervjuerna transkriberats ordagrant för att sedan 

fungera som dataunderlag i analysen. En detaljerad granskning av texten har utförts varpå en 

successiv process använts för att koda och kategorisera innehållet. I det insamlade materialet, 

i form av intervjutranskriberingar, eftersöktes återkommande begrepp och teman för att 

urskilja mönster och hitta likheter och skillnader mellan de olika informantsvaren. 

Sammanställningen av likheterna, skillnaderna och de mönster som kunnat urskiljas har 

senare blivit till resultatets avsnittsfördelning. De transkriberade intervjuerna behölls i sin 

ursprungskontext eftersom jag ville minimera risken att missa det sammanhang som 

informanternas uttalanden hade. 

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar ansågs dessa teman vara av största vikt: 

• Informanternas upplevelser av varför de utför kartläggningar samt de 

användningsområden och problemområden som informanterna anser vara väsentliga. 

• Informanternas berättelser om olika kartläggningssituationer. Fokus läggs på de 

exempel som ges på arbetet innan en kartläggning som till exempel att förbereda 

eleverna. De erfarenheter informanterna delger om sina tankar under kartläggningen 

rörande vilken sorts hjälp är tillåten/inte tillåten redovisas sedan. Informanternas 

redogörelser för arbetet efter en kartläggning med resultathantering, samarbete med 

specialpedagog samt anpassning av undervisningen avslutar denna del. 
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• Informanternas svar om hur de förbereder sig inför uppgiften att arbeta med det nya 

kartläggningsmaterialet bearbetas slutligen. Svaren har delats in i temana: syfte och 

skillnader, fortbildning samt problemområden.  

I avslutande diskussionskapitel 7 kopplas analysresultatet ihop med både den tidigare 

forskning som redovisats samt det sociokulturella perspektiv som genomsyrat 

frågeställningarna.  

 

5.4 Forskningsetik 

I denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning beaktats. Efter en första kontakt med ett skriftligt eller 

muntligt samtycke från varje informant att delta, har de innan intervjuerna erhållit ett 

missivbrev där syftet med studien redovisats. I missivbrevet informerades också 

informanterna dels om att intervjuerna kommer att spelas in samt att examensarbetet kommer 

att beakta Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa innebär att det inte 

kommer att publiceras några uppgifter som kan härledas till skola eller person. Deltagarna ska 

känna sig säkra på att deras anonymitet skyddas och det ska inte vara möjligt för läsare att 

identifiera vem som uttalat sig i intervjun. De inspelade och nedskrivna intervjuerna kommer 

inte att sparas eller spridas utan snarare kasseras efter godkänt arbete. Informanterna har 

erhållit information om att de kan avbryta sitt deltagande när de så önskar utan att behöva 

motivera varför. Därmed har hänsyn tagits till de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) 

antagit inom det humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsfältet; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

5.5 Studiens kvalitet 

Reliabiliteten på denna studie stärks av kontinuerliga citat från tillfrågade informanter. 

Transkriptionerna av intervjuerna har gjort det möjligt att hela tiden återvända till det 

ursprungliga uttalandet och dess kontext. Citat från informanter har redovisats kontinuerligt 

för att bibehålla autenticiteten och vara så transparent i kodningen och tematiseringen av 

informanternas svar som möjligt. Genom att använda informanternas svar som grund i 

analysen uppnås även validiteten eftersom det är deras tankar och erfarenheter som ämnas 

undersökas. Avsikten har varit att genom noggrann beskrivning av tolknings- och 

analysarbete tillföra hög tillförlitlighet på studien. För att motverka brister i reliabilitet och 

validitet har den kunskap som framkommit ständigt kontrollerats, ifrågasatts och teoretiserats.  
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6 Resultat och analys 

I följande del presenteras resultatet av den tematiska analys som genomförts på det 

datamaterial som samlats in via fyra intervjuer och fem informanters svar kring kartläggning 

av elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass. Utgångspunkten för val av teman utgår från 

studiens forskningsfrågor: 

• Hur beskriver informanterna att de arbetar med kartläggning av elevernas språkliga 

medvetenhet i förskoleklassen? 

• Vad händer före, under och efter en kartläggningssituation? 

• Vad är informanternas tankar kring det nya kartläggningsmaterialet Hitta språket? 

 

6.1 Att stötta, anpassa och utmana 

Informanternas svar rörande sitt arbete med att kartlägga förskoleklasselevernas språkliga 

medvetenhet har delats in i tre underkategorier; syfte, svagheter och styrkor.  

 

6.1.1 Syfte 

Samtliga informanter berättar om upplevelser av kartläggning som en metod att finna de 

elever som behöver extra mycket stimulans för att komma igång med den läsning och 

skrivning som den språkliga medvetenheten lägger grunden för. Samtidigt berättar 

informanterna att metoden även hjälper dem finna de elever som behöver extra utmaningar på 

grund av hög kunskapsnivå. Vilken anpassning som både klassen som helhet samt 

individuella elever behöver blir synligt via kartläggningen.  

 

Jag tycker att det [kartläggningen] varit bra. Framför allt så tror jag att jag kommer känna mer 

när vi gör dom här testerna andra gången. Då kommer man att känna om man själv blir 

förvånad. Det är det jag tycker är bra, att jag inte bara går på min känsla utan att jag faktiskt 

följer upp nånting.    Informant C  

 

Det är ju för att man ska upptäcka barnen tidigt för man vill ju inte att nån ska falla genom 

stolarna. Då vet man kanske också lite mer vad man ska lägga krutet på för ingen grupp är ju 

den andra lik. Inte att man skippar delar men alla behöver inte lika mycket fokus. 

