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Sammanfattning
Syftet med uppföljningen är att inför Skolverkets planerade revidering av de
obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass och bedömningsstöden i
årskurs 1 få bättre kunskap om hur förskollärare, lärare och rektorer upplever och
använder materialen. När vi refererar till både kartläggningsmaterialen och
bedömningsstöden benämner vi dem ”de obligatoriska materialen”.
I den här uppföljningen har de obligatoriska materialen i förskoleklass respektive
årskurs 1 följts upp med olika metoder. Det gör att resultaten för de två obligatoriska materialen inte är direkt jämförbara. Resultaten för kartläggningsmaterialen i
förskoleklass ger en representativ bild av förskollärares och lärares synpunkter på
materialen utifrån en nationell enkätundersökning och kompletterande intervjuer.
Uppföljningen av de obligatoriska bedömningsstöden bygger på intervjuer med
lärare i årskurs 1. Rektorer har också intervjuats om de obligatoriska materialen
och deras betydelse för skolan.
Uppföljningen visar att förskollärarna och lärarna i förskoleklass och lärarna i
årskurs 1 ser liknande fördelar och nackdelar med de obligatoriska materialen
trots att materialen i förskoleklass och årskurs 1 skiljer sig åt på några principiella
sätt. Vi kan konstatera att fördelarna med obligatoriska material i förskoleklass
och årskurs 1 upplevs vara fler än de nackdelar som också identifieras i uppföljningen. De utmaningar som identifieras riskerar dock att påverka likvärdigheten i
genomförandet. Det handlar till exempel om att genomförandet av de obligatoriska materialen upplevs ta mycket tid från den ordinarie undervisningen och att
det varierar i vilken utsträckning personal med specialpedagogisk kompetens ger
stöd i analysen. Flera av de intervjuade förskollärarna framhäver att de har mindre
planeringstid än grundskollärare på grund av olika anställningsavtal. Begränsad
planeringstid är något som de menar påverkar genomförandet och analysen av
kartläggningsmaterialen negativt. Detta samt lokala beslut kring tidsramar för
genomförandet som upplevs som snäva medför olika förutsättningar att planera,
genomföra och analysera resultatet från kartläggningsmaterialen.
Uppföljningen visar att kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden uppskattas av förskollärare, lärare och rektorer och de används med de allra flesta
elever. Vi ser också att majoriteten av förskollärare och lärare tycker att kartläggningsmaterialen i förskoleklass hjälper till att kartlägga enskilda elevers
språkliga medvetenhet respektive matematiska tänkande. Bedömningsstöden i
årskurs 1 upplevs även de vara ett stöd i bedömningen av elevers kunskaper.
Dock har vissa elevgrupper, som elever med annat modersmål än svenska, ibland
svårt att visa på sina kunskaper genom de obligatoriska materialen.
Vidare anser drygt hälften av förskollärarna och lärarna att kartläggningsmaterialen identifierar fler elever i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller
extra utmaningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, än vad
som vore fallet utan materialen. Uppföljningen indikerar också att bedömnings-
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stöden i årskurs 1 bidrar till att identifiera elever i behov av extra anpassningar,
särskilt stöd respektive elever som behöver extra utmaningar för att nå så långt
som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Utifrån uppföljningen ser vi att det oftast är den undervisande förskolläraren eller
läraren som genomför de obligatoriska materialen med eleverna. Detta till skillnad från 2018 då det inte var ovanligt att personal med specialpedagogisk kompetens stod för genomförandet, vilket Skolverkets tidigare uppföljning av de
obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 visade.
Drygt hälften av förskollärarna och lärarna menar att kartläggningsmaterialen
påverkar vad de tar upp i undervisningen. En majoritet anser också att materialen
bidrar till att göra förskoleklassens del i läroplanen mer konkret. Uppföljningen
visar även att lärare som genomfört bedömningsstöden i årskurs 1 ofta är positiva
till bedömningsstöden och menar att de är ett bra underlag för att planera den
fortsatta undervisningen utifrån. Förskollärare och lärare för också fram att de
anser att de obligatoriska materialen är utformade i linje med läroplanen och att
det därför inte alltid är tydligt om det är dem eller läroplanen som styr undervisningens inriktning.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass och de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1
upplevs främja en mer likvärdig kartläggning och bedömning av elevers kunskaper. Något som i sin tur kan leda till att fler elever får extra anpassningar,
särskilt stöd och extra utmaningar för att nå så långt som möjligt än vad som hade
varit fallet utan materialen.
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Inledning
I den här rapporten presenteras resultaten från den uppföljning som Skolverket
gjort av obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass och obligatoriska
bedömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan.1
Skolverket ansvarar för de obligatoriska materialen och för att vid behov revidera
dem.2 Det är därför viktigt att myndigheten har kunskap om förskollärares, lärares
och rektorers synpunkter på materialen och genomförandet.3 Syftet med
uppföljningen är att inför Skolverkets planerade revidering av de obligatoriska
materialen få bättre kunskap om hur lärare och rektorer upplever och använder
materialen. Uppföljningen strävar efter att besvara följande övergripande
frågeställningar:
•

Hur används kartläggningsmaterialen/bedömningsstöden på skolor?

•

Hur påverkar kartläggningsmaterialen/bedömningsstöden undervisningen?

•

Finns det något som lärarna ser skäl att ändra, eller saknar, i kartläggningsmaterialen/bedömningsstöden?

I undersökningen ställdes även frågor om de obligatoriska materialens relation till
styrdokumenten.
De obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass är inte tidigare undersökta av Skolverket. Rapporten har därför sin tyngdpunkt på kartläggningsmaterialen i förskoleklass. Den belyser i mindre omfattning användning av och
synpunkter på bedömningsstöden i årskurs 1.
Uppföljningen är huvudsakligen beskrivande. Vissa resonemang kan dock bidra
till att förklara varför arbetet med de obligatoriska materialen fungerar på ett visst
sätt.

Uppföljningens upplägg
Här redogörs kort för studiens metodval och undersökningens genomförande. En
fullständig beskrivning av metod och metodöverväganden finns i bilaga 1.

1

För läsbarhetens skull används hädanefter benämningen obligatoriska material som samlingsbegrepp för obligatoriska
kartläggningsmaterial i förskoleklass och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1.
2 8 kap. 3 §, 9 kap. 22c § och 12 kap. 12 c § skolförordningen (2011:185), Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2019:16)
om obligatoriska nationella kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet och i matematiskt tänkande i förskoleklass,
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:66) om obligatoriska nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som
andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan.
3 Både förskollärare och lärare kan vara behöriga att undervisa i förskoleklass. För läsbarhetens skull använder vi
hädanefter generellt begreppet lärare i förskoleklass. Se 2 kap. 2 § förordning (2011:326) om behörighet och
legitimation för lärare och förskollärare.
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Enkätundersökningen
Eftersom obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass inte är undersökta
tidigare strävar uppföljningen efter att ge en nationell bild av användningen av
och synpunkter på kartläggningsmaterialen genom en enkätundersökning. Enkätundersökningen riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass samt annan
personal som deltagit i genomförandet av kartläggningsmaterialen, till exempel i
egenskap av specialpedagog eller speciallärare. Urvalsramen bestod av drygt
3 000 skolenheter med förskoleklass och urvalet bestod av 597 skolenheter. Detta
genererade ett urval av 1 561 lärare av vilka 937 besvarade enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 60 procent. Enkätens svarsfrekvens är förhållandevis
hög i jämförelse med andra enkätundersökningar genomförda av Skolverket som
riktar sig till lärare. Bortfallsanalysen kan inte visa på några stora skevheter, till
exempel utifrån typ av huvudman, i förhållande till populationen. En genomgång
av fritextsvar visar att frågorna i regel tolkats på det sätt som vi avsett. Detta gör
att resultaten i stort är robusta och de bör därför kunna generaliseras.

