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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie bygger på empiri från 12 intervjuer fördelade på lika många 

förskollärare i förskoleklass, lärare i åk1 och speciallärare med yrkeserfarenhet inom läs- och 

skrivundervisning. Vår avsikt var att ta reda på informanternas uppfattningar om 

skriftspråksundervisningens innehåll och specialpedagogiskt stöd samt om genomförda och 

kommande reformer i förskoleklass. Vad gäller skriftspråksundervisningens innehåll i 

förskoleklass fann vi en enighet hos informanterna om vikten av att öva fonem-grafem 

kopplingar, bygga ordförråd och att stimulera elevernas muntliga förmåga. Däremot fann vi en 

oenighet i informanternas uppfattningar om själva skrivundervisningen. Åsikterna gick isär när 

det gällde huruvida eleverna ska tränas i att forma bokstäver rätt och använda sig av rätt 

pennfattning eller om sådana aktiviteter hämmar glädjen hos eleverna. Vår frågeställning om 

stöd till elever i förskoleklass synliggjorde att specialpedagogiskt stöd förekom i mycket 

begränsad utsträckning och mest i form av handledning eller utredning av elevers behov. 

Uteblivet stöd berodde inte på att pedagogerna inte upptäckte elever i behov av stöd utan att 

förskollärarnas anmälan ofta möttes av ”vänta och se”. Vår frågeställning om informanternas 

förväntningar på reformernas betydelse gav oss insikten att behovet av samverkan mellan 

förskoleklassens och skolans pedagoger är stort. En samverkan som är särskilt viktig nu när 

syftet med förskoleklassen förändrats från att ha varit en social bro mellan förskola och skola 

till att bli mer av en del av skolans kunskapstrappa.  
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Inledning 

Svensk skola har sedan ett år tillbaka utökats med ett obligatoriskt tionde skolår vilket innebär 

att skolstarten sker det år man fyller sex år. Som speciallärare med specialisering mot språk-, 

skriv- och läsutveckling är vi intresserade av det som rör den första läs- och skrivinlärningen 

och vill därför fördjupa oss i förskoleklassens skriftspråksundervisning. I läroplanen har 

förskoleklass sedan 2016 eget syfte och centralt innehåll med mer preciserat 

verksamhetsinnehåll. Genom att dessutom bli en del av den obligatoriska grundskolan har 

förskoleklassen fått en tydligare roll i svensk skola. Sandberg (2012) menar att de tidigare 

ganska lösa regleringarna av innehåll och undervisningsformer har lett till att utformningen av 

förskoleklassens verksamhet ser olika ut i olika kommuner och skolområden. Från och med 

hösten 2019 kommer förskoleklass även att ha ett obligatoriskt kartläggningsmaterial i svenska 

och matematik. Vi ställer oss frågan om reformerna påverkar skriftspråksundervisningens 

innehåll och därmed tidpunkten för starten av den formella läs- och skrivundervisningen? 

Ackesjö och Persson (2016) menar att man kan vara säker på att förändringen med obligatorisk 

förskoleklass kommer att föra med sig förändringar för eleverna, lärarna och själva 

organisationen av förskoleklass.  

 

Syftet med förskoleklassens kommande kartläggningsmaterial Hitta språket (Skolverket, 

2018a) är: 

… att stödja läraren i att identifiera de elever som 

 visar en indikation på att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i åk1 och 3 i grundskolan och 

sameskolan, 

 är i behov av extra anpassningar, eller 

 är i behov av extra utmaningar. (s. 3) 

Kartläggningsmaterialet ska alltså redan i förskoleklass vara till hjälp för att hitta de elever som 

riskerar att längre fram inte nå målen. Dock är det vanligt att resurser inte tillsätts för elever i 

behov av särskilt stöd i förskoleklass. Istället sätts det in först när eleverna riskerar att inte nå 

skolans kunskapskrav (Sandberg, 2012). Vilka förväntningar finns hos pedagoger som arbetar 

i de tidiga skolåren på att kartläggning i förskoleklass kommer att påverka det 

specialpedagogiska stödet?  Vi är i vår studie intresserade av om det i och med förändringarna 

finns några likheter/skillnader mellan några förskollärare, grundskollärare och speciallärares 

uppfattningar om skriftspråksundervisningen i förskoleklass, särskilt stöd knutet till densamma 

samt kartläggning av elevernas skriftspråksutveckling.  
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Alatalo, Meier och Frank (2017) fann att den information som utbyttes mellan förskoleklass 

och åk1 mest handlade om elevernas sociala utveckling och nästan ingenting om deras 

skriftspråkliga lärande. Det kan till viss del bero på att det i förskoleklass och åk1 möts lärare 

med olika utbildningar/traditioner (Alatalo, 2017). Samverkan kring progression i 

skriftspråksundervisningen och överlämningar med information om hur långt elever kommit i 

sin skriftspråksutveckling behövs för att inte förlora viktig tid innan planering av adekvat 

undervisning och/eller särskilt stöd sätts in (Alatalo, Meier & Frank, 2017). Vi vill undersöka 

vilka uppfattningar de tre yrkesgrupper som arbetar med elevernas skriftspråksutveckling under 

de första skolåren har om röd tråd i arbetet med läs- och skrivundervisning, kartläggning och 

särskilt stöd från förskoleklass till åk1. Enligt läroplanen (Skolverket, 2016a) ska det arbetas 

för en röd tråd i undervisningens innehåll, progression och stöd. 

Läraren ska: 

i samverkan med förskollärare i förskolan, lärare i övriga berörda skolformer och fritidshemmet utbyta 

kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, 

kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande … vid övergångar särskilt uppmärksamma 

elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och ta tillvara möjligheter till kontinuerligt 

samarbete om undervisningen i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet (s.16) 

 

Det finns många saker inom skolan som ses som självklara och okontroversiella som att 

förskola och skola ska arbeta språkstödjande och ge alla barn personlig, social och 

kunskapsmässig utveckling, att språkliga svårigheter bör uppmärksammas tidigt och att 

stödinsatser sätts in (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016). Det är när man börjar 

diskutera när och hur det ska göras som åsikterna går isär. Enligt Sandberg (2012) har vi länge 

haft en diskussion om huruvida 6-åringar är mogna nog att börja skolan. Istället kanske vi ska 

fråga oss om vi i skolan är redo att möta förändringarna med ett tionde skolår och 

kartläggningsmaterial i förskoleklass? Håller syftet med förskoleklass på att förändras från att 

vara en social bro mellan förskola och skola till att bli ett första steg i skolans kunskapstrappa? 

Har huvudmännen skapat tillräckligt bra förutsättningar för pedagogerna att organisera 

samarbete kring undervisningens innehåll och progression?  Hos oss väcker reformerna i 

förskoleklass många frågor.  

 



3 
 

Begreppsförklaring 

Skriftspråksundervisning avser all undervisning som rör kommunikation i tal och skrift i olika 

sammanhang och för skilda syften. Med kartläggning avses en utredning som syftar till att 

förstå anledningen till en elevs svårigheter och vilka behov av stöd eleven har. Med screening- 

avses undersökningar/tester på elever för att hitta olika typer av svårigheter och därmed kunna 

sätta in rätt stöd. Med specialpedagogisk kompetens avses personal som har utbildning som 

speciallärare eller specialpedagog. Med specialpedagogiskt stöd avses 

undervisning/handledning av lärare med speciallärarexamen och specialicering inom det 

område undervisningen gäller. 

 

Med läsundervisning avses all undervisning som enligt Lundberg och Herrlin (2014) syftar till 

att främja elevers läsutveckling vilket innefattar: 

 fonologisk medvetenhet 

 ordavkodning 

 flyt i läsningen 

 läsförståelse 

 läsintresse 

Med skrivundervisning avses all undervisning som enligt Lundberg (2015) syftar till att främja 

elevers skrivutveckling vilket innefattar: 

 stavning 

 meningsbyggnad och textform 

 funktionell skrivning 

 skapande skrivning 

 intresse och motivation för skrivning 

 

I vår studie använder vi oss av Skolverkets (2014a) definition av stöd. De delar in stödet i två 

former - extra anpassningar och särskilt stöd. 

Extra anpassningar - kräver inget formellt beslut och är insatser av mindre omfattning som 

vanligtvis är genomförbara av lärare och övrig skolpersonal inom ordinarie undervisning. 

Särskilt stöd - kräver rektors beslut och är insatser av större omfattning och/eller varaktighet 

som oftast inte går att genomföra av lärare och övrig skolpersonal inom ordinarie undervisning. 
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Historik förskoleklass 

År 1998 etablerades skolformen förskoleklass vars syfte då var att stödja och underlätta 

integreringen mellan förskola och grundskola. Förskoleklassen skulle ligga till grund för 

fortsatt skolgång och här skulle förskolans och grundskolans kulturer och arbetssätt mötas och 

bilda en pedagogisk helhet. Skollagen beskrev att syftet med förskoleklassen var att stimulera 

elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning (Skolverket, 2014b). 

Under de följande drygt 10 åren skedde inga stora genomgripande förändringar för 

förskoleklass. 

 

År 2010 infördes en ny skollag vilken bland annat innebar att förskoleklassens uppdrag 

reglerades i ett eget kapitel. Där står det att syftet med utbildningen i förskoleklass är att 

stimulera elevernas utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov och allsidiga kontakter 

och social gemenskap ska främjas. Skollagen slår också fast att det ska finnas elevhälsa för 

eleverna i förskoleklass och att det ska finnas tillgång till personal med specialpedagogisk 

kompetens så att elevers behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (Skolverket, 

2014a; SFS, 2010:800, 9 kap.). 

  

År 2011 kom en ny läroplan för grundskolan - Lgr11. Del 1 som behandlar Skolans värdegrund 

och uppdrag ska förskoleklassen följa i sin helhet samt i tillämpliga delar även del 2 som 

behandlar Övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 2014b). 

 

År 2014 gav Skolverket ut skriften Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitet för att 

bidra till ökad kunskap om förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitetsutveckling med 

utgångspunkt i skollag och läroplan. I skriften konstateras det att det finns en hel del forskning 

som studerat i vilken utsträckning intentionerna med förskoleklass fått genomslag och blivit 

verklighet. Resultaten är inte helt samstämmiga men visar att det inte varit enkelt att förena 

förskolans och skolans arbetssätt och en slutsats som dras är att förskoleklassens syfte och 

verksamhet ytterligare behöver förtydligas (Skolverket, 2014b). 

 

År 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att utarbeta förslag till ändringar i förordningar 

och läroplan gällande förskoleklass för att förtydliga uppdraget. Det utmynnade i ett förslag där 

förskoleklassen fick eget syfte och centralt innehåll. Syftestexten behandlar de förmågor eleven 
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ska få möjlighet att utveckla och här tydliggörs elevens rätt till särskilt stöd. Det centrala 

innehållet beskriver vad som ska behandlas i undervisningen med en tydlig progression från 

förskola till förskoleklass och vidare till år 1-3. Skolverket konstaterar att ytterligare 

förändringar behövs. Man ser behov av en översyn angående hur kunskapsutvecklingen för 

elever i förskoleklass och skolans tidigare år följs upp och dokumenteras och man ser även att 

det behövs stöd till skolor och lärare i implementeringsarbetet av reformen (Skolverket, 2015). 

 

År 2015 kom även en kvalitetsgranskning från Skolinspektionen (2015) vars syfte var att titta 

på huruvida undervisningen i förskoleklass utgår från de övergripande målen i läroplanen. 

Granskningen visade att enbart en fjärdedel av de 20 förskoleklasser som undersöktes fick en 

undervisning som planerades, genomfördes och följdes upp utifrån läroplanens övergripande 

mål vilket gjorde att kravet på en likvärdig utbildning inte infriades. De flesta undersökta 

förskoleklasserna gav eleverna en trygg, stödjande och uppmuntrande lärmiljö men man 

missade på andra viktiga punkter såsom att; tydliggöra syftet med aktiviteterna, anpassa efter 

elevernas individuella behov, följa upp elevernas kunskaper och att samverka med skolan. Man 

fann att en försvårande omständighet var att man i förskoleklass arbetade mot övergripande 

läroplansmål utan konkretiserade verksamhetsmål för förskoleklass (Skolinspektionen, 2015). 

 

Det konstaterades alltså i flera skrifter att det fanns behov av förtydligande av förskoleklassens 

uppdrag, konkretiserade verksamhetsmål, ett tydligt sätt att följa upp och dokumentera 

elevernas kunskapsutveckling samt stöd till skolorna i implementeringen av nyheter 

(Skolverket, 2014b; Skolverket, 2015; Skolinspektionen, 2015). Dessa behov ledde bland annat 

till att det föreslagna syftet och centrala innehållet för förskoleklass skrevs in i en reviderad 

upplaga av Lgr 11 vilken trädde i kraft den 1 juli 2016 (Skolverket, 2016a).  Från och med 

höstterminen 2018 är det 10-årig skolplikt i Sverige eftersom året i förskoleklass blivit 

obligatoriskt. Regeringens avsikt med denna förändring är att ge alla elever en jämlik start in i 

skolan samt att stärka förskoleklassens roll och ansvar i skolsystemet (Regeringen, 2017).  

 

Kommande förändringar för förskoleklassen 

2018 föreslog regeringen att skollagen (SFS, 2010:800) skulle skrivas om. Anledningen var att 

man ville skriva in en garanti om tidiga stödinsatser i förskoleklass och åk 1-3. Propositionen 

kallades Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser (Regeringen, 2018). Syftet är 

att elever tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov. Enligt förslaget ska elevernas språkliga 
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medvetenhet undersökas med ett nationellt kartläggningsmaterial för förskoleklass och ifall 

kartläggningen antyder att en elev inte kommer uppnå kunskapskraven ska en särskild 

bedömning/utredning av kunskapsutvecklingen göras. Ifall kartläggning och utredning visar att 

eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven ska åtgärder skyndsamt sättas in i samråd med 

personal med specialpedagogisk kompetens och åtgärderna ska följas upp och utvärderas 

regelbundet. Skollagsändringen beslutades och gäller från 1 juli 2019 (Regeringen, 2018). 

 

Från och med 1 juli 2019 blir det obligatoriskt att bland annat kartlägga förskoleklasselevers 

språkliga medvetenhet med kartläggningsmaterialet Hitta språket (Skolverket, 2018a). Syftet 

är att tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte nå kunskapskraven för årskurs 

1 och 3 samt finna ut vilka elever som behöver extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda 

utmaningar. Kartläggningen ska genomföras i grupp under höstterminen och resultatet ska ligga 

till grund för den fortsatta planeringen av undervisningen. Materialet beskrivs av Skolverket 

som en länk i kedjan av styrdokument med kursplaner och kommentarmaterial samt Läsa, 

skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (Skolverket, 2018b). 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Mot bakgrund av att förskoleklass genomgått stora reformer, i syfte att närma sig den 

obligatoriska grundskolan vad gäller undervisningsinnehåll och rätt till särskilt stöd, syftar vår 

studie till att ge ökad kunskap om pedagogers uppfattningar om och förväntningar på 

skriftspråksundervisning och särskilt stöd i förskoleklass. Förändringar har gjorts i både skollag 

och läroplan och förskoleklass har blivit obligatorisk sedan 2018. Från och med höstterminen 

2019 ska elevernas kunskapsutveckling dessutom dokumenteras och följas upp med ett 

nationellt kartläggningsmaterial. I denna studie vill vi undersöka vilka uppfattningar och 

förväntningar några förskollärare i förskoleklass, lärare i åk1 och speciallärare har om 

reformernas inverkan på undervisningens innehåll och särskilt stöd i förskoleklass. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka uppfattningar finns det hos förskollärare, lärare i åk1 och speciallärare om 

skriftspråksundervisningens innehåll i förskoleklass? 