     Informant A2 

 

Informanterna upplever alltså att kartläggningen ger dem verktyg att arbeta med elevernas 

kunskapsnivå och de kan basera undervisningsmässiga beslut på information istället för 

spekulation. Kartläggningen resulterar i en konkret dokumentation där elevernas 

kunskapsnivå blir tydlig och arbetet med materialet förser informanterna med en sorts 

checklista där de kan bocka av både vilka förmågor eleverna förväntas utveckla och även få 
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svar på vilka områden som behöver mer fokus i kommande lektioner, enligt informanterna. 

Samtliga av de tillfrågade informanterna har berättat att de använt sig av Bornholmsmodellen 

för att kartlägga sin förskoleklass i svenska. Detta betyder att Bornholmsmodellen används i 

stora delar av Sverige eftersom informanterna representerar olika delar av landet. Att 

kartläggningen ger en klarare bild av individuella elevers kunskapsnivåer innebär att 

informanterna kan sätta utmaningar utefter den proximala utvecklingszon som Vygotskij 

(1978) etablerat. Informanterna berättar även om den information de får om vilka områden 

som inte innebär någon större utmaning för den nuvarande klassen och de därmed kan lägga 

mindre tid på. Informant C berättar om de beslut de fattade på hennes skola efter att 

kartläggningen visat att några elever hade behov av extra utmaningar: 

 

Vi har försökt att jobba en gång i veckan med dom som fick högst resultat. De flesta av dom fick 

lite läxa med sig hem. Från början var det uppgiftspapper men nu är det faktiskt läsläxa.

     Informant C 

 

6.1.2 Svagheter 

Informanterna berättar även om de svagheter de upptäckt med kartläggningsmaterialen de 

använt. Informant B upplevde Bornholmsmodellen som bristfällig och la därför till ett test 

som skulle undersöka viktig kunskap om bokstävernas språkljud hos eleverna. Den tidigare 

forskning som redovisats tidigare i detta examensarbete (Lundberg 2007, Alatalo 2011 och 

Barrnett 2015) visar att detta fokus på bokstävers språkljud var väl grundat.  

 

Vi la till ett bokstavsljudstest där barnen får titta på bokstäverna på ett papper och säga hur de 

låter. Så om bokstaven var K ska de inte säga KÅ. Då säger man ja så heter den, men hur låter 

den?     Informant B 

 

Även informant C upplevde inte Bornholm som optimal och valde att utföra justeringar i form 

av utförligare förklaringar på det befintliga materialet för att det bättre skulle passa hennes 

elever.  

Jag kan tycka det är ganska lite instruktioner i Bornholm. Jag kan tycka att, framförallt för de 

elever som har svenska som andra språk, så ges dom inte en riktig chans. Jag tycker det kan vara 

en brist att man tror att dom ska förstå vad som ska göra, så det testar lite fel sak. 

     Informant C 

 

Informant C visar på den kunskap som pedagoger behöver äga för att undvika att en 

kartläggningssituation för elever med svenska som andraspråk inte blir rättvis (Wedin 2010). 

Samme informant berättar också att samtliga elever i hennes klass har svenska som 

andraspråk, och problematiken med kartläggningen blir i hennes fall att den inte upplevs som 
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anpassad för att kartlägga hennes elevers kunskaper. Kartläggningen riskerar att bli både 

orättvis och missvisande om pedagogerna inte innehar den kunskap som behövs för att 

anpassa materialet. Ett konkret exempel som informant C ger, där hon anpassat materialet till 

att passa hennes elever, handlar om en uppgift där eleverna får en bild i sin hand som de 

övriga klasskompisarna inte får se. Uppgiften blir sedan att den eleven som håller i bilden ska 

berätta och beskriva om den så att de andra förstår vad den föreställer utan att visa den. Den 

aktuella bilden ska föreställa en skola men informant C anser att detta inte blir nog tydligt 

genom en bild på en byggnad med en klocka på. Enligt henne borde den förstärkts med andra 

skolnära ting såsom en skolgård med tillhörande lekpark. Av den anledningen tog hon bort 

denna bild och la istället till en hon tyckte uppfyllde syftet bättre.  

 

6.1.3 Styrkor 

En av styrkorna med kartläggningsmaterial har beskrivits av både informant A2 och 

informant C, och det handlar om att elevernas progressioner i förskoleklass blir tydliga för 

dem som pedagoger. 

 

Kartläggningen blir väl mycket för att sammanfatta vad dom lärt sig under året i förskoleklass 

till viss del.     Informant A2 

 
…jamen man har väl inte så höga krav på sig hur det ser ut i början, alltså på första testet, man 

vill se att de har utvecklats. Alltså det är progressionen som är viktig. Informant C 

 

Informanternas svar kan kopplas till den tidigare forskning där både Wiliam (2015) och Gipps 

(1999) kommit fram till att en synliggjord progression blir ett effektivt verktyg för en 

framgångsrik undervisning i förskoleklass ur både elevernas och pedagogernas perspektiv. 

Pedagoger kan genom att redovisa kartläggningsresultatet för eleverna bevisa deras egen 

progression för dem.  

 

Förutom att elevernas progression blir synlig, berättar informant B om den bonus hon 

upplever att kartläggningstillfället erbjuder. Att sitta med sina förskoleklasselever en stund 

och samtala, även om samtalet i sig har ett syfte, innebär ett gyllene tillfälle för pedagoger att 

lära känna varje elev lite bättre. Enligt henne bör kartläggningssituationen upplevas som en 

”rolig, mysig och kravlös situation” för eleverna och det gäller för den närvarande pedagogen 

att uppmuntra eleverna till att göra så gott de kan istället för att uppmana eleverna till att 

prestera. Informant B berättar även att en del av den uppmuntran som eleverna bör få under 
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kartläggningssituationen är att pedagogen måste inse när elevens gräns för dagen är nådd och 

bryta där.   