Redovisning av enkätresultaten
Enkätresultaten redovisas i form av deskriptiv statistik och i vissa fall sammanfattningar av resultaten av logistiska regressionsanalyser.
Logistisk regressionsanalys används för att ta reda på om det finns samband
mellan hur kartläggningsmaterialen upplevs och används och vissa oberoende
variabler: personalkategori, typ av huvudman och lärartäthet. Resultaten av de
logistiska regressionerna beskriver hur dessa tre variabler oberoende av varandra
påverkar hur kartläggningsmaterialen upplevs och används. Ett visat samband
mellan till exempel personalkategori och upplevelsen av kartläggningsmaterialen
kan inte bero på typ av huvudman, och så vidare.
De oberoende variablerna är valda därför att de antas kunna påverka hur kartläggningsmaterialen upplevs och används. Olika utbildningar leder fram till olika
personalkategorier i förskoleklassen som ska komplettera varandra och bidra med
olika kompetenser och perspektiv. Olika utbildningsbakgrunder kan emellertid
också göra att man uppfattar och använder kartläggningsmaterialen utifrån olika
perspektiv. Olika typer av huvudmän (kommunala och enskilda) kan ha olika
förutsättningar i form av elevunderlag och resurser. Detta kan också påverka
vilken funktion kartläggningsmaterialen har hos den typen av huvudman. Slutligen indikerade intervjuerna som redovisas i denna rapport att personaltätheten
upplevs påverka genomförandet av kartläggningsmaterialen. Till exempel upplevs
brist på annan personal som kan ta hand om resten av klassen som ett hinder vid
genomförandet av kartläggningsmaterialen. Därför har vi också inkluderat
personaltäthet som oberoende variabel i de logistiska regressionsanalyserna.4

4

Resultaten av logistiska regressioner uttrycks ofta i oddskvoter. Oddskvoten tolkas som oddset att en händelse ska
inträffa. Ett fiktivt exempel är att förskollärare är mer benägna att uppleva att deras elever har spring i benen jämfört
med högstadielärare. En oddskvot som understiger 1 innebär en ”underrisk” och en oddskvot över 1 innebär en
”överrisk”. I det fiktiva exemplet kan en oddskvot på 1,80 tolkas som att det är 80 procent mer sannolikt att
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De logistiska regressionsanalyserna ska ses som ett komplement till och en
fördjupning av den deskriptiva statistiken. Resultaten kan användas som
utgångspunkter för uppföljande studier och diskussioner. Tabeller med de
fullständiga resultaten av regressionsanalyserna finns i bilaga 3.

Intervjuundersökningen
För att ge en kompletterande bild av kartläggningsmaterialen i förskoleklass
gjordes en intervjuundersökning som riktade sig till lärare i förskoleklass. En
intervjuundersökning med lärare i årskurs 1 gjordes även om obligatoriska
bedömningsstöd i årskurs 1. Rektorer intervjuades också i uppföljningen för att få
deras syn på de obligatoriska materialen från ett övergripande skolperspektiv.
Totalt intervjuades 37 respondenter från ovannämnda yrkeskategorier i 23 semistrukturerade intervjuer på 7 skolenheter runt om i Sverige. Intervjuerna gjordes
på distans via Teams på grund av covid-19-pandemin. Intervjuundersökningen
ger inte en representativ bild av lärares och rektorers synpunkter på obligatoriska
materialen utan reflekterar enbart de synpunkter som framkommer hos de som
intervjuas. De är inte nödvändigtvis typiska för någon annan eller en större grupp
av personer.

Avgränsningar
Uppföljningen belyser de obligatoriska materialen som en del av garantin för
tidiga stödinsatser5 men den är inte en undersökning av själva garantin.
Avgränsningar gjordes i urvalsramen för enkät- och intervjuundersökningen
utifrån Skolinspektionens uppdrag att utvärdera garantin för tidiga stödinsatser.6
Detta för att undvika överlappning mellan uppdragen samt att minska uppgiftslämnarbördan för skolorna.
Specialskolan och grundsärskolan är avgränsade från uppföljningen eftersom
bedömningsstöden i årskurs 1 i grundsärskolan nyligen följts upp av Skolverket.7
Obligatoriska material i specialskolan kommer Skolverket att följa upp på annat
sätt.

Covid-19-pandemins påverkan på uppföljningen
Uppföljningen gjordes under covid-19-pandemin och ett ansträngt läge på flera
skolor. Situationen påverkade våra vägval exempelvis om skolbesök och svarstid
för enkäten. Enligt vår bedömning har inte resultaten påverkats i någon större
utsträckning.

förskollärare tycker att deras elever har spring i benen jämfört med högstadielärare. En oddskvot kan aldrig vara negativ
men kan i princip vara hur stor som helst.
5 Garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet: 3 kap. 4-4b §§ skollagen (2010:800).
6 Regeringsbeslut 2018-09-06, U2018/03700/S (delvis) och U2018/03704/S, Utbildningsdepartementet.
7 Skolverket (2019). Obligatoriska bedömningsstöd i grundsärskolan – en uppföljning (Dnr: 2019:00283).
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De obligatoriska materialen
De obligatoriska materialen, det vill säga obligatoriska kartläggningsmaterial i
förskoleklass och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1, är en del av garantin
för tidiga stödinsatser som började gälla 2019. Garantin för tidiga stödinsatser
avser att stärka skolors arbete med att utveckla elevers kunskaper inom svenska,
svenska som andraspråk och matematik. Genom de nationella materialen, kartläggningsmaterialen i förskoleklass, bedömningsstöden i årskurs 1 och nationella
prov i åk 3 (åk 4 i specialskolan), ska en likvärdig bedömning främjas i alla
landets skolor där lärare systematiskt ska kunna följa var eleverna befinner sig i
sin kunskapsutveckling.
Garantins syfte är att elever i behov av stöd tidigt ska få stöd utifrån sina behov.
På sikt kan det skapa förutsättningar för fler elever att nå kunskapsmålen och bli
behöriga till gymnasieskolans nationella program.8

Obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass
I förskoleklass finns obligatoriska kartläggningsmaterial som stöd i kartläggningen av elevers språkliga medvetenhet och matematiska tänkande.9
Kartläggningen kan fungera som underlag för planering och genomförande av
undervisning. På så sätt kan undervisningen bättre utformas efter elevers behov.
Därtill ska materialet ge stöd i att identifiera elever som är i behov av extra
anpassningar eller särskilt stöd. Materialen kan också vara ett stöd för läraren att
identifiera elever som behöver extra utmaningar för att nå så långt som möjligt i
sin kunskapsutveckling.
Materialet för kartläggning av språklig medvetenhet heter Hitta språket.
Materialet för kartläggning av matematiskt tänkande heter Hitta matematiken.
Materialen är obligatoriska att använda från den 1 juli 2019 men fanns innan dess
från 2018 tillgängliga och frivilliga att använda. Inför att materialen blev
obligatoriska 2019 gjordes några mindre ändringar i materialen.
Kartläggningsmaterialen är kopplade till läroplanen för grundskola, förskoleklass
och fritidshem (Lgr 11), läroplanen i sameskolan (Lsam 11) och läroplanen i
specialskolan (Lspec 11).10 De utgår ifrån det centrala innehållet i läroplanens del
3 och de långsiktiga mål som undervisningen i förskoleklass ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla. Kartläggningsmaterialen tar även sikte på kunskapskraven i årskurs 1 och 3, respektive årskurs 1 och 4 i specialskolan, i ämnena
svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Regeringens proposition 2017/18:195, Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser, s. 80.
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2019:16) om obligatoriska nationella kartläggningsmaterial
i språklig medvetenhet och i matematiskt tänkande i förskoleklass.
10 Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37), Läroplan för sameskolan
samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall (SKOLFS 2010:25), Läroplan för specialskolan samt för
förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall (SKOLFS 2010:250).
8
9
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Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
I årskurs 1 finns nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1–
3 och nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3. Det nationella
bedömningsstödet har delar som är utformade för att användas på frivillig basis i
årskurs 2 och 3. Det är obligatoriskt att använda de nationella bedömningsstöd
som är utgivna 2019 i årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan.11
Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och taluppfattning har varit obligatoriska att använda i årskurs 1 sedan juli 2016 i grundskolan och sameskolan, sedan
september 2016 i specialskolan och sedan januari 2017 i grundsärskolan. Det är
skolans huvudman som ansvarar för att materialet används för att tidigt följa upp
elevernas kunskaper.
Syftet med bedömningsstöden är att underlätta uppföljningen av elevers
kunskaper i årskurs 1–3. Med hjälp av bedömningsstöden ska lärarna kunna
identifiera elever som riskerar att få eller redan har läs- och skrivsvårigheter eller
svårigheter med taluppfattning inom matematiken och på sikt riskerar att inte nå
kunskapskraven. Materialen syftar även till att identifiera elever som kommit
längre i sin kunskapsutveckling och behöver extra utmaningar för att nå så långt
som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1–3 utgår från
kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk med kunskapskrav i årskurs 1
och 3. Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3 utgår från
kursplanen i matematik med kunskapskrav i årskurs 3.

Tidigare studier av de obligatoriska
materialen
Uppföljningar av de obligatoriska materialen har gjorts vid några tidigare tillfällen. Skolverket har följt upp de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 i
grundskolan (2018) och i grundsärskolan (2019).12 Skolverket har inte tidigare
följt upp kartläggningsmaterialen i förskoleklass. Skolinspektionen har gjort en
tematisk kvalitetsgranskning av arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i
förskoleklass som innefattar kartläggningsmaterialen.13 Följande avsnitt redogör
kort för de tidigare uppföljningarna.

11

Föreskrifter om ändring (SKOLFS 2019:17) i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:66) om obligatoriska nationella
bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan.
12 Skolverket (2018). Uppföljning av obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 (Dnr: 2017:01283), Skolverket (2019)
Obligatoriska bedömningsstöd i grundsärskolan – en uppföljning (Dnr: 2019:00283).
13 Skolinspektionen (2020). Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen (Dnr: 400–2019:6183).
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Obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass
Syftet med Skolinspektionens granskning av arbetet med garantin för tidiga
stödinsatser i förskoleklass var att bedöma kvaliteten i arbetet med
kartläggningsmaterialen i både genomförandet av aktiviteterna och i att uppmärksamma och bedöma elevernas behov av stöd, samt att granska med vilken
kvalitet undervisningen utvecklas och anpassas utifrån kartläggningen.
Skolinspektionens sammanvägda bedömning var att garantin för tidiga stödinsatser ännu inte är uppfylld i förskoleklass på många skolor. I granskningen
framkom att majoriteten av de granskade skolorna hade ett väl fungerande arbete
med att genomföra kartläggningsmaterialets aktiviteter. Däremot hade en övervägande del av skolorna inte ett välfungerande arbete när det handlar om att
uppmärksamma och bedöma elevernas behov av stöd samt att utveckla och
anpassa undervisningen utifrån resultatet av kartläggningen.
Skolinspektionen konstaterade att kartläggningsmaterialen nått ut till de granskade verksamheterna och i många fall genomförts väl. Granskningen visade dock
att användningen av kartläggningsmaterialet behövde utvecklas. Det fanns behov
av att fortsätta arbetet med att implementera kartläggningsmaterialet vad gäller att
analysera resultatet av kartläggningen och att sätta in adekvat stöd kopplat till att
utveckla elevernas förmågor inom svenska, svenska som andraspråk och
matematik. Om inte dessa delar av kartläggningsmaterialet genomförs enligt
intentionerna med garantin, finns risk för att garantin inte ger avsedda effekter
anser Skolinspektionen.

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
Skolverket följde upp de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 under 2018 i
samband med en planerad revidering av materialen.14 Skolverkets samlade
bedömning var att de obligatoriska bedömningsstöden överlag fyller sina syften
och fungerar väl för att tydliggöra elevers kunskapsläge. Uppföljningen visade
bland annat att de obligatoriska bedömningsstöden tycks öka likvärdigheten i
bedömningarna och ge ett tydligt underlag att bygga vidare på.
Uppföljningen visade också att de lärare som besvarade enkäten uttrycker behov
av mer resurser för arbetet med bedömningsstöden. Vidare lyfts att det tar tid att
genomföra bedömningsstöden inte minst för att vissa delar görs enskilt med
elever. Skolverket rekommenderades att överväga om det är möjligt att på sikt
minska den tid som krävs för att genomföra de obligatoriska bedömningsstöden.
Det uppmärksammades också att genomförandet av bedömningsstöden innebär
administrativt merarbete men att majoriteten av lärarna anser att de fördelar
stöden ger överväger nackdelen med ökad administration.15

14

Skolverket (2018). Uppföljning av obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 (Dnr: 2017:01283).
I denna uppföljning väljer vi att använda begreppet dokumentation i stället för administration. Vi anser att
dokumentation är ett relevantare begrepp än administration i sammanhanget av de obligatoriska materialen.
15
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Uppföljningen visade även att specialpedagoger och speciallärare har en stor roll i
genomförandet av bedömningsstöden. De stödjer inte enbart lärarna i analysen av
bedömningsstöden eller i utformningen av eventuella stödåtgärder för eleverna
utan är också delaktiga i att genomföra bedömningarna.
Knappt hälften av lärarna svarade att stöden i stor eller mycket stor utsträckning
fångar upp fler elever i behov av extra anpassningar, särskilt stöd respektive extra
utmaningar än vad som hade varit fallet utan bedömningsstöden. Lärarna ger en
bild av att bedömningsstöden bekräftar det man redan anat eller sett. Vissa lärare
anser därför inte att de behöver bedömningsstöden. Andra menar i stället att det är
positivt att få bekräftelse, det ger självförtroende och ett tydligt underlag för att få
resurser till elever som behöver mer stöd.