2. Vilka uppfattningar finns det hos förskollärare, lärare i åk1 och speciallärare om 

specialpedagogiskt stöd för elevers läs- och skrivutveckling i förskoleklass? 

3. Vilka förväntningar ger förskollärare, lärare i åk1 och speciallärare uttryck för angående 

de förändringar förskoleklass genomgått och skall genomgå hösten 2019? 

  



8 
 

Tidigare forskning 

Tidig läs- och skrivundervisning 

Från lek till allvar 

Sandberg (2012) menar att förskoleklassverksamhet bidrar till att skolstarten i Sverige praktiskt 

taget sker i två steg där arbetet med att forma en trygg och stabil grupp i förskoleklass, genom 

att bekanta sig med skolans rutiner, regler och miljö, är ett första steg vilket syftar till att 

överbrygga skillnader och på så sätt underlätta skolstarten. Under senare tid har dock 

förskoleklass visat sig lägga allt mer fokus på skriftspråk, som en förberedelse för den mer 

formella undervisningen i åk1, en undervisning med ökade krav som eleverna i förskoleklass, 

enligt Sandberg (2012), upplever väldigt olika. Från att längta efter att få börja skolan ” på 

riktigt” till en motvilja att mista sin frihet för att inordna sig under skolans krav. Sandberg 

(2012) menar att det i förskoleklass ofta framhålls hur viktigt det är att eleverna känner lust och 

entusiasm för att lära och utvecklas. Det är något som många gånger förknippas med att som 

elev få välja fritt bland aktiviteter, en frihet som också möjliggör att välja bort aktiviteter. I 

Sandbergs undersökning (2012) visade det sig att pojkar i förskoleklass ofta valde bort 

aktiviteter som hörde ihop med språk, skrivning och läsning. På Island finns lärare som upplever 

att man tappat mycket av frihet och kreativitet i undervisningen av 6-åringar sedan man 1991 

införde ny läroplan och obligatorisk skolgång för 6-åringar i det man kallar åk1 (Einarsdottir, 

2006). Lärare verksamma i åk1 uttryckte efter förändringarna missnöje med den ökade 

styrningen av undervisningen och de ökade akademiska kraven, krav som de menade kom via 

den nya läroplanen men även från en stor andel av föräldrarna. Istället önskade man mer tid för 

lek och kreativa aktiviteter då man upplevde att många 6-åringar inte var redo för denna typ av 

undervisning (Einarsdottir, 2006). 
 

Viktigt i skriftspråksundervisningen 

Vetenskapsrådet (2015) har via ett regeringsuppdrag sammanställt en forskningsöversikt 

gällande läs- och skrivområdet som syftar till att öka kunskaperna kring hur barn lär sig läsa 

och skriva och därmed öka måluppfyllelsen i skolan. Då antalet vetenskapliga artiklar inom läs- 

och skrivområdet är mycket stort använde man sig av meta-analyser och systematiska översikter 

som tillsammans inkluderade drygt 4000 studier rörande läs- och skrivundervisning i åldrarna 

6-12 år. I rapporten framgår att systematisk undervisning om bokstav-ljud-kopplingar har 

positiv effekt på många delar kopplade till utvecklingen av barns läsförmåga.  Just strukturerad 
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träning av fonem-grafem-koppling ges brett vetenskapligt stöd för att vara det mest 

framgångsrika vad gäller att utveckla fonologisk medvetenhet, stavning samt läsförmåga både 

vad gäller läshastighet och läsförståelse (Myrberg, 2007; SBU, 2014; Vetenskapsrådet, 2015). 

Störst effekt på läsutvecklingen har denna träning när den inleds i förskoleklass eller i åk1 innan 

eleverna lärt sig läsa samt på äldre elever med lässvårigheter (Vetenskapsrådet, 2015). Det som 

inte har lika stor effekt är den typ av fonologiska övningar eller språklekar som innebär att 

rimma och klappa i händerna, om man inte lyckas uppmärksamma eleverna på vad i ord som 

motsvarar klappandet eller rimmandet. Istället är det fonologisk träning som bygger på att 

eleverna undersöker skrivna och talade ord i sina beståndsdelar som har en positiv koppling till 

läs- och skrivförmågan efter åk1 (Myrberg, 2007; Vetenskapsrådet, 2015).  

 

Det framgår också i Vetenskapsrådets rapport att det är viktigt att i läsundervisningen, oavsett 

ålder, kontinuerligt stimulera elevers intresse för läsning samt utveckla deras talade språk. 

Dessutom menar man att det för elevers läs- och skrivutveckling finns vinster med att de redan 

i förskoleklass får undervisning om bokstäverna och deras ljud (Vetenskapsrådet, 2015). Enligt 

Elwér (2014) har fonologisk träning visat sig ha positiv effekt på elevers avkodningsförmåga 

men att det också visat sig att ett barn som uppvisar låg fonologisk medvetenhet innan 

läsinlärning inte per automatik får problem med sin avkodning. Däremot finns en stark koppling 

mellan brister i det muntliga språket vid 5 års ålder och risken att senare få problem med sin 

läsförståelse (Elwér, 2014; Squires, Gillam & Reutzel, 2013). Den muntliga förmågan påverkar 

både fonologisk medvetenhet, avkodningsförmåga och framtida läsutveckling (Fricke, Bowyer-

Crane, Haley, Hulme & Snowling, 2012; Squires m.fl, 2013). För att stärka den språkliga 

förmågan listar Squires m.fl. (2013) sex områden de anser är viktiga att arbeta med i 

förskoleklass; arbetsminne, uppmärksamhet, kognitiv förmåga, ordförråd, ljudanalys och 

artikulation/uttal. Medvetet arbete i tidig ålder ger effekt på områden som påverkar 

läsförståelsen och arbetet är lätt att genomföra då det går att få in i skolors dagliga verksamhet 

och särskilt viktig är arbetet för elever i riskzonen för tidiga läs- och skrivsvårigheter (Fricke 

m.fl, 2012).  

 

Det finns många interventioner innefattande grammatik, verbalt minne och ordförråd som kan 

göras i tidig ålder för att förebygga problem med läsförståelse (Elwér, 2014; Vetenskapsrådet, 

2015). Speciellt viktigt är det att tidigt främja barns ordförråd då skillnaderna mellan barn med 

litet och stort ordförråd tenderar att växa sig större över tid då man med ett större ordförråd 
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lättare också lär sig nya ord (Elwér, 2014; Vetenskapsrådet, 2015). Därför trycker Elwér (2014) 

på vikten av att bedriva en förebyggande undervisning för alla elever genom att vid tidig ålder 

ge möjlighet till mycket muntlig träning istället för att via tester innan barns läsinlärning försöka 

identifiera vilka som kommer att få problem med sin avkodning eller läsförståelse, vilket inte 

visat sig vara tillförlitligt. 

 

Specialpedagogiskt stöd i förskoleklass 

I Vetenskapsrådets rapport (2015) framgår två faktorer som hindrar framgångsrika 

läsinterventioner. Den ena faktorn är att många klasslärare saknar viktiga kunskaper om språk- 

och läsutveckling och den andra är att det ofta går dyrbar tid förlorad innan elever får det stöd 

de behöver i sin läsutveckling då de först måste ha misslyckats med läsning innan man sätter in 

åtgärder. Trots att det var en samstämmighet bland specialpedagogerna i Sandbergs studie 

(2012) om att det lönar sig med tidiga specialpedagogiska insatser var det svårt att få till det i 

praktiken ute på skolorna. Enligt Myrberg (2007) får skolan inte låta elever misslyckas innan 

särskilda insatser sätts in då det finns två stora vinster med tidiga insatser. För det första har 

eleverna inte hunnit fastna i ineffektiva läs- och skrivstrategier och för det andra hinner de inte 

utveckla en negativ självbild. Myrberg (2007) menar också att en-till-en undervisning är ett 

arbetssätt som kan vara en effektiv insats för elever som har problem med läsinlärningen medan 

lärarna i Sandbergs undersökning (2012) såg det som ett problem att elever plockades ut för att 

ges särskilt stöd. De var oroliga för att eleverna skulle känna sig utpekade och exkluderade. 

Istället vill man att stödet i möjligaste mån ska ges inom klassens ram.  

 

Förskollärarna i Sandbergs studie (2012) upplevde att det var ovanligt med särskilt stöd i form 

av extra resurser eller att specialpedagogiskt utbildad personal arbetade direkt med barnen, 

förskollärarna förväntades istället själva möta alla barns olika behov. Däremot kunde man få 

rådgivning eller handledning från specialpedagog. När eleverna sedan kom till åk1 riktades 

stödet på ett mer tydligt sätt mot de elever som riskerade att inte nå målen genom att 

åtgärdsprogram upprättades och att de fick riktat specialpedagogiskt stöd. Sandberg (2012) 

uttrycker det som att förskoleklass befinner sig i ett specialpedagogiskt ingenmansland där man 

kartlägger men därefter intar avvaktande strategier. God pedagogik ska enligt Myrberg (2007) 

innehålla uppföljning och utvärdering samt ett gott samarbete mellan klasslärare och 

speciallärare. I förskoleklass görs kartläggningar av elevers kunskaper inom svenska och 

matematik men enligt Sandberg (2012) verkar de mottagande lärarna i åk1 inte så intresserade 
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av förskoleklasselevernas skriftspråkliga förmåga vilket kan bero på avsaknad av gemensamma 

pedagogiska mötesplatser för pedagoger i förskoleklass och övriga pedagoger i skolan. 

 

Vikten av samverkan 

I Sandbergs (2012) studie framkom det att det saknas en progression, en röd tråd, för 

skriftspråksundervisningen i förskoleklass och åk1. Förskollärare i förskoleklass uttryckte att 

de för inte så länge sedan fick till sig att de skulle låta bli aktiviteter med språk och matematik 

i förskoleklass då det var något som hörde till skolans domän och det var viktigt att det lärdes 

ut på rätt sätt. Nu upplevde sig förskollärarna istället ha fått allt större ansvar för att förebygga 

hinder i bland annat barns språkutveckling. För att leva upp till det menade de att det kräver 

mer planering och förberedelser än de har möjlighet till. Förskollärarna ansåg sig behöva 

samma möjligheter som lärarna att delta i fortbildningar och gemensamma diskussioner om hur 

man ska arbeta mot de nationella målen och att det krävdes organisatoriska förändringar för att 

komma dit. Ackesjö och Persson (2016) menar att obligatorisk förskoleklass borde medföra 

organisatoriska förändringar samt nya förutsättningar för elever, lärare och undervisningens 

innehåll då förskoleklassen kommer att spela en större akademisk roll i skolan i framtiden. 

Avsaknaden av samarbete kring progression blir, enligt Sandberg (2012), också tydlig via det 

hon kallar didaktiskt dike mellan förskoleklass och åk1 vilket hon menar visade sig i hennes 

studie precis som i tidigare studier. Hon konkretiserar uttrycket didaktiskt dike med att eleverna 

i förskoleklass arbetade med alla alfabetets bokstäver under vårterminen för att göra om samma 

sak fast i annan ordningsföljd och med annan metod i åk1. 

 

I Tjernbergs studie (2013) om framgångsfaktorer i läs- och skrivinlärningen framkom 

betydelsen av pedagogiska samtal kollegor emellan och att skolledningen genom att vara insatta 

i det pedagogiska arbetet skulle inse värdet av detta för att prioritera tid och möjliggöra 

mötesplatser och på så sätt bidra till att utveckla lärares yrkeskunnande och samverkan. Ett 

syfte med förskoleklassreformen var att samverkan mellan olika lärarkategorier skulle utveckla 

nya arbetsformer och pedagogiska förhållningssätt vilket skulle leda till kontinuitet i barnens 

livslånga lärande (Skolverket, 2001). Skolinspektionen (2014) konstaterar dock att samverkan 

mellan lärare i förskoleklass och grundskola kan förbättras och att lärare i förskoleklass ofta 

känner sig åsidosatta i relation till skolans övriga verksamhet. Det saknas naturliga mötesplatser 

där t.ex. de viktiga överlämningssamtalen mellan förskoleklass och skola kan äga rum. 

Sandberg (2012) menar att gemensamma arenor är viktiga bland annat för möjligheten till att 
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knyta samman förskoleklassens och grundskolans verksamheter, ömsesidig förståelse och en 

röd tråd för barnens lärande. Ackesjö (2014) menar att brist på samverkan riskerar att utgöra en 

barriär mot den önskade integreringen av förskola och skola. Kommunikation och överlämning 

mellan skolformer samt samarbete kring undervisningsinnehåll och metoder krävs för att 

undervisningen ska kunna konstrueras utifrån vad barnen redan kan och de erfarenheter de har 

med sig från tidigare skolformer.  

   

Speciallärarens roll 

Historisk genomgång 

1962 startade en ettårig påbyggnadsutbildning för lärare som ledde till speciallärarexamen. De 

nya speciallärarna arbetade i stor utsträckning med undervisning på individ- och gruppnivå. 

Under 80-talet utsattes utbildningen och professionen för hård kritik för att den representerade 

ett kategoriskt perspektiv och för att den förknippades med segregerande lösningar för elever i 

behov är särskilt stöd. Trots stöd från speciallärare misslyckades många elever i skolan och man 

började söka efter anledningar till skolsvårigheter i mötet mellan individ och omgivning. 

Speciallärarutbildningen ersattes 1990 med en specialpedagogutbildning. Denna utbildning 

skulle grunda sig i ett relationellt perspektiv på skolsvårigheter och tanken var att 

specialpedagogerna, förutom undervisning, även skulle fungera som rådgivare och handledare, 

arbeta förebyggande både på individ-, grupp- och organisationsnivå samt leda skolans 

förändringsarbete (von Ahlefeld Nisser, 2014). En utredning av Högskoleverket (2006) riktade 

sedan hård kritik mot specialpedagogutbildningen. Den ansågs inte ge tillräcklig kunskap för 

direkt arbete med elever i svårigheter och för stort fokus ansågs ligga på utvecklingsarbete och 

handledning vilket ledde till att en ny speciallärarutbildning startade 2007. Den innehöll 

specialiseringar mot språk-, läs- och skrivutveckling och matematik och kompletterades 2011 

med specialiseringar mot dövhet/hörselskada, synskada, grav språkstörning och 

utvecklingstörning. Sedan 2007 finns alltså både speciallärarutbildning och 

specialpedagogutbildning (Möllås, Gustafson, Klang & Göransson, 2017; Byström, 2018a; 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015; von Ahlefeld Nisser, 2014).  