 

6.2 Före, under och efter en kartläggning 

Informanternas svar rörande arbetet före, under och efter kartläggningssituationen har även 

delats in i dessa underkategorier. 

 

6.2.1 Före 

Den förberedelse som många av informanterna omtalat var den att samtala med eleverna 

innan kartläggningen så de skulle ha en aning om vad som skulle hända. På den skola som 

informant C jobbar på har specialpedagogen haft ansvaret att genomföra all kartläggning i 

svenska i förskoleklassen sedan många år tillbaka. Innan kartläggningstillfällena brukar den 

specialpedagogen vara närvarande i klassen och sitta med på samlingar och presentera sig. 

Även informant B berättar om hur samtalet med eleverna före kartläggningen är viktig. 

 

Vi berättar att vi ska sitta tillsammans och leka litegrann en och en med er, och vi ser mycket 

fram emot att sitta med er, och det finns inga rätt och fel här utan man gör precis så gott man kan 

och allt du gör är jättebra.     Informant B 

 

Informant D berättar att han förbereder sig genom att dela på arbetet med kartläggningen med 

sin kollega i den andra förskoleklassen. De jobbar både ensamma i sina klasser och ser 

uppdelningen både som en avlastning, eftersom de inte behöver sätta sig in i alla delar i 

materialet själv, och som ett tillfälle att sitta ner och jämföra arbetssätt. Informant D har den 

arbetssituation som både informant B och A2 uttryckt förfäran över och undrat hur en 

kartläggning ens kan vara genomförbar för en enskild pedagog. Samtliga av de övriga 

informanterna arbetar antingen tillsammans med en förskoleklasspedagog till eller i nära 

samarbete med fritidspersonal. Informant D arbetar själv hela skoldagen och fritids tar över 

när förskoleklass är slut för dagen.  

 

Både tidigare kartläggningsmaterial och det nya Hitta språket innebär ett förarbete då 

pedagogerna behöver iordningställa olika kopieringsunderlag som både de själva använder för 

att dokumentera samt det eleverna behöver för att svara på frågor såsom bildkort och 

bokstavskort. Pedagogerna behöver även lägga upp ett schema för den ordning eleverna ska 

kartläggas, både för att inte missa någon elev och för att veta vilka elever som är färdiga. 
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6.2.2 Under 

Vilken hjälp eller anpassningar under kartläggningssituationen som ansågs vara tillåten visade 

sig kunna se olika ut beroende på hur informanterna tolkat syftet med kartläggningen. För att 

uppnå ett likvärdigt resultat borde eleverna inte erhålla någon hjälp enligt några informanter, 

men anpassningar efter både dagsform, modersmål och språklig förmåga hos eleverna har 

tillåtits av flera av de tillfrågade informanterna. I förskoleklassen är eleverna sex år och en 

anpassning efter deras ålder har kommit på tal under några av intervjuerna. Informant C 

berättar att somliga kartläggningar helt enkelt inte går att genomföra när det är tänkt eftersom 

eleven har för mycket ”spring i benen” just den dagen. Enligt informant B får inte pedagogen 

ge någon hjälp under kartläggningen eftersom resultatet inte blir likvärdigt då. De 

kartläggningar som sker i grupp innebär, enligt informant B, att eleverna placeras så de inte 

kan se varandras svar och de tillåts inte samtala under tiden. Däremot är det tillåtet att 

uppmuntra eleven till att prestera sitt bästa och ge förklaringar så eleven uppfattar uppgiften 

korrekt enligt informant B.  

 

Ibland kan man ju tänka sig att man ändå får ge ett exempel så de förstår själva uppgiften. För 

det kan ju vara så att man kan det bara man förstår uppgiften. Det gäller ju att man försöker hitta 

om det är uppgiften i sig eller om det är kunskapsnivån som sätter stopp. Informant B 

 

Informant B berättar att i hennes klass inkluderar de även konkret material under 

kartläggningen och förklarar att det kan hjälpa många elever att prestera bättre om de tillåts 

”använda små klossar att lägga eller bönor att pilla på”. Informant B berättar också att hon 

upplever det som att det finns tid till att genomföra kartläggningen fler gånger för att få så 

rättvist resultat som möjligt. Denna tanke applicerar hon både på de elever som hon upplever 

ha en sämre dag och därför inte orkar prestera, och på de elever som har svenska som 

andraspråk, där de senare tillåts upprepa kartläggningen då de blivit mer van vid det svenska 

språket. Informant A2 delar inte samma erfarenheter som informant B utan upplever snarare 

en tidspress att testen måste genomföras inom en snäv tidsram och därmed blir anpassningar 

såsom upprepade kartläggningstillfällen en omöjlighet. 

 

Informant C genomför inte kartläggningen själv eftersom skolan har valt att lägga det 

ansvaret på specialpedagogen. Dock har det hänt att när elever upplevt 

kartläggningssituationen som alltför svår att hantera så har informant C anpassat situationen 

till att hon själv genomför kartläggningen med den elev som har behov av det. Klasslärarens 
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närvaro i den ovana situationen kan upplevas som lugnande och därmed ge eleven större 

möjlighet att redovisa sina kunskaper. 