Obligatoriska bedömningsstöd i grundsärskolan
År 2019 gjorde Skolverket en uppföljning av obligatoriska bedömningsstöd i
grundsärskolan.16 Uppföljningen visade bland annat att närmare en tredjedel av
lärarna ännu inte hade använt bedömningsstöden. Skälen som anges är bland
annat att man inte känner till att det är obligatoriskt att genomföra stöden eller att
nivån är för hög för vissa elever.
Uppföljningen visade också att en knapp majoritet av lärarna tyckte att resultaten
av de obligatoriska bedömningsstöden påverkar den egna undervisningen. Både
lärare, rektorer och huvudmän betonar vidare bedömningsstödens betydelse för en
mer likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Lärarna i grundsärskolan var
kritiska till att stödet är obligatoriskt just i årskurs 1 som är den första årskursen
eleven finns i grundsärskolan. Detta för att kommunikationen mellan lärare och
elev sällan har hunnit bli så utvecklad att eleven har möjlighet att visa all sin
kunskap.
Vidare tyckte en majoritet av lärarna att bedömningsstöden i låg utsträckning eller
inte alls bidrar till att identifiera elever i behov av extra anpassningar och särskilt
stöd. Vad gäller utmaningar för att nå så långt som möjligt är svaren mer jämnt
fördelade. Samtidigt visade uppföljningen att lärare inte verkar tycka att detta
förhållande är särskilt problematiskt, man ser andra värden med att bedömningsstöd i grundsärskolan har införts. Inte minst är det en viktig signal att också
grundsärskolans elever ska genomföra bedömningsstöd. Det sätter ett fokus på
såväl kursplanernas innehåll som på bedömarkompetens menade lärare och
rektorer. De obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 i grundsärskolan ingår
inte i garantin för tidiga stödinsatser. Därför har materialen inte reviderats
samtidigt som de övriga bedömningsstöden i årskurs 1 inför garantins införande
2019.

16
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Skolverket (2019). Obligatoriska bedömningsstöd i grundsärskolan – en uppföljning (Dnr: 2019:00283).
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Läsanvisningar
Resultatredovisningen som följer nedan är uppdelad efter de olika obligatoriska
materialen, samt efter olika teman. I Obligatoriska kartläggningsmaterial i
förskoleklass behandlas frågor om kartläggningsmaterialens användning,
genomförandet av kartläggningsmaterialen och kartläggningsmaterialens
påverkan på undervisningen. I Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
behandlas frågor om bedömningsstödens användning, genomförandet av
bedömningsstöden och bedömningsstödens påverkan på undervisning. Utifrån
olika delområden redogör vi för resultaten från enkäten, enkätens fritextsvar och
intervjuerna. Revidering av materialen: kontinuitet och förändring handlar om
vad lärarna ser skäl att ändra, eller saknar, i materialen. Rapporten avslutas med
en sammanfattande Diskussion.

Obligatoriska kartläggningsmaterial i
förskoleklass
Följande avsnitt redogör för resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna
om kartläggningsmaterialen i förskoleklass.

Kartläggningsmaterialens användning
Sammanfattning
• Kartläggningsmaterialen i förskoleklass är obligatoriska att använda från den
1 juli 2019, men fanns innan dess tillgängliga och frivilliga att använda från
2018.
• De allra flesta lärare svarar att de använt kartläggningsmaterialen under
höstterminen 2020. Bland de som inte använt materialen svarar en majoritet att
andra lärare i förskoleklass genomförde kartläggningarna i stället.
• Kartläggningsmaterialen har genomförts med de allra flesta eleverna. Bland
orsakerna till att materialen inte genomförts med alla elever finns sjukfrånvaro
hos personal och elever, tidsbrist samt att elever är nya i svenska språket eller
har funktionsnedsättningar.
• En majoritet svarar att kartläggningsmaterialen hjälper till att kartlägga enskilda
elevers språkliga medvetenhet respektive matematiska tänkande.
• Kartläggningsmaterialen upplevs främja en likvärdig bedömning.

13

UPPFÖLJNING AV OBLIGATORISKA KARTLÄGGNINGSMATERIAL I FÖRSKOLEKLASS OCH BEDÖMNINGSSTÖD I ÅRSKURS 1

Det här avsnittet handlar om användningen av de obligatoriska kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken. Hitta språket kan hjälpa lärare att
få syn på elevernas språkliga medvetenhet och språkliga utveckling i riktning mot
det långsiktiga målet att ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och
för skilda syften”. Detta kartläggs genom fyra aktiviteter som relaterar till
förskoleklassens centrala innehåll: Berätta och beskriva, Lyssna och samtala,
Kommunicera med symboler och bokstäver och Urskilja ord och språkljud. I
Hitta matematiken finns fyra aktiveter: Mönster, Tärningsspel, Sanden/riset och
Lekparken som ska ge läraren möjlighet att observera och iaktta elevernas
förmågor inom olika områden av betydelse för kunskapsutveckling i matematik.

Kartläggningsmaterialen har använts i mycket stor
utsträckning
I enkäten svarar 89 procent att de har använt Hitta språket respektive Hitta
matematiken under höstterminen 2020 (visas ej i figur). De respondenter som
svarade att de inte använt materialen fick en uppföljande fråga om orsakerna till
detta.
Diagram 1. Om du inte använt kartläggningsmaterialet [Hitta språket respektive Hitta
matematiken] - vad beror det på? Flera alternativ är möjliga. Procent. (Hitta språket n=96,
Hitta matematiken n=95)
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En majoritet av de respondenter som inte har använt respektive material själva
svarar att en annan lärare i förskoleklass genomförde kartläggningarna. Detta
gäller för 87 procent av dem som inte genomfört Hitta språket och 79 procent av
dem som inte genomfört Hitta matematiken.
För Hitta språket är de näst vanligaste svaren att en speciallärare eller specialpedagog genomförde materialen och brist på tid. De näst vanligaste svaren för
Hitta matematiken är brist på tid och brist på personalresurser.

14

UPPFÖLJNING AV OBLIGATORISKA KARTLÄGGNINGSMATERIAL I FÖRSKOLEKLASS OCH BEDÖMNINGSSTÖD I ÅRSKURS 1

Kartläggningsmaterialen genomförs med några undantag
med de flesta elever
Kartläggningsmaterialen används alltså av en stor majoritet av respondenterna. I
enkäten ställde vi också frågor om hur många av eleverna som kartläggningsmaterialen använts för.
Diagram 2. För hur många elever använde du kartläggningsmaterialet [Hitta språket
respektive Hitta matematiken] under hösten 2020? Procent. (Hitta språket n=811, Hitta
matematiken n=806)
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En majoritet av respondenterna svarar att de använder kartläggningsmaterialen för
alla elever (84 procent för Hitta språket och 82 procent för Hitta matematiken).
Drygt en tiondel har använt materialen för de flesta elever (11 respektive
12 procent).