  

Likheter och skillnader mellan speciallärares och specialpedagogers utbildningar 

I skollagen (SFS, 2010:800, 25§) är det inte tydligt vad speciallärares och specialpedagogers 

uppdrag innebär. Där står det att det inom elevhälsan ska finnas personal med ”sådan kompetens 

att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses”. Därmed är det inte sagt 
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vem som ska utföra dessa specialpedagogiska insatser. Möllås m. fl (2017) konstaterar dock att 

det skett förändringar i behörighetsförordningen (SFS, 2016:592). I förordningen förtydligas 

att ”undervisa som speciallärare är detsamma som att bedriva undervisning som avser särskilt 

stöd” (Skolverket, 2016b, s. 8). För det krävs speciallärarexamen och specialisering inom det 

område undervisningen gäller (Möllås m. fl, 2017). 

 

Enligt Göransson m.fl (2015) och Byström (2018a) finns det fler likheter än skillnader mellan 

examensförordningarna. Det övergripande målet; att utveckla färdighet och förmåga att leda 

utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla elever, är 

detsamma för bägge utbildningarna och båda ska leda till färdighet och förmåga att vara 

kvalificerade samtalspartners. Båda yrkeskategorierna ska också arbeta för inkludering, 

medverka i förebyggande arbete, arbeta med kartläggning och pedagogiska utredningar samt 

besitta kunskaper som representerar en mer relationell syn på arbetet med skolproblem 

(Byström, 2018a; von Ahlefeld Nisser, 2014 & Göransson m.fl, 2015). 

 

Skillnaderna mellan utbildningarna är som nämnts ovan inte särskilt stora men den tydligaste 

skillnaden är att det för speciallärarutbildning krävs att man som pedagog har tidigare 

ämneskunskaper i matematik eller svenska och att det för specialpedagogutbildningen även går 

bra med förskollärarutbildning. Enligt Göransson m.fl (2015) omfattar speciallärarutbildningen 

mer individrelaterade kunskapsmål än specialpedagogutbildningen. Andra skillnader är att 

speciallärarens förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner endast gäller 

specialiseringsområdet och att vid pedagogiska utredningar begränsas speciallärarens 

utbildning i analysprocessen till individnivå.   

 

Speciallärarens uppdrag, roll och funktion 

Examensförordningen (SFS, 2011:688) visar att specialläraruppdraget är komplext men 

Byström (2018a) menar att man kan förenkla uppdraget och säga att det består av de tre delarna 

undervisning, utredning och utveckling. Ett annat tredelat sätt att beskriva det, som är direkt 

kopplat till examensförordningen, är att kunna förebygga att svårigheter uppstår och utveckla 

lärmiljön, att kunna utreda varför, hur och när svårigheter uppstår och att kunna bedriva 

utvecklingsarbete. Examensförordningen beskriver också att det är viktigt att specialläraren 

håller sig insatt i aktuell forskning, är förankrad i vetenskaplig grund och förstår sambandet 

mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessutom ska allt detta kunna förmedlas genom att 



14 
 

specialläraren ska vara en kvalificerad samtalspartner inom specialiseringen (Byström, 2018b). 

von Ahlefeld Nissser (2014) konstaterar att styrdokumenten inte säger något specifikt om 

speciallärares yrkesroll och uppdrag utan att det är upp till läsaren av styrdokument och 

examensförordning att tolka uppdraget. Att så är fallet gör att speciallärares uppdrag kan se 

väldigt olika ut.  

 

Byström (2018b) har gjort en studie om speciallärarens lärande- och utvecklingsuppdrag. 

Tjugofem speciallärare med specialisering mot språk- läs- och skrivutveckling deltog i den 

enkätundersökning som utgör studiens empiri. Syftet med studien var att bidra med kunskap 

om vad som ingår i speciallärares uppdrag och hur speciallärare själva ser på uppdraget. 

Studiens resultat visade bland annat att ungefär hälften av speciallärarna delar sin tid mellan 

arbete med särskilt stöd inom språk-, läs- och skrivutveckling och inom andra ämnen i skolan. 

Ofta är man den enda med specialpedagogisk kompetens på skolan vilket gör att man får 

ansvara för allt stöd som ges till elever i behov av särskilt stöd oavsett ämne. Sex av de 

medverkande lärarna svarade att de kombinerar sin speciallärartjänst med lärartjänst och tio 

stycken svarade att de enbart arbetar inom specialiseringen språk-, läs- och skriv. Speciallärarna 

fick också uppskatta hur mycket tid de lägger på delarna; undervisning, utredning och 

utveckling. Resultatet visade att en stor del av tiden går till undervisning. En klar majoritet av 

deltagarna svarade att 40-80% av tjänsten är undervisning samt för- och efterarbete. När det 

gäller utredning visade resultatet på stor spridning bland de deltagande speciallärarna men en 

majoritet uppskattar tiden de lägger på utredning till 16-20%. Den sista delen, 

utvecklingsarbete, lägger speciallärarna enligt studien minst tid på. Fjorton deltagare lägger 0-

10% av tiden på det, två stycken lägger upp till 25 % på det och övriga lägger 16-20% av sin 

arbetstid på utvecklingsuppdrag.  

 

Även en studie av Lärarförbundet (Tornberg & Svensson, 2012) visade liknande siffror för 

speciallärare och specialpedagoger när det gäller fördelning av arbetstid. Deltagarna fick svara 

på hur mycket tid som läggs på undervisning respektive handledning/rådgivning/stöd till lärare 

mm. Resultaten visade att man i genomsnitt lägger 59 % av tiden på undervisning. Enligt 

Byström (2018b) skulle en majoritet av speciallärarna gärna se att tiden fördelades annorlunda. 

Man vill ägna mer tid åt utredning och utveckling än vad som görs idag. Byström (2018b) 

frågade även sina informanter vem som bestämde hur specialläraren skulle fördela sin arbetstid. 

Svaren kan delas in i tre olika grupper; en grupp där specialläraren själv styr, en grupp där man 
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delvis gör det själv och delvis i samarbete med någon annan och en där det är klasslärare och 

rektor som bestämmer utifrån behov och organisation. 

 

Byström (2018b) menar att uppdraget som speciallärare med specialisering mot en viss 

målgrupp av elever är tydligt motiverat och kopplat till en avgränsad och specifik kompetens. 

Dock saknas ofta denna tydlighet i uppdragsbeskrivningar för speciallärare med 

ämnesspecialisering, något som det är angeläget att ändra på för att tillvarata speciallärarnas 

kompetens. Ofta saknar skolledare kännedom om speciallärarens specifika kunskaper och 

utlyser tjänster där man söker speciallärare eller specialpedagog. Skälet kan vara brist på 

kunskap om skillnaden men också att det är svårt att få tag på lärare med specialpedagogisk 

kompetens vilket gör att man söker brett för att få fler sökande. 

 

Internationella aspekter 

Att speciallärarens roll och funktion inte alltid är så tydlig märks även i utländska 

forskningsrapporter. Takala och Ahl (2014) konstaterar t.ex. att en likhet mellan engelska och 

svenska förhållanden är att speciallärarens roll ofta beskrivs på olika sätt av verksamma 

speciallärare och i styrdokument. Vad speciallärarens uppdrag blir i realiteten är kontextbundet 

och olika miljöer ger olika uppdrag. Man konstaterar att Sverige och Finland i likhet med 

England och Skottland borde fokusera på konceptet inkluderande pedagogik vilket innebär att 

fokus ligger på vad som kan göras i klassrummet för att skapa den bästa möjliga 

inlärningssituationen för alla elever. Specialläraren är experten som stödjer klasslärarna i att 

skapa en optimal klassrumsmiljö. 

 

Rosen-Webb (2011) konstaterar i sin studie att speciallärare i England har fått rejält utökade 

ansvarsområden de senaste 20 åren. Styrdokument har under den här tiden både försett skolorna 

med tydligare struktur och praktisk handledning i arbetet med specialundervisning men på 

samma gång bidragit till att skolor tolkat speciallärares roll på mer varierat sätt än tidigare. 

Alltså har speciallärararens roll i England blivit både tydligare och otydligare. Deltagare i 

studien beskriver att bristen på tydlighet kring uppdraget och de många vitt skilda 

arbetsuppgifterna ökar känslan av stress. 
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Teoretiska perspektiv 

Det sociokulturella synsättet lämpar sig väl då vi i vår studie är intresserade av de språkliga 

uttryck, termer och ord vi får fram genom att ställa frågor/samtala med pedagoger om deras 

åsikter gällande förskoleklass och dess skriftspråksundervisning, särskilt stöd och samverkan 

med övriga skolan. Enligt det sociokulturella perspektivet är just språket ett kraftfullt redskap 

för att peka ut det vi finner intressant och det tillåter oss också att tala om det som inte är direkt 

närvarande exempelvis vad vi hoppas ska hända eller vad vi kan känna oro inför (Säljö, 2006). 

Det vi beaktar i vår studie är att man, enligt ett grundantagande i ett sociokulturella perspektiv, 

inte kan uttala sig om vad människor tänker utan att det istället är vad de uttrycker man kan 

studera och att det vi får reda på i våra intervjuer är vad informanterna anser är rimligt och 

önskvärt och/eller just i stunden kommer på att säga i förhållande till den kontext de befinner 

sig i (Säljö, 2006). I vår studie intresserar vi oss för informanternas uppfattningar om 

genomförda förändringar men också för deras uppfattningar gällande förändringar som ännu 

inte trätt i kraft. Något som de måste reflektera kring utan att ha erfarenhet av. Vidare frågar vi 

i våra intervjuer efter vad informanterna hoppas på och/eller känner oro inför i samband med 

genomförda och kommande förändringar. För att få syn på innehåll i informanternas uttalanden 

som motsvarar vår studies syfte är analysen av just språket vårt redskap.  

 

Läs- och skrivinlärning 

Skriftspråksutvecklingen är i grunden enligt Lundberg (2015) en helhet men han menar att det 

ändå finns skäl att dela upp läs- och skrivutveckling i flera olika men ändå sammanhängande 

dimensioner. De fem dimensionerna, i både läs- och skrivutveckling, behöver inte komma efter 

varandra i en bestämd tidsföljd utan samspelar i ett ömsesidigt beroende med varandra 

(Lundberg, 2015; Lundberg & Herrlin, 2015).  

 

Läsutvecklingen delar Lundberg och Herrlin (2015) in i fem dimensioner bestående av – 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Här är det 

innehållet i dimensionerna fonologisk medvetenhet och läsintresse som passar in på aktiviteter 

i förskoleklass. De inledande stegen i de här dimensionerna arbetas det med i olika former av 

språklekar och när eleverna lyssnar till högläsning. Norén (2018) åskådliggör på ett annat sätt 

de förmågor som läsning innefattar, via bilden nedan, och som i sin tur utgår från modellen The 

Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986). 
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Även skrivutveckling har Lundberg (2015) delat in i de fem dimensionerna - stavning, 

meningsbyggnad och textform, funktionell skrivning, skapande skrivning och intresse och 

motivation för skrivning. Dimensionerna kan låta avancerade för elever i förskoleklass men har 

alla innehåll passande för elevaktiviteter i förskoleklass då de handlar om låtsasskrivning, 

skriva enstaka ord, skriva sitt namn och att muntligt diktera berättelser.  

 

När vi i vår studie undersöker vad pedagoger anser skriftspråksundervisningen i förskoleklass 

ska bestå av så gör vi det i ljuset av Lundbergs (2015) modell för skrivutveckling, Lundberg 

och Herrlins (2015) modell för läsutveckling och Noréns (2018) bild över de förmågor 

läsningen innefattar. 

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Enligt Nilholm (2007) har forskning om specialpedagogik expanderat och ur denna forskning 

är det främst tre grundläggande sätt att se på specialpedagogik som vuxit fram. De olika 

perspektiven har uppstått efter varandra i en kritik av de tidigare. Det kompensatoriska 

perspektivet, som har dominerat det specialpedagogiska området, har sin grund i den 

medicinska/psykologiska traditionen och ser det som att det är specialpedagogikens uppgift att 

kompensera för de brister elever har. Här är det viktigt att diagnostisera elever för att identifiera 

problemgrupper eller hitta psykologiska/neurologiska orsaker och skapa metoder för att 

kompensera för elevers problem. Ur kritiken av det kompensatoriska perspektivet har det 

kritiska perspektivet vuxit fram och grundar sig i tanken om en skola för alla. I det kritiska 

perspektivet ser man specialpedagogik som en verksamhet som pekar ut och marginaliserar 

elever. Man anser istället att skolmisslyckanden bör sökas utanför eleven och att skolan utifrån 

demokratiska värderingar bör erbjuda en god miljö för elever och deras olikheter och se 

elevernas mångfald som en resurs. Elever ska enligt det kritiska perspektivet inkluderas genom 
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att skolmiljön anpassas efter elevers olikheter. Nilholm (2007) menar att det i svensk 

specialpedagogik är vanligt med en arbetsmodell som är mer av en kompromiss mellan 

kompensatoriskt och kritiskt synsätt där man är öppen för att elever bör vara delaktiga i sin 

vanliga skolmiljö samtidigt som olika elever har olika förutsättningar vilka kan vara svåra att 

inte värdera och kategorisera.  

 

Det tredje synsättet är dilemmaperspektivet som främst vuxit fram ur kritiken av det kritiska 

perspektivet men som kritiserar både det kompensatoriska och kritiska perspektivet för att för 

ensidigt betona en sida av grundläggande dilemman. I dilemmaperspektivet menar man att vårt 

utbildningssystem värderar vissa förmågor och att det därför i skolan är svårt att inte värdera 

olikheter på något sätt då det i alla sociala sammanhang finns handlingar som är eller inte är 

önskvärda. Dilemmaperspektivet lyfter fram hur politiska beslut både på nationell och lokal 

nivå påverkar fördelning av resurser och att skolor ges olika möjlighet till inkludering (Nilholm, 

2007). Dessutom menar man inom det här synsättet att det inom varje skola finns olika 

tolkningar av begrepp som inkludering och specialpedagogik som är viktiga att kartlägga för 

att förstå hur man bäst tar sig an olika dilemman. Enligt dilemmaperspektivet leder förändringar 

och åtgärder sällan till någon slutgiltig lösning på ett problem utan genererar oftast nya 

motsättningar vilket innebär att man måste försöka se på specialpedagogiska insatser utifrån 

olika inblandades perspektiv och inse att det varken finns en enkel eller slutgiltig lösning 

(Nilholm, 2007). I vår studie antar vi mer av ett dilemmaperspektiv då vi ser på 

specialpedagogiskt stöd i förskoleklass som något komplext som påverkas av politiska beslut, 

huvudmans insatser, en skolas organisation och kultur såväl som olika yrkeskategoriers syn på 

specialpedagogiskt stöd/undervisning. 