 

Informant B har också erfarenheter av tid för anpassningar under kartläggningen och hon har 

själv använt sig av vårdnadshavare för att korrigera det som materialet riskerar att missa när 

eleven har svenska som andraspråk.  

 

Jag har frågat föräldrarna om de vill vara med och hjälpa just för att jag kan ju inte orden på 

persiska. Det ger ju givetvis ett helt annat resultat än om vi gjort det på svenska där det svenska 

ordet inte ens finns i registret för barnet.    Informant B 

 

6.2.3 Efter 

Arbetet som sker efter kartläggningen handlar i flera intervjusvar om den justering av 

undervisningen som pedagogerna genomför efter elevernas kunskapsnivå blivit synlig.   

Informant C berättar om konkreta arbetsinsatser som satts in efter kartläggningen och den 

ögonöppnare hon fick då fler elever än hon trodde fick låga poäng på SVAPP-testet som 

undersöker elevernas ordförråd. Då både hon och kollegorna kände att det behövdes insatser 

för att korrigera detta låga resultat tog de beslut om att ha högläsning varje dag eftersom de 

”visste att forskning visar att högläsning påverkar ordförrådet positivt”.  

 

Förutom de anpassningar som pedagogerna kan applicera på sin undervisning resulterar även 

kartläggningen i siffror som kan hanteras på olika sätt. Informant B förtäljer att resultaten från 

kartläggningen i svenska, ska rapporteras in till utbildningsförvaltningen ett visst datum men 

hur resultaten sedan arkiveras där vet hon inte. Däremot berättar hon att de material som 

rapporteras in är anonymiserat och elevers namn är bortplockade. Det resultat som 

sammanställs är endast siffror. Informant A1 sammanfattar det som att ”om eleven klarar 

uppgifterna är det ettor överallt och om de missar något så blir det nollor istället”. Efter ett tag 

skickas en sammanställning tillbaka med alla förskoleklassers inrapporterade resultat som, till 

exempel informant B berättar, de kan analysera för att se vilka insatser som behövs både på 

skolan, gruppen och individer. Enligt informant C är ett resultat med tillhörande siffror från 

en kartläggning inte färdigt i sig utan måste ses i sin kontext. 

 

Jag har ingen elev som har svenska som modersmål vilket gör att de här siffrorna…det finns 

siffror som visar hur mycket man ska ligga på för att det ska vara ”normalt” (här gör 

informanten citationstecken med sina fingrar) och där får man ju fundera och ta in elevens 

bakgrund.     Informant C 
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Resultatet från kartläggningen är även tänkt att rapporteras över till den lärare som tar över 

klassen i årskurs 1 för att denne i sin tur kan anpassa sin undervisning dessa. Hur arbetet före, 

under och efter kartläggningen ser ut i förskoleklass varierar beroende på vem som genomför 

dem och hens syn på hur eleverna behöver förberedas, vilken hjälp som är tillåten och vad de 

upplever att resultatet ska och kan användas till  

 

6.3 Hitta språket - observation istället för prestation 

Juli 2019 blir det nya kartläggningsmaterialet Hitta språket obligatoriskt att använda av 

samtliga förskoleklasspedagoger i Sverige. Därför har det varit viktigt att låta informanterna 

berätta om sina upplevelser gällande detta nya material. Hur tänker de kring arbetet med det 

nya materialet och upplever de att de fått tillräcklig med utbildning för att använda sig av det?  

 

6.3.1 Syfte och skillnader 

Informant B anser att arbetet med Hitta språket innebär att själva undervisningen i 

förskoleklasser runt om i Sverige blir mer likvärdig så småningom. Hon välkomnar även att 

väsentligenheten i att lägga in tidiga insatser redan i förskoleklass äntligen har 

uppmärksammats. Informant B berättar att arbetet med Hitta språket innebär att 

förskoleklassens position i den svenska grundskolan förstärks i och med att den nu ingår i ett 

”större tänk” med kartläggning som dokumenteras och följs upp med jämna mellanrum med 

start i förskoleklass.  

 

En betydande skillnad i informanternas tolkning av Hitta språkets utformning blev synlig vid 

intervjuerna. Informant A1, A2, C samt D anser att Hitta språket har samma struktur som 

Bornholmsmodellen, dvs ett kartläggningstillfälle per termin där mindre anpassningar av 

undervisningen sker efter att elevernas förmågor undersöks och kunskapsluckor upptäckts. 

Informant B upplever att Hitta språket innebär en omstrukturering på hela undervisningen och 

påverkar hela höstterminen, eftersom det annars inte finns någon möjlighet att hinna kartlägga 

alla delar hos alla elever enligt henne. 

 

Fördelen med materialet är ju att det är så pass vanliga situationer att man kan göra dom många, 

många gånger och dokumentera att man ser progression, att i början såg det ut så här och nu ser 

det ut så här. Bara man blir duktig på att hitta formen för dokumentation.  Informant B  

 

En väsentlig skillnad som finns mellan tidigare kartläggningar och det nya Hitta språket är 

tanken att Hitta språket ska genomföras inom den ordinarie undervisningen och inga elever 
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ska plockas ut individuellt. Detta kan i sin tur kopplas till Vygotskijs (1978) tankar om att 

elever lär sig bäst tillsammans med andra i ett socialt samspel. Om eleverna i förskoleklass till 

exempel får höra sina klasskompisar träna på att återberätta händelser vid samlingen varje 

morgon, innebär det att de får flertalet tillfällen att lyssna och öva på att själv återberätta 

senare. 

