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Lärares uppfattningar om kartläggningen Hitta språkets påverkan på undervisning i 

fonologisk medvetenhet 

The relationship between mapping and teaching  

Teachers´ conceptions of the mapping material Hitta språket´s influence on phonological 

awareness instruction 

     Antal sidor: 30 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Studien syftar till att undersöka vilka 

uppfattningar lärare i förskoleklass har om 

hur kartläggningsmaterialet Hitta språket 

påverkar svenskundervisningen i fono-

logisk medvetenhet. Därför undersöktes 

vilka hinder och möjligheter lärare 

uppfattar att kartläggningen bidrar till. 

Studien är en fenomenografiskt inspirerad 

intervjustudie som utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv där fyra lärares 

uppfattningar om kartläggningsmaterialet 

har sammanställts. Resultatet visar att 

samtliga lärare uppfattar att materialet har 

påverkat undervisningen i fonologisk 

medvetenhet. Dock var den innehålls-

mässiga påverkan mindre än den 

strukturella och tidsmässiga. Samtliga 

lärare kunde uppfatta olika möjligheter för 

undervisningen vilka i stora drag handlade 

om anpassningsbarhet, strukturering och 

möjlighet till insatser. Lärarna uppfatttade 

att de största hindren som uppstått var 

kartläggningens tidsåtgång och tidpunkten 

för genomförandet av kartläggningen 

gällande visst ämnesinnehåll. 

 

The aim of the study was to explore primary 

school teachers´ conceptions regarding the 

mapping material Hitta språket’s influence 

on phonological awareness instruction in 

Swedish language education. Therefor it 

was examined what obstacles and 

opportunities teachers consider this 

mapping material to have in practice. The 

study is a phenomenographically inspired 

interview study taking a sociocultural 

perspective, where four primary school 

teachers’ conception linked with the 

material were analysed. The findings show 

that all teachers perceived that the mapping 

material affected the education in 

phonological awareness. Nonetheless, the 

effect on content was smaller than that on 

structure and time. All four teachers 

perceived various opportunities for 

education mainly regarding adaptability, 

structure and opportunities for special 

efforts. The largest obstacles perceived 

were that the mapping material was time 

consuming and the timing somewhat 

awkward regarding the implementation of 

certain subject content.
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Sökord: fonologisk medvetenhet, fonemisk medvetenhet, kartläggning, förskoleklass, 

grundskolans tidigare år, didaktiska implikationer 
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1 Inledning 

Lärarens uppdrag är bland annat att stötta varje elevs kunskapsutveckling samt ge särskilt 

stöd och extra anpassningar till elever i behov av det (Skolverket, 2018b). Genom 

kartläggning och bedömning av elevers kunskaper kan lärare få viktig kunskap om 

elevernas kunskaper. Tidigare har det inte funnits ett obligatoriskt kartläggningsmaterial 

från Skolverket för förskoleklassen. Från och med 1 juli 2019 träder dock nya 

bestämmelser i kraft för att garantera tidiga stödinsatser för elever i förskoleklassen och i 

grundskolans tidiga år (Prop. 2017/18:195). Därmed implementeras ett nytt 

kartläggningsmaterial i svenska och matematik. Kartläggningsmaterialet för språklig 

medvetenhet heter Hitta språket och syftar till att upptäcka elever i behov av extra 

anpassningar eller utmaningar samt har det formativa syftet att ge stöd åt läraren i upplägg 

av undervisning (Skolverket, 2018a). Materialet testar olika delar av elevernas språkliga 

medvetenhet. Fokus i aktuell studie ligger på aktiviteten ”Vi urskiljer ord och språkljud”.  

Aktiviteten ska ge underlag för att synliggöra elevers fonologiska och fonemiska 

medvetenhet samt fonem- grafemkoppling (Skolverket, 2018a). Undervisning i fonologisk 

medvetenhet är av stor vikt i förskoleklassen och elevers medvetenhet testas i många 

förskoleklasser. Därför är det av intresse att undersöka om och i så fall hur det nya 

kartläggningsmaterialet påverkar undervisningen. 

Kartläggningsmaterialet Hitta språket ska underlätta för en god undervisning och adekvat 

stöd till elever i förskoleklassen. Därmed bör kartläggningsmaterialet påverka 

undervisningens form och innehåll. Eftersom Skolverket har bestämt att kartläggnings-

materialet ska användas blir det lärarnas uppgift att verkställa det i undervisningen. Därför 

är det av relevans att ställa frågan om kartläggningsmaterialet uppfyller syftet och faktiskt 

påverkar undervisningen i språklig medvetenhet? Det är även av didaktisk relevans att 

undersöka lärares uppfattningar och erfarenheter av kartläggningsmaterialet under året 

innan dess obligatoriska införande eftersom det kan ge pedagogisk vinning för lärare som 

ska använda materialet under nästkommande år.   

Forskning om undervisning i fonologisk medvetenhet visar att det är framgångsrikt för 

elevers språkliga utveckling när undervisningen är systematisk och explicit (Coyne, Zipoli, 

& Ruby, 2006; Phillips, Clancy-Menchetti, & Lonigan, 2008). Vidare är det av vikt att 

undervisning och elevers kunskaper utvärderas för att undervisningen ska vara relevant för 

enskilda elevers kunskapsutveckling (Lundberg, 2007). Lärarna behöver därmed ha en god 

kunskap om elevernas fonologiska medvetenhet för att undervisningen ska vara 

framgångsrik (Alatalo, 2011). Detta skulle kartläggningsmaterialet kunna bidra med, vilket 

motiverar en undersökning gällande hur lärare uppfattar att Hitta språket påverkar 

undervisningen. Genom en kvalitativ intervjustudie inspirerad av fenomenografisk metod 

har lärares uppfattningar undersökts. Resultatet i aktuell studie är en sammanställning av 

fyra lärare och förskollärares uppfattningar om hur kartläggningen påverkar 

undervisningen.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka vilka uppfattningar lärare i förskoleklass har om hur 

kartläggningsmaterialet Hitta språket påverkar svenskundervisningen i fonologisk 

medvetenhet. 

 

Följande frågeställningar har formulerats för att uppnå studiens syfte: 

Vilka möjligheter uppfattar lärare i förskoleklass att kartläggningsmaterialet Hitta 

språket ger för undervisningen i fonologisk medvetenhet? 

 

Vilka hinder uppfattar lärarna i förskoleklass att kartläggningsmaterialet Hitta språket 

har för undervisningen i fonologisk medvetenhet? 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs bakomliggande teorier för studien samt definitioner av relevanta 

begrepp. Inledningsvis redogörs för teoretisk och metodologisk bakgrund. Vidare beskrivs 

kartläggningsmaterialet Hitta språket samt fonologisk medvetenhet och framgångsrik 

undervisning.  

3.1 Teoretisk och metodologisk bakgrund 

Nedan redogörs för studiens teoretiska och metodologiska ramverk. Först beskrivs 

fenomenografin samt hur den är relevant för studiens genomförande och tolkning. Därefter 

presenteras relevanta begrepp och tolkningar som det sociokulturella perspektivet bidragit 

med i aktuell studie. 

3.1.1 Fenomenografi 

Kvalitativ forskningsmetod har generellt en induktiv ansats vilket innebär att de praktiska 

forskningsresultaten leder till en teori om ett fenomen (Fejes & Thornberg, 2015). 

Huvudfokus i forskningen är en förståelse av en social verklighet och av hur deltagarna i 

en social verklighet tolkar denna (Bryman, 2008). Fenomenografin är inriktad på att 

försöka beskriva de olika sätt som människor uppfattar ett fenomen på och är den 

metodansats som aktuell studie tar inspiration av (Dahlgren & Johansson, 2015). Därför 

antar studien ett andra ordningens perspektiv vilket innebär att det är lärares uppfattningar 

om hur kartläggningen påverkar undervisningen som undersöks och inte hur 

kartläggningen påverkar undervisningen i allmänhet (jfr Limberg, 2008). Metodansatsen 

fenomenografi är utvecklad för att analysera data från individer, som oftast är insamlad 

genom semistrukturerade intervjuer vilket även är fallet för aktuell studie. Variationen 

mellan de sätt som människor uppfattar omvärlden på fokuseras och fenomenografin vill i 

stort bidra med att fördjupa förståelsen för det mänskliga lärandet (Dahlgren & Johansson, 

2015). I en fenomenografisk studie presenteras resultatet efter kategorier som representerar 

kvalitativt olika uppfattningar om ett fenomen. Kategoriseringen i aktuell studie är i likhet 

med en fenomenografisk uppdelade efter uppfattningar om ett fenomen. Däremot kan inte 

kategorierna anses ställas bredvid varandra som kvalitativt olika eller hierarkiska 

uppfattningar om samma innehåll. Istället fungerar kategorierna mer som innehållsmässiga 

teman där en viss variation av lärarnas uppfattningar finns i varje kategori. Det bidrar bland 

annat med att lärarnas uppfattningar inte behöver presenteras hierarkiskt och möjliggör att 

olika uppfattningar om samma innehåll kan presenteras under samma kategori. Dessutom 

fick varje enskild lärares uppfattningar ett större och mer omfattande utrymme när deras 

uppfattningar inte endast kondenserats till att omfattas i en kategori. Dock är det lärarnas 

uppfattningar som är fokuserade i studien och därmed är det viktigt att lyfta den inspiration 

som fenomenografin har haft på studien. 

3.1.2 Sociokulturellt perspektiv 

Genom att anta ett sociokulturellt perspektiv på lärande fokuseras de sociala sammanhang 

som personer finns i och lärande beskrivs som en ständigt pågående process. 

Lärandeprocessen är beroende av såväl yttre faktorer så som socialt samspel som av inre 

faktorer. Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i den proximala 
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utvecklingszonen (Liberg, 2006). Den proximala utvecklingszonen är när en person i en 

uppgift har adekvata förkunskaper och rätt utmaning för att ta till sig ny kunskap eller nya 

färdigheter (Säljö, 2014). För att en person ska komma vidare i lärandeprocessen krävs 

stöd. Det är en översättning av det engelska uttrycket “scaffolding” som innebär det stöd 

den lärande får för att lära (Säljö, 2014). Ett annat viktigt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet är redskap, eller kulturella redskap vilka är principer och idéer som leder till 

ny kunskap (Säljö, 2014). 

 

Det sociokulturella perspektivet är utgångspunkt för genomförandet av aktuell studie då 

det är det perspektiv på lärande som antas i styrdokumenten för grundskolan (jfr Säljö, 

2014). Även kartläggningsmaterialet Hitta språket utgår från detta perspektiv (Skolverket, 

2018a). Kartläggningsmaterialet syftar till att ge läraren stöd för undervisning och redskap 

för att identifiera elever som behöver extra utmaningar eller anpassningar (Skolverket, 

2018a). Förutom att det sociokulturella perspektivet antas i kartläggningsmaterialet som 

behandlas i studien fungerar det även väl med den fenomenografiska ansats som aktuell 

studie är inspirerad av. Fokus på mångfalden i olika föreställningsvärldar eller 

uppfattningar är en länk som motiverar det sociokulturella perspektivets inflytande över 

studien (jfr Säljö, 2014). Därför är valet av teoretiskt ramverk relevant för såväl det 

material som undersöks som för studiens metod. 

3.2 Kartläggning och bedömningsstöd 

Skolverket tillhandahåller kartläggningsmaterial och bedömningsstöd för olika ämnen och 

grupper av elever (jfr Skolverket, 2019a; Skolverket, u.å.). Kartläggningarna syftar till att 

synliggöra vilka behov elever har och vilka anpassningar elever behöver men kan även 

fungera som stöd för utformande av undervisning. Det finns bland annat 

kartläggningsmaterial för nyanlända och för förskoleklassen. Dessutom finns även 

bedömningsstöd för olika årskurser och ämnen (ibid.). 

Kartläggningsmaterialet Hitta språket 

Från och med 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser att gälla för att garantera tidiga 

stödinsatser till elever i förskoleklass och i årskurs 1-3 (Prop. 2017/18:195). Syftet är att 

elever i behov av särskilt stöd, extra utmaningar eller extra anpassningar ska få det stöd de 

behöver tidigt (ibid.). Från och med läsår 19/20 är det därmed obligatoriskt att i 

förskoleklass kartlägga elevers språkliga medvetenhet och matematiska tänkande genom 

materialen Hitta språket och Hitta matematiken (Skolverket, 2019b).  