 

Motivation 

Imsen (2006) skriver att motivation finns som både yttre- och inre motivation och att båda 

handlar om att uppnå lust och tillfredsställelse oavsett om källan till det är hopp om belöning 

eller skänker inre glädje. Inre motivation är när lärande, aktivitet eller arbetsprocess hålls igång 

av engagemang och intresse för det man ska lära eller göra medan om man istället lär eller gör 

något utifrån yttre motivation upprätthålls det av andra saker som inte har med det man ska lära 

att göra (Imsen, 2006). Det kan vara att man hoppas på att få en belöning eller nå en annan typ 

av mål. Vidare skriver Imsen (2006) att idealet är att elever lär och arbetar utifrån inre 

motivation men att skolans system med styrt innehåll i form av kunskapskrav och betyg lätt 
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leder till att yttre motivation blir dominerande. När elever saknar eget driv kan yttre belöning 

vara ett motiverat verktyg för att få uppgifter gjorda men risken är att elever blir mer styrda av 

belöningen än av inre drivkraft och därmed vill nå en snabb lösning, avverka arbetsuppgifter 

och tappar fokus på det de ska lära istället för att tänka kreativt och sträva efter det bästa 

resultatet (Boo, Forslund Frykedal & Thorsten, 2017). 
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Metod 

Forskningsansats 

Vi har valt en kvalitativ forskningsansats vars mest grundläggande drag är att analysera data 

bestående av ord, skrivna eller talade, till skillnad från kvantitativ forskningsansats där man 

använder data i form av siffror vilka analyseras med statistiska metoder. I kvalitativa studier 

försöker man förstå och tolka data i en mer lokal kontext medan man i kvantitativa studier söker 

samband mellan variabler för att hitta generaliserbara resultat, resultat som kan gälla en större 

population (Braun & Clarke, 2013). I vår studie är vi intresserade av pedagogers uppfattningar 

och för att komma åt dem krävs förklaringar i form av ord som vi sedan försöker förstå och 

tolka utifrån förskoleklassens kontext. Det finns flera olika metoder inom den kvalitativa 

forskningen men för att studera människors uppfattning om något passar fenomenografisk 

metod då den är inriktad på att beskriva hur människor förstår fenomen i sin omvärld (Dahlgren 

& Johansson, 2017).  Inom kvalitativ forskning har man en önskan om att försöka uppfatta 

fenomen genom ögonen på de människor man studerar, i deras sociala verklighet, och då 

eventuellt kunna uppfatta saker och ting på ett annat sätt än vad en utomstående gör (Bryman, 

2011; Dalen, 2015; Dahlgren & Johansson, 2017). I linje med fenomenografisk metod har vi 

använt oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod samt strävat efter att få 

uttömmande svar genom att försöka ge informanterna stort talutrymme och via följdfrågor be 

dem utveckla sina svar. För att kunna göra ett tillförlitligt och grundligt analysarbete har det 

också varit nödvändigt att spela in intervjuerna och transkribera dem i sin helhet (Dahlgren & 

Johansson, 2017).  

 

Det finns många beskrivningar av analysmodeller som lämpar sig för fenomenografisk analys 

(Dahlgren & Johansson, 2017). I vår studie valde vi att använda oss av tematisk analys för att 

bekanta oss med och processa vår empiri vilket vi redovisar schematiskt i Analysprocessen 

(Bilaga 4). Braun och Clarke (2013) menar att analysen börjar redan vid själva transkriberingen 

då det är ett första steg för att bli bekant med insamlad data. Därefter gäller det att bekanta sig 

med data för att skapa koder, leta teman och sedan organisera och beskriva data för att slutligen 

tolka olika aspekter av empirin. Enligt Braun och Clarke (2013) består analysprocessen av 

följande sex steg: 

1. att bekanta sig med data 

2. att skapa preliminära koder 

3. att leta teman 
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4. att kontrollera teman 

5. att definiera och namnge teman 

6. att presentera och analysera teman 

 

Vår analys har en induktiv ingång vilket innebär att analysen utgår från data och är teori-

genererande, det vill säga att vi i vår analys har försökt forma allmängiltiga påståenden om vår 

empiri. Det är dock inte riskfritt då vår studie är liten och induktiva slutledningar, enligt Fejes 

och Thornberg (2014), aldrig är bindande då framtida studier kan ge andra resultat. Resultatet 

presenteras via de teman som definierats och namngivits och citat som belyser temana kommer 

redovisas.  

 

Urval 

För att få informanter som var villiga att delta i undersökningen och var relevanta för vår studie 

använde vi oss av ett målstyrt bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Vi valde personer utbildade 

och verksamma som förskollärare i förskoleklass, som lärare i åk 1 och som speciallärare - alla 

med yrkeserfarenhet inom läs- och skrivundervisning. Detta gjorde vi för att fånga de olika 

yrkeskategoriernas perspektiv på den tidiga läs- och skrivundervisningen. Vi önskade 

informanter med några års yrkesvana för att de skulle ha erfarenhet av tiden innan förskoleklass 

fick centralt innehåll. Vi ville också ha en geografisk spridning på våra informanter för att 

minska risken för att resultatet påverkats av förhållanden eller skolkultur i en viss kommun. 

Med hänsyn till studiens omfattning och för att få en balans mellan verksamheterna valde vi 

fyra informanter från respektive yrkeskategori. Informanterna i studien presenteras i tabellen 

nedan. 
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Genomförande 

Studiens empiri består av datautskrifter från 12 intervjuer. Vi höll i sex intervjuer var - två var 

ur varje yrkeskategori. Innan intervjuerna satte vi samman en semistrukturerad intervjuguide 

(Bilaga 1). I vår intervjuguide bildade studiens frågeställningar huvudrubriker med följdfrågor 

kopplade till respektive frågeställning. Vi prövade vår intervjuguide via varsin provintervju 

vilket ledde till justeringar av dess struktur och formulering av frågor. Från början hade vi i vår 

studie tänkt jämföra den beskrivning av skriftspråksundervisning informanterna gav med 

innehållet i förskoleklassens styrdokument men valde att ta bort den frågeställningen då det 

skulle göra vår studie för bred. Det ledde till att några av frågorna i intervjuguiden blev 

inaktuella. Vi insåg också att frågor där vi undrade över hur läs- och skrivundervisningen 

förändrats skulle kräva en longitudinell studie för att besvaras vilket vi inte hade för avsikt att 

göra. Ytterligare en förändring var att vi utvecklade frågor rörande speciallärarens roll i 

förskoleklass då det var intressant för oss i vår kommande yrkesroll. Vid våra provintervjuer 

prövade vi även olika sätt att spela in samtal på. Vi fann båda att inspelning med mobiltelefon 

passade oss bäst då inspelningskvaliteten blev god och uppspelningshastigheten gick att justera, 

vilket underlättade transkribering. Efter provintervjuerna med var sin lärare i åk 1 blev vi 

Grund- Verksamma Fort- Verksamma Anställning/

utbildning Ex-år år i yrket bildning Ex-år år i yrket Ansvarsomr. Kommun

Förskollärare 1991 28 Förskollärare i

F-klass A

Lärare för för- 2013 6 Fskl i F-klass

Förskol- skoleklass/fritids Resurs år 2 B

lärare Förskollärare 2007 12 Förskollärare i

F-klass ansv. Sv A

Förskollärare 2000 19 Förskollärare i

F-klass ansv. Sv C

Lågstadielärare 1986 33 Klasslärare i 

(Samtliga ämnen) åk 1-3 A

Grundskollärare 1997 22 Klasslärare + resurs

(Sv, SO, Ma m.fl.) år 1-3 B

Lågstadielärare 2017 2 Klasslärare i 

(Sv, Ma, En, SO) åk 1 C

Lärare 1-7 2007 12 Klasslärare i 

(Sv, Ma, En, NO) åk 1 A

Förskollärare 1980 8 Spec.lärare mot särskola 1988 12 Speciallärare

Lärare 1-3 2000 10 Spec.pedagog 2010 9 Specialpedagog A

Grundskollärare 1994 17 Spec.lärare mot språk… 2012 7 Speciallärare

Special- A

lärare Lärare 1-7 1995 6 Spec.lärare mot språk… 2011 8 50% Spec.lärare

(Sv, Ma, En,) Specialpedagog 2013 6 50% Spec.ped. B

Mellanstadie- 1980 ca 35 Ingen formell utb. Läst 3 75% Spec.lärare

lärare År 4 -6 , 7-9 , gymn, många poäng svenska 25% Rektor B

komvux & särsko la och flera enstaka kurser i specialpedagogik

1

2

4

3

2

1

4

3

4

3

2

1

Lärare
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medvetna om att det fanns ett behov av en gemensam förförståelse om förändringarna i 

förskoleklass, som är centrala i vår studie, då vi förstod att lärare och speciallärare inte kunde 

förutsättas ha kunskap om alla förändringar. Därför skrev vi kort fakta om förändringen i Lgr 

11, obligatoriskt skolår samt om det kommande kartläggningsmaterialet. Dessutom ville vi 

förtydliga vad vi avser med skriftspråksundervisning. Det gjorde vi via en bild över teorin 

Simple View of Reading (Gough & Tunmer, 1986) från Norén (2018) samt via ett avsnitt från 

skrivandets dimensioner ur God skrivutveckling (Lundberg, 2015). Det här 

förförståelsedokumentet (Bilaga 2) delgav vi informanterna i inledningen av varje intervju. 

 

I samband med att vi frågade personer om de ville delta i studien lämnade vi ett 

informationsbrev (Bilaga 3) om studiens syfte, målgrupp, forskningsetiska principer, 

genomförande och kontaktuppgifter till oss och kursansvariga. När personer accepterade att 

delta i studien bokade vi tid och plats för intervju på deras respektive skola. Av de 12 

intervjuerna var det en som gjordes via telefon. Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter vardera 

att genomföra. Innan vi transkriberade de inspelade intervjuerna enades vi om gemensamma 

förkortningar för respektive informant som gjorde att vi själva kunde hålla isär de tre 

yrkeskategorierna samt vilken av oss som genomfört intervjuerna. Vi transkriberade våra egna 

intervjuer, skrev ut dem samt kopierade dem på papper i olika färgnyanser för att i vårt 

kvalitativa analysarbete underlätta visuell identifiering av yrkeskategori samt vem av oss som 

gjort intervjun. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vi har följt Vetenskapsrådets (2010) fyra forskningsetiska huvudkrav vid datainsamlingen. 

Enligt Vetenskapsrådet består de etiska kraven av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla informations- och samtyckeskravet 

fick informanterna skriftlig information om studien via mail i samband med förfrågan om att 

delta i studien. Informationsbrevet innehöll fakta om studiens syfte, genomförande, 

konfidentialitet och nyttjande samt ansvarig institution med kursansvarigas namn. Deltagarna 

fick även information om att deras deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. 

Vi repeterade sedan informationen muntligt vid respektive intervjutillfälle och frågade om det 

fanns några funderingar kring den information man fått. När deltagarna sedan accepterade att 

medverka var även samtyckeskravet uppfyllt. Konfidentialitetskravet uppfyllde vi genom att 

samtliga namn på personer kodades och namn på platser byttes ut mot x vid transkribering. Det 
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utskrivna materialet förvarade vi sedan på en plats där obehöriga inte kunde se eller komma åt 

det. Genom att inte låta insamlat material tillfalla andra än oss själva och vår studie uppfyller 

vi även nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010). 
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Resultat 

Bearbetning av materialet 

Vi började vår analysprocess med att var för sig läsa igenom alla intervjuutskrifter samtidigt 

som vi för att minnas förde anteckningar om innehållet. Efteråt diskuterade vi våra anteckningar 

och empirin och påbörjade sedan arbetet med att sortera materialet utifrån de fem 

huvudrubrikerna i vår intervjuguide samt klippa bort ovidkommande text.  Vi läste igenom och 

diskuterade materialet under varje rubrik och delade in det i preliminära koder. Under varje 

preliminär kod noterade vi hur många och vilka yrkesgrupper som uttryckte samma eller 

avvikande uppfattning. Därefter var vi redo att fastställa de fyra teman som framträdde i 

empirin. De fyra teman vi analyserade fram var Skriftspråksundervisningens innehåll, Särskilt 

stöd, Förväntningar och Behov av samverkan. Vår tredje frågeställning i intervjuguiden, som 

handlade om hur speciallärarens roll påverkas av förändingarna i förskoleklass, gav inte något 

som vi ansåg oss ha användning för i vårt resultat. Istället fick vi stort utfall på vår följdfråga 

om tankar kring röd tråd i skriftspråksundervisningen vilket ledde till att Behov av samverkan 

blev en del av vårt resultat. Empirin inom varje tema delade vi sedan in i tydligt åtskilda 

kategorier. För att illustrera de olika kategorierna sökte vi passande citat från våra informanter 

i intervjuutskrifterna. Vår analysprocess finns även schematiskt åskådliggjord i 

Analysprocessen (Bilaga 4).  

 

Analys 

I enlighet med det sociokulturella perspektivet kan vi inte utifrån de intervjuer vi gjort uttala 

oss om våra informanters tankar. Istället är det vår tolkning av informanternas uttalanden i ljuset 

av den kontext de befinner sig i som tillsammans med utvalda citat bildar studiens resultat. 

Språket har således, i överensstämmelse med sociokulturellt perspektiv, varit vårt redskap i att 

finna svar på våra frågeställningar. I det här avsnittet presenterar vi studiens utfallsrum 

bestående av fyra huvudteman med tillhörande kategorier. Vi illustrerar de olika kategorierna 

med citat från informanterna. Citaten är markerade med den yrkesgrupp som uttalat sig.  

 

Skriftspråksundervisning 

Vilka uppfattningar finns det hos förskollärare, lärare i åk1 och speciallärare om 

skriftspråksundervisningens innehåll i förskoleklass? 

 



26 
 

Här uttryckte informanterna både vad de anser ska ingå och inte ska ingå i förskoleklassens 

skriftspråksundervisning. Vi inleder med att presentera de förhållningssätt som informanterna 

anser ska och inte ska genomsyra undervisningen. Därefter presenterar vi vad informanterna 

anser ska ingå i skriftspråksundervisningen samt vad man anser inte ska ingå i 

skrivundervisningen. Avslutningsvis visar vi på den oenighet som pedagogerna ger uttryck för 

angående formsidan av skrivundervisningen.  

Det som samtliga informanter uttrycker som den viktigaste komponenten i förskoleklassens 

verksamhet är att på olika sätt främja elevernas intresse, nyfikenhet, motivation, glädje, 

lekfullhet samt tillit till egen förmåga. 

Dels ska det vara lustfyllt och jag tycker mycket av läsundervisningen den ska ju börja med att man 

skapar ett intresse hos barnen för många har ju inte riktigt upptäckt det här med bokstäver och ljud än. 

(förskollärare) 

 

Jag tycker ju att det ska vara väldigt lekfullt i förskoleklass och att man ska nappa på den enskilda nivå 

barnet är på.  (speciallärare) 

 

Det man uttrycker att man inte vill se i förskoleklassens verksamhet är aktiviteter som tvingar, 

pressar, kräver eller på annat sätt hämmar glädje. 

Alltså man får ju titta lite på vad de vill, vart de har kommit och vart de är på gång så jag tycker inte man 

kan trycka på för hög nivå på de barnen som inte ens har kommit dit. För glädjen måste ju finnas alltså 

så man inte dödar det liksom så de är trötta när de börjar ettan.  (förskollärare) 

 

Läsning kan enligt the simple view of reading delas in i avkodning och språkförståelse. Det 

samtliga förskollärare samt merparten av lärare och speciallärare anser ska ingå i 

förskoleklassens läsundervisning vad gäller avkodning är att eleverna ska lära sig kopplingen 

grafem-fonem d.v.s. bokstavsljuden samt att utveckla språklig medvetenhet.  