 

Informant D berättar att han upplever Hitta språket som väldigt omfattande både i alla delar 

som ska kartläggas med tillhörande underkategorier, men även i allt förarbete som innebär en 

del praktiskt pysslande med kopiering och laminering av material och anordning med 

språkpåsar till samtliga förskoleklasspedagoger. Informant B berättar att förutom de praktiska 

förberedelserna, med kopiering av papper och dylikt, innebär inte arbetet med Hitta språket 

några egentliga skillnader på det undervisningsinnehåll de redan planerat in. Allt som Hitta 

språket ska kartlägga inbegrips redan i de lektioner de planerat men skillnaden blir, enligt 

informant B, att dokumentationen och upplägget nu ska vara en lika naturlig del av 

undervisningen framöver och det är där utmaningarna ligger för pedagogerna enligt informant 

B. För informant D, som arbetar ensam i sin förskoleklass, innebär detta att han ska 

genomföra lektioner och dokumentera samtidigt. Ett arbete som de pedagoger som arbetar två 

och två kan dela på.  

 

Genom att kartlägga eleverna via nya Hitta språket ges de, enligt informant C, en större 

möjlighet att visa sina kunskaper och demonstrera sina färdigheter än vad de fick via det 

tidigare kartläggningsmaterialet. Informant C sammanfattar det hon upplever som största 

skillnaden mellan det kartläggningsmaterial de använt hittills och det nya Hitta språket så här:  

 

Bornholm kändes lite orättvist. Det känns som att man testar dom en gång och sen så är det inte 

så mycket observation utan det är på deras prestationer de bedöms. Jag tror nyanserna kan falla 

bort medan jag tror att med Hitta språket kan man få fram mindre delar. Informant C 

 

6.3.2 Fortbildning 

Av de fem informanter som ingår i denna studie är det en av dem som erhållit fortbildning om 

Hitta språket även om denna själv fick uppsöka kurstillfällen som hölls med jämna 

mellanrum. Denne informant arbetar i en större stad söderut i landet. Övriga informanter har 

själva antingen tagit tag i egen utbildning genom att lära känna materialet och testa delar av 

det på sina elever. Några informanter väntar på att utbildningstillfällen ska komma och 

hoppas att de får gå på dem.  
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Jag såg faktiskt igår att skolverket lagt ut utbildningsdagar för dom här kartläggningarna just för 

att man ska få veta vad vi ska göra av det, hur man ska jobba med det och vad är tanken. Man 

hoppas man får gå på det.    Informant A1. 
 

 

Informant D rapporterar om den stress han upplever i samband med att han blev ålagd 

ansvaret för kartläggningsmaterialet. Denna pedagog berättar om sin situation där han 

upplever att han förväntas arbeta med ett material han inte hinner lära känna innan det är dags 

att använda.  

 

Jag förstår att Hitta språket är ett gediget material och det är säkert bra, men det jag inte kan 

förstå är hur man kan lägga ett sånt material i vårt knä och uppmana oss att börja använda det 

utan att ge oss en ärlig chans. När ska vi hinna läsa in oss och så? Informant D 

 

Andra informanter berättar att trots att de känner sig lite stressade över det nya materialet har 

de förtroende för att Skolverket har insikt om den inlärningsperiod som 

förskoleklasspedagoger runt om i Sverige kommer att behöva, för att lära känna materialet 

och successivt applicera det på sin undervisning. Informanterna har olika uppfattning om hur 

arbetsuppgiften med nya Hitta språket borde ha presenterats från skolverkets och /eller 

rektorers håll. Medan några informanter berättar att det är deras eget ansvar att lära känna 

materialet och applicera det på sin undervisning anser andra informanter att eftersom idén 

kom från skolledningen borde ansvaret även vara deras att tillgodose pedagoger med 

tillhörande adekvat fortbildning. 

 

 6.3.3 Problemområden 

Den avslutande tanken som många av de tillfrågade pedagogerna delade var den om 

tidpunkten för kartläggningen. Eftersom det enligt Skolverket (2018) är tänkt att 

kartläggningen Hitta språket ska genomföras under höstterminen är det många av 

informanterna som uttrycker oro om att tiden känns olämplig eftersom en stor del av 

höstterminen är en känslig period för sexåringarna. Samtliga informanter delar en farhåga av 

att den tid de behöver till att forma och lära känna sin nya klass kommer att slukas av 

kartläggningsarbete. Istället för att sexåringarna får en tid att leka och bekanta sig med sin nya 

miljö och nya kompisar ska de kartläggas, upplever informanterna.  

 

Ytterligare ett problemområde som informanterna upptäckt med det nya 

kartläggningsmaterialet Hitta språket är den koppling till speciallärare arbetet ska innebära. 
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Ifrån skolverket står det ju också på det här nya att speciallärare ska vara med och det är något vi 

tänker lyfta. Hur ser de [rektorerna] på det? De har ju knappt tid nu med allt de håller på med.

     Informant A1 

 

..det går ju i princip inte att de [elevhälsan] är med om man lägger upp det som en del av 

undervisningen som kanske är närsomhelst under dagen. Då är det ju svårt att veta ur mycket en 

specialpedagog ska vara inne hos oss. Hela hösten då eller?  Informant B 

 

Eftersom denna studie inte inkluderar någon intervju med varken rektorer eller elevhälsan är 

det svårt att kommentera detta problemområde som informanterna berättar om och därför får 

frågan förbi hängande. Hitta språket ska revideras ytterligare och resultaten publiceras i juli 

2019 (www.skolverket.se) och kanske detta problemområde får fokus då. 

 

6.4 Sammanfattning av resultatdelen 

Efter att ha läst, analyserat och kategoriserat samtliga fem informanters svar om kartläggning 

i förskoleklass är det några saker som står klart.  