 

Kartläggningsmaterialet Hitta språket publicerades i juli 2018 och har därmed funnits 

tillgängligt för användning ett år innan dess obligatoriska införande. Materialet har ett 

formativt syfte och bör implementeras under förskoleklassens hösttermin för att man ska 

upptäcka elever som riskerar att inte nå kommande kunskapskrav (Skolverket, 2018a). 

Genom kartläggningen ska lärare få stöd i planering av kommande undervisning. Med en 

tidig kartläggning kan läraren planera och anpassa undervisningen efter enskilda elever 

och elevgrupper (Skolverket, 2018a). Elevernas språkliga medvetenhet gällande förmågan 

att ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften” kartläggs i 
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materialet genom fyra aktiviteter (Skolverket, 2018a, s. 3). De fyra aktiviteterna är 

följande: ”att berätta och beskriva”, ”att lyssna och samtala”, ”att kommunicera med 

symboler och bokstäver” och ”att urskilja ord och språkljud” (ibid.). Aktiviteterna 

innehåller olika uppgifter, exempelvis att eleverna ska kunna berätta om en händelse, 

känna igen början, mitten och slutet i en berättelse eller kunna känna igen språkljud. I den 

här studien är det aktiviteten ”att urskilja ord och språkljud” som främst fokuseras eftersom 

det är den delen som innehåller kartläggningsaktiviteter där elevernas fonologiska 

medvetenhet prövas. Det görs genom att eleverna får producera rim, dela upp korta 

meningar i ord, urskilja det första språkljudet i ord och dela upp enkla ord i språkljud. 

Eleverna får även para ihop fonem och grafem (Skolverket, 2018a). Hitta språket ska 

utöver att fungera formativt för undervisningen i förskoleklassen även lägga en grund till 

de fortsatta bedömningar som sker i grundskolans tidiga år (ibid.). Kartläggningsmaterialet 

utgår från Skolverkets Nya språket lyfter vilket är ett bedömningsstöd för svenska i årskurs 

1-6. Därmed finns en progression i de material som testar elevers språkutveckling under 

de första åren i skolan. Hitta språket tar även stöd i de långsiktiga mål som finns för 

grundskolan i läroplanens första och andra del samt tar sikte på kunskapskraven för årskurs 

1 och 3 (Skolverket, 2018a).  

3.3 Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet innebär förmågan att bortse från språkets innehållsmässiga 

betydelse och fokusera på språkets formsida (Wolff, 2017). Elever med en god fonologisk 

medvenhet uppfattar exempelvis att ordet tåg inte är längre än ordet blyertspenna. I det 

fallet fokuserar den med fonologisk medvetenhet på ordens längd och därmed inte på 

föremålens längd. En liknande definition av fonologisk medvetenhet är att den som är 

fonologiskt medveten har förmågan att fokusera på de ljudmässiga aspekterna i språket 

(Taube, Fredriksson, & Olofsson, 2015). Fonologisk medvetenhet innefattar flera olika 

förmågor så som medvetenhet om stavelser och rim men även fonemisk medvetenhet 

(Ehri, Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh & Shanahan, 2001). 

 

Fonemisk medvetenhet innebär medvetenhet om enskilda fonem, det vill säga språkets 

minsta betydelseskiljande enheter (Wolff, 2017). Fonem är språkljud i talat språk. Grafem 

är däremot bokstäver i skriftspråk (Taube, Fredriksson, & Olofsson, 2015). För att kunna 

läsa behöver elever utveckla en förståelse för skillnaden på fonem och grafem samt hur 

dessa relaterar till varandra (Wolff, 2017). Fonemisk medvetenhet innebär att kunna 

urskilja enskilda fonem i talat språk och att manipulera dessa exempelvis genom 

segmentering och syntes (Alatalo, 2011). När ord delas upp i enskilda fonem kallas det för 

segmentering. När fonem istället sammanfogas till ord kallas det för syntes. En annan 

förmåga som ingår i fonemisk medvetenhet är manipulation. Det betyder exempelvis att 

kunna avlägsna ett fonem från ett ord och redogöra för vad som återstår. Segmentering, 

syntes och manipulation kan förutom med fonem även användas gällande stavelser och 

morfem vilket också är en del av fonologisk medvetenhet (Wolff, 2017).  
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3.4 Fonologisk medvetenhet i styrdokumenten  

Fonologisk medvetenhet används inte som begrepp i styrdokumenten för grundskolan. 

Men eftersom eleverna förväntas utveckla läsförmåga (jfr Skolverket, 2018b) kan 

undervisning i fonologisk medvetenhet motiveras som grund för läsinlärningen (Wengelin 

& Nilholm, 2016). I förskoleklassen ska undervisningen behandla "rim, ramsor och andra 

ordlekar" (Skolverket, 2018b, s. 20). Undervisningen i förskoleklass syftar även till att ge 

eleverna "möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- 

och skriftspråk" (Skolverket, 2018b, s. 19).  Enligt läroplanens syfte för svenskämnet ska 

eleverna få möjlighet att utveckla kunskap om språkets uppbyggnad och struktur 

(Skolverket, 2018b). Anledningen till att Skolverket anser dessa kunskaper vara viktiga är 

för att de krävs för att elever på ett rikt och nyanserat sätt ska kunna kommunicera 

(Skolverket, 2017). Kunskaper om språkuppbyggnad och språkliga normer kan ge elever 

trygghet gällande språklig förmåga och även ge möjlighet till att diskutera frågor som rör 

språkliga val (Skolverket, 2017). Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska tydliggör 

läsningen som en självklar del av språkförmågan och vikten av att möjliggöra för elever 

att utveckla sin förmåga att ta del av texter för skilda syften (Skolverket, 2017).  

3.5 Framgångsfaktorer för undervisning i fonologisk medvetenhet 

För framgångsrik undervisning i fonologisk medvetenhet har flera faktorer visat sig vara 

viktiga. Den tidiga läsundervisningen syftar till att elever ska utveckla en förmåga att 

fokusera på språkets ljudmässiga form istället för endast på ordens betydelse (Phillips, 

Clancy-Menchetti & Lonigan, 2008). Med andra ord tränas den fonologiska 

medvetenheten. I läsundervisningen krävs därför fonologisk träning vilken i form av 

språklekar gynnar alla elever (Gustafson, Ferreira & Rönnberg, 2007; Lundberg, 2007). 

National Reading Panel (NRP, 2000) menar dessutom att positiva effekter på läsningen 

kvarstår även senare och inte bara i anslutning till träning i fonologisk medvetenhet (NRP, 

2000). 

 

För att undervisningen i fonologisk medvetenhet ska vara framgångsrik behöver lärare 

goda kunskaper gällande läsinlärningens process, kunskap om sina elever samt om hur 

deras kunskaper kan utvecklas (Alatalo, 2011). Därmed behöver lärare ha god kännedom 

om enskilda elevers kunskaper gällande fonologisk medvetenhet. Vidare är planering av 

undervisningen viktig för att elever ska utveckla sin fonologiska medvetenhet 

framgångsrikt. Planeringen innebär att veta vad som ska läras ut, i vilken ordning det ska 

läras ut, en genomtänkt stegring i svårighetsgrad samt hur det ska läras ut, exempelvis i 

grupper eller i helklass (Phillips m.fl., 2008). Planeringen kan läggas upp enligt 

undervisningsprogram så som Bornholmsmodellen eller Fonomix vilket är gynnsamt för 

utvecklingen av elevers fonologiska medvetenhet. Bornholmsmodellen är ett material som 

syftar till att utveckla barns fonologiska medvetenhet. Modellen skapades med ursprung i 

Bornholmsstudien där fonologisk medvetenhet behandlades genom språklekar under 8 

månader i 15 minuter om dagen med en progression i svårighetsgrad (Lundberg, Frost & 

Petersen, 1988). Idag har Bornholmsmodellen utvecklats från att endast gälla talat språk 

till att även kombinera språklekarna med bland annat grafem. Ett annat etablerat material 
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är Fonomix-programmet som innehåller övningar i fonologisk medvetenhet där elever får 

fokusera på munrörelser samt grafem och fonem-grafem relationen (Fälth m.fl., 2017). 

Fonomix-programmet ingick i en studie av Fälth, Gustafson och Svensson (2017) vilken 

visade att de elever som undervisades efter Fonomix-programmet hade en bättre 

fonologisk utveckling än de i den ordinarie undervisningen. Den ordinarie undervisningen 

innehöll i detta fall enskilda språklekar som läraren själv hade valt utan en inbördes 

ordning.  

 

Undervisningen bör alltså följa en noggrann ram och ordningsföljd. Framgångsrik 

undervisning i fonologisk medvetenhet behöver vara systematisk och explicit (Coyne, 

Zipoli & Ruby, 2006; Phillips m.fl., 2008). Implicit undervisning i fonologisk medvetenhet 

är inte tillräckligt för att ge elever goda förutsättningar att utveckla sin fonologiska 

medvetenhet (Phillips m.fl., 2008). Implicit undervisning innebär att oplanerat fånga 

ögonblicket när en elev sjunger, pratar eller tar del av en text för att uppmärksamma 

ljudstrukturen i ett ord och därmed undervisa i fonologisk medvetenhet (ibid.). 

Anledningen till att implicit undervisning är mindre gynnsam är att den förutsätter att alla 

elever har en konceptuell förståelse av språkets form med sig in i undervisningen som de 

kan dra nytta av (Phillips m.fl., 2008). 

 

Undervisningen bör alltså vara välplanerad och ska även bidra med stöd och en korrekt 

återkoppling till elever (Phillips m.fl., 2008). Det är viktigt med en meningsfull och 

motiverande undervisning med ett systematiskt arbetssätt i grunden (Alatalo, 2011). 

Stödstrukturer bör finnas för att ge eleven rätt nivå av stöd så att eleven har möjlighet att 

ge ett korrekt svar eller på egen hand utföra en uppgift (Phillips m.fl., 2008). 

Stödstrukturerna kan exempelvis vara visuella representationer så som bilder eller föremål. 

Vid träning i fonologisk medvetenhet kan bilder användas för att stötta eleven så att 

kognitiva resurser frigörs till uppgiften snarare än om eleven ska använda minnet till att 

komma ihåg ett ord som sagts muntligt (Phillips m.fl., 2008).  

 

Undervisning i fonologisk medvetenhet är mest gynnsam då den genomförs i mindre 

grupper (NRP, 2000; Shanahan, 2006). Dessutom är det viktigt att undervisningen 

utvärderas för en relevant planering av vilka fonologiska förmågor som ska fokuseras 

(Lundberg, 2007). Det bör även finnas utvärdering för att upptäcka de elever som är i behov 

av särskilt stöd eller ytterligare resurser. När utvärdering genomförs är det viktigt att de 

verktyg som används är kompatibla med utvärderingens syfte för att informationen ska 

vara användbar (Sodoro, Alliander & Rankin-Erickson, 2002). Dessa slutsatser om 

framgångsfaktorer för undervisning i fonologisk medvetenhet ligger till grund för aktuell 

studie.  
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4 Metod 

I detta avsnitt redogörs för undersökningens metod samt arbetsprocess i sin helhet. 

Avsnittet innehåller även urvalskriterier samt de forskningsetiska aspekter som antagits i 

studien. 

4.1 Materialinsamling 

Aktuell studie tar avstamp i kartläggningsmaterialet Hitta språket och forskning om 

undervisning i fonologisk medvetenhet utifrån tidigare genomförd litteraturstudie (Andrae 

& Wenström, 2018). Kompletterande genomgång av Skolverkets bedömningsportal samt 

annan relevant litteratur har även bidragit till en grund för arbetet. Tidigare forskning 

påvisar vikten av systematisk undervisning grundad på lärares kunskaper om sina elever 

och om fonologisk medvetenhet. Materialet i aktuell studie har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer med fyra lärare och förskollärare i förskoleklass. Anledningen 

till att materialinsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer var för att det 

möjliggjorde ett rikare resultat då lärarna kunde uttrycka åsikter och ställningstaganden 

som föll utanför styrda frågor. Genomförandet av intervjuerna är inspirerat av 

fenomenografiska intervjuer, vilket innebär att de är halvstrukturerade och tematiska 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Intervjuguidens frågeställningar är därför indelade efter de 

teman som avsetts beröras. Frågorna användes som stöd vid intervjun men har inte ställts 

i samma ordningsföljd eller med samma formulering. Anledningen till att intervjufrågorna 

inte är styrda är att intervjuerna genomförs som ett samtal och på så sätt möjliggör för 

respondenten att styra innehållet till viss del. Intervjuaren har dock en ledande roll och kan 

även genom följdfrågor uppmuntra till uttömmande svar, vilket kan krävas för att få syn 

på uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2015). Materialinsamlingen går alltså i linje med 

syftet att undersöka lärares uppfattningar om relationen mellan kartläggningsmaterial och 

undervisning vilket bidrar till studiens validitet.  