Vad är det läsflytet bygger på? Jo, det är ju det här att man kan koppla det här med ljud och bokstav, 

fonem-grafem, och den här biten och det anser jag att man gör, man bygger den grunden …] man arbetar 

med fonologisk medvetenhet och språklekar och man pratar om ljud … (speciallärare) 

 

Ljud jobbar vi med ett helt halvår för det är ju det viktigaste egentligen och då är vi noga med att det inte 

är bokstäver utan att det är ljud. (förskollärare) 

 

Det flera av informanterna tar upp om läsundervisning gällande läsförståelse/språkförståelse är 

aktiviteter som högläsning, samtal om text samt utveckling av elevernas ordförråd och muntliga 

förmåga. 
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Om jag ska ta alla delar så tycker jag de ska hålla på med högläsning, samtala… ha boksamtal och 

textsamtal kring det de läser.  (speciallärare) 

 

Det handlar om att bygga ord, prata om orden …] prata om begrepp också för det är en viktig 

förutsättning att språkutvecklingen fungerar på ett tillfredsställande sätt innan läsutvecklingen tar vid. 

(speciallärare) 

 

Skrivundervisningen kan delas in i en innehållsida och en formsida. Flertalet av informanterna 

uttryckte att eleverna bör få skriva med ett syfte, att ha en mottagare eller skriva i ett 

sammanhang, vilket hör till skrivundervisningens innehållsida. Detta för att känna engagemang 

vilket i sin tur ökar elevernas motivation till att skriva. Eleverna kan till exempel skriva sitt 

namn på teckningar, skriva text till bilder och fotografier, skriva brev och meddelanden. 

Oftast vill jag ju egentligen att läsning och skrivning ska gå hand i hand …] så lite det med Spökägget 

igen att man kan hitta en skriven text och bli nyfiken …] att man inte bara ska sitta och skriva ord utan 

att det ska finnas i ett sammanhang. Att man kanske har något temaarbete och att man ska se det så att 

det drivs framåt hela tiden, att det ska bli någonting. (lärare) 

 

Det som mer än hälften av informanterna uttrycker bör ingå i skrivundervisningen och som 

ryms inom formsidan är att lära eleverna rätt pennfattning, att skriva bokstäver och att forma 

dem i rätt ordning. 

Man hade önskat att de hade… ja, kunnat skriva läsliga bokstäver lite grand. Sedan tränar man ju det i 

ettan också men om man nu ändå ska träna så tycker jag man kan träna på det rätta. …] alltså att du 

börjar uppifrån och hur du använder pennan och… lite sånt. (lärare) 

 

Det de flesta av informanterna menar inte ska ingå i skriftspråksundervisningen är klassiskt 

bokstavsarbete, omfattande arbete med alfabetets alla bokstäver, så som det traditionellt ofta 

har sett ut i åk1 samt att använda sig av klassuppsättningar med läromedel/arbetsböcker. Man 

menar bl.a. att det är ett för bekvämt och oinspirerande sätt att bedriva undervisning på i såväl 

förskoleklass som i åk1. 

När man gör det här klassiska bokstavsarbetet, det är jag allergisk mot för jag vet att det kommer i ettan 

så jag förstår inte varför man ska göra det i förskoleklass. (förskollärare) 

 

Jag tycker absolut inte att man ska ha ett läromedel som man delar där alla har samma och ska läsa samma 

ord på s till exempel. Nej, det tror jag inte på … (lärare) 

 

Det finns en oenighet när det gäller formsidan av skrivundervisningen då drygt hälften av 

informanterna, flertalet förskollärare, menar att skrivundervisning med fokus på formen kan 

vara integritetskränkande och ha en glädjedödande effekt på elevernas lust att lära. I motsats 



28 
 

till det menar informanter ur alla tre yrkeskategorierna att det är viktigt att man lär sig till 

exempel pennfattning och formandet av bokstäver rätt från början då det sedan är svårt att lära 

om. 

Vi har pratat om det här med vikten om att forma bokstäver. Är det så viktigt att man gör rätt eller…? 

Men vi är väl inte riktigt… Många tycker nog att vi ska försöka få dem till att liksom följa hur man ska 

skriva rätt eller vad man ska säga men att man inte får förstöra glädjen heller. Det är inte alldeles lätt. 

(förskollärare) 

 

Ja, för det sitter alltså. Vi har sett hur svårt det är under årens lopp nu här att förändra någonting. För har 

man skrivit mycket och så har man börjat nerifrån då är det jättesvårt att förändra och det är ju för att man 

ska få den här rytmen i skrivandet. Det är ju en tanke bakom. Jag vet, jag har pratat med många 

förskollärare ’Nej, nej, nej’ de anser att det är integritetskränkande att gå in och styra.. alltså vi har ju haft 

diskussioner på skolan. (lärare) 

 

Specialpedagogiskt stöd i förskoleklass 

Vilka uppfattningar finns det hos förskollärare, lärare i åk1 och speciallärare om 

specialpedagogiskt stöd för elevers läs- och skrivutveckling i förskoleklass? 

 

Här uttryckte informanterna vikten av att möta varje elev på den nivå den befinner sig när den 

börjar i förskoleklass. Till att börja med presenterar vi hur informanterna beskriver att de 

upptäcker elever i behov av särskilt stöd och sedan hur ärendegången från upptäckt behov till 

särskilt stöd ser ut. Vi avslutar sedan med att redovisa informanternas beskrivningar av hur man 

arbetar med stöd i förskoleklass.  

Alla förskollärare menar att deras verksamhet präglas av ett förhållningssätt där man möter 

varje individ på den nivå den befinner sig genom att individanpassa undervisningen, vilket 

innebär att möta elever i svårigheter såväl som elever i behov av utmaningar. Informanterna 

beskriver hur de t.ex delar in eleverna i mindre grupper, arbetar med individuellt anpassade 

arbetsstationer och individanpassat material. 

En del kan ju läsa när de kommer till oss. …] Så vart jag lägger ribban det beror helt på vart de befinner 

sig och det är inte ofta att alla barn har samma material och jag jobbar inte med alla barn på samma sätt. 

(förskollärare) 

 

Då vi bad informanterna berätta om hur det går till från att de upptäcker en elev i svårigheter i 

sin skriftspråksutveckling till att eleven får någon form av stöd lyfter flertalet informanter att 

de använder sig av screening och sin erfarenhet för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd. 

Informanterna menar att problemet inte är att upptäcka elever i behov av särskilt stöd utan att 
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få gehör för det man upptäckt samt att få hjälp med stöd till elever i förskoleklass. Samtliga 

förskollärare arbetar med Bornholmsmodellen (Lundberg, Rydkvist & Strid, 2018)– ett 

språkutvecklande material som avser att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet och göra 

dem läsbereddda. Bornholmsmodellen används både som ett arbets- och screeningmaterial. 

Just nu har vi arbetat med Bornholmsmodellen och då gör vi ett språktest …] och sedan gör vi det här 

testet och de som får under en viss poäng gör om det till våren för att se hur de utvecklats där. 

(förskollärare) 

 

Förskollärarna har ju hittat dem förut också. Det har ju inte behövts något bedömningsstöd utan de har ju 

hittat dem efter två, tre veckor. (lärare) 

 

När pedagogerna i förskoleklass upptäckt en elev i behov av särskilt stöd uttrycker flertalet av 

informanterna att man på något sätt anmäler det till Elevhälsoteamet (EHT). Flertalet 

förskollärare uppger att denna anmälan inte resulterar i något särskilt stöd utifrån och att det 

upptäckta behovet av stöd ofta möts med att elevens mognad spelar in och att man därför bör 

”vänta och se”. 

Till EHT skriver vi ner dem så att de finns där …] vi har ganska mycket anpassningar. …] Det kostar 

för mycket pengar så det är Ole-dole-doff som gäller med att få hjälp. …] Många tror ju att det är en 

utvecklingsak och då får vi ingen hjälp och sedan är det krispanik när de börjar ettan.…] Vårt eget stöd 

får de ju. …] Vi kan gapa och gnälla men det är inte riktigt sant förrän de kommer upp i ettan.  

(förskollärare) 

 

Så det är ju inte så att de inte är upphittade de här eleverna, nej, utan de har koll men jag vet ju att de har 

upplevt själva att det inte riktigt är någon som bryr sig.  (lärare) 

 

Alla förskollärare och en majoritet av de övriga informanterna uttrycker att det vanligaste 

stödet, och nästan det enda som ges, i förskoleklass är anpassningar inom klassens ram vilket 

ofta innebär nivågrupperingar eller arbete i mindre grupp. Utöver detta stöd nämns insatser av 

talpedagog och enstaka handledning/observation/utredning av specialpedagog.  

Alltså man jobbar ju mycket med gruppen. Man tar inte ut barnet och övar enskilt eller… det har jag nog 

inte varit med om att man gjort. Utan man kanske i så fall i smågrupper försöker och blanda dem som 

kan lite mer där och de som behöver öva lite mer där kanske då. … (förskollärare)  

 

Jag ska göra både utredningar, jobba med elever, sitta på möten, träffa föräldrar… men jag, vi lägger in 

viss tid om de har behov av det… har ju jag gett lite handledning så, när de kan, när de har tid. För de har 

väldigt ont om tid själva också. (speciallärare) 
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Förväntningar 

I våra intervjuer frågade vi informanterna om deras positiva/negativa förväntningar på de 

förändringar som skett och kommer att ske i förskoleklass. Informanterna uppgav till största 

delan positiva förväntningar. Vi börjar med att presentera de positiva förväntningarna och 

avslutar med de negativa.  

 

Informanternas uttryckte förväntningar på tidigare och fler specialpedagogiska insatser bl.a. att 

speciallärare kommer att göra fler insatser i förskoleklass. Man uttrycker också en förhoppning 

om att förskoleklassens roll och betydelse kommer att stärkas bland såväl skolpersonal som 

vårdnadshavare genom att tiden i förskoleklass värdesätts och tas på större allvar. Vi uppfattar 

en önskan om att förskoleklass nu ska få lämna ”ingenmanslandet” för att istället på alla plan 

känna tillhörighet med den obligatoriska grundskolan. 

 

Alltså jag hoppas ju på det …] och det är ju likadant här ju mer stöd de får helt i början desto mindre 

stöd behöver de längre upp och det gäller ju allt. (förskollärare) 

 

Ja, positiva förväntningar är att man ska se det här året i förskoleklass som lika viktigt som något annat 

år i ett barns utveckling. (lärare) 

 

Informanternas negativa förväntningar handlade nästan uteslutande om tid. Mestadels tog man 

upp oro över brist på tid i samband med framtida kartläggningar men även oro över hur man 

ska klara av själva genomförandet av kartläggningen i stor grupp. 

 

Ja, det är väl att man ska känna att man inte hinner med. För det är ett gediget material. (förskollärare) 

 

 

Samverkan 

Vi fick ett stort utfallsrum vid vår analys av den del av empirin som handlade om 

informanternas uppfattning om samverkan kring skriftspråksundervisningen och den röda 

tråden i det arbetet. Därför väljer vi att presentera området samverkan som ett av fyra 

huvudteman. Vi inleder med att redovisa informanternas uppfattningar om förskoleklassens 

förändrade syfte. Därpå redovisas det uttryckta behovet av att skolans pedagoger samverkar 

kring skriftspråksundervisningens progression. Därefter följer hur informanterna uttrycker att 

man kan använda personalresurser på ett sätt som gynnar relationer, trygghet och 

kunskapsutveckling samt vad som försvårar samverkan mellan personalgrupper. Till sist 

beskrivs behovet av stöd för implementering av förändringarna i förskoleklass. 
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Utifrån vad informanterna berättar kan man utläsa att förskoleklassens verksamhet har och 

håller på att förändras. Från att ha varit en mer socialt inriktad verksamhet med syfte att fungera 

som en bro mellan förskola och skola till att bli en mer akademisk verksamhet som utgör första 

steget i skolans kunskapstrappa vilket det obligatoriska kartläggningsmaterialet bidrar till. 

Det har ändrats för åk1 lärarna märker ju, det har de liksom märkt liksom med tiden att nu kan de kanske 

en hel del som man förut inte började med förrän i ettan. Nu har de gjort det redan i förskoleklass.  

(speciallärare) 

 

Samtliga informanter uttrycker ett behov av att utveckla samverkan mellan förskoleklass och 

övriga skolan. Bland annat framkommer vikten av att tillsammans utarbeta en plan för 

innehållet i skriftspråksundervisningen och på så sätt få en tydlig röd tråd från förskoleklass 

och uppåt. Planen är viktig för att inte ha för lika innehåll eller glapp mellan olika skolår utan 

istället få en jämn progression. Några informanter uttrycker också att F-åk3 borde se sig som 

ett stadie. 

Jag kan inte se det som att nu gick startskottet här i förskoleklass för det börjar ju från att barn föds. Det 

är ju bara att man möter olika slags pedagoger och ju mer lika vi blir i tänket, vi som jobbar i förskoleklass 

och år 1, kring hur man hjälper en människa att lära sig läsa och skriva, ju mer lika vi tänker kring det, ju 

lättare borde det ju bli för de elever som möter oss. (lärare) 

 

Att man inte är lyhörd för vad man gjort i förskoleklassen. Utan man jobbar på sitt sätt oavsett. Det kräver 

en ganska stor utveckling tror jag med att hitta de här övergångarna. (förskollärare) 

 

 

Flera av informanterna har erfarenhet av tvålärarskap till exempel att förskollärare följer med 

sin grupp från förskoleklass upp i åk 1 och där arbetar tillsammans med klassläraren. Detta har 

upplevts positivt då relationer med eleverna och kunskaper om deras förmågor tillvaratas och 

lärarna ges större möjlighet att individanpassa och stödja eleverna inom klassens ram. 

Det som var en bra framgång här på X-skolan …] var att det var två lärare i förskoleklass och sedan när 

de började ettan så följde en av de här förskoleklasslärarna med upp i ettan. …] Både för att det här med 

relation och anpassningarna, att man har med sig redan från början …] man har en helt annan start i 

ettan. Det är ett bra grundkoncept tycker jag. (lärare) 

 

Svårigheter med att utveckla en god samverkan mellan förskoleklass och övriga skolan uttrycks 

av flertalet informanter till stor del bero på skillnaden mellan förskollärares och lärares 

anställningsavtal då möjligheten att hitta gemensam tid tillsammans försvåras eftersom 

förskollärare oftast även arbetar på fritids. 
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Vi har nu väldigt få… vad ska vi säga kontaktytor just nu med förskollärarna. För nu jobbar vi i arbetslag. 

…] Då försöker vi ibland få med förskoleklasslärarna men då har vi det där med tiden, då är de på fritids 

så att mötesplatser för oss tillsammans det finns nästan inte. (lärare) 

 

Ett behov av implementeringsinsatser gällande det kommande obligatoriska 

kartläggningsmaterialet är något som uttrycks av samtliga informanter. I två av tre inblandade 

kommuner i vår studie har förskollärarna fått någon form av information kring 

kartläggningsmaterialet via sin huvudman medan man i den tredje kommunen inte fått något 

stöd i implementeringen trots att man efterfrågat det. Vi upplever att man p.g.a bristfällig 

implementering känner oro inför det kommande arbetet med det nya kartläggningsmaterialet. 