Olika skäl till att kartläggningsmaterialen inte genomförs
med alla elever
De som svarade att de inte har genomfört kartläggningsmaterialen med alla elever
under hösten 2020 hade möjlighet att i fritextsvar beskriva vad det beror på.17
Anledningarna varierar men skiljer sig inte åt mellan Hitta språket och Hitta
matematiken i någon större omfattning.18 Som tidigare nämnts så är det vanligt att
en annan lärare alternativt en specialpedagog eller speciallärare genomför
materialen. Sjukfrånvaro, tidsbrist och begränsat stöd för genomförandet lyfts
också i sammanhanget.
Flera svarar i fritextsvar i enkäten att de inte har genomfört materialen med elever
som inte har svenska som modersmål eller är nya i svenska språket. Det före17

16,1 procent för Hitta språket och 18,2 procent för Hitta matematiken.
Om det finns särskilda skäl kan rektor besluta att undanta en elev från genomförandet helt eller delvis. Se 6 §
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2019:16) om obligatoriska nationella kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet
och i matematiskt tänkande i förskoleklass. Vi kan inte i vårt material läsa ut om undantagen grundar sig på
rektorsbeslut eller inte.
18
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kommer också att elever med olika funktionsnedsättningar eller koncentrationseller språksvårigheter har undantagits från genomförandet enligt fritextsvaren.
Materialen har ibland inte heller genomförts med de elever som anses vara
målgrupp för grundsärskolan.19 Intervjuerna visar att dessa undantag oftast beror
på att läraren bedömer att det blir en negativ upplevelse för eleven att inte förmå
att genomföra materialen. Eftersom läraren redan känner till elevens begränsningar anser dessa lärare att det finns goda skäl att bespara eleven upplevelsen av
att misslyckas.
I intervjuerna framträder också exempel på att lärare väljer att bara delvis låta
elever genomföra materialen utifrån samma orsaker. Däremot har de vi intervjuat
inte uppgett att elever inte har gjort materialen alls.

Kartläggningsmaterialen hjälper till att kartlägga elevers
kunskaper
I enkäten om kartläggningsmaterialen i förskoleklass ställde vi frågor om kartläggningsmaterialen hjälper till att kartlägga elevernas språkliga medvetenhet
respektive matematiska tänkande.
Diagram 3. I vilken utsträckning tycker du att kartläggningsmaterialet [Hitta språket
respektive Hitta matematiken] hjälper till att kartlägga enskilda elevers språkliga
medvetenhet respektive matematiska tänkande? Procent. (Hitta språket n=811, Hitta
matematiken n=806)
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Eftersom grundsärskolan inte har förskoleklass finns vissa av de elever som tillhör grundsärskolans målgrupp i
förskoleklass. De elever som bedöms tillhöra grundsärskolans målgrupp kan också finnas i förskolan under det år andra
barn i samma årskull finns i förskoleklass. Andelen elever ur en årskull som är inskrivna i grundsärskolan ökar med
elevernas ålder.
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En majoritet av respondenterna, över tre fjärdedelar, svarar att kartläggningsmaterialen i ganska eller mycket stor utsträckning hjälper till att kartlägga
enskilda elevers språkliga medvetenhet respektive matematiska tänkande.20

Skillnader mellan personalkategorier hur kartläggningen
upplevs
Resultatet av logistiska regressionsanalyser visar att lärare i förskoleklass är
mindre benägna än förskollärare (0,37 procent) att anse att Hitta språket bidrar till
att kartlägga enskilda elevers språkliga medvetenhet.21
När det gäller Hitta matematiken visar resultaten att specialpedagoger och
speciallärare är mindre benägna än förskollärare att svara att kartläggningsmaterialet bidrar till att kartlägga enskilda elevers matematiska tänkande
(0,74 procent).22 För Hitta matematiken finns det däremot inga skillnader mellan
förskollärare och lärare.
Det går utifrån dessa analyser inte att dra några säkra slutsatser om orsakerna till
skillnader mellan personalkategorier. Skillnaderna mellan olika personalkategorier skulle dock kunna bero på att man, utifrån utbildningsbakgrund eller yrkesroll, tänker olika kring kartläggningsmaterialen och det stöd de är tänkta att ge.

Kartläggningsmaterialen främjar en likvärdig bedömning
I intervjuer med lärare i förskoleklass samt med rektorer anger de att materialen
främjar en likvärdig bedömning. Inom den egna skolan, såväl som inom huvudmannens skolor och nationellt. Intervjupersoner tycker också att materialen bidrar
till att personalen i förskoleklass diskuterar bedömning på ett mer djuplodande
sätt än tidigare. Flera av rektorerna konstaterar dock att förskollärarna på deras
skola har mindre kunskap och erfarenhet av att bedöma elever än vad grundskollärarna har.

Hur kartläggningsmaterialen genomförs
Sammanfattning
• Det finns olika sätt att organisera genomförandet av kartläggningsmaterialen.
• Instruktionerna för genomförandet upplevs som tydliga, men kan utvecklas.
• Instruktionerna för analysen av resultaten upplevs också som tydliga, men i
mindre utsträckning än instruktionerna för genomförandet. Även dessa
instruktioner kan utvecklas.

Skillnaderna mellan Hitta språket och Hitta matematiken är statistiskt säkerställda för svarsalternativen ”i ganska liten
utsträckning” och ”i mycket stor utsträckning”. För övriga svarsalternativ är skillnaderna mellan materialen inte
statistiskt säkerställda.
21 Oddskvot 0,63.
22 Oddskvot 0,26.
20
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• Både instruktionerna för genomförandet och instruktionerna för analysen
upplevs som tydligare för Hitta språket jämfört med Hitta matematiken.
• Genomförandet upplevs som tidskrävande. Lokala beslut om att kartläggningarna ska vara klara innan höstlovet skapar stress, tar tid och fokus från
grupp- och trygghetsskapande arbete och anses dessutom påverka kvaliteten
av genomförandet.
• En majoritet upplever att kartläggningsmaterialen ökat mängden dokumentation. Ungefär hälften tycker att ökningen är rimlig i förhållande till vad
kartläggningsmaterialen bidrar till.

I det här avsnittet redogörs för resultaten från enkät och intervjuer vad gäller
frågor om hur kartläggningsmaterialen genomförs i praktiken.

Undervisande lärare står i hög grad för genomförandet av
materialen…
Skolverkets ambition är att undervisande lärare ska genomföra materialen. Därför
framgår det i instruktionerna för kartläggningsmaterialet i förskoleklass att det är
en fördel om den undervisande läraren genomför kartläggningen eftersom läraren
då, med stöd av materialet, kan upptäcka områden som hela eller delar av klassen
visar svårigheter med och som den fortsatta undervisningen behöver fokusera på.
Enkätresultaten, som redovisats tidigare, visar att det i mycket hög utsträckning är
lärarna i förskoleklass som genomför kartläggningsmaterialen med eleverna.
Intervjuerna bekräftar att det är lärarna själva som gör kartläggningen med
eleverna. Det finns också exempel på att personal med specialpedagogisk
kompetens hjälper till vid genomförandet men ofta utan att vara huvudansvariga
för kartläggningen. Här skiljer sig vårt resultat från den tidigare uppföljningen av
bedömningsstöden i årskurs 1 som visade att personal med specialpedagogisk
kompetens inte sällan hade en stor roll i genomförandet.