4.2 Urval  

Studien utgår från ett målstyrt geografiskt bekvämlighetsurval. Urvalet grundar sig på att 

lärarna använt kartläggningsmaterialet, att de arbetar i förskoleklass samt på ett intresse 

från läraren att delta i studien. Lärarna arbetar på skolor i samma kommun och kontaktades 

via telefon eller mail. De lärare som deltar i studien arbetar i förskoleklass och har under 

läsåret 2018-2019 använt sig av kartläggningsmaterialet Hitta språket. Samtliga lärare har 

fått en introduktion av kartläggningsmaterialet och är därför förtrogna med dess innehåll 

och syfte. Därmed har de även tagit del av Skolverkets definition av fonologisk 

medvetenhet som finns i kartläggningsmaterialet. Lärarna arbetar på större F-6 skolor i 

tätorten i en medelstor kommun. Samtliga lärare som intervjuats har lärarutbildning riktad 

mot förskola eller grundskolans tidigare år. Arbetslagen eller ledningen på skolorna har 

valt att använda kartläggningsmaterialet i syfte att pröva det i undervisningen inför dess 

obligatoriska införande under hösten 2019. Det slutliga urvalet består av fyra lärare och 

förskollärare på tre olika skolor med varierande erfarenhet av arbete i förskoleklass. 

Lärarna benämns vidare som Lärare A, B, C och D. Lärare A och C har arbetat i 

förskoleklass under en längre tid och Lärare B och D har arbetat i förskoleklass mindre än 
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två år. Lärare B och C arbetar på samma skola men i olika arbetslag och med olika 

elevgrupper.  

4.3 Materialanalys 

I följande avsnitt redogörs för analysen av intervjumaterialet. Materialanalysens olika steg 

genom transkribering och kategorisering beskrivs kronologiskt efter genomförandet. 

4.3.1 Transkribering 

I tät anslutning till intervjuerna har ljudfilerna genomlyssnats och transkriberats. 

Transkriberingen följer en dialogstruktur där varje ny replik markeras med ny rad och 

benämns antingen LA: för lärare A eller I: för intervjuare. Intervjuerna har transkriberats 

ordagrant men följer skriftspråksnormen för att underlätta läsbarheten. Även hummanden 

och andra liknande ljud har tagits bort vid transkribering om de inte var betydelsebärande 

så som ett jakande mm. Pauser i talet har markerats med […] och betoningar av ord eller 

fraser har markerats med understrykning av text. Transkriberingarna har sedan använts för 

analys. Genom att transkriberingarna och intervjuguiden har sparats kan de olika stegen i 

materialinsamling och analys undersökas igen vilket skapar trovärdighet (Bryman, 2008). 

4.3.2 Kategorisering 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att möjliggöra analysarbetet (jfr Dahlgren 

& Johansson, 2015, s. 166). Materialanalysen har genomförts genom att transkriberingarna 

har kategoriserats. Kategorierna delar upp materialet efter innehåll. Dock har varje intervju 

analyserats för sig för att ge en helhetsbild av varje enskild lärares uppfattningar innan 

sammanställningen av resultatet. Sammanställningen i resultatet presenterar lärarnas 

uppfattningar parallellt. Vad som är relevant för analys bestäms av studiens 

frågeställningar vilka används som huvudkategorierna Möjligheter för undervisningen och 

Hinder för undervisningen. 

 

Analysarbetet är inspirerat av en fenomenografisk analysmodell där analys och 

kategorisering sker i flera steg (Dahlgren & Johansson, 2015). Likheten med den 

fenomenografiska analysmodellen är att materialet analyseras i olika faser och att detta 

görs genom att textavsnitt kategoriseras efter uppfattningar. En skillnad mellan den 

fenomenografiska analysmodellen och analysmetoden i aktuell studie ligger i att analysen 

i denna studie är kondenserad till färre steg. En annan skillnad är att uppfattningarna inte 

har presenterats som kategorier utan att de kategorier som skapats speglar innehållsmässiga 

teman där liknande uppfattningar jämförs. Med andra ord är kategorierna avgränsade 

tematiskt istället för efter avgränsade uppfattningar. I en renodlad fenomenografisk studie 

skulle kategorierna istället vara uppdelade i kvalitativt olika och vanligtvis hierarkiska 

uppfattningar (jfr Limberg, 2008). Detta gjordes för att lärarnas uppfattningar skulle kunna 

presenteras i sin helhet och inte begränsas till sammanfattade uppfattningar. Även om 

uppfattningar är i fokus och presenteras under kategorierna i studien är jämförelsen mellan 

kategorierna inte lika framträdande som i en renodlad fenomenografisk studie. Under 

analysarbetet har ett reflexivt förhållningssätt antagits. Det innebär bland annat en 

medvetenhet om att resultatet i en fenomenografisk studie är beroende av forskarens egna 
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förkunskaper och teoribildning (Dahlgren & Johansson, 2015; Fejes & Thornberg, 2015). 

Min erfarenhet av arbete i förskoleklass är relativt liten, dock har jag en nyligen genomförd 

lärarutbildning som bidragit till god kännedom om läroplanen samt Skolverkets material. 

Även tidigare genomförd litteraturstudie om undervisning i fonologisk medvetenhet 

påverkar hur jag tolkar materialet i aktuell studie. Eftersom denna studie tar inspiration av 

en fenomenografisk studie är det reflexiva förhållningssättet högst relevant för 

analysarbetet. Analysmaterialet redovisas i studiens resultatavsnitt utifrån de kategorier 

som framkommit. Nedan beskrivs analysarbetet stegvis. 

 

Det första steget i analysen var en genomläsning av transkriberingarna vilka sorterades 

med hjälp av färgkodning. Uttalanden som berör Möjligheter för undervisningen utgjorde 

en kategori och uttalanden gällande Hinder för undervisningen en annan. Inom kategorin 

Hinder för undervisningen sorterades vissa citat ut eftersom de snarare var lärarens 

lösningar på utmaningarna än utmaningar i sig. Dessa citat presenteras inte som en enskild 

kategori i resultatet utan fungerar istället stöttande. I den första fasen noterades även 

motiveringar till sorteringen för att förtydliga tankeprocessen inför nästa genomläsning.  

 

I det andra steget i analysen skapades underkategorier. Dessa sammanfattar de olika 

innehållsmässiga teman som lärarna berörde under intervjuerna. För att på ett tydligt sätt 

strukturera upp analysmaterialet har olika dokument skapats där de olika kategorierna 

samlades i olika dokument. På så sätt underlättades arbetet med att skapa underkategorier.  

 

Det tredje steget i analysen innebar en första namngivning av varje underkategori som även 

sågs över ytterligare en gång så att varje textstycke fanns under passande underkategori. I 

det fjärde steget namngavs sedan underkategorierna och kärnfulla citat ur 

transkriberingarna valdes ut för att beskriva de olika kategoriernas innehåll (jfr Dahlgren 

& Johansson, 2015). De underkategorier som skapades under Möjligheter för undervisning 

var följande: Förenlighet med tidigare undervisning, anpassningsbarhet, likvärdighet, 

strukturering och utformning samt insatser och extra anpassningar. Underkategorierna för 

huvudkategorin Hinder för undervisning var följande: Tidsåtgång och resursanvändning, 

gruppindelning och undervisningsinnehåll på hösten.  

4.4 Forskningsetiska aspekter 

Studien genomförs efter de så kallade forskningsetiska huvudkraven: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Innan intervjuerna har deltagarna tagit del av en samtyckesblankett (se bilaga 1) som 

tydliggör ramverket för deltagandet. Deltagarna fick därmed information om vad studien 

kommer behandla samt om att den information de delger är avidentifierad. Deltagarnas 

namn, arbetsplats eller annan information som kan koppla informationen till en specifik 

individ har tagits bort från materialet vid transkribering. I blanketten framgår även att 

deltagarna kan avsluta sitt deltagande närsomhelst under studien utan att ange anledning. 

Slutligen är deltagandet frivilligt och de data som samlats in garanteras att användas i 

studien.  
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat uppdelat efter de två huvudkategorier 

som speglar studiens frågeställningar. Först presenteras möjligheter för undervisning i 

fonologisk medvenhet i olika underkategorier. Därefter redogörs för hinder för 

undervisning i fonologisk medvetenhet i relevanta underkategorier. Namnen på avsnitten 

speglar underkategoriernas namn och är därmed en direkt presentation av analysresultatet. 

5.1 Möjligheter för undervisning i fonologisk medvetenhet 

Följande avsnitt presenterar de möjligheter för undervisning som framkom ur analysen av 

intervjumaterialet. De kategorier som beskrivs i avsnittet är: förenlighet med tidigare 

undervisning, anpassningsbarhet, likvärdighet, strukturering och utformning och slutligen 

insatser och extra anpassningar. 

5.1.1 Förenlighet med tidigare undervisning 

Kartläggningsmaterialet stämde väl överens med undervisningen lärarna tidigare 

genomfört i fonologisk medvetenhet. Även lärare som inte arbetat i förskoleklassen 

tidigare upplevde att kartläggningsmaterialet stämde väl överens med de material de tagit 

del av vid planering och genomförande av undervisningen. Bornholmsmodellen och 

Fonomix var de material som lärarna främst använde i sin undervisning vilka följer samma 

innehåll som kartläggningsmaterialet. Lärare C beskriver att det innehåll som 

kartläggningen behandlar är detsamma som de tidigare berört i undervisningen även om 

upplägget nu ser annorlunda ut. Lärare A går lite längre i sin jämförelse genom att hävda 

att den nya kartläggningen passar in så väl i undervisningen att det egentligen inte bidrar 

med några svårigheter. 

 

Det påminner ju om det vi redan gjort förut, i den läs- och skrivplan vi redan har 

här på skolan. (…) det har innehållit samma moment kan man säga fast på ett annat 

sätt.  (Lärare C) 

 

Så jag har ju inte upplevt det här (innehållet i kartläggningen) som en tyngd eller 

börda för det är ju någonting som vi redan gör tillsammans. (Lärare A) 

 

Lärare B uttrycker liknande tankar om kartläggningens påverkan på undervisningen. I 

jämförelse med Bornholmsmodellens innehåll menar läraren att kartläggningsmaterialet 

behandlar samma innehåll. Trots likheten lyfts ändå kartläggningen som en möjlighet till 

bekräftelse på vad som är viktigast i undervisningen. 

 

Utan det vävs ju liksom in och blir en naturlig del. Men det har ju ändå varit ganska 

skönt att ha det här för då vet man ju att det är de här sakerna som man ska fokusera 

mest på om man säger så. (Lärare B) 
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I likhet med de andra lärarna beskriver Lärare D hur kartläggningsmaterialet blir en 

naturlig del av undervisningen. Vad hen lyfter som de andra inte gör är hur kartläggningen 

kan fungera som utgångspunkt för organisation av arbetet med Bornholmsmodellen. 

 

Så att, det är ju ett grundläggande material att utgå ifrån i sin ordinarie undervisning 

som man kan kopiera och köra vidare på tycker jag. (Lärare D) 

 

Lärarna beskriver på lite skilda sätt att kartläggningsmaterialet följer den undervisning som 

de tidigare har genomfört alternativt det innehåll som finns i Bornholmsmodellen eller 

Fonomix. På så sätt möjliggör kartläggningsmaterialet för dem att undervisa utifrån de 

vedertagna material och metoder de tidigare har använt. 