Det tog vi upp igår för vi satt med våra rektorer och då har vi sagt det innan att vi ska titta på detta och vi 

behöver tid för det. (förskollärare) 

 

Så det är väl en miss tycker jag. Man skulle få lite tid att sätta sig in i det, diskutera lite mer och det är ju 

bra även för de som går vidare sedan på lågstadiet känner jag. Att man känner till lite vad som förväntas 

i förskoleklass nu. (speciallärare). 
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Diskussion 

I det här avsnittet kommer vi först att diskutera studiens resultat under rubrikerna 

Undervisningens innehåll, Stöd, Förväntningar och Samverkan och därefter diskuterar vi vår 

metod. 

 

Resultatdiskussion 

Skriftspråksundervisning 

Det informanterna lyfter som något av det viktigaste i förskoleklassens undervisning och som 

de anser ska genomsyra hela verksamheten och inte enbart skriftspråksundervisningen, är att 

stimulera elevernas glädje, nyfikenhet och motivation genom att vara lyhörd för vad som 

intresserar eleverna samt genom att lägga undervisningen på en nivå som möter eleverna där de 

befinner sig. Det gör att eleverna kan känna att de lyckas, att de är kompetenta och kan lita till 

sin förmåga. Vi kopplar det informanterna uttrycker att de vill ska genomsyra undervisningen 

samt inte ska finnas med i undervisningen med Imsens (2006) teori om inre och yttre 

motivation. Det informanterna menar ska genomsyra undervisningen förknippar vi med inre 

motivation. Det informanterna inte vill se i undervisningen är aktiviteter som tvingar och pressar 

eleverna då man menar att det skapar ångest och hämmar glädjen att lära sig saker vilket vi 

förknippar med yttre motivation. Enligt Imsen (2006) är idealet att elever lär och arbetar utifrån 

inre motivation men att yttre motivation riskerar att bli dominerande i det skolsystem vi har 

idag med styrt innehåll i form av kunskapskrav och betyg. Vi tolkar informanterna som att det 

här är ett dilemma i skolan då pedagogerna behöver gå balansgång för att lyckas utmana 

eleverna utan att pressa dem så att glädjen till att lära försvinner. Ett dilemma som ökat i 

förskoleklass genom att de i läroplanen fått ett mer styrt innehåll och att de höstterminen 2019 

ska använda ett kartläggningsmaterial som pekar på vilka förmågor eleverna i förskoleklass ska 

utveckla. Sandberg (2012) menar dock att verksamhet som främjar lust till att lära och utvecklas 

många gånger förknippas med att elever ska få välja vad de vill göra vilket också leder till att 

de väljer bort det de inte vill göra. Här kan kartläggningsmaterialet och skrivningarna i 

läroplanen kanske bidra till en viktig stomme för innehållet i förskoleklassens undervisning, ett 

innehåll som inte kan väljas bort. Einarsdottir (2006) fann i sin studie att pedagoger upplevde 

att den ökade styrningen och de högre akademiska kraven, som man menar var en följd av ny 

läroplan och obligatorisk skolgång för sexåringar på Island, inskränkte lärarnas möjligheter att 

bedriva en kreativ verksamhet. Dessutom upplevde man ökade akademiska krav på 
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undervisningens innehåll från föräldrarna, en undervisning man inte ansåg att sexåringarna var 

mogna för (Einarsdottir, 2006). Skolan innehåller många ångestskapande situationer genom den 

prestationskultur som upprätthålls av vuxenvärlden och som har åsikter om vad det innebär att 

lyckas i skolan (Imsen, 2006). Några av de positiva förväntningar informanterna i vår studie 

uttalade sig om var just att när förskoleklass nu blivit obligatorisk skulle den och dess syfte tas 

mer på allvar av föräldrarna. Något som enligt pedagoger i Einarsdottirs (2006) studie inte 

upplevdes som positivt utan istället för krävande. 

 

Samtliga förskollärare i vår studie ansåg att det var viktigt att lära eleverna bokstävernas ljud 

vilket också ges brett vetenskapligt stöd för att i förskoleklass och åk 1 mycket framgångsrikt 

bidra till elevers skriftspråkliga utveckling (Myrberg, 2007; SBU, 2014; Vetenskapsrådet, 

2015). Vidare anser flertalet informanter att aktiviteter som främjar elevernas språkförståelse 

såsom högläsning, samtal om text, begrepp och ord är viktiga inslag i undervisningen. 

Forskning visar just på hur viktigt ordförrådet är för utvecklingen av elevernas läsförståelse 

(Elwér, 2014; Vetenskaprådet, 2015).  

 

Det som vi tolkade som en konflikt mellan informanternas uppfattningar om undervisningens 

innehåll var hur aktiviteter med skrivande utformas och huruvida förskoleklassen ska använda 

sig av läromedel liknande det som används i åk 1. Här framhöll flera av informanterna vikten 

av att eleverna fick utveckla sitt skrivande i ett sammanhang och/eller med en mottagare. Något 

som främjar elevernas inre motivation (Imsen, 2006; Boo, m. fl, 2017). Vissa av informanterna 

menade att det är viktigt att man lär eleverna rätt pennfattning och formning av bokstäver för 

att det sedan är svårt att få dem att lära om. Andra menade att klassiskt bokstavsarbete skulle 

vara för monotont och tråkigt och att peta för mycket i hur eleverna gör när de skriver kunde 

vara integritetskränkande. Sådant skulle förstöra elevernas kreativitet och nyfikenhet och ha en 

glädjedödande effekt på deras lust att lära. Förskollärare i Sandbergs (2012) studie framhöll just 

hur inställningen till syftet med förskoleklass ändrats. Från att man tidigare ansåg att 

förskoleklass inte skulle inkräkta på skolans domäner då det var viktigt att saker och ting skulle 

läras ut på rätt sätt till att anse att förskoleklass bör ha mer av akademiskt innehåll för att stödja 

elevernas språkutveckling. Här ser vi hur reformerna för förskoleklassen håller på att förändra 

synen på dess syfte men att förändring tar tid och behovet av samverkan kring 

skriftspråksundervisningens progression behöver samverkas kring mellan pedagogerna i de 

tidiga skolåren. Annars är risken att det pedagogiska dike (Sandberg, 2012) som innebär att 
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man gör samma saker i förskoleklass som i åk1 ökar, vilket i sin tur kan påverka elevernas 

motivation och lust att lära på ett negativt sätt.  

 

Specialpedagogiskt stöd i förskoleklass 

I inledningen av denna text konstaterar vi med hjälp av Sandberg (2012) att det är vanligt att 

resurser inte tillsätts för elever i behov av särskilt stöd i förskoleklass utan att det i stället sätts 

in först när eleverna riskerar att inte nå skolans kunskapskrav. Bruce m.fl (2016) menar att det 

är odiskutabelt att förskola och skola ska arbeta språkstödjande, att alla elever ska ges 

kunskapsmässig utveckling och att svårigheter ska uppmärksammas tidigt och stödinsatser 

sättas in. Dock råder inte enighet kring när och hur detta stöd ska sättas in vilket vi som 

speciallärare inte anser är så konstigt då den perfekta lösningen ur ett dilemmaperspektiv inte 

existerar. Enskild undervisning, som i tidigare forskning visat sig vara framgångsrik (Myrberg, 

2007), riskerar även att vara utpekande för elever (Sandberg, 2012). Det innebär att den mest 

effektiva interventionen för lärande inte är den man väljer då den kan påverka eleven 

känslomässigt negativt.  

 

Ovan har det konstaterats vad som lämpligen ingår i den tidiga skriftspråksundervisningen men 

vad händer när det visar sig att inlärningen inte följer den önskade utvecklingen? Vi ställde 

frågor till våra informanter om deras erfarenheter kring särskilt stöd till elever i förskoleklass. 

Samtliga förskollärare i vår studie beskriver hur de har ett förhållningssätt där de möter varje 

elev på den nivå eleven befinner sig eftersom man av erfarenhet vet att man i varje grupp har 

elever med vitt skilda förmågor. Man beskriver att man individanpassar och nivågrupperar för 

att möta alla elever på bästa sätt. Man erbjuder olika lärmiljöer, olika arbetssätt och olika 

material för att nå alla. Detta förhållningssätt rimmar väl med det Nilholm (2007) beskriver som 

ett kritiskt perspektiv som handlar om att skapa en inkluderande lärmiljö för alla elever med 

sina olikheter. Skolinspektionens (2015) kvalitetsgranskning visar dock att flertalet besökta 

förskoleklasser kännetecknas av en undervisning med varierade arbetsformer men att 

arbetsuppgifter alltför sällan anpassas till individuella behov. Det är vanligt att samtliga elever 

får samma uppgift som ska lösas på samma sätt. Är det då så att alla förskollärare i vår studie 

tillhör den minoritet som faktiskt lyckas med individanpassningen eller är det så att man tror 

att man individanpassar men inte gör det? Eller har det nya syftet och centrala innehållet 

påverkat förskollärarnas synsätt? Individanpassning handlar om att möta både elever i behov 

av särskilt stöd och elever i behov av utmaningar. Räcker det att nivågruppera och ge mer tid 
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till svagare grupper för att det ska fungera som individanpassning? Förskollärarna berättar att 

de möter eleverna där de befinner sig men uttrycker samtidigt ett behov av mer stöd från 

speciallärare/specialpedagog, mer resurser för elever i svårigheter samt mer gehör för sina larm 

om elever som riskerar att inte uppnå målen. Här ser vi att informanterna ger uttryck för det 

Nilholm (2007) beskriver som ett kompensatoriskt perspektiv vilket innebär att det är 

specialpedagogikens uppgift att kompensera för de svårigheter eleven har. Vår tolkning av 

svaren är att man individanpassar med hjälp av nivågrupperingar och olika arbetsmaterial inom 

klassens ram så mycket man har möjlighet till men att man anser att tid, resurser och kunskap 

om läs- och skrivutveckling inte är tillräckliga.  

 

Den 1 juli 2019 träder skollagsändringen med Läsa, skriva, räkna-garantin i kraft och samtidigt 

blir det obligatoriskt att kartlägga elevernas språkliga medvetenhet via kartläggningsmaterialet 

Hitta språket. Dessa reformer avser att tidigt identifiera elever som visar indikation på att inte 

nå kunskapskraven för åk1 och 3 samt garantera tidiga stödinsatser utformade utifrån individens 

behov. Här ser vi att skolan är på väg mot ett mer kompensatoriskt perspektiv då man på 

nationell nivå inför ökad kartläggning av elevers kunskaper mot nationella mål redan från 

förskoleklass. Höien och Lundberg (2013) menar att elever med svårigheter i sin läs- och 

skrivutveckling gynnas av tidig identifiering och tidig systematisk hjälp innan de upplevt 

misslyckande. Även Myrberg (2007) menar att det är viktigt att skolan inte låter eleverna 

misslyckas innan insatser sätts in. Vi ställde frågor till våra informanter om hur man upptäcker 

att elever är i behov av särskilt stöd och hur det sedan arbetas med dessa elever. Flertalet 

informanter berättar att man använder olika typer av screeningar för att kartlägga elevernas 

förmågor. Man nämner flera olika material men vanligast förekommande är Bornholm. Ofta 

testas eleverna höst och vår och man larmar till EHT vid låga resultat. Flera informanter nämner 

även att förskollärarna med sin erfarenhet i ryggen tidigt upptäcker elever i behov av särskilt 

stöd även utan screeningar. Vad händer då när man upptäckt att en elev är i behov av särskilt 

stöd? Förskollärarna i Sandbergs (2012) studie upplevde att det var ovanligt med särskilt stöd i 

form av extra resurser eller att speciallärare/specialpedagoger arbetar direkt med eleverna. Detta 

stämmer även med våra informanters bild. Man berättar att man upptäcker tidigt och larmar 

men att ingenting händer. Både förskollärare, lärare i åk 1 och speciallärare beskriver samma 

situation. Det finns inte resurser och man möts ofta med att det kanske hänger på elevens 

mognad och att man vill avvakta och se hur utvecklingen blir. Informanterna beskriver att det 

någon gång ges stöd i form av handledning men att man i övrigt får klara sig på egen hand. 
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Sandberg (2012) uttrycker det som att förskoleklass befinner sig i ett specialpedagogiskt 

ingenmansland där man kartlägger men därefter avvaktar. Vi upplever att förskollärarna i vår 

studie är frustrerade över situationen och att lärarna önskar att situationen vore annorlunda för 

då skulle de få ta emot elever som fått bättre stöd tidigt och därmed vore mer redo att börja åk 

1. Speciallärarna uttrycker en önskan om att få arbeta mer med tidiga och förebyggande insatser 

men att deras tid i stället går till äldre elever som länge behövt och väntat på särskilt stöd. 

Informanterna i vår studie uttrycker en förhoppning om att det nya kartläggningsmaterialet 

Hitta språket och skollagsändringen med Läsa, skriva, räkna-garantin ska leda till att 

stödåtgärder sätts in tidigare men de uttrycker viss skepsis då de inte räknar med fler 

speciallärare. 

 

Ur ett dilemmaperspektiv ser vi att de reformer som vår studie bygger på inte leder till någon 

slutgiltig lösning utan skapar nya motsättningar på det sätt Nilholm (2007) beskriver.  Ett 

exempel på det är de kommande förändringarna i form av obligatoriskt kartläggningsmaterial 

och Läsa, skriva, räkna – garantin. Det medför att specialpedagogiskt stöd bör utökas i skolans 

tidiga år vilket i sin tur kan leda till minskade specialpedagogiska insatser för elever på 

mellanstadiet eftersom reformerna genomförs utan tillförda medel. 

 

Förväntningar  

När vi frågade informanterna om deras förväntningar på vad redan gjorda samt kommande 

förändringarna i förskoleklass kan komma att innebära uttryckte samtliga yrkesgrupper att de 

förväntade sig utökade specialpedagogiska insatser redan i förskoleklass. Informanterna gick 

inte specifikt in på hur man ville att särskilt stöd till elever i förskoleklass ska ges utan bara att 

ju tidigare stödet sätts in desto bättre för eleverna. Enligt Vetenskapsrådet (2015) är just sent 

insatt stöd något som hindrar framgångsrika läsinterventioner. För att få tillgång till 

stödåtgärder behöver elever ofta först ha misslyckats (Vetenskapsrådet, 2015) vilket Myrberg 

(2007) menar kan leda till att man som elev utvecklar en negativ självbild. Imsen (2006) menar 

att självuppfattningen i vår kultur hänger samman med hur man uppfattar sin egen kompetens 

och att en persons självuppskattning har med dess känsla av framgång och nederlag att göra. 

För att mäta sig och sin duglighet krävs en måttstock vilket vi har gott om i skolan i form av 

olika mål och normer. Det kan vara positivt för de som når målen och kan leva upp till normerna 

men kan på ett negativt sätt påverka självuppskattningen hos de som inte gör det (Imsen, 2006).  