…även om arbetsfördelning sker
I intervjuerna berättar lärarna att det förekommer flera olika sätt att genomföra
materialen på. Några gör båda kartläggningsmaterialen med alla sina elever helt
på egen hand. Det är dock inte ovanligt att någon typ av arbetsfördelning förekommer. De som arbetar tillsammans, i en klass eller i parallellklasser, delar till
exempel ibland upp kartläggningsmaterialen mellan sig där en ansvarar för ena
kartläggningsmaterialet för elever i båda klasserna eller så genomför respektive
lärare båda kartläggningsmaterialen men delar upp eleverna i mellan sig. Där de
har möjlighet att hjälpas åt så kan en lärare genomföra aktiviteter medan den
andra dokumenterar.
Det medför olika utmaningar för genomförandet att dela upp kartläggningsmaterialen sinsemellan enligt lärarna. Det mest uppenbara är att lärarna då ser
kunskapsläget hos elever från delar av klassen eller kunskaper utifrån det ena
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kartläggningsmaterialet men inte från det andra. Vi har också sett några få
exempel på att respektive lärare har avslutat genomförandet vid olika tidpunkter
fast det rör sig om elever samma klass.
Samtidigt som det är vanligast att undervisande lärare genomför materialen med
alla elever förekommer det att personal med specialpedagogisk kompetens deltar i
genomförandet med de elever som redan innan kartläggningen bedöms vara i
behov av stöd. Det förekommer också att personal med specialpedagogisk
kompetens genomför aktiviteter med elever mer generellt för att underlätta för
läraren. En av de skolor där vi har genomfört intervjuer skiljer ut sig genom att
rektor har låtit speciallärare gå in och göra vissa delar av materialen direkt vid
skolstart. Fördelen, menar den intervjuade rektorn, är att specialläraren kan göra
en bättre analys än vad klasslärarna har möjlighet eller förmåga att göra. Rektorn
använder samma förfarande i årskurs ett och pekar också på att det går mycket
snabbare för specialpedagoger att genomföra stöden eftersom de inte har ansvar
för sådant som exempelvis raster.

Bra instruktioner till kartläggningen men somligt kan
förtydligas
Till aktiviteterna i kartläggningsmaterialen hör instruktioner för genomförande
respektive analys.
Om instruktionerna till genomförandet
En majoritet av respondenterna svarar att kartläggningsmaterialen har tydliga
instruktioner för genomförandet. Det är en större andel som upplever att
instruktionerna för Hitta språket är helt tydliga (73 procent) jämfört med Hitta
matematiken (63 procent).
Diagram 4. [Hitta språket respektive Hitta matematiken] består av fyra aktiviteter som ska
genomföras. Upplever du att kartläggningsmaterialet har tydliga instruktioner för
genomförandet av aktiviteterna? Procent. (Hitta språket n=812, Hitta matematiken n=806)
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Närmare en fjärdedel av respondenterna (23 procent) svarar att instruktionerna är
delvis tydliga för Hitta språket. Motsvarande andel för Hitta matematiken är
knappt en tredjedel (31 procent).
De som tycker att instruktionerna är tydliga beskriver att genomförandet förklaras
tydligt, att det finns bra exempel på frågeställningar att ställa och förslag på hur
dokumentationen av resultaten kan göras. Fritextsvaren visar dock att det finns
vissa delar som skulle kunna utvecklas. Att läsa och bearbeta instruktionerna tar
till exempel mycket tid i anspråk, något som en lärare exemplifierar så här:
Instruktionerna är tydliga, men väldigt omfattande och för detaljerade, så man behöver läsa
upprepade gånger för att veta att man går rätt till väga.

Några lärare beskriver att de gjort egna nerskalade versioner av instruktionerna,
till exempel i punktform, för att få bättre översikt. Flera av de som kommenterar
önskar att det vore enklare att ta del av instruktionerna, till exempel genom att
Skolverket tar fram en steg-för-steg-instruktion. Andra önskemål om förbättring
av instruktionerna inkluderar fler elevexempel, tydligare information om vilket
material som behövs vid genomförandet av aktiviteterna samt vägledning runt
lämpligt antal av elever i grupp vid genomförandet av de olika aktiviteterna.
Om instruktionerna till analysen
Hälften av respondenterna (50 procent) svarar att instruktionerna för analysen av
Hitta språket är tydliga. Motsvarande andel för Hitta matematiken är 42 procent.
Diagram 5. Upplever du att kartläggningsmaterialet [Hitta språket respektive Hitta
matematiken] har tydliga instruktioner för hur resultaten kan analyseras? Procent. (Hitta
språket n=812, Hitta matematiken n=806)
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Det är alltså mindre vanligt att respondenterna tycker att instruktionerna för
analysen är tydliga jämfört med instruktionerna för genomförandet. Mellan
40 och 45 procent svarar att instruktionerna för analysen är delvis tydliga.
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Det framkommer en del synpunkter på instruktionerna till analysen i fritextsvaren.
Några upplever att det finns ett för stort tolkningsutrymme i analysen och menar
att den riskerar att bli godtycklig. Tydligare instruktioner om vilka nivåer
eleverna befinner sig på efterfrågas. En kommentar lyder så här:
Det hade underlättat om instruktionerna hade varit mer specifika om vilket resultat som
behövs för att anses klara av de olika uppgifterna.

En del nämner att de gärna vill se fler elevexempel att förhålla sig till vid
analysen. Flera saknar vägledning om hur de ska tolka resultaten när det är svårt
att bedöma kunskapen som till exempel när eleverna är blyga och inte vågar
uttrycka sig, har en funktionsnedsättning som påverkar genomförandet, inte har
svenska som modersmål eller är nya i svenska språket. En lärare kommenterar:
Vissa delar är svåra att analysera. Det är sexåringar och ibland är det svårt att analysera
eftersom resultaten ibland kan bero på att de just är sex år och ibland kan bero på att de har
svårigheter. Men den gränsen är ibland hårfin.

Kartläggning görs ofta i mindre grupper men ibland även
enskilt
Enligt Skolverkets instruktioner är det läraren som själv bestämmer i vilken
ordning aktiviteterna görs. Aktiviteterna ska göras i grupp men gruppstorleken är
inte på förhand given utan det är läraren som får avgöra hur många elever som ska
delta vid samma tillfälle. I instruktionerna till kartläggningsmaterialen anges
också att läraren kan behöva anpassa genomförandet för att alla ska kunna visa
sitt kunnande, till exempel genom att aktiviteten görs i mindre grupp eller enskilt
med eleven.
Lärarna beskriver i både enkät och intervjuer att det är vanligast att genomföra
aktiviteterna i mindre grupper. För vissa aktiviteter och med vissa elever upplever
lärarna ibland att de behöver genomföra aktiviteten med eleverna en och en för att
eleverna ska kunna visa sitt kunnande. Det är en av orsakerna till att lärare
upplever genomförandet som väldigt tidskrävande. Lärare som upplever att de
inte får hjälp av annan personal med att undervisa eller ens ta om hand övriga
elever tycker att det är särskilt svårt att genomföra de aktiviteter som de gör i
mindre grupper eller enskilt.
Det finns skillnader mellan skolor (och mellan klasser i samma skola) gällande
hur många elever som deltar vid samma kartläggningstillfälle. Vissa lärare
genomför aktiviteterna med grupper om fyra elever, andra med grupper om sex
till åtta elever men andra konstellationer förekommer också som är både större
och mindre beroende på aktivitet samt tillgång på personal. Orsaken till att
aktiviteterna genomförs i mindre grupper är att många tycker att det är svårt att få
syn på varje elevs kunskaper om eleverna är för många. En annan vanlig
anledning som anges i intervjuerna till varför mindre grupper är att föredra är att
eleverna är små och inte har tålamod att vänta in sina kamrater eller vänta på sin
tur. En lärare säger:
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Man måste verkligen tänka till. Vi känner dem inte så väl på hösten. Man kan se att vissa har
svårt bara för instruktioner. Då kan man inte ta så många. Då måste det vara en mindre
grupp.