5.1.2 Anpassningsbarhet 

Förutom att materialet uppfattas som en naturlig del av undervisningen uttrycker även flera 

av lärarna hur det finns en frihet i hur kartläggningarna kan genomföras. De uppfattar att 

de till stor del kan lägga upp det på ett sätt som passar just deras undervisning. Därmed 

kan undervisningen och behoven i gruppen påverka kartläggningen likväl som 

kartläggningen påverkar undervisningen. Lärare D uppfattar att behoven i gruppen och 

undervisningen har kunnat styra hur kartläggningen har genomförts. Kartläggningen var 

möjlig att genomföra på ett sätt som passade elevgruppen och kunde dessutom hjälpa 

läraren i att utforma undervisningen efter gruppen. Det fanns med andra ord en ömsesidig 

påverkan. Lärare A lyfter ett exempel på hur kartläggningens genomförande kan anpassas 

efter undervisningen. Hen menar att det som pågår i den dagliga verksamheten kan bidra 

till naturliga tillfällen då kartläggningen kan genomföras utan att det blir en styrd aktivitet: 

 

Så där kan man ju egentligen bara gå in och kika när de leker, i leken då så det 

behöver ju inte alltid vara så att man gör allt runt ett bord och studerar dem utan i 

leken kan man ju faktiskt också titta. (Lärare A) 

 

Kartläggningen kan även anpassas efter undervisningen genom att annat 

kopieringsmaterial används. Lärare C påpekar att det bildmaterial som finns att tillgå i 

kartläggningsmaterialet kan bytas ut mot exempelvis Bornholmsmodellens bildmaterial 

för att skapa en naturlig och användbar ömsesidig påverkan mellan kartläggning och 

undervisning: 

 

Och så står det ju samtidigt att man har ju stor egen möjlighet att ändra om om det 

passar verksamheten bättre. (…) Och då tycker jag att då kan vi ju använda 

Bornholmsmodellens nya material, för det har vi köpt in det uppdaterade och det 

är ju jättefint material också. (Lärare C) 

 

Gällande kartläggningen menar lärare D, A och C att kartläggningen inte endast påverkar 

undervisningen men att undervisningen också kan påverka kartläggningen. De ser 

möjligheterna i att låta undervisning och kartläggning påverka varandra åt båda håll. 
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5.1.3 Likvärdighet 

Kartläggningen bidrar med likvärdighet för undervisningen i svenska förskoleklasser 

enligt ett par lärare. Deras uppfattning är att de redan arbetar på ett sätt som gör att de 

upplever kartläggningen som en naturlig del i deras undervisning. Dock ser det väldigt 

olika ut på olika skolor enligt Lärare A som jämför med hur andra lärare arbetar i 

förskoleklassen. Hen lyfter att förskoleklassen inte är lika styrd som de andra årskurserna 

vilket kan bidra till att alla elever i förskoleklass kanske inte får samma möjlighet till 

utbildning. Lärare C jämför inte med andra skolor men uppfattar ändå att 

kartläggningsmaterialet påverkar undervisning likriktande då alla förväntas använda 

kartläggningen i förskoleklassen. Dessutom lyfter Lärare C läs- och skrivgarantin som 

ligger till grund för beslutet om kartläggningen och ser det som en möjlighet för 

likvärdighet (jfr Prop. 2017/18:195): 

 

Jag tror det i alla fall och jag upplever det när man träffar kollegor så jobbar vi så 

otroligt olika för att vi har inte haft de kraven på oss. Jo, vi har ju vår plan men inte 

riktigt lika som de antal minuter som det är i skolan sen. (…) vi kan känna såhär: 

Vad bra ändå att vi får någonting som alla gör i hela Sverige och inte bara det här 

att ni får göra vad ni vill. Utan nu får ju alla samma chans till utbildning i 

förskoleklass. (Lärare A) 

 

En fördel och en hjälp tycker jag är att det blir lika över hela landet. Det är inte bara 

vår skola som jobbar på det här sättet utan det är ju hela landet som ska göra det 

här. (…) Så det är väl bra att vi får en sådan här läs- och skrivgaranti som det är 

tänkt. (Lärare C) 

 

Kartläggningsmaterialet påverkar alltså enligt Lärare A och Lärare C undervisningen olika 

mycket på olika skolor beroende på hur de arbetat tidigare. Oavsett hur mycket 

kartläggningen påverkar undervisningen kommer den enligt dem påverka undervisningen 

på ett enande sätt i landets förskoleklasser.  

5.1.4 Strukturering och utformning 

Mycket av det som kartläggningsmaterialet möjliggör för undervisningen i fonologisk 

medvetenhet berör strukturering. Det vill säga upplägg av undervisningen. 

Kartläggningsmaterialet kan vara ett stöd för en mer strukturerad undervisning enligt flera 

lärares uppfattning. De betonar dessutom att kartläggningsmaterialet är välstrukturerat och 

tydligt uppbyggt gällande vad som är relevant att ta upp i undervisningen. Dels fungerar 

kartläggningen som en bekräftelse på vad lärarna redan gör, dels som en hjälp för att 

strukturera upp undervisningen. Lärare C är en av de lärare som beskriver kartläggningen 

som en bekräftelse på att rätt sak har fokuserats i undervisningen. Hen menar att 

kartläggningen blir en kontroll så att eleverna inte kommer efter. 

 

(…) vad man ska kartlägga för någonting, så det är en hjälp absolut. Det är väl 

jätteviktigt att vi gör det här för att vi inte ska tappa några barn på vägen. Och jag 

ska se att jag har fokus på rätt saker. (Lärare C) 
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I likhet med lärare C uppfattade även lärare A att kartläggningen påverkade undervisningen 

genom att vara bekräftande. Undervisningens innehåll och upplägg har enligt hen 

strukturerats upp genom kartläggningen. Orsaken är att elevernas kunskaper blir mer 

synliga genom att de dokumenteras. 

 

Ja och sedan att ha de här punkterna (pekar på rubrikerna i materialet) i ryggraden 

och tänka så hela tiden. (…) Utan det är nog mer det här att, bra att det finns så att 

man checkar av. (Lärare A) 

 

Genom kartläggningen dokumenterades elevernas kunskaper mer systematiskt. Även om 

det tidigare fanns några mindre kartläggningar som dokumenterades, så möjliggjorde den 

nya kartläggningen en mer omfattande och samlad dokumentation. Genom den omfattande 

och tydliga sammanställningen av elevers visade kunskaper påverkar kartläggningen enligt 

Lärare C också undervisningen. 

 

Ja det är väl det här med att fylla i observationsschemat eller vad man nu kallar 

schemat för (…) det blir ju åskådligt absolut, och det gäller att man hela tiden 

kontinuerligt fyller i det. För gör man inte det kontinuerligt ska man då gå tillbaka 

till vad man har antecknat och så, och det är ju lätt att missa. (Lärare C) 

 

Lärare A och C uppfattar kartläggningen som en bekräftelse på att tidigare undervisning 

haft rätt innehåll. De beskriver båda att kartläggningen är en möjlighet för undervisningen 

genom strukturerad dokumentation av elevers visade kunskaper. När Lärare B och D 

resonerar kring de möjligheter som kartläggningen bidrar med till undervisningen 

fokuserar båda på att kartläggningsmaterialet fungerar stöttande vid utformandet av 

undervisning. Kartläggningen uppfattas bli ett redskap för upplägg av undervisning för 

Lärare B som inte arbetat i förskoleklass innan. Innehållet i kartläggningen möjliggör en 

mer strukturerad undervisning eftersom det tydliggör vad som är viktiga kunskaper och 

hur det kan behandlas. 

 

Ja men alltså det har ju hjälpt mig att vara mer strukturerad. Veta lite mer vad jag 

ska leta efter. (Lärare B) 

 

Genom kartläggningen utgör elevernas visade kunskaper en hjälp för innehållsmässig 

strukturering av undervisningen. Kartläggningens resultat påverkar alltså undervisningen 

formativt. Därmed är kartläggningsmaterialets påverkan på undervisningen dubbel, både 

innan och efter genomförandet av kartläggningen. Sammanställningen av elevernas visade 

kunskaper utgjorde en grund för vilket innehåll som skulle behandlas i undervisningen. 

 

(…) det var jättemånga som fick grönt på det, då kanske vi inte måste jobba så 

jättemycket med det då för det har de koll på. Då kan vi lägga fokus på kanske 

andra bitar. (…) Rim var det första som vi gjorde så jag hade ju redan börjat lite 

med rim innan vi gjorde kartläggningen. Men då märkte jag ju ganska snabbt när 
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man läste in sig på de delarna att det här kan vi nog släppa nu för det här hade de 

koll på. (Lärare B) 

 

Lärare D uppfattar i likhet med Lärare B att undervisningen påverkas av vad eleverna visar 

för kunskaper genom kartläggningen. Hen fokuserar därmed också på det formativa syftet 

kartläggningen har och även får i praktiken. Kartläggningen utgjorde en god grund för att 

säkerställa att undervisningen behandlade rätt saker innehållsmässigt, med andra ord en 

hjälp att veta vilka delar som bör fokuseras när och vad som är viktigt att få med i 

undervisningen i fonologisk medvetenhet: 

 

Ja men för att ska man veta vad man behöver jobba vidare med så är det ju bra att 

veta. Så att ja, det är alltid övervägningar. (…) Samtidigt så är det ju ändå bra för 

att då får du ju en tidig syn på vart de ligger någonstans och kan forma din 

undervisning utefter det. Så jag tror nog att det beror helt på vilken lärare det är och 

hur man vill ha det. Och vilken elevgrupp det är för den delen också. (Lärare D) 

 

Det tidiga genomförandet av kartläggningen på hösten lyfts av Lärare B som en möjlighet 

till att fokusera undervisningen. Även om hen inte hunnit göra hela kartläggningen på 

hösten under detta provår uppfattas kartläggningen ge lärare en tidig uppfattning om vad 

som ska fokuseras under året: 

 

Och där är väl egentligen tanken att man ska göra det på hösten. Och göra det så 

snabbt, att få se ännu mer liksom hur länge man ska hålla kvar vid sakerna. (Lärare 

B) 

 

Möjligheten till strukturering handlar enligt lärarna sammanfattningsvis om en bekräftelse 

på att de arbetar med rätt innehåll eller att det hjälper dem att fokusera på rätt innehåll. 

Lärarna uppfattar att kartläggningen bidrar med en medvetenhet om hur ämnesinnehållet 

kan se ut. Lärare A beskriver det som att kartläggningen hjälper hen att reflektera över 

undervisningen och medvetet fundera över undervisningen: 

 

Jag kan väl känna personligen att vi inte tyckte det här var svårt för att det här 

jobbar vi redan med men visst påverkar det ändå. Man får ju sig en tankeställare 

och man tittar på allt detta (pekar på materialet) mer medvetet då. (Lärare A) 

5.1.5 Insatser och extra anpassningar 

Kartläggningen ska synliggöra elever i behov av extra anpassningar och ge stöttning i 

utformandet av undervisningen men ska enligt flera av lärarna inte ses som en bedömning. 

Dock har samtliga lärare uttryckt att kartläggningen har påverkat undervisningen genom 

att den har gett redskap för att upptäcka elevers behov av extra anpassningar eller 

utmaningar. Kartläggningsmaterialet har enligt lärarna möjliggjort anpassningar efter 

enskilda elever och aktuell elevgrupp. Lärare A menar att en möjlighet för undervisningen 

är den tidiga kartläggningen och hur den ger underlag för att ge elever rätt stöd. 
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Jag känner att det är positivt att vi gör det här tidigt på hösten för att vi ska ha koll 

på barnen. För att vi mer ska veta var vi ska sätta in insatser och så. (Lärare A) 

 

Kartläggningen bidrar alltså med en möjlighet till att upptäcka elever i behov av stöd samt 

tidigt få möjlighet att stötta dessa elever. Resonemanget utvecklas och hen menar att det 

är de delar i kartläggningsmaterialet som behandlar fonem som verkligen visar på 

skillnader i elevers kunskaper. Vissa elever visar goda kunskaper om språkljuden medan 

andra inte har utvecklat förståelse än. Kartläggningen belyser elevernas olikheter, vilket 

direkt kan påverka undervisningens upplägg. Därför är det relevant att genomföra 

kartläggningen så att elevers enskilda behov lyfts fram i undervisningen. Lärare B 

uppfattar kartläggningens möjlighet till anpassning i undervisningen på ett liknande sätt 

men väljer att betona hur undervisningen kan anpassas genom exempelvis gruppering. 