• Samtliga informanter är överens om den kartläggning de genomför i förskoleklass 

förser dem med verktyg för att stötta, anpassa och utmana sina elever via sin 

undervisning. Arbetet med kartläggningen behöver anpassas både före och under tiden 

för att alla elever ska kunna prestera sitt bästa istället för sitt mest typiska som Korp 

(2011) skriver om.  

• De tillfrågade pedagogerna anser att det nya materialet Hitta språket fyller ett viktigt 

syfte, både att koppla ihop förskoleklassen med resten av grundskolan ytterligare, 

samt fungera som verktyg för att göra undervisningen i samtliga förskoleklasser i 

Sverige mer likvärdig. Dock har implementeringen av det nya materialet inte gått 

effektivt till då alla informanter inte upplever att de erhållit adekvat utbildning för att 

varken sätta sig in i, arbeta med, eller använda resultaten på korrekt sätt.  

• De flesta av informanterna presenterar i överlag en positiv inställning till Hitta språket 

och framhåller att det är spännande att sätta sin i ett nytt, gediget material anpassat till 

just deras undervisning i förskoleklass.  

6 Diskussion  

7.1 Information istället för spekulation 

Kartläggning av förskoleklasselevernas språkliga medvetenhet är en avancerad och ovan 

situation för många sexåringar. De tillfrågade pedagogerna innehar en förståelse om att denna 

komplexitet kan innebära att det kartläggningen avser att kartlägga riskerar att missas om 
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eleverna inte är redo på ett eller annat sätt och behöver stöttning för att förstå vad som 

efterfrågas. Om det är tålamodet eller förmågan som sätter stopp för dagen spelar mindre roll. 

Informant B berättade att hon anser det vara av största vikt att eleven inte inser att det finns 

fler delar kvar som denne inte klarade av vid kartläggningen eftersom detta i sin tur kan leda 

till att eleven känner misslyckande. Kopplat till den proximala utvecklingszonen (Vygotskij 

1978) innebär detta att eleverna utmanas precis utanför sin nuvarande kapacitet och en 

redovisning av en kunskapsnivå långt bortanför deras nuvarande riskerar att bli 

motivationssänkande. Flera av informanterna anser att syftet med kartläggningen är att ge 

dem information om hur undervisningen bör läggas upp och var fokus ska ligga. De slipper 

basera beslut på spekulationer eftersom dokumentationen ger dem tydliga resultat. Den 

positiva effekten av anpassningar av undervisningen, såsom extra högläsningstillfällen, kan 

diskuteras. Dels beroende på att beslutet kan sägas stämma väl överens med den forskning 

som visar att högläsning har en positiv effekt på elevers ordförråd (Lundberg 2007 och 

Alatalo 2011). Däremot säger annan forskning (Robbins, Ehri, Levin 1994) att högläsning 

som aktivitet är mer komplex än att bara läsa för eleverna och sedan lämna texten obearbetad.  

 

Arbetet med det resultat som kartläggningen ger går också att koppla, bland annat, till den 

undersökning där Ackesjö (2016) skriver om den röda tråden som bör löpa genom elevernas 

skolgång från förskoleklass upp till gymnasiet. Dokumentationen från förskolan följer med 

när eleverna sedan börjar förskoleklass och bearbetas under den överskolningsperiod som 

sker i början av höstterminen. Däremot redovisar några av informanterna att 

överrapporteringen från förskoleklass till årskurs 1 inte tas till vara på. Informant A1 upplever 

att pedagogen i årskurs 1 inte vill bli färgad av det eleverna presterat tidigare. Istället hänvisar 

denne till det bedömningsstöd de själva senare utför i årskurs 1. Risken som uppstår när 

pedagogen som tar emot eleverna i årskurs 1 inte ser något syfte i att ta tillvara på elevernas 

kunskaper från förskoleklass, blir de upprepningar som Ackesjö (2016) skriver om där barnen 

i årskurs 1 ofta gör samma typer av övningar som de redan arbetat med i förskoleklass. Denna 

upprepning beror troligen på att pedagoger i förskoleklass har svårt att formulera sitt 

läraruppdrag i sin position mellan förskola och skola enligt Ackesjö (2016). Möjligen kan det 

också bero på att pedagogerna i årskurs 1 inte inser väsentligheten i att ta till vara på 

förskoleklasspedagogernas undervisning. Många gånger finns tanken på att förskoleklassen 

inte räknas som ”riktig” skola kvar och därför bör inte heller den undervisning som skett där 

vara av någon vikt. Den röda tråd som ska löpa genom hela skolgången för eleverna förstärks 

via det nya kartläggningsmaterialet enligt många av de tillfrågade pedagogerna. Även om 
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läroplanen försökt förtydliga vilket innehåll som ska ha fokus i undervisningen och vilka 

förmågor eleverna ska utveckla under året i förskoleklass verkar undervisningen i 

förskoleklass fortfarande stå kvar mitt emellan de två skolformer som nämndes i inledningen; 

förskolan och grundskolan och frågan vilken undervisning som är reserverad för 

förskoleklassen är det ingen som kan redovisa. Förhoppningsvis kan arbetet med det nya Hitta 

språket förtydliga detta. 