Mindre grupper är inte heller helt oproblematiska eftersom lärarna ibland upplever att eleverna bara upprepar det som de hör de andra säga. Några nämner att
de i stället väljer att göra aktiviteterna enskilt med eleverna för att kunna göra en
mer tillförlitlig bedömning. Några lärare berättar också att de behöver göra om
kartläggningen med enskilda elever när dessa inte har visat sina kunskaper vid det
ordinarie tillfället. En lärare berättar i intervjun:
Man ska erbjuda att det blir så rättvist och så bra som möjligt. Har jag gjort allt för Lisa så
att hon har fått visa om hon kan återberätta en text? Har jag gjort det på olika sätt? Man är så
noggrann och gör det rätt och då tar det väldigt mycket tid.

Kartläggningsmaterialen stämmer överens med ordinarie
innehåll i förskoleklass men upplevs som tidskrävande
I enkätens fritextsvar och i intervjuer med lärare i förskoleklass framkommer att
genomförandet upplevs ta mycket tid i anspråk. Det är inte ovanligt att lärare
beskriver genomförandet som ”väldigt omfattande” och ”mycket stressigt”
samtidigt som lärare också tycker att det är ett värdefullt material som väl fyller
sitt syfte. I den tidigare nämnda uppföljningen från 2018 konstaterade Skolverket
att bedömningsstöden i årskurs 1 var tidskrävande att genomföra. Utifrån det
betonade regeringen särskilt att materialen i förskoleklass borde utformas så att
elevernas kunskapsutveckling kan observeras under olika moment i undervisningen och att kartläggningen på så sätt kan ske av eleverna individuellt även då
de arbetar i grupp.23
Innehållet i kartläggningsmaterialen stämmer bra överens med det arbete som
ändå görs i förskoleklassen menar vissa. Detta framkommer både i enkäten och i
intervjuerna. Följande kommentar från enkäten är ett exempel:
Vi kan se mycket av vad eleverna kan i det dagliga arbetet, innehållet stämmer bra överens
med det arbete vi ändå gör. Enkelt att få in i den dagliga verksamheten.

Men alla upplever inte att det är lika enkelt att genomföra kartläggningsmaterialen
som en naturlig del av undervisningen, vilket följande fritextsvar visar:
Man hinner inte jobba med mycket annat än kartlägga i stort sett fram till december!
Känslan är att vi bara kollar av vad barnen kan och inte hinner med att undervisa.

De intervjuade rektorerna bekräftar den bild som lärarna ger av att genomförandet
tar mycket tid i anspråk. Däremot skiljer det sig åt i vilken utsträckning som
rektorerna anser att lärarnas synpunkter är rimliga. Vissa rektorer menar att
tidsåtgången kommer minska när lärarna i förskoleklass, efter att ha genomfört
materialen fler gånger, lär sig att materialen kan genomföras som en naturlig del i
undervisningen snarare än som särskilda bedömningstillfällen. En av rektorerna
poängterar att det inte är Skolverkets krav som gör att det tar så mycket tid, utan
23
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det handlar mer om att lärarna enligt rektorn är alltför noggranna och lägger mer
tid på genomförandet än vad som skulle behövas. De intervjuade rektorerna
trycker också på de fördelar det ger att de flesta förskollärare som undervisar i
förskoleklass genomför materialet varje år.24 Något som gör att rektorerna redan
nu märker hur förskollärarna snabbt har byggt upp en rutin som kan bidra positivt
i arbetet med bedömning. Den intervjuade rektorn menar att förskollärarnas
säkerhet och kunskaper kring bedömning har ökat i takt med att de genomför
materialen. Detta är viktigt eftersom flera av rektorerna konstaterar att förskollärarna ofta har mindre kunskap och erfarenhet av att bedöma elever än vad
grundskollärarna har.
En annan aspekt av att kartläggningen tar tid och resurser i anspråk är att vår
undersökning indikerar att det finns en oro hos vissa lärare för vilken påverkan
genomförandet av kartläggningsmaterialen har på den ordinarie undervisningen
för övriga elever. Något som följande kommentarer från intervjuer visar:
Vad får de andra eleverna om vi båda går undan med cirka 4 elever. Är det någon som bara
vaktar dem eller är ute på rast med dem. Vad händer?
Man vill nyttja all tid i förskoleklass. Om vi hade kunnat samplanera ihop så skulle det ha
kunnat bli lite mindre fri lek om man säger så och mer riktat till vad behöver den här
gruppen.

Eftersom det verkar vara relativt vanligt att vissa av momenten behöver göras i
mindre grupper, och ibland enskilt, beskriver intervjuade lärare att konsekvensen
kan bli att resterande elever lämnas utan att få en undervisning av tillräcklig
kvalitet om inte sådana resurser har tillgängliggjorts.

Lokala beslut om att kartläggningen ska vara klar innan
höstlovet påverkar genomförandet
Aktiviteterna som ingår i kartläggningsmaterialen ska genomföras under höstterminen för att läraren tidigt ska kunna identifiera elever som visar en indikation
på att de riskerar att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i lågstadiet.25
Det finns inga bestämmelser eller rekommendationer från Skolverket för exakt
när under höstterminen som kartläggningen ska genomföras eller under hur lång
tid. Beslutet om tidpunkt och tidsåtgång ska fattas utifrån de lokala förutsättningarna.
På flera av de skolenheter som deltog i intervjuundersökningen finns lokala beslut
från rektor eller huvudman om att kartläggningen ska vara klar redan vid höstlovet under vecka 44. Flera av fritextsvaren i enkäten visar att liknande beslut
finns på flera skolor. I de intervjuer på skolor där detta krav finns vittnar lärarna
om stress. För att hinna med kartläggningen före höstlovet krävs att genomförandet börjar mycket tidigt på terminen. Det tycker många av lärarna i förskole24

Detta till skillnad från grundskollärarna som om de arbetar i förskoleklass ofta följer med eleverna till lågstadiet.
Detsamma gäller för lärare i årskurs 1 som också ofta följer med sin klass och därför bara genomför bedömningsstöden
var tredje år.
253 och 5 §§ Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2019:16) om obligatoriska nationella kartläggningsmaterial i språklig
medvetenhet och i matematiskt tänkande i förskoleklass.
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klass är svårt att genomföra parallellt med att de tar emot nya elever som möter
skolan för första gången. Inte minst upplever lärarna svårigheter med att kartläggningen står i vägen för ett grupp- och trygghetsskapande arbete som är viktigt för
eleverna i början av sin skolgång. En lärare upplever det så här:
Men att gå in i vecka 2 i förskoleklass och börja med tidsomfattande kartläggning och lämna
över mycket gruppansvar på andra personer…jag vill bygga min grupp, de måste vara
trygga med mig ifall jag ska testa av barnen …så det blev faktiskt lite snett.

Att kartläggningsmaterialet görs tidigt under höstterminen riskerar att påverka
kvaliteten i genomförandet visar både intervjuer och enkätsvaren. Eleverna
behöver bli trygga i skolan först eftersom de annars har svårt att visa sina
kunskaper, menar vissa av de intervjuade lärarna. En lärare berättar:
Vissa barn har längre inskolning och även om vi försöker göra det på ett lustfyllt sätt så
hinner vi inte bygga en relation. Många är blyga och vågar inte prata. Då vet jag inte om det
bästa är att göra en kartläggning.