Samma lärare menar även att resultatet av kartläggningen kan möjliggöra en än mer 

anpassad undervisning efter enskilda elevers behov. Ett exempel hen beskriver är hur 

undervisningen i fonologisk medvetenhet kan kombineras med skrivträning för de som det 

visar sig redan kan läsa. I citatet nedan beskriver Lärare B undervisningen direkt kan 

anpassa och att det kan göras tidigt för att eleverna ska kunna utvecklas under året: 

 

Jo, men det är väl det att man får en snabb bild och att man direkt kan sätta in extra 

anpassningar att man kan se de här barnen, de behöver extra. Då kan man kanske 

ganska snabbt få ihop en grupp och sitta med dem och kan träna vissa saker lite 

extra eller de som behöver utmaningar också. För det har vi ju också i gruppen, de 

som har kommit väldigt långt och behöver mer. (…) Och gör man det på hösten 

har man ju lång tid på sig (…) det ska hinna ske en utveckling för dem. (Lärare B) 

 

Elevernas kunskapsmässiga färdigheter hade kunnat upptäckas utan kartläggningen men 

de tysta kom enligt Lärare B fram mer när kartläggningen genomfördes. Lärare D anser 

också att kartläggningen bidragit till en bättre kunskap om varje enskild elev även om det 

troligen skulle bli synligt ändå. Dock hade inte kartläggningar genomförts enskilt med 

eleverna om inte kartläggningen Hitta språket använts. I och med detta påverkades 

undervisningen av kartläggningen genom att bli mer inriktad mot varje elevs visade 

kunskaper: 

 

Så att fördelen är nog att man får se varje enskild elev mer. För så tror jag inte att 

jag hade gjort annars för då tror jag att man hade fått göra det i större grupper. Då 

kanske man kan missa de här som behöver mer. (…) Så behöver man verkligen 

hjälp inom svenskämnet till exempel så är det ju verkligen en fördel att man har 

gjort det här. Samtidigt så tror jag att det är någonting som man hade kommit 

underfund med ändå. (Lärare D) 

 

Kartläggningen har inte bidragit så mycket till att upptäcka något av elevers förmågor som 

inte har upptäckts genom den tidigare undervisningen och de egna kartläggningarna 

(Lärare C). Erfarenheten av tidigare undervisning har gjort att elevernas kunskaper 
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synliggjorts på andra sätt. Dock har kartläggningen varit ett stöd när det gäller att konkret 

skriva ner och få överblick över elevers visade kunskaper: 

 

Visst är kartläggningsmaterialet ett stöd och en hjälp i det hela, samtidigt när man 

har erfarenhet och har jobbat länge har man ju med mycket i sin erfarenhet och 

upptäcker och ser mer absolut. Det jag tycker är bra när man har ett 

kartläggningsmaterial är att man får det lite mer konkret när man fyller i något 

dokument. (Lärare C) 

 

Kartläggningsmaterialet Hitta språket ska genomföras tidigt under hösten i förskoleklass 

(Skolverket, 2018a). Lärare A lyfter hur den tidiga kartläggningen blir en tydlig förändring 

i undervisningen då de tidigare inte har testat den enskilda elevens kunskaper på hösten. 

Istället har de gjort en egen mindre kartläggning med början i januari vilket har lett till att 

anpassningar efter elevernas individuella kunskaper har gjorts först senare på våren. 

Därmed har undervisningen påverkats på så sätt att den individuella anpassningen kan 

tidigareläggas. Dessutom menar Lärare A att elevernas förmågor på ett mer konkret sätt 

dokumenteras i och med användandet av kartläggningen: 

 

Och det här individuella vi har gjort. Att ha koll på individen, det har vi ju faktiskt 

inte börjat med förens i januari så nu blir det ju tidigare (…) man ser ju ganska 

snabbt på barnen ändå vilka som kan mycket och vilka som har det svårt. Men då 

har man det ju på pränt. (Lärare A) 

 

Förutom att beskriva hur pedagogerna i klassen får möjlighet till att göra tidigare 

anpassningar lyfter Lärare A även hur specialpedagogerna på skolan ser en vinning i att 

tidigare kunna sätta in anpassningar för elever. Kartläggningens tidiga genomförande leder 

till att elever får individuellt stöd tidigare än i första klass. Såväl Lärare A som Lärare C 

uppfattar dessutom att kartläggningsmaterialet kan innebära ett stöd vid överlämning till 

årskurs ett. De påpekar att kartläggningsmaterialet kan fungera som underlag för att 

fortsätta arbeta med anpassningar i första klass. De menar att kartläggningen skulle kunna 

vara en del av överlämningen men resonerar då att det i så fall kanske måste kompletteras 

i slutet av förskoleklassen för att se hur eleverna utvecklats sedan hösten. Lärare C 

uppfattar dessutom att det eventuellt skulle behövas lite mer grundliga kommentarer om 

elevernas visade förmågor. 

 

För det är ju klart att skulle jag lämna över till någon annan som skulle ha dem i 

ettan. Då vill man ju vara ännu mer noggrann kanske och verkligen specificera mer 

vad det är som man behöver fokusera på. (Lärare C) 

 

Resultatet av kartläggningen ger individuellt stöd och hjälp i utformandet av 

undervisningen men blir också som en garanti för att undervisningen i förskoleklass leder 

till utveckling. Dock menar lärarna att en kartläggning även behövs på våren för att se 

utvecklingen eleverna gjort. Detta eftersom det är av vikt vid överlämningen att kunna visa 

vad eleverna kan i nuläget: 
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Så det är roligt, och det är ju ett bevis också. Om man nu ändå kanske gör en 

uppföljning, att vi har faktiskt gjort något bra i förskoleklass. Det har hänt grejer 

här under det här året. De har ju utvecklats. (Lärare A) 

5.2 Hinder för undervisning i fonologisk medvetenhet 

Samtliga lärare lyfter även de hinder kartläggningsmaterialet ger för undervisningen. 

Lärarna har lyft lite olika aspekter av hinder för undervisningen men i följande resultatdel 

presenteras lärarnas uppfattningar utefter underrubriker som sammanfattar övergripande 

teman. Det främsta temat som framkommit är tidsåtgång och resursanvändning vilka utgör 

en gemensam underkategori eftersom lärarna uppfattar dessa som starkt relaterade. De 

flesta lärarna i studien menar att materialet är utmanande att använda just på grund av att 

det tar mycket tid och kräver fler pedagoger. Andra hinder lärarna beskriver är tidpunkten 

för genomförandet av kartläggningen samt gruppering av elever. 

5.2.1 Tidsåtgång och resursanvändning 

Kartläggningsmaterialet Hitta språket innehåller flera olika delmoment och ska 

genomföras på hösten i förskoleklassen. Det finns en frihet att välja hur stora grupper 

kartläggningen ska genomföras i och det finns även en viss frihet att som pedagog anpassa 

formen för kartläggningen (Skolverket, 2018a). Dock ska det genomföras i sin helhet. 

Lärarna beskriver hur kartläggningen tar mycket tid av undervisningen när den ska 

genomföras. De delar i Hitta språket som berör fonologisk medvetenhet tar inte all tid i sig 

själv men påverkan på undervisningen blir ändå påtaglig eftersom all undervisning är del 

av en helhet. Vid frågan vilka hinder som kartläggningen inneburit för undervisningen 

svarar Lärare A att det handlar om tiden som behövs för genomförandet. Det sammanfattar 

en del av det alla lärare uttryckte gällande tiden: 

 

Det skulle möjligtvis vara tidsmässigt. Det är så vi känner nu, att gå ifrån gruppen. 

(…) och det är ju ändå en del tillfällen man ska gå ifrån och göra det här med dem 

så det är väl möjligtvis tiden som man känner att det tar så mycket. (…) Ja men det 

är väl tiden då, annars så känner jag inget. Jag tycker det är bra. (Lärare A). 

 

Tiden kan vara ett hinder då grupper behöver tas ut för att genomföra kartläggningen. Dock 

bör sägas att läraren hade fått ett bra system för detta och upplevde det inte som ett stort 

hinder även om det nämndes. Andra uppfattade tidsåtgången som ett större hinder än 

Lärare A men lyfte olika aspekter av hindret. Provåret har gett insikt om tidsåtgången och 

bidrog därmed med en medvetenhet om vikten av att vara förberedd på att planera och 

organisera för den tid kartläggningen tar (Lärare B). Lärare D resonerade fortsatt om vikten 

av att komma igång och genomföra kartläggningen ordentligt redan tidigt. Det var fler 

lärare som ansåg att det första året innan det obligatoriska införandet bidragit med hjälp 

för att vara förberedd på tidsåtgången: 

 

Då känner jag nog lite att åh andan i halsen. Hur ska jag hinna det? Men nu har det 

ju varit lugnt när det har varit lite att man kan prova sig fram. Jag skulle nog säga 
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att det är bra men just nu känns det som att, oj hur ska man hinna det så snabbt. 

Men det kanske går så då är det ju bra att man får ett sådant här provår. Då vet man 

ju mer att vi måste sätta igång i god tid så att det liksom så att vi har god tid på oss. 

(Lärare B) 

 

Börja i tid och sätta sig in i det ordentligt, plocka fram allt material och ha typ ett 

skåp eller någonting där man har förvarat allting. Och dokumentera allt på en gång. 

Och verkligen försök att kör det i en kort period, försök att mata in det så mycket 

som möjligt för då är det så lätt att det blir långdraget. (Lärare D) 

 

Den tid som kartläggningsmaterialet tar har Lärare D beskrivit som att materialet kan 

behöva göras mindre omfattande. Läraren menar att det är ett användbart 

kartläggningsmaterial men att det är så många delar som ska in att det blir svårt att få tid 

till ett ordentligt genomförande. Hen beskriver hur det krävs mycket tid och mer personal 

för att göra kartläggningen enligt instruktioner och att det bidrar till att de ibland får försöka 

tänka om i hur det görs. En lösning som skulle kunna frigöra mer tid enligt Lärare D är om 

allt material var ännu mer färdigställt: 

 

Sen vill man ju göra exakt som det står och det går ju kanske inte riktigt, så man 

får väl försöka kringgå det där lite och göra det lite själv. Utifrån att göra egna 

tolkningar. Ja, så tiden är väl det som har varit, ja tid och personal är det som har 

varit det svåraste med den här kartläggningen. (Lärare D) 

 

Det skulle kanske vara att de vissa gånger kunde ha haft lite mer material så att 

man inte behövde skapa det själv. Var det ordbilderna som inte fanns med tror jag? 

Jo men det var några grejer som man kände att det behövde du göra själv. Och det 

hade de väl kunnat göra egentligen för de har gjort så mycket annat i materialet 

som bara är kopieringsmaterial, bokstäverna var det bland annat. (Lärare D) 

  

Så små korta tips och råd, jag vet att de hade några stycken men det hade också 

varit väldigt bra om de hade lite mer som de kan tipsa om. För det känner jag många 

gånger att jag känner att, jaha hur går man vidare och hur ska jag formulera det. 

Eller ska jag bara skriva ett ok? (Lärare D) 

 

Samma lärare beskriver tidsåtgången ur ytterligare ett perspektiv, nämligen att det tar tid 

att dokumentera det som framkommer under kartläggningarna så att informationen kan 

komma till användning senare: 

 

Precis, men det är väl egentligen det. Och sen så just det här med att man ska hinna 

skriva ner allting. (Lärare D) 

 

Kartläggningsmaterialet kräver både mycket tid och mer personal vilket kan vara ett hinder 

för att genomföra kartläggningen och undervisningen i övrigt. Dock beskriver lärarna 
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redskap för att komma över det hinder de uppfattar finns. Det är tydligt att de reflekterar 

och löser problemen som uppstår efterhand. Men hindren lyfts ändå eftersom de på ett 

tydligt sätt påverkar undervisningen. Tidsåtgången kan effektiviseras genom 

organiseringen av personal och samarbete mellan pedagoger vid genomförandet av 

kartläggningen. Det kan exempelvis behövas två pedagoger närvarande som fokuserar på 

olika saker. Organiseringen bör ske på hela skolan och inte endast i arbetslaget.  