 

En intressant aspekt som uppdagades under intervjun med informant C är att hennes 

anställning innebär att hon följer med sin klass upp till trean innan hon får en ny förskoleklass 

igen. Denna innebär i förlängningen att hon kommer att utföra arbetet med Hitta språket vart 

fjärde år. Att arbeta med nya Hitta språket kommer, enligt informant C, att vara kämpigast de 

första två-tre gångerna och sedan börjar det bli mer rutin. Med den anställningsform denna 

informant har innebär detta att rutinen för att genomföra kartläggningen i förskoleklass börjar 

dyka upp någon gång om tolv år då hon genomför kartläggningen för tredje gången. Fördelen 

för denna pedagog blir dock att den kartläggning hon genomför i förskoleklass kan följas upp 

av henne själv i årskurs 1 vilket innebär att den progression eleverna gör blir lättare att 

upptäcka. Det finns inte heller någon risk att hennes elever får upprepa samma 

lektionsinnehåll i årskurs 1 som de hade i förskoleklassen. 

 

Några av informanterna berör även skillnaden mellan tidigare kartläggningar och nya Hitta 

språket där det senare ska utföras i grupp endast. Ingen elev ska tas ut individuellt och svara 

på frågor utan allt ska undersökas tillsammans med andra i vardagliga 

undervisningssituationer. Detta kan i sin tur innebära både möjligheter och svårigheter för 

pedagoger att utröna den individuella kunskapen hos sina elever. Istället för att det är elevens 

ansvar att vara kapabel att prestera under en ovan situation, blir det pedagogernas ansvar att 

hitta situationer där varje elev får tillfälle att demonstrera sina kunskaper. Detta kommer i sin 

tur att ställa högre krav på pedagogernas kunskap att förse eleverna med dessa tillfällen samt 

vara lyhörd nog att uppfatta när någon elev demonstrerar sina färdigheter.  

 

7.2 Likvärdighetens betydelse 

Begreppet likvärdighet har dykt upp under olika skepnader i detta examensarbete. Dels 

rapporterar informanterna att arbetet med kartläggningen i förskoleklass resulterar i en mer 

likvärdig undervisning eftersom det blir mer tydligt vad som ska ingå i undervisningen. Den 
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språkliga medvetenheten behöver tränas i flertalet av lektionstillfällena på grund av att den 

senare ska kartläggas. Detta innebär dock att den varning som Herrlin et al (2019) utfärdade 

blir aktuell. Författarna skriver att arbetet med kartläggning kan resultera i att lärarna planerar 

undervisningen för smalt och väljer att fokusera på det som kommer med i kartläggningen. 

Enligt författarna finns det fler kunskapsområden än de som kartläggs som är viktiga att ha 

med i undervisningen. 

 

En annan likvärdighetsaspekt handlar om den fortbildning pedagogerna har erhållit för att 

arbeta med det nya kartläggningsmaterialet Hitta språket. Somliga pedagoger har gått kurser 

som skolverket hållit i medan andra väntar och hoppas att det dyker upp en utbildning samt att 

de får tid att gå på den. Det är nog inte långsökt att anta att det kommer uppstå skillnader 

mellan de kartläggningar som pedagogerna med utbildning genomför jämfört med de 

pedagoger som själva försökt utröna hur materialet ska användas. Informant D har dessutom 

färre kollegor att ta hjälp av för att tolka materialet då han jobbar ensam i sin förskoleklass. 

Övriga informanter har alla haft betydligt starkare kollegial sammanknytning och arbetat både 

i par i sina klasser och haft tillgång till fritidspersonal under hela dagen. Behovet av 

fortbildning har blivit uppenbart i denna studie då det visat sig att de tillfrågade 

förskoleklasspedagogerna tolkat arbetsmaterialets användningsområden olika.  

 

Den tredje versionen av likvärdighet aktualiseras när kartläggningen som aktivitet inte känns 

anpassad till de elever som har svenska som andraspråk. Enligt informanterna gäller detta 

både tidigare kartläggningsmaterial såväl som det nya Hitta språket. Informanterna berättar 

om hur de varit i behov av att anpassa både utformningen av frågorna och elevernas 

möjligheter att redovisa sina svar för att kartläggningen ska kunna användas på rätt sätt och 

visa den kunskap som ämnas undersökas. Resultatet i detta examensarbete, som visar att 

anpassning och hjälp även innefattar justering av de bilder som ska testa elevernas ordförråd 

för att berätta och beskriva, kan kopplas till tidigare forskning av både Korp (2011) och 

Wedin (2010) som nämner problematiken med ett kartläggningsmaterial som inte är anpassat 

för elever med svenska som andraspråk. En felaktigt komponerad bild riskerar att bli onödigt 

komplicerad och inte kartlägga den kunskap den är ämnad att göra.  
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7.3 ”Tänk så mycket du kan!” 

Dessa uppmuntrande ord använde en informant för att beskriva sin egen roll under 

kartläggningssituationerna. Enligt henne behöver eleverna få veta att deras prestationer är bra 

och att de inte kan göra fel egentligen, och pedagogerna måste försäkra sig om att eleverna 

upplever nöje under kartläggningen istället för oro. Uttrycket kan även tolkas som en 

uppmaning eftersom det nya kartläggningsmaterialet är prestationsbedömmande och ska 

jämföras med andra förskoleklasselevers resultat nationellt. Skolverket (2018) skriver själva 

att det saknas forskning som visar tydliga belägg för att tidig bedömning och dokumentation 

bidrar till att studieresultaten blir bättre och ändå har de själva beslutat att införa en 

obligatorisk kartläggning i förskoleklass. Det finns omfattande forskning som berör 

pedagogisk bedömning i allmänhet och i detta examensarbete nämns till exempel Hattie 2012, 

Wiliam 2015 och Gipps 1999, men kopplat till just förskoleklass och vilken form av 

bedömning som bör användas där finns det fortfarande kunskapsluckor som behöver fyllas. 