Vikten av att tidigt fånga upp elevers behov av särskilt stöd och att man inte avvaktar innan 



38 
 

man sätter in stöd stärks av Hagtvet (2009) när hon beskriver konsolideringsperioden som en 

mycket central period i elevers skriftspråksutveckling. Det är den period som följer från att 

eleven har knäckt läskoden till att eleven med viss säkerhet klarar av att läsa och skriva enkla 

ord. Hagtvet (2009) menar att många elever i riskzonen för att hamna i läs- och skrivsvårigheter 

behöver särskilt stöd för att inte denna period ska bli för utdragen. En lång konsolideringsperiod 

bör undvikas då det kan ge eleverna en emotionell sårbarhet som i sin tur förstärker deras 

språkliga sårbarhet. Genom att inte stödja eleverna i denna period riskerar man enligt Hagtvet 

(2009) att skapa ett självförstärkande, negativt utvecklingsförlopp. Det specialpedagogiska 

stödet i form av en-till-en undervisning kan också påverka elevers självbild. Det kan både ses 

som en effektiv insats (Myrberg, 2007) men också som en handling som gör att elever på ett 

negativt sätt känner sig annorlunda och utpekade (Sandberg, 2012). Här innebär 

specialpedagogiskt stöd, oavsett när det ges under elevers skolgång, ett dilemma då man kan 

fråga sig om man gör eleverna en tjänst eller otjänst. Man kan ändå konstatera att ansvariga för 

svensk skola trycker på vikten av tidiga insatser via den kommande skollagsändringen i form 

av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser (Skolverket, 2018b). I lagen kommer 

man finna detaljerade bestämmelser om stödinsatser i förskoleklass och Skolverket bedömmer 

”att de nya bestämmelserna i skollagen kommer att ge huvudmän, rektorer, förskollärare, lärare 

och specialpedagogisk personal den ledning de behöver för att genomföra garantin för tidiga 

stödinsatser på det sätt som avses i propositionen” (Skolverket, 2018b, s. 3). Enligt vad 

Skolverket skriver verkar det som om informanterna i vår studie kan få sina förväntningar om 

särskilt stöd redan i förskoleklass uppfyllda. 

 

Flertalet av informanterna uttryckte en positiv förväntan på det nya kartläggningsmaterialet 

men det som oroar alla tre yrkesgrupperna är tidsaspekten, hur förskollärarna med sitt 

anställningsavtal ska mäkta med att handha materialet med allt vad det innebär - att sätta sig in 

i det, genomföra det, dokumentera och sedan följa upp reslutatet. Elwér (2014) menar att det är 

slöseri med tid att kartlägga elever som ännu inte fått ta del av den första läsundervisningen för 

att försöka identifiera vilka som kommer att behöva särskilt stöd i sin läsutveckling. Enligt 

henne är det inte tillförlitligt då det inte per automatik innebär att elever med låg fonologisk 

medvetenhet får problem med att avkoda. Därför anser Elwér (2014) att man istället för att 

kartlägga och utifrån kartläggningars resultat ge vissa elever specialpedagogiskt en-till-en-stöd 

borde prioritera att ge eleverna muntlig träning då det finns en stark koppling mellan att barn 

med brister i det muntliga språket riskerar framtida problem med sin läsförståelse (Elwér, 
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2014). Skolverkets kartläggningsmaterial (Skolverket, 2018a) innehåller just aktiviteter där 

eleven får visa sin förmåga att muntligt berätta, samtala och beskriva på ett sätt så att andra 

förstår. Sådana muntliga delar ingår inte i Bornholms kartläggningsmaterial (Lundberg, 

Rydkvist & Strid, 2018) vilket bland annat var det arbets- och kartläggningsmaterial samtliga 

förskollärare i vår studie använde sig av. Oavsett hur man ser på kartläggning och 

specialpedagogiskt stöd så uttrycker pedagoger i förskoleklass, såväl i vår studie som i 

Sandbergs (2012), en förhoppning om att förskoleklassens arbete och de behov pedagogerna 

upptäcker hos sina elever nu kommer att tas på mer allvar när förskoleklassen ingår i den 

obligatoriska grundskolan. 

 

Samverkan 

Ackesjö (2014) skriver att kommunikation och överlämning mellan skolformer samt samarbete 

kring undervisningsinnehåll och metoder krävs för att undervisningen ska konstrueras utifrån 

vad barnen redan kan och de erfarenheter de har med sig. Informanterna i vår studie gav uttryck 

för många tankar kring just detta. Informanter från samtliga tre yrkeskategorier nämnde att man 

känner av att verksamheten är i förändring. Lärare i åk 1 och speciallärare märker att de elever 

man tar emot idag har andra kunskaper med sig än tidigare elever och det verkar mötas med 

både glädje och viss skepsis. Visst är det bra att få elever med mycket kunskaper men det verkar 

även ställa till det en smula för lärarna som ställs inför ett behov av att förändra sin egen 

verksamhet för att eleverna inte ska få arbeta med samma sak flera gånger och därmed tappa 

motivationen. När informanterna ombads berätta vad man tyckte skulle ingå i förskoleklassens 

undervisning var samtliga informanter eniga om att det är viktigt att bygga på lust, glädje och 

lekfullhet vilket i viss mån verkar ses som en motsats till undervisning. Flera pratar om vikten 

av att undvika ”skolifiering” och det verkar krävas fingertoppskänsla för att lägga 

skriftspråksundervisningen i förskoleklass på rätt nivå. Ackesjö (2014) skriver i sin avhandling 

att eleverna kommer till förskoleklassen med väldigt olika förväntningar, erfarenheter och 

förutsättningar. En del förväntar sig att få leka och andra förväntar sig att få lära sig t.ex. att 

läsa. Dessa olika förväntningar ställer krav på pedagogerna att möta eleverna där de befinner 

sig mentalt, uppfylla kraven i läroplanen samt ge eleverna en likvärdig utbildning oavsett var 

man går i skolan och vilka pedagoger man möter. Dessutom ska pedagogerna möta 

förväntningar från föräldrar och kollegor i övriga skolan.  
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Med tanke på den beskrivna balansgången när det gäller att hitta rätt nivå för 

skriftspråksundervisningen i förskoleklass och med tanke på de förändringar som förskoleklass 

har genomgått och kommer att genomgå är det inte konstigt att informanter i samtliga 

yrkeskategorier uttrycker ett behov av samverkan kring skriftspråksundervisningen. Ett par 

förskollärare uttrycker behov av samverkan med skolan men även med förskolan då man sett 

tecken på att skriftspråksundervisningen startar redan där. Samtliga informanter poängterar 

vikten av att eleverna inte ska behöva göra samma saker flera gånger under sina tidiga skolår. 

En informant ser som en möjlig lösning på detta att man organiserar om skolan så att man inte 

har en yrkeskategori som enbart arbetar med ett år i skolan – förskollärare i förskoleklass - utan 

man borde se F-3 som ett stadie med pedagoger som följer med hela vägen. Två andra 

informanter pratar om tvålärarskap som en lösning. Det kan t.ex. vara att förskollärare går 

omlott på så sätt att man ofta är två pedagoger i förskoleklass och att när året i förskoleklass är 

slut följer en av förskollärarna med upp i åk 1 och arbetar där tillsammans med en lärare. När 

åk 1 är slut går förskolläraren tillbaka till förskoleklass och den andra förskolläraren följer med 

nästa grupp upp i åk 1. Man ser vinster med detta bland annat i form av att relationer mellan 

elever och pedagoger redan är uppbyggda och att man därmed kan börja året i åk 1 på ett annat 

sätt. Man ser även en vinst i att förskollärare och lärare får en naturlig mötesplats och 

tillsammans kan utveckla den röda tråden i skriftspråksundervisningen. Ytterligare en vinst är 

att förskolläraren har kunskap med sig om elevernas förmågor vilket gör att anpassningar snabbt 

kan göras för att möta elevernas behov.  

 

Informanterna uttrycker alltså en önskan om mer samverkan mellan förskoleklass och skola och 

man är tydlig med vad det i första hand är som gör att det är svårt att samverka – tiden. Att 

förskollärarna, förutom att arbeta i förskoleklass, även arbetar på fritids gör att man har svårt 

att hitta gemensam planeringstid. Förskoleklasselevernas skoltid har oftast varit utlagd på fyra 

dagar i veckan och den femte dagen har varit en ledig dag hemma eller en dag med enbart fritids 

för 6-åringarna. Nu verkar flera kommuner ändra till att förskoleklassen går lika många och 

långa dagar som åk 1. I samband med det ser förskollärarna ännu större behov än tidigare av att 

få samma anställningsavtal som lärarna vilket upplevs kunna underlätta samverkan samt ge 

större möjlighet till välplanerad verksamhet. Det upplevs även som stressigt och tufft att vara 

involverad i minst två verksamheter - förskoleklass och fritids - och att slippa arbeta på fritids 

skulle underlätta mycket.  

 



41 
 

En avgörande detalj när det handlar om att förändra är hur man från stat och kommun väljer att 

implementera de förändringar som ska genomföras. Våra informanter beskriver lite olika 

situationer i olika kommuner. I två av tre kommuner har en del insatser gjorts i samband med 

införandet av syfte och centralt innehåll och i samma kommuner görs det nu insatser i samband 

med att kartläggningsmaterialet är på väg att bli obligatoriskt. I den tredje kommunen har man 

inte gjort några, för kommunen gemensamma, implementeringsinsatser i samband med tidigare 

eller kommande förändringar. Även om det gjorts insatser i två kommuner känner sig 

pedagogerna där inte tillräckligt insatta i vad förändringarna innebär. Pedagoger i den kommun 

som inte gjort några insatser alls upplever frustration och stress inför vad det nya 

kartläggningsmaterialet kommer att innebära. Skolverket och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten har i uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser och stöd för 

implementeringen av kartläggningsmaterialet. Därför erbjuder man pedagoger i förskoleklass 

och åk 1 kompetensutveckling bland annat i språk och kommunikation och elevers tidiga läs- 

och skrivinlärning för att utveckla förmågan att bedöma elevers kunskapsutveckling och att 

planera, genomföra och följa upp tidiga stödinsatser (Skolverket, 2018b). I vilken omfattning 

informanterna i de två förstnämnda kommunerna tagit del av Skolverkets och SPSMs stöd för 

implementering är oklart men det som dock är klart är att pedagoger från olika kommuner får 

väldigt olika förutsättningar att ta till sig nyheter vilket i förlängningen påverkar eleverna och 

den önskade likvärdigheten.  

 

Metoddiskussion 

Två av de urvalskriterier vi satte upp inför vår datainsamling kunde vi inte infria helt och hållet. 

Kriteriet att våra informanter skulle varit yrkesverksamma innan 2016, då förskoleklassen fick 

ett eget kapitel i läroplanen, stämmer på alla utom en lärare. Det andra kriteriet vi inte lyckades 

infria var att informanterna skulle ha utbildning inom sitt verksamhetsområde då en 

speciallärare saknade formell speciallärarutbildning. Läraren valde vi trots brist på erfarenhet 

från tiden före 2016 då hen uppfyllde övriga kriterier samt kom från en tredje kommun då vi 

hade en önskan om att få geografisk spridning. Anledningen till att vi ändå valde en outbildad 

speciallärare var dels att informanten hade gedigen erfarenhet samt utbildning inom läs- och 

skriv och specialpedagogik. Dessutom var utbildade speciallärare svåra att hitta, två av 

tillfrågade kommuner hade endast specialpedagoger. 
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Enligt Dalen (2015) behöver man alltid göra minst en provintervju inför kvalitativa 

intervjustudier dels för att pröva sin intervjuguide och teknik men även för att pröva sig själv 

som intervjuare. Vi erfor att våra provintervjuer hjälpte oss att ändra och strukturera frågor till 

att bättre passa studiens syfte samt fick oss att hitta fördelarna med att spela in samtalen med 

mobiltelefon. Provintervjuerna fick oss också att förstå att det inte var självklart att alla 

informanter var insatta i de förändringar gällande förskoleklass som vi ville ställa frågor om. 

Dalen (2015) menar att det är viktigt att fundera över om frågorna man ska ställa kräver 

information som informanterna kanske inte har och ett sätt att få de intervjuades åsikter och 

synpunkter är att visa på konkret fakta, vilket gjorde att vi skapade ett förförståelsedokument 

(Bilaga 2). Enligt Bryman (2011) händer det ibland att informanter i intervjuer behöver hjälp 

för att kunna svara eller inte förstår frågan, denna hjälp eller detta förtydligande skulle kunna 

vara en felkälla. För att inte riskera att ge olika ledning i våra intervjuer valde vi 

förförståelsedokumentet som gemensam grund. Vi samlade in data via 12 intervjuer. Dalen 

(2015) menar att det är viktigt att antalet informanter är tillräckligt stort för att få in tillräcklig 

stor mängd data för tolkning och analys men att man samtidigt måste anpassa mängden 

intervjuer efter de tidsramar man har att följa då intervjuerna, transkribering och bearbetning 

av data är en tidskrävande process (Dalen, 2015).  

 

Vår analys följde till viss del en fenomenografisk arbetsmodell kallad förhandlad 

samstämmighet (Dahlgren & Johansson, 2017) som passar när flera forskare samarbetar kring 

analysen av ett datamaterial. Enligt den modellen analyserar forskarna var för sig fram ett 

kategorisystem för att sedan tillsammans diskutera/förhandla fram ett nytt kategorisystem. I 

inledningen av vår analys läste vi igenom alla intervjuutskrifter och förde var för sig 

anteckningar över skillnader/likheter samt andra reflektioner. Därefter skapade vi under flera 

sittningar och långa diskussioner kategorierna i vårt resultat.  Vi anser att vi genom detta 

arbetssätt gjort en uttömmande analys samt försökt validera vårt resultat. 
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Slutsats 

Från förskoleklassens införande 1998 till skollagsändringen 2010 var förskoleklassens 

verksamhet i stort sett opåverkad av politiska beslut. Mellan åren 2010 fram till idag har 

reformerna varit desto fler. Skolverkets och regeringens syfte med reformerna har varit att 

tydliggöra förskoleklassens roll i grundskolan. Men vi ställer oss frågande till om verksamheten 

hunnit med att förändras i samma takt som det kommit nya direktiv samt om direktiven är 

tillräckligt tydliga, vilket vi menar krävs för att nå målet om en likvärdig skola för alla. Bara i 

vår begränsade studie märks hur olika huvudmän hanterat implementeringen av de senaste 

reformerna gällande förskoleklass vilket vi ser kan leda till frustration och stress hos 

pedagogerna som ska utföra arbetet. Sådana här genomgripande förändringar menar vi kräver 

eftertanke, samverkan och långsiktiga lösningar vilket ofta får stå tillbaka för mer akuta, 

individuella och kortsiktiga lösningar. Vi kan utifrån tidigare forskning och vår empiri 

konstatera att studiens frågeställning angående innehållet i skriftspråksundervisningen 

besvarats med att förskoleklassens skriftspråksundervisning över tid fått ett mer akademiskt 

innehåll och blivit mer lik den i åk 1. Samtidigt har den ofta brustit i likvärdighet vilket lett till 

de senaste reformerna. Samtliga informanter i vår studie ger uttryck för att det behövs 

samverkan kring skriftspråksundervisningens innehåll och progression i skolan, från 

förskoleklass och uppåt. Denna samverkan löser inte pedagogerna på egen hand utan de behöver 

stöd på organisationsnivå för att få till mötesarenor trots sina olika anställningsvillkor. 