 

Då kan man ju mer organisera så att man hjälps åt två pedagoger. En fokuserar på 

elever och en genomför uppgifter så kanske man kan spara lite tid. För då kanske 

man kan spara lite tid, för det tar ju tid, det är ju så. (Lärare C) 

 

Ja men verkligen, så att, börja i tid och kontakta alla på skolan. Man ska nästan 

hitta liksom […] ett system som finns för varje år. Sätt upp ett system på skolan så 

att vid den här tidpunkten på året är till exempel de här lärarna uppbokade för 

förskoleklassen med kartläggningen. (Lärare D) 

 

Lärarna beskriver hur de har gått tillväga med kartläggningarna och de flesta har gjort vissa 

delar i grupp och andra enskilt. De delar som behandlade fonologisk medvetenhet 

genomförde de flesta lärarna enskilt med elever och någon gjorde det med mindre grupper. 

Oavsett hur genomförandet såg ut menar lärarna att det krävs flera pedagoger och att det 

kan vara svårt att få ihop så att det är tillräckligt många pedagoger för att genomföra 

kartläggningsmaterialet. För vissa uppstod problemet på grund av frånvaro vilket försköt 

hela processen, för andra var det på grund av att genomförandet ofta kräver att flera 

pedagoger närvarade i grupperna:  

 

Ett annat tips är ju att man verkligen pratar med specialpedagoger eller många 

andra som jobbar på skolan runtomkring och ser om det är fler som kan hjälpa till 

när man har den här kartläggningen då så att det finns folk. För som sagt det räcker 

ju med att det är en som är sjuk så kan man helt plötsligt inte göra det. Och är det 

så i en vecka eller så, så försvinner helt plötsligt jättemycket tid. (Lärare D) 

 

Lärare C jämför undervisningen som följt Bornholmsmodellen med kartläggningen och 

resonerar om hur kartläggningsmaterialet ger möjligheten att verkligen skriva ner och få 

syn på vad eleverna visar för kunskaper. 

 

Så det tycker jag nog. När vi som jag sa jobbar med Bornholmsmodellen så 

kommer ju de här områdena in i det vi gör. Men sen är det det där svåra, man ska 

komma ihåg hur var det med de här eleverna. Klarar de av det här, det är svårt när 

man är själv utan det är om man kan få till det vid fler tillfällen där man är två som 

kan kolla av. (Lärare C) 

 

Lärare D menar att kartläggningsmaterialet är väldigt omfattande och krävande. Hen menar 

att trots att det är bra kanske det inte behöver vara så stort, dels på grund av tidsåtgången 
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dels på grund av att eleverna behöver delta i så många kartläggningar. Dock menar hen att 

eleverna inte upplevt kartläggningarna som en börda: 

  

Nae inte mer än att de hade behövt mätta av det litegrann. Det är ju som sagt ett 

jättestort kartläggningsmaterial. Det är bra men jag känner att det är lite mycket. 

Som sagt är det mycket annat som man ska hinna med och göra, plus att klassen är 

ny och eleverna är nya för varandra. Så att. Och de är ju små, så man känner lite att 

behöver man verkligen ha allt det här. (Lärare D) 

 

Sammanfattningsvis tar samtliga lärare upp tidsbristen och bristen på pedagoger som kan 

vara med vid genomförandet som hinder för undervisningen och genomförandet av 

kartläggningen. Lärarna uppfattar att hindret kan överbryggas till viss del men att 

omfattningen och kravet på ett tidigt genomförande kan behöva ses över. 

5.2.2 Gruppindelning 

Det står i kartläggningsmaterialet att det kan genomföras i grupper men lärarna ansåg inte 

det vara applicerbart på alla delar. Det kan vara ett hinder att genomföra kartläggningen i 

större grupper då eleverna låter sig påverkas av varandra och det inte blir en rättvis situation 

för de elever som inte kommer till tals (Lärare A). Lärare C anser ungefär samma sak då 

eleverna ska visa sina kunskaper, dock lägger hen till att det kanske inte är nödvändigt om 

eleven redan läser: 

 

Men nu när vi kommer till det här hur många ljud hör du i ordet eller just vilka 

bokstäver känner du igen, kan du, det här med ljudsegmentering och analys. Det är 

svårare när man är fler, då behöver man sitta med en och en. Men det är klart, de 

som läser, de vet ju jag klarar av det här, för det har ju de redan knäckt. (Lärare C) 

 

Ja, precis och jag vet ju faktiskt inte med språkljud och det vad det står. Jag kommer 

inte ihåg det nu. Nu har vi bara tyckt att det är så viktigt att ta en och en men jag 

vet inte riktigt vad det står om rekommendationerna om det. (…) Det var väl för att 

det var så svårt att genomföra det här med bilder och man ville få ut verkligen att 

det barnet skulle få visa och inte låta sig påverkas. Det är ju alltid de här som pratar 

rätt ut och säger allt fast det inte är deras tur så vi kände nog att vi ville ha en rättvis 

kartläggning. (Lärare A) 

 

När kartläggningen genomförs i en större grupp kan det vara ett hinder för läraren att hinna 

anteckna vad eleverna visar: 

 

För man tänker ju att man ska komma ihåg (…) det är väldigt intensivt de passen. 

Barnen kanske inte märker av det så men jag sitter och pennan typ glöder. Så ja, att 

föra lite anteckningar under tiden. Så inte mer än halvklass på de flesta övningar 

skulle jag säga. (Lärare B) 
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Lärarna uppfattar att det finns en frihet i hur kartläggningen genomförs rent gruppmässigt 

men de lyfter ändå fram att den helst bör göras enskilt gällande fonemisk medvetenhet. 

5.2.3 Undervisningsinnehåll på hösten 

Tidpunkten då kartläggningen testar fonemisk medvetenhet kan vara ett hinder för hur 

lärarna vill undervisa i förskoleklassen. Alla delar av kartläggningen ska genomföras 

relativt tidigt på hösten, så även den fonemiska medvetenheten. Lärarna beskriver hur de 

av erfarenhet och/eller till följd av egna pedagogiska synsätt vill arbeta mycket med att 

forma en grupp och med social träning på hösten i förskoleklass. De menar även att de 

normalt sett inte börjar undervisningen i fonemsyntes och segmentering eller att känna igen 

fonem så tidigt i förskoleklassen. Här är ett område som faktiskt blir ett stort hinder för hur 

lärarna vill genomföra undervisningen i fonologisk medvetenhet rent tidsmässigt under 

året. Det kommer påverka undervisningen i förskoleklassen tydligt genom vad som 

behandlas i kartläggningen. Skolmiljön är ny för eleverna på hösten i förskoleklass och de 

första veckorna därmed bör gå till strukturering och att ge trygghet till eleverna. En tidig 

kartläggning kan därför innebära fel fokus. Kartläggningen kan istället komma senare 

(Lärare B och C). Lärare D uppfattar också att det kan vara problematiskt att fokusera på 

kartläggning när undervisningen borde fokusera på att skapa en trygg grupp. Eleverna 

kommer lära sig mycket under året och därför kanske det inte är nödvändigt att 

genomförandet sker så tidigt: 

 

Ja som jag sa till dig när man får en ny grupp. De första veckorna är ju mycket att 

sätta rutiner och strukturen. Det är ju mycket nytt för dem och då att börja direkt 

med detta. (Lärare B) 

 

Därför att när våra barn börjar här på hösten i förskoleklass så kommer ju de från 

så många olika (…) Och då tar det så mycket tid för dem att bli trygga, vi jobbar 

ihop oss i en grupp och då känns det viktigt att prioritera det först. Och naturligtvis 

märker man ju vad de kan när det gäller språklig medvetenhet och så men då känns 

det inte helt naturligt att det är det som är det första som vi ska börja kolla av och 

göra kartläggning direkt. Utan det är bättre att de får bli trygga, känna sig hemma 

och börja jobba sen med det här. (…) Det tycker jag är svårt. Det tycker inte jag 

känns bra måste jag vara ärlig att säga. (Lärare C) 

 

Alltså som sagt, det är ju det där att det krockar med. Eftersom man inte har haft 

eleverna tidigare och jag känner ju ändå det att eleverna behöver vara trygga om 

man ska kunna ha gruppen och de ska kunna fungera tillsammans. Så på så sätt är 

det ju bra om man avvaktar litegrann och inte startar på en gång. (…) jag hade 

nästan velat att man format gruppen först. Avvakta litegrann och ta det sen. För jag 

menar man går ju ändå i skolan så pass länge ändå känner jag. Och man gör väldigt 

mycket och barnen i den här åldern är ändå väldigt nyfikna ändå och rätt som det 

är så säger det klick och de börjar läsa helt plötsligt. Så det går ju jättefort. (Lärare 

D) 
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Vissa delar av kartläggningen skulle kunna göras tidigt på våren istället för på hösten enligt 

Lärare C. På så sätt skulle exempelvis de delar som behandlar kommunikation kunna göras 

tidigare och de som testar exempelvis fonemisk medvetenhet skulle kunna vänta 

ytterligare. Det skulle innebära att kartläggningarna portioneras ut under året och frigör tid 

till att arbeta med gruppdynamiken i början av året. Flera av lärarna uttrycker att det skulle 

vara bättre att testa fonemisk medvetenhet senare på året eftersom det är ett svårare innehåll 

som de generellt inte kommer till på hösten. De mer krävande förmågorna beskriver Lärare 

C att de tidigare har gjort i undervisningen på våren: 

 

Ja, så kan man säga. Och att vi då har valt att lägga den här delen med bokstäver, 

ljudsyntes och segmentering på våren. Att inte ha det så tidigt. (Lärare C) 

 

Kartläggning av fonemiska förmågor kan alltså vara problematiskt för lärarna att 

genomföra på hösten. Det påverkar deras undervisning mycket på så sätt att de inte kan 

arbeta med det innehåll och med gruppen som de önskar. 

5.3 Sammanfattning 

Lärarna uppfattar kartläggningens påverkan på undervisningen på liknande sätt och lyfter 

såväl möjligheter som hinder för undervisningen. Samtliga lärare uttryckte att de främst 

såg kartläggningen som möjliggörande men alla lyfte i olika grad hinder för genomförande 

och påverkan på undervisningen. Möjligheterna lärarna uppfattade att 

kartläggningsmaterialet gav undervisningen var att det var förenligt med tidigare 

undervisning och anpassningsbart till undervisning och elevgrupp. Andra möjligheter 

lärarna lyfte var likvärdigheten i svenska förskoleklasser och strukturering av 

undervisning. Slutligen var en möjlighet att kartläggningen bidrog till att sätta in insatser 

och extra anpassningar.  

 

Gällande hinder för undervisningen uppfattade samtliga lärare tidsaspekten och behovet 

av fler pedagoger som hinder när kartläggningen ska genomföras. Lärare A var den 

urskilde sig genom uppfattningen att den tidsmässiga aspekten var ett litet hinder i 

förhållande till de andra som såg det som en större utmaning. Ytterligare hinder som 

lärarna uppfattade var det faktum att fonemisk medvetenhet genom kartläggningen 

behandlas tidigare under året i förskoleklass. Lärarna behöver alltså ändra ordningen på 

det innehåll de vill behandla på grund av kartläggningens genomförande. Ett annat hinder 

lärarna uppfattade för undervisningen var den föreslagna gruppindelningen, men det var 

ett mindre betonat hinder än de andra. Gällande hinder fanns en större variation i lärarnas 

uppfattningar än gällande möjligheter eftersom de beskrev samma hinder från olika vinklar 

och med skilda lösningar. Lärarnas uppfattningar av kartläggningens påverkan på 

undervisningen var delvis beroende av hur länge de arbetat i förskoleklass men 

uppfattningarna var dock relativt samstämmiga gällande kartläggningen. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens metod, arbetsprocess och teoretiska utgångspunkt. I 

avsnittet diskuteras även olika aspekter av studiens resultat. Slutligen presenteras ett 

resonemang kring fortsatt forskningsbehov. 

6.1 Metoddiskussion 

I följande avsnitt behandlas relevanta delar av metoden och de ställningstaganden som 

gjorts i studien. Först förs ett resonemang kring studiens kategorier och frågeställningar. 

Därefter diskuteras studiens användbarhet och generaliserbarhet. Vidare diskuteras 

analysmetoden för studien där även urvalet kommenteras. 