 

Det nya materialet Hitta språket upplevs som omfattande av de informanter som tillfrågats, 

och de upplever även att de inte erhållit någon utbildning för att kunna utföra arbetet som det 

är tänkt. Trots detta är samtliga av de intervjuade pedagogerna positivt inställda till Hitta 

språket som helhet och upplever att arbetet är genomtänkt och anpassat till just deras elever. 

Detta är i sin tur en intressant aspekt eftersom ingen av de tillfrågade informanterna ännu 

genomfört en komplett kartläggning med Hitta språket på sin förskoleklass. Skillnaden i 

informanternas svar, gällande hur Hitta språket skiljer sig från det kartläggningsmaterial de nu 

använder, handlar om tiden för kartläggningen. Då några informanter uppfattat att Hitta 

språket har samma upplägg som Bornholmsmodellen tänker andra att Hitta språket innebär en 

justering på hela undervisningen där en systematisk dokumentation måste bli en del av de 

dagliga rutinerna. Hur pedagogerna tolkat att kartläggningsmaterialet ska användas och vilken 

tid de har att genomföra kartläggningen spelar stor roll för deras mottagande av uppdraget.  

 

När detta examensarbete genomförs står förskoleklasspedagoger runt om i Sverige i 

startblocken för arbetet med ett nytt omfattande kartläggningsmaterial. Alla har olika 

förutsättningar och inställningar till hur arbetet kommer att fortskrida och ingen vet egentligen 

hur arbetet med det nya materialet kommer att arta sig. Av den anledningen skulle det vara 

intressant att undersöka hur implementeringen av det nya kartläggningsmaterialet Hitta 

språket blev i förskoleklasserna runt om i Sverige.    
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9 Bilagor 
 

Bilaga 1: Frågeformulär 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur lärare arbetar med kartläggning i 

förskoleklass för att anpassa sin undervisning till alla elever. För att ta reda på detta kommer 

följande frågeställningar att användas:  

• Hur beskriver lärarna att de arbetar med kartläggning av elevernas språkliga 

medvetenhet i förskoleklassen? 

• Vad händer före, under och efter en kartläggningssituation? 

• Vad är pedagogernas tankar kring det nya kartläggningsmaterialet Hitta språket? 

 

Intervjuområden  

Berätta om din bakgrund som pedagog? 

Utbildning? 

Verksamma år?   

I vilka klasser jobbar du och med vad? 

 

Berätta om de olika kartläggningmaterial du kommit i kontakt med i ditt arbete. 

Hur blev det bestämt att du skulle använda det?     

Hur tänker du kring det?  

Hur upplever du att det fungerar? Vilka är dina erfarenheter av kartläggning? 

Finns det något du skulle vilja ändra på och i så fall vad och hur? 

Vad skulle du säga syftet är med kartläggningen? 

Finns det något som du upplever att kartläggningen missar? 

Finns det annat som kartläggs under samma period (exempelvis matematik)?  

 

Hur går till när ni ska arbeta med kartläggning i din klass? 

Innan – vilka förberedelser får/gör du som lärare, klassen, vårdnadshavare? Hur används den 

information ni fått från förskolan om eleverna?   

Under – berätta hur en kartläggningssituation kan gå till? Hur lång tid brukar avsättas? Vilka 

brukar arbeta med kartläggningen? Finns det tillfällen där kartläggningssituationen anpassats 

till elevers behov på något vis? Längre tid? Översättning till modersmålet? Anpassning av 
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lokal? Annat du kommer att tänka på? Får du hjälpa eleven under kartläggningen? På vilket 

sätt?  

Efter – vad händer med svaren ni får av en kartläggning? Hur går ni vidare? Hur sparas 

resultaten? Vem tittar på dem? Återkopplas resultaten till eleverna och i så fall hur? Får 

vårdnadshavare ta del av resultaten? 

 

Har du kommit i kontakt med det nya kartläggningsmaterialet Hitta språket? 

Hur kom du i kontakt med det? (Rektor informerade? Kollegor informerade? Tog reda på 

information själv?)  

Hur har du lärt dig att hantera kartläggningsmaterialet? 

Räckte detta till eller skulle du behöva mer utbildning, i så fall på vilket sätt? 

Har du använt materialet på dina elever?  

Skiljer sig Hitta språket från det material du använt förut i så fall hur? 

Vad anser du om ett nationellt kartläggningmaterial för alla förskoleklasser i Sverige?  
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Bilaga 2: Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Emma Sahlström. Jag läser sista terminen på grundskollärarutbildningen  

(F-3) på Umeå Universitet, där jag nu skriver mitt examensarbete.  

Jag är intresserad av hur lärare arbetar med kartläggning i förskoleklass och i arbetet med min 

uppsats samlar jag in data via intervjuer. 

Uppsatsen kommer att publiceras på internetet via universitetet då uppsatsen godkänts, men 

de som läser uppsatsen kommer inte kunna identifiera de personer som medverkat eller vilka 

skolor undersökningen berör. Informationen kommer endast att användas i utbildnings- och 

forskningssyfte. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som innefattar sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet, ligger till grund för studien. 

Intervjuerna kommer att spelas in och materialet hanteras så att obehöriga inte kommer att 

komma åt det. När studien är godkänd kommer inspelningar att kasseras.  

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst och utan att 

behöva ange skäl.  

Genom att skriva under nedan intygar du att du har tagit del av denna information och att du 

ger ditt samtycke till deltagande.  

 

-------------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------------- 

Underskrift 

 

Jag hoppas på ert deltagande i min studie.   

 

Om du har några frågor kontakta mig gärna via mail eller telefon.  

Med vänliga hälsningar Emma Sahlström. 

 