 

Vi upplever själva och tolkar även informanterna som att det idag finns fler barn med behov av 

särskilt stöd i skolan. En bidragande orsak till det kan vara att parallellt med reformerna 

gällande förskoleklass har tanken om inkludering vuxit sig stark inom svensk skola vilket 

innebär att elever i behov av särskilt stöd i större utsträckning finns med i skolans ”vanliga” 

verksamhet. En annan bidragande faktor kan vara den, under senare år, stora flyktingströmmen 

som inneburit att antalet elever med annat modersmål ökat. Förmodligen finns det även andra 

skäl som inte ryms inom ramen för vår studie men vi ser att pedagogerna på senare år fått mer 

heterogena grupper samtidigt som de ska förhålla sig till och hantera nya riktlinjer. Studiens 

frågeställning om vilka förväntningar pedagogerna har på genomförda och kommande reformer 

besvarades med övervägande positiva förhoppningar. Förskollärarna i vår studie uttryckte bl.a 

en förhoppning om att reformerna skulle leda till att förskoleklass får högre status både hos 

vårdnadshavare och lärarkollegor samt att specialpedagogiskt stöd kommer att ges även till 

deras elever. En statushöjning som skulle kunna bidra till att förskoleklassen ingår i skolan på 
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mer lika villkor och att förskollärarnas anmälan om att en elev är i behov av särskilt stöd tas på 

större allvar. På studiens frågeställning om specialpedagogiskt stöd i förskoleklass framkom att 

pedagogernas uppfattning var att särskilt stöd i stort sett var obefintligt i förskoleklass. Som 

speciallärare ser vi att det finns många dilemman med specialpedagogiskt stöd - hur det ska 

utformas och vilka elever/grupper som ska prioriteras då det saknas tillräckligt med resurser. 

Om vi med samma resurser som idag framöver lägger tid i förskoleklass innebär det att den 

tiden tas från andra elever/grupper. Reformerna pekar mot att specialpedagogiska resurser ska 

riktas mot de tidiga skolåren men ska det ske på bekostnad av äldre elever i behov av särskilt 

stöd? Vi menar att stödet i de yngre åldrarna ska vara av sådan mängd och art att eleverna 

utvecklas så långt det är möjligt i t.ex läs- och skrivförmåga medan stödet i åk 4-6 ska vara av 

mer kompensatorisk art som t.ex. digitalt stöd och studieteknik. Idag ser vi att det 

specialpedagogiska stöd vi anser ska ligga i de tidiga skolåren många gånger kommer för sent 

och därför finns fortsatt stora behov av i åk 4-6. Tidigare reformer har bland annat haft som 

intention att förtydliga förskoleklassens uppdrag men vår studie visar att det fortfarande finns 

tolkningsutrymme vilket riskerar att motarbeta en likvärdig skola för alla. Som vi tidigare nämnt 

bedömer Skolverket (2018b) att de nya bestämmelserna i skollagen kommer ge samtliga 

inblandade den ledning de behöver för att genomföra garantin för tidiga stödinsatser. Från och 

med den 1 juli 2019 och tiden som följer lär vi få se om det blir så. Vi får också se om reformerna 

bidrar till att ytterligare förändra förskoleklass från att ha varit en social bro mellan förskola 

och skola till att faktiskt bli en etablerad del av skolans kunskapstrappa. 

 

Kunskapsbidrag och vidare forskning 

Vi anser att vår studie bidragit med ökad kunskap om behovet av att reformer i skolan utformas 

på ett sätt som inte är öppet för tolkningar och att det ställs krav på kommuner och huvudmän 

att ge förutsättningar för ett gediget implementeringsarbete. Vidare har vår studie bidragit med 

att synliggöra vikten av samverkan mellan förskoleklass och skola kring undervisningens 

innehåll och progression samt hur specialpedagogiskt stöd ska fördelas. Vidare forskning skulle 

kunna undersöka rektorers uppfattningar om reformer, undervisning, samverkan och särskilt 

stöd i förskoleklass. En annan intressant aspekt att undersöka kan vara förskollärares 

uppfattningar om skriftspråksundervisningens progression mellan förskola och förskoleklass. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide                                          

INLEDNING  

*Välkommen och tack till informanten/informanterna  

*Presentera oss och vår studie 

*Informera om de etiska principerna 

*Visa senaste förändringarna i förskoleklassens styrdokument samt bedömningsstöd  

 

BAKGRUND  

*Grundutbildning 

*Nuvarande anställning och antal år som pedagog i förskoleklass eller åk1 

*Annan pedagogisk yrkeserfarenhet 

*Fortbildning inom läs- och skrivområdet 

FRÅGESTÄLLNING 1  

*Vilka uppfattningar finns det hos förskollärare, lärare i åk 1 och speciallärare om läs- och 

skrivundervisningens innehåll i förskoleklass? 

 Vad anser du att läsundervisningen ska bestå av i förskoleklass? 

(form/innehåll) 

 Vad anser du att skrivundervisningen ska bestå av i förskoleklass? 

(form/innehåll) 

 Finns det något du anser INTE bör finnas med? 

 Hur påverkas läs- och skrivundervisningen i förskoleklass av nytt centralt innehåll i 

läroplanen och obligatoriskt skolår? (+ Obligatoriskt bedömningsstöd) 

 Hur implementeras ovan nämnda förändringar? (Arbetslag, skola, rektor, kommun) 

FRÅGESTÄLLNING 2 

*Vilka uppfattningar finns det hos förskollärare, lärare i åk 1 och speciallärare om stöd för 

elevers läs- och skrivutveckling i förskoleklass? 

 Hur arbetar man i förskoleklass med elever som upptäcks ha behov av stöd i sin läs- och 

skrivutveckling? (Anpassningar, särskilt stöd, specialundervisning, kartläggning, åtgärdsprogram) 

 Hur ser processen ut från upptäckt behov till stöd i förskoleklass? 

 Hur påverkas stödet till elever i behov av det av centralt innehåll i läroplanen, 

obligatoriskt skolår och obligatoriskt bedömningsstöd? 

 Tankar kring den röda tråden i arbetet med läs- och skrivundervisning, kartläggning och 

stöd från förskoleklass till skola? 

 Finns det skillnader mellan stödinsatser (läs- och skriv) i fskl och åk1?  

(Vad? Hur? Varför?) 

FRÅGESTÄLLNING 3 

*Hur påverkas speciallärarens arbete av förändringarna i förskoleklass? 
 

INFORMANTENS EGNA FUNDERINGAR  

*Positiva/negativa förväntningar (Läs- och skrivundervisning, anpassningar, särskilt stöd, 

kartläggning/bedömningsstöd, åtgärdsprogram, specialundervisning – i förskoleklass.)  

 * för elever * för pedagoger TACK 
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Bilaga 2 - Förförståelse inför intervju                           

1. Fakta - förändringar förskoleklass 

 fick 2016 en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll (Skolverket, 2016a) 

 hösten 2018 en del av den obligatoriska grundskolan (SFS, 2010:800) 

 juli 2019, införa obligatoriskt bedömningsstöd i svenska och matematik (Skolverket, 

2018a). 

2. Citatdelar rörande skriftspråkligt innehåll i förskoleklassen ur Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2018) 

3. Förskoleklassen 

Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet 

i undervisningen i förskoleklass samt hur undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 

utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare kommer att ställas i den aktuella 

obligatoriska skolformen. 

Syfte 

I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer 

som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen 

i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt 

förbereda eleverna för fortsatt utbildning. 

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt 

intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem 

möjlighet att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av 

texter och händelser. 

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att 

 kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften 

Centralt innehåll 

Språk och kommunikation 

 Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. 

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

 Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap. 

 Rim, ramsor och ordlekar. 

 Digitala verktyg och medier för kommunikation. 

3. Citatdelar ur Hitta språket – kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass 
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Materialet är ett stöd för lärarens undervisning. Syftet är att stödja läraren i att identifiera de 

elever som 

 visar en indikation på att inte nå kunskapskrav som minst ska uppnås i årskurs 1 och 3 

i grundskolan och sameskolan, 

 är i behov av extra anpassningar, eller 

 är i behov av extra utmaningar 

 

 

5. Skrivandets dimensioner 

Skriftspråksutvecklingen är i grunden en helhet men den innefattar flera olika samverkande 

dimensioner. Dessa dimensioner går i sin tur att dela in i en formsida och en innehållssida. 

Formsida 

Stavning forma bokstäver, skriva dem i rätt ordning, följa stavningsregler, grammatik, 

skapa sammanhang. 

Meningsbyggnad formulera satser, meningar, stycken och 

och textform  texter, variation, sammanhang. 

 

 

Innehållssida 

Funktionell skrivning skriva för sig själv eller för kommunikation med andra, olika typer 

av texter och med olika syften,  

Skapande skrivning personligt skrivande som ger uttryck för känslor, upplevelser, 

fantasier, förhoppningar och drömmar. 

Intresse och motivation att gå från ansträngning och koncentration till lust och glädje. 
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Bilaga 3 - Informationsbrev                            

Vill Du delta i en studie om läs- och skrivundervisning i förskoleklass?                 

I och med den reviderade läroplanen från 2016 fick förskoleklassen centralt innehåll att förhålla 

sig till. Hösten 2018 blev förskoleklass en del av den obligatoriska grundskolan och från och 

med läsåret juli 2019 finns ett obligatoriskt bedömningsstöd för förskoleklassen. Hur påverkar 

dessa förändringar undervisningen i förskoleklass och hur påverkas undervisningen i åk 1? 

Vår studie syftar till att ge ökad kunskap om de tankar förskollärare och lärare i åk1 har om läs- 

och skrivundervisningen i förskoleklass samt om insatser för elever i behov av stöd i sin läs- 

och skrivutveckling i förskoleklass. 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå i utbildningen till speciallärare med inriktning 

mot språk-, skriv- och läs vid Linköpings universitet. Den vänder sig till förskollärare i 

förskoleklass och lärare i de tidiga skolåren med erfarenhet av läs- och skrivundervisning i åk 

1. Datainsamlingsmetoden är intervjuer, enskilt eller i mindre grupp, vilka kommer genomföras 

under februari-mars 2019. 

Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter och genomförs på en tid och plats som deltagaren väljer. 

Intervjun kommer spelas in och transkriberas. Enligt forskningsetiska principer kommer det 

insamlade materialet förvaras säkert, avidentifieras, endast användas i forskningssyfte och 

förstöras när examensarbetet är godkänt. Deltagandet är helt frivilligt och man kan när som 

helst avbryta sin medverkan. 

Studiens resultat kommer vi presentera muntligt, för andra studerande, samt skriftligt i form av 

ett examensarbete. När examensarbetet är godkänt kommer det publiceras på 

http://www.ep.liu.se/authorinf/diva.sv.asp   

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie? 

Vi som ansvarar för studien heter Anna Andersson och Lena Eriksson och är studerande vid 

speciallärarprogrammet på Linköpings Universitet. Kan Du tänka dig att delta i studien eller 

om Du har frågor är Du välkommen att kontakta någon av oss via mail eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Andersson                                        Lena Eriksson 

anna.engvall@ulricehamn.se                    lena.andreneriksson@ulricehamn.se 

070-2825953                                             070-8389526 

 

 

Kursansvariga vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet: 

 

Lotta Holme                                               Ingrid Olsson 

lotta.holme@liu.se                                     ingrid.olsson@liu.se 

013-281457                                               013-284471 

 

http://www.ep.liu.se/authorinf/diva.sv.asp
http://www.ep.liu.se/authorinf/diva.sv.asp
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Bilaga 4 - Analysprocessen                           

Analysprocessen 

I steg 1 fördjupade vi oss i empirin genom att läsa igenom de transkriberade intervjuerna flera 

gånger. Särskilt noga läste vi de intervjuer den andra av oss gjort. Utskrifterna från varje intervju 

fick var sin färg för att underlätta kodning och sortering. 

I steg 2 använde vi 5 huvudrubriker utifrån intervjuguiden. Sedan klippte vi i utskrifterna och 

placerade textdelar under respektive huvudrubrik. En del ovidkommande text sorterades bort. 

Rubrikerna vi använde var följande; 

1 2 3 4 5 

Läs- och skriv 

undervisning - 

Vad ska INTE 

göras i F-klass 

Stöd till F-klass- 

elever i behov av 

Hur påverkas 

spec. 

Vilka 

förväntningar 

i F-klass ang. läs- och 

skrivundervisning 

särskilt stöd lärarens roll av  

för ändringarna 

har pedagogerna 

Pos.och neg. 

     

 

I steg 3 arbetade vi med materialet under varje rubrik på så sätt att vi ytterligare delade in det 

i preliminära koder som fanns i empirin och i våra följdfrågor i intervjuguiden. En del 

ovidkommande material sorterades bort. 

 

Innehållet i dessa grupper sorterades bort då endast ett fåtal informanter 

kommenterade de här områdena och ingen tydlig bild om uppfattningar framträdde. 
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I steg 4 arbetade vi med de preliminära koderna på så sätt att vi noterade hur många och vilka 

som uttryckte ungefär samma uppfattningar.  Vi noterade också vilka och hur många som 

uttryckte avvikande uppfattningar. 

I steg 5 var vi redo att fastställa de fyra teman som var mest framträdande i vårt material och 

som utgör studiens resultat. Dessa blev skriftspråksundervisningens innehåll, särskilt stöd, 

behov av samverkan och förväntningar. 

 

Skriftspråksundervisningens innehåll 

Förhållningssätt Intresse, nyfikenhet, motivation,  Övergripande tema 

 glädje, lekfullhet tillit till egen  

förmåga 

Inre motivation 

Vad ska INTE 

ingå i undervisn. 

Undervisning kopplad till tvång, press, 

glädjedödande 

Yttre motivation 

i F-klass.   

Innehåll – läs- 

undervisning 

Undervisning kopplad till framtida 

avkodningsförmåga 

 

   

Undervisning kopplad till 

framtida språkförståelse 

Innehåll – skriv- 

undervisning 

Undervisning kopplad till skrivandets 

innehållssida 

 

   

Undervisning kopplad till 

skrivandets formsida 

Undervisning kopplad till skrivandets 

formsida som INTE hör till F-klass 

Oenigheten kring hur man ska arbeta 

formandet av bokstäver/bokstavsarb. 
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Särskilt stöd 

Förhållningssätt Möta eleverna på deras nivå 

Individanpassning 

Övergripande tema 

Upptäcka behov 

av särskilt stöd 

Screeningar  

Pedagogernas erfarenhet 

 

   

Ärendegång från 

upptäckt till stöd 

EHT  

Vänta och se 

 

   

Stöd i F-klass Arbete inom klassens ram 

Nivågruppering 

Stöd utifrån 

 

 

Behov av samverkan 

Från lek till allvar 

Röd tråd i läs- och skrivundervisningen från F-3 

Användning av personalresurser 

Svårigheter kring samverkan 

Behov av stöd för implementeringen av förändringar 

 

Förväntningar 

Positiva förväntningar 

Negativa förväntningar 

 

I steg 6 sökte vi efter citat från informanterna som speglade de valda kategorierna. 

 

 