6.1.1 Möjligheter och hinder som kategorier 

Studiens frågeställningar svarar mot studiens syfte genom att synliggöra hur 

kartläggningen påverkar undervisningen genom möjligheter och hinder. Det hade varit 

möjligt att formulera frågeställningar som var mer allmänt hållna om hur kartläggningen 

påverkar undervisningen. En risk med att rikta in frågeställningarna på möjligheter och 

hinder kan vara en styrning av resultatet mot att begränsa påverkan till att endast behandla 

det som föll under möjligheter och hinder. Dock anser jag att detta täcker in påverkan på 

undervisningen på ett önskvärt sätt. Dessutom bidrar det till att ge en grundstruktur för att 

kategorisera lärarnas uppfattningar eftersom det belyser hur undervisningen påverkas såväl 

i en möjliggörande riktning som i en hindrande. Det kan även diskuteras om hinder och 

möjligheter skulle kunna bytas ut mot positiv och negativ påverkan på undervisningen. 

Men det skulle inte vara en rättvis representation av data då inte alla lärare lyfte hinder 

som direkt negativa eller möjligheter som endast positiva. Lärarna antog snarare en 

reflektiv ställning till såväl möjligheter som hinder samt valde att lyfta hinder i samband 

med kreativa lösningar och anpassningar för att skapa möjligheter av hindren. 

6.1.2 Studiens användbarhet och generaliserbarhet 

Syftet med studien är att undersöka lärarnas uppfattningar och gör inte anspråk på att kunna 

besvara hur kartläggningen är i sig eller lärares uppfattningar i allmänhet. Studien fungerar 

inte heller som en utvärdering av kartläggningsmaterialet eller av hur kartläggningen 

påverkar undervisningen. Istället är resultatet i aktuell studie en presentation av fyra lärares 

uppfattningar om hur kartläggningen påverkar undervisningen i enskilda fall. Lärarnas 

uppfattningar kan dock ge underlag för större undersökningar av kartläggningens påverkan 

på undervisningen. Resultatet kan även ses som en förundersökning för en utvärdering av 

materialet och bidrar dessutom med att ge inblick i några lärares uppfattningar vilka andra 

lärare kan ta del och inspireras av. Aktuell studie är även relevant för fortsatt forskning och 

utvärdering som kan genomföras när kartläggningsmaterialet börjar användas i större 

skala. 

 

En annan aspekt som är viktig att ta i beaktande gällande aktuell studie är att lärarnas 

uppfattningar om kartläggningens påverkan på undervisningen endast är baserad på att de 

arbetat med den under ett år. Under året har de kunnat genomföra kartläggningen under 
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friare former än de kommer göra vid dess obligatoriska införande. Det innebär bland annat 

att lärarnas uppfattningar möjligtvis skulle kunna vara annorlunda efter nästkommande år 

då de arbetat mer med kartläggningen. Ovan nämnda aspekter är viktiga att ha i åtanke vid 

tolkning av och för en korrekt applicering av resultatet. Lärarna skulle troligtvis även 

kunna ha andra uppfattningar om de arbetade i andra elevgrupper eller med andra 

organisatoriska förutsättningar. Alltså kan resultatet inte generaliseras till att gälla andra 

lärare eller skolor än de som deltagit i studien. 

6.1.3 Kategorisering och analys 

Jag har valt att använda en metod inspirerad av fenomenografi där syftet är att undersöka 

lärares uppfattningar om hur kartläggningsmaterialet påverkar undervisning i fonologisk 

medvetenhet. De aspekter som antagits ur fenomenografin är att det är uppfattningarna om 

fenomenet som utgör resultatet. Dessutom är det olika uppfattningar som lyfts och de 

jämförs samt presenteras mot varandra. Skillnaden i resultatet och analysdelen gentemot 

en renodlad fenomenografisk studie är att de kategorier som skapats snarare speglar delar 

av innehållet som lärarna uppfattar som möjligheter eller hinder än att det är hierarkiskt 

kvalitativt olika uppfattningar som utgör de olika kategorierna. Under varje kategori 

presenteras uppfattningar och variationer i dessa uppfattningar. En kritisk aspekt i studien 

kan vara att uppfattningarna inte kategoriseras som mer tydligt åtskilda från varandra. 

Dock vill jag hävda att resultatet svarar väl mot syftet i studien och genom att olika 

uppfattningar behandlas innehållsmässigt under gemensamma kategorier får studien en 

användbarhet. En annan orsak till att kategorierna inte presenteras som hierarkiskt 

kvalitativt olika är att det endast var fyra lärare som deltog i studien. Genom den 

kategorisering som använts har lärarnas olika uppfattningar kunnat ställas mot varandra i 

relation till innehållsliga teman på ett tydligare sätt. 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras olika aspekter av studiens resultat. Först följer ett resonemang kring den 

innehållsmässiga påverkan kartläggningen haft på undervisningen. Därefter diskuteras 

tidsåtgång och resursanvändning. Under rubriken inflytande över innehåll och upplägg av 

undervisningen förs resonemang kring hur införandet av kartläggningen påverkar lärarnas 

undervisning och vilka pedagogiska effekter det haft. Sedan behandlas variationen i 

lärarnas uppfattningar, begreppen kartläggning och bedömning samt fördelningen mellan 

huvudkategorierna. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning. 

6.2.1 Kartläggningens påverkan på undervisningen som helhet 

Kartläggningsmaterialet har främst påverkat undervisningen allmändidaktiskt snarare än 

specifikt gällande fonologisk medvetenhet. Eftersom syftet med studien var att undersöka 

just påverkan på undervisning i fonologisk medvetenhet är det relevant att nämna att den 

påverkan som kartläggningsmaterialet hade på undervisningen var större inom andra 

områden. Några delar av resultatet är därmed en spegling av påverkan som 

kartläggningsmaterialet haft på undervisningen som helhet. Undervisningen i fonologisk 

medvetenhet påverkades exempelvis tidsmässigt men det gällde även all annan 

undervisning vilket är viktigt att poängtera. Dock gäller hela resultatet undervisning i 
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fonologisk medvetenhet, allt annat som lärarna lyft har tagits bort eftersom det inte bidrar 

till att uppfylla studiens syfte. 

 

Innehållsmässigt har undervisningen i fonologisk medvetenhet inte förändrats speciellt 

mycket. Det var ingen av lärarna som upplevde att de gjort om sin undervisning som helhet 

eller behövt tänka om gällande allt innehåll. Dock ska sägas att lärarna som deltog var väl 

insatta och hade tagit del av såväl skolverkets material som etablerade 

undervisningsprogram så som Bornholmsmodellen och Fonomix. Lärarnas undervisning i 

fonologisk medvetenhet stämmer väl överens med Skolverkets kartläggningsmaterial. Om 

så inte hade varit fallet är det möjligt att lärarna hade uppfattat att kartläggningsmaterialet 

haft en större innehållsmässig påverkan på undervisningen. Man kan därmed anta att de 

lärare som deltog redan arbetar med fonologisk medvetenhet utifrån vedertagna metoder 

och material. 

6.2.2 Tidsåtgång och resursanvändning 

De största hindren lärarna uppfattade verkar vara tidsåtgång och resursanvändning vilket 

Skolverket inte behandlar i kartläggningsmaterialet. Det finns visst utrymme för 

anpassning av gruppstorlek och anpassningar efter behov i gruppen men inget resonemang 

kring avvägning gällande tidsåtgång (jfr Skolverket, 2018a). I och med att lärarna upplever 

tidsåtgången som ett hinder kan syftet med kartläggningen eventuellt bli svårt att uppnå 

fullt ut. Syftet med kartläggningen är att ge stöd åt lärarna för att identifiera elever i behov 

av extra anpassningar och utmaningar (Skolverket, 2018a). Kartläggningens tidsåtgång 

kan alltså göra att det tänkta stödet för lärarna inte får tänkt genomslag. Eleverna kanske 

inte heller får det stöd som är tänkt i och med att kartläggningen i sig tar mycket tid. Enligt 

det sociokulturella perspektivet på lärande är det avgörande att den som lär får adekvat 

stöd vilket kartläggningen ska bidra med (Säljö, 2014). Dock är det relevant att reflektera 

över hur tidsaspekten påverkar vad läraren kan ge för stöd och om syftet att ge stöd blir 

uppnått. Det tycks finnas en motsägelse mellan den tid som redskapen tar kontra vilket 

stöd de ger. 

 

Tidsåtgången är nära relaterad till resurser i form av pedagoger. Behovet av fler pedagoger 

som kan genomföra kartläggning och undervisningen är avgörande för att elever ska få 

relevant stöd i lärandet. Det tycks därför vara organisatoriska och strukturella aspekter så 

som personal och resurser som påverkar hur lärare arbetar och därmed hur väl 

undervisningen kan anpassas så att elever får adekvat stöd för att lära i den proximala 

utvecklingszonen. Tidsåtgång och tillräckligt med pedagoger är enligt min tolkning 

avgörande för att kartläggningens syfte ska bli uppnått och därmed leda till adekvat stöd 

för eleverna. Här finns ett behov av pedagogers inflytande på organisation och resurser till 

skolan för att undervisningen ska kunna bedrivas så att den gynnar alla elevers lärande. 

Aktiva lärare, skolledare och beslutsfattare behöver involveras i diskussioner som rör 

timplaner, innehåll och personaltäthet som gynnar elevernas lärande utifrån aktuell 

forskning och beprövad erfarenhet.  
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6.2.3 Inflytande över innehåll och upplägg av undervisningen 

Resultatet visar att kartläggningen kan påverka undervisningen till att bli mer systematisk 

och strukturerad, gällande bland annat dokumentation men även till viss del gällande 

genomförande. På så sätt påverkar kartläggningen i flera fall undervisningen till att 

genomföras mer systematiskt enligt framgångsfaktorer för undervisning i fonologisk 

medvetenhet (Coyne, Zipoli, & Ruby, 2006; Phillips, Clancy-Menchetti, & Lonigan, 

2008). Däremot pekar resultatet samtidigt på att kartläggningen för vissa lärare mest 

fungerar som en bekräftelse på att de redan genomför undervisningen i fonologisk 

medvetenhet framgångsrikt. I dessa fall kan diskuteras huruvida kartläggningens påverkan 

på undervisningen är tillräckligt stor för att kunna motiveras. Dock drar jag inga allmänna 

slutsatser kring detta eftersom lärarna som uttryckte uppfattningarna även menar att det 

gäller dem men inte nödvändigtvis alla förskoleklasser. Dessutom betonade nästan alla 

lärare att kartläggningen bidrog möjliggörande för undervisningen. Huruvida 

kartläggningen bidrar till en mer systematisk undervisning är dock intressant att lyfta 

eftersom den alltmer styrda undervisningen i förskoleklassen med stor sannolikhet 

kommer påverka hur undervisningen och pedagogiken ser ut. Elevernas intressen och 

nyfikenhet ska tas tillvara och vara utgångspunkt för undervisningen (Skolverket, 2018b). 

Samtidigt styrs undervisningen i förskoleklassen alltmer genom kartläggningen. Det 

behöver inte vara motsägelsefullt men det krävs medvetenhet från pedagoger om 

förskoleklassens syfte och hur det kan genomföras ut i praktiken för att uppfylla 

förskoleklassens syfte. 

 

Genom kartläggningens tidiga genomförande styrs undervisningen innehåll i 

förskoleklassen. Tidigt på hösten måste flertalet kartläggningar genomföras vilken flera av 

lärarna uppfattar påverkar deras undervisning. Lärarna diskuterar både möjligheter och 

hinder med en tidig och omfattande kartläggning. Diskussionen kretsar kring frågan vad 

som är viktigt att behandla i förskoleklassen och när. Lärarna beskriver hur de i början av 

höstterminen vill arbeta med de delar av förskoleklassens syftestext som berör tillhörighet, 

trygghet och identitet i gruppen eftersom de ser det behovet i en ny elevgrupp (jfr 

Skolverket, 2018b). En del av den tid de tidigare lagt på detta behöva läggas på 

kartläggningen. Här kan jag utifrån resultatet se ett behov av att diskutera pedagogiken och 

vad som är viktigast att fokusera på under förskoleklassåret och när. Lärarna som har god 

erfarenhet av att arbeta i förskoleklassen uttrycker att de vill vara med och påverka 

upplägget av kartläggningen. Det finns alltså ett behov av att skapa forum för att diskutera 

dessa frågor. Ett par av lärarna upplever en frustration över att de inte fått påverka hur 

mycket som ska behandlas och när. En slutsats som kan dras av studien är att lärarna vill 

ha en öppen diskussion gällande kartläggningen. Redan under intervjuerna kommer lärarna 

med förslag på hur anpassningar kan göras och Lärare C föreslog bland annat att 

kartläggningens olika delar skulle kunna portioneras ut mer fritt över året. Det är endast ett 

exempel på hur kartläggningen skulle kunna anpassas för att fungera i de olika lärarnas 

undervisning. 

 

En annan aspekt av det tidsmässiga genomförandet är hur de fonemiska förmågorna främst 

behandlas i undervisningen under vårterminen i förskoleklassen. Dock ska de fonemiska 
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förmågorna testas i kartläggningen redan under hösten i samband med resten av 

kartläggningen. De fonemiska förmågorna brukar lärarna inte träna tidigt bland annat 

eftersom det är en mer komplex aktivitet. Dock står det i handledningen för 

kartläggningsmaterialet att de fonem som testas är sådana som är enklare att känna igen. 

De är så kallade hålljud som det går att hålla ut (Skolverket, 2018a). Det är dock intressant 

att reflektera över hur mycket kartläggningen kan påverka undervisningen gällande 

elevernas lärande i den proximala utvecklingszonen när det är lång tid mellan kartläggning 

och undervisning. Det troliga är att eleverna utvecklas mycket under året, kanske skulle 

kartläggningen då få större genomslagskraft i en mer direkt anslutning till undervisningen 

gällande testad förmåga. 

6.2.4 Variationen av uppfattningar om påverkan på undervisningen 

Gällande möjligheter såväl som hinder kan en slutsats dras, nämligen att lärarna var ganska 

eniga om vad det var som påverkade undervisningen. Det framkommer ur resultatet att de 

behandlar samma teman och att de lyfter liknande situationer. Lärarna lyfter främst hjälp 

till struktur som en möjlighet för undervisningen utöver att det ger ett gott stöd vid extra 

anpassningar och insatser. I resultatet finns dock en viktig skillnad i uppfattningar mellan 

de som arbetat i förskoleklassen innan och de som inte har det. Kartläggningen verkar 

nämligen vara ett stöd i vad och hur undervisningen kan läggas upp för de som inte tidigare 

arbetat i förskoleklass. De som under en längre tid har arbetat i förskoleklass uppfattade 

snarare kartläggningen som en bekräftelse på att undervisningen behandlade rätt saker. På 

så sätt fungerar kartläggningen antingen bekräftande eller vägvisande för vad 

undervisningen ska innehålla. Det skulle kunna peka på att kartläggningen följer 

vedertagna undervisningsprogram för fonologisk medvetenhet och att de intervjuade 

lärarna var insatta i vilket innehåll som bör behandlas i undervisningen. 

6.2.5 Kartläggning och bedömning, relaterade begrepp 

Hitta språket är en kartläggning men enligt lärarna ingen bedömning, vilket leder till en 

diskussion gällande vad som är bedömning och inte. Lärare A beskriver hur 

kartläggningsmaterialet har blivit som en individuell formativ bedömning som de kommer 

använda sig av. Eftersom kartläggningen är menad att dokumenteras på individnivå är det 

en formativ bedömning även om några lärare påpekar att det inte är en bedömning.  

 

Anledningen till att lärarna inte benämner kartläggningen som bedömning kan vara att 

kartläggningsmaterialet inte beskrivs med begreppet bedömning. Syftet med 

kartläggningen är inte heller att vara en summativ bedömning. Däremot kan det tolkas vara 

formativ bedömning eftersom det som visar sig vid kartläggningen dels ska användas för 

att ge individuellt stöd till elever, dels vara ett stöd vid anpassningen av undervisningen. 

Skillnaden mellan formativ och summativ bedömning är vad bedömningen syftar till, om 

bedömningen är summerande är den summativ men om den syftar till anpassning för 

fortsatt lärande är den formativ (Klapp, 2015). När lärarna talar om bedömning i det här 

fallet syftar de troligtvis på summativ bedömning.  
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I Skolverkets kartläggning för nyanlända elever beskrivs en kartläggning som en 

bedömning där elevens inledande kunskaper bedöms för fortsatt undervisning (Skolverket, 

2016). De använder begreppen bedömning och kartläggning synonymt vilket kan ge en 

antydan om att Skolverket inte alltid ser dessa som skilda begrepp.  

 

Undervisningen i förskoleklassen utgår från läroplanen och eftersom det inte finns 

kunskapskrav för förskoleklassen ska elevernas kunskaper inte bedömas summativt. 

Istället syftar undervisningen till att de ska få utveckla förmågor och att de först i första 

klass blir bedömda efter kunskapskrav. De lärare som arbetar i förskoleklass och är 

förtrogna med förskoleklassens mål och syfte tolkar därmed inte kartläggningen som en 

bedömning. Frågan kvarstår ändå om det kan finnas behov av att i lärarkåren definiera vad 

som är bedömning och huruvida kartläggningen kan tolkas vara en bedömning eller inte. 

Det kan vara viktigt att definiera detta eftersom tolkning av vad som är bedömning kan 

påverka hur exempelvis kartläggningen genomförs och används. Bedömning är inte ett 

statiskt begrepp och är beroende av de erfarenheter och antaganden kring kunskap, 

skolkultur med mera som lärarna har (Korp, 2011). Möjligtvis beror avståndstagandet till 

bedömning i förskoleklass på en pedagogisk grundsyn där bedömning inte anses vara 

nödvändigt eller bra för yngre barns lärande. Kanske finns behovet av att påpeka att 

kartläggningen inte är bedömning eftersom bedömning har en tendens att få en negativ 

stämpel. Därmed inte sagt att det är rätt eller fel att se kartläggningen som bedömning, men 

begreppen kan behöva diskuteras för att lärare ska ha en gemensam terminologi. 

6.2.6 Fördelning mellan huvudkategorier 

Vid sammanställningen av studiens data är det tydligt att det ligger en större tyngd vid 

kartläggningens möjligheter för undervisning än vid hinder. De hinder som nämndes var 

dock avgörande eftersom de behandlade strukturella områden med stor påverkan på 

undervisningen. Vid analys av data blev det tydligt att lärarna i varierande grad kunde se 

hinder med det nya kartläggningsmaterialet men att de ändå främst såg 

kartläggningsmaterialet som en tillgång men jag vill betona ytterligare att studien inte avser 

beskriva kartläggningsmaterialet som positivt eller negativt. Resultatet visar att lärarna 

hade en lösningsfokuserad attityd till vad de såg som hinder. Därmed är en stor del av 

resultatet ett svar på studiens frågeställning gällande vilka möjligheter kartläggningen har 

för undervisningen i fonologisk medvetenhet. Om kartläggningen inte skulle bli 

obligatorisk nästa år är det möjligt att lärarna skulle fokuserat mer på hindren eftersom de 

då skulle kunna välja att inte genomföra den. När den nästa år är obligatorisk antog lärarna 

en mer lösningsorienterad attityd för att kunna använda den på bästa sätt. 

6.2.7 Förslag till vidare forskning 

Aktuell studie kan utgöra en grund för fortsatt undersökning och utvärdering av 

kartläggningsmaterialet Hitta språkets påverkan på undervisningen efter dess obligatoriska 

införande. Det kommer uppstå ett större behov av att undersöka vilken påverkan 

kartläggningsmaterialet har på undervisningen när det börjar användas i högre grad, dels 

för utveckling av kartläggningen, dels för att användningen av kartläggningen ska vara så 

effektiv som möjligt. Resultatet visar att påverkan på undervisningen i fonologisk 



 

30 

 

 

medvetenhet främst gäller aspekter som tidsåtgång, tillgång till pedagoger samt resurser. 

Det finns därmed ett intresse av att undersöka vilka effekter ekonomiska och politiska 

beslut om skolans upplägg har på undervisningen och elevernas lärande. Forskning visar 

att den avgörande faktorn för elevernas lärande är vad läraren vet, kan och gör (Hattie, 

2009). Därmed inte sagt att inte andra faktorer är viktiga. Resultatet i aktuell studie väcker 

frågor som berör huruvida lärare begränsas genom de strukturella förutsättningar som finns 

och hur mycket det påverkar undervisningen. 

 

Förutom de ovan nämnda forskningsbehoven kan ett annat forskningsområde vara lärares 

uppfattningar av vad som är bedömning och vad som inte är bedömning. Summativ och 

formativ bedömning är komplexa begrepp som tolkas olika. Dessutom möts förskolans och 

grundskolans pedagogik i förskoleklassen och det uppstår ett behov av att diskutera hur 

övergången ska se ut för pedagoger och elever. Därmed är det av pedagogiskt intresse för 

det kollegiala lärandet att undersöka lärares uppfattningar om vad som är bedömning och 

hur den genomförs i undervisningen. 
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Bilaga 1, Samtyckesblankett 

 
Hej! 
Just nu genomför jag mitt examensarbete vid grundskollärarutbildningen F-3 på 
Jönköping University. Studien jag genomför syftar till att undersöka lärares uppfattningar 
av hur kartläggningsmaterialet hitta språket påverkar undervisningen i förskoleklass. 
Främst fokuserar studien på relationen mellan kartläggning och undervisningen i 
fonologisk medvetenhet.  
Jag skulle vara tacksam om du kan tänka dig att delta i en intervju som rör arbetet med 
kartläggningsmaterialet. Intervjun kommer spelas in och transkriberas, dock kommer allt 
material avidentifieras. Det vill säga att ingen kan koppla materialet till varken dig eller 
din skola. Materialet kommer endast användas för aktuell studie och du kan självklart ta 
del av studien när den är klar. 
Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst utan 
att ange någon anledning.  
Om du har frågor om studien, hör gärna av dig till mig. 
Hälsningar 
Ester 

Kontaktuppgifter 

Ester Andrae, anes15rm@student.ju.se 

 

 

Genom att skriva under nedan intygar du att du tagit del av informationen. 

Vill du delta i studien genom en intervju? 

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn: Namnförtydligande: 

________________________                         ______________________________________ 

E-mailadress: 

_______________________________________________________ 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor:  

 

När började ni använda kartläggningsmaterialet och hur har ni gått tillväga?  

Hur förberedde ni arbetet? 

Har ni tidigare genomfört liknande kartläggningar av elevernas kunskaper?  

I så fall vilka? 

 

Hur har ni tidigare arbetat med språklig medvetenhet/fonologisk medvetenhet? 

 

Tema 1: På vilka olika sätt uppfattar lärare i förskoleklass att 

kartläggningsmaterialet hitta språket har påverkat undervisningen i fonologisk 

medvetenhet? 

 

På vilka sätt har kartläggningsmaterialet påverkat dina kunskaper om elevers språkliga 

förmåga? Mer specifikt deras fonologiska medvetenhet? 

 

På vilka sätt har resultatet från kartläggningen påverkat undervisningen i fonologisk 

medvetenhet? 

 

Vilka konsekvenser har kartläggningsmaterialet som helhet fått för din undervisning? 

Tidsmässigt, nivåmässigt (indelning etc.) eller innehållsmässigt? På vilket sätt, kan du 

utveckla? 

 

Skulle du säga att kartläggningsmaterialet bidragit med möjligheter eller hinder till din 

undervisning? Kan du utveckla på vilket sätt? 

 

Ni har jobbat med detta under året och därför är det fortfarande i en startfas, ser du att 

kartläggningsmaterialet kommer påverka din undervisning mer nästa år?  

På vilket sätt? 

 

 

Tema 2: Vilka hinder och möjligheter uttrycker lärarna att kartläggningsmaterialet 

kan ge dem i undervisningen? 

 

Om vi blickar framåt, upplever du att kartläggningsmaterialet ger dig möjligheter för 

genomförandet av undervisningen?  

Gällande bedömning, anpassningar, undervisningsformer, grupper etc? 

 

Hur ser du att materialet bäst kan användas på skolan? 

 

Fundera över vilka hinder du ser med kartläggningsmaterialet, finns det något i materialet 

som begränsar dig i din undervisning? 

 

 

 

 

 

 