Flera lärare berättar hur de vid senare tillfälle ser att eleverna har kunskapen som
kartlagdes men att omständigheterna gjorde att de inte visade sina kunskaper. En
lärare beskriver det så här i intervjuerna:
Vi har ganska många blyga elever som sedan överraskade. Jag trodde det skulle bli svårt
men så blev det inte. Det handlade om att de inte kände oss och kompisarna.

Samtidigt som många av lärarna är kritiska till att kartläggningen görs för tidigt
menar flera att det är viktigt att göra den tidigt för att få kännedom om elevernas
kunskaper så att de snabbt kan anpassa sin undervisning för hela eller delar av
klassen. Några lärare påtalar också att det nog kommer att gå lättare att genomföra materialen före höstlovet under ett år som inte präglas av sjukfrånvaro på
grund av covid-19-pandemin och många vikarier.
Rektorer vid de skolor där vi har genomfört intervjuer och som har beslutat att
materialen ska vara genomförda senast vecka 44 känner till att lärarna tycker att
kravet är stressande. Vissa har resonerat kring att det kommer bli bättre redan
nästa år. För det första kommer kanske inte covid-19-pandemin göra att frånvaron
bland personal är lika hög och för det andra kommer lärarna att ha ännu mer vana
av att genomföra materialet. Rektorer vid de skolor där vi har genomfört intervjuer och som inte har lokala beslut kring när genomförandet ska ske uttrycker
förståelse för att lärarna upplever att det är svårt att genomföra kartläggningsmaterialen när eleverna är nya i skolan och vissa av dem är otrygga.

Kartläggningsmaterialen medför ökad dokumentation
Genomförandet av kartläggningsmaterialen innebär också att resultaten ska
dokumenteras. I enkäten ställde vi frågor om hur mängden dokumentation
upplevs.
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Diagram 6. Bedömer du att de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass har
påverkat mängden dokumentation för dig? Procent. (n=916)
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Av de som besvarade enkäten är det 77 procent som anser att dokumentationen
har ökat. Det är 15 procent som svarar att mängden dokumentation är oförändrad.
Bland de som upplever att mängden dokumentation ökat är det ungefär hälften
som tycker att ökningen är rimlig i förhållande till vad kartläggningsmaterialet
bidrar med och ungefär hälften som anser att mängden dokumentation är orimlig i
förhållande till vad kartläggningsmaterialen bidrar med (visas inte i figur).26

Planeringstiden påverkar förutsättningar för kartläggningen men dokumentation ger en tydlig bild
Regeringen har uttalat att även om kartläggningsmaterialet ska utformas så att det
utgör en del av undervisningen är det viktigt att det avsätts tillräckligt med tid för
arbetet.27 I enkätens fritextsvar är det många som uttrycker att dokumentationen
av kartläggningarna tar mycket tid. Det finns flera kommentarer som beskriver att
kraven på dokumentationen är för omfattande och detaljerade. Det upplevs som
svårt att få planeringstiden att räcka till för dokumentation och analys. Det är
också många som kommenterar att deras planeringstid inte utökades när kartläggningsmaterialen blev obligatoriska.
All dokumentation ska genomföras på den planeringstid vi har till vårt förfogande, ingen
extra tid har tilldelats oss. Som förskollärare i förskoleklass är det alltid svårt att få ihop
planering och dokumentation då vi har orimligt lite tid i förhållande till arbetsuppgifter.

En förskollärare i förskoleklass berättar att det kan dröja flera dagar till dess
analysen kan genomföras:

26

53 procent anser att ökningen är rimlig i förhållande till vad kartläggningsmaterialet bidrar med och ungefär hälften
som anser att mängden dokumentation är orimlig i förhållande till vad kartläggningsmaterialen bidrar med. Skillnaden
mellan svarsalternativen är inte statistiskt säkerställd.
27 Regeringens proposition 2017/18:195, Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser, s. 77.
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Man har så olika arbetsvillkor... Man har så många andra arbetsuppgifter…ska vara på
fritids…du har inte planeringstid. Så det är en nackdel. Man skulle ha tid att sätta sig ner
med en gång när man minns allting.

Samtidigt ser vi från enkätkommentarer och intervjuer att dokumentationen bidrar
till att ge en tydlig bild av arbetet med kartläggningarna. Kartläggningen höjer
nivån på dokumentationen och är ett bra underlag för byte av klass eller lärare.
Dokumentationen tydliggör uppdraget och blir ett stöd för det systematiska
kvalitetsarbetet.
I intervjuerna har förskollärarnas tid för planering varit ett återkommande tema.
Sammanfattningsvis menar förskollärarna att de ofta har betydligt mindre
planeringstid än vad grundskollärarna har, även om det skiljer sig åt mellan skolor
och huvudmän hur mycket elevfri tid som de har till sitt förfogande. Den relativt
låga andelen planeringstid är något som de intervjuade menar inverkar negativt på
möjligheten att planera, genomföra, dokumentera samt analysera resultatet av
materialen.

Kartläggningsmaterialens syfte och bidrag till
undervisningen
Sammanfattning
• Över hälften av respondenterna anser att kartläggningsmaterialen i ganska
eller mycket stor utsträckning påverkar vad de tar upp i undervisningen i
förskoleklass.
• En majoritet anser att kartläggningsmaterialen bidrar till att göra
förskoleklassens del i läroplanen mer konkret.
• Över hälften av respondenterna svarar att kartläggningsmaterialen bidrar till att
fånga upp fler elever i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra
utmaningar än vad som skulle varit fallet utan materialen.
• Fritextsvar och intervjusvar visar att kartläggningsmaterialen i många fall
bekräftar det lärarna redan vet och att de uppskattar bekräftelsen.
• Intervjuerna visar att det finns variation mellan skolenheter när det gäller i
vilken utsträckning som specialpedagogisk kompetens används i analysen av
kartläggningarna.
• Vissa elevgrupper har svårt att visa sina kunskaper genom
kartläggningsmaterialen. Det gäller bland annat elever med språkstörningar,
elever med funktionsnedsättningar och elever som är nya i svenska språket
eller med annat modersmål än svenska.
• Andra kartläggningsmaterial används parallellt med Hitta språket och Hitta
matematiken.

I följande avsnitt redogörs för hur kartläggningsmaterialen påverkar
undervisningen utifrån resultaten från enkäten och intervjuer.
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När kartläggningen har genomförts ska resultatet analyseras och planering ske för
den fortsatta undervisningen. Det varierar hur mycket kartläggningsmaterialen
påverkar undervisningen. Det ser också olika ut i vilken omfattning personal med
specialpedagogisk kompetens är involverade i diskussioner om det fortsatta
arbetet med enskilda elever eller grupper av elever.
I enkäten ställs frågan i vilken utsträckning kartläggningsmaterialen påverkar
undervisningen.
Diagram 7. I vilken utsträckning påverkar kartläggningsmaterialen vad du tar upp i din
undervisning i förskoleklass? Procent. (n=832)
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En majoritet (över 60 procent) svarar att kartläggningsmaterialen i ganska eller
mycket stor utsträckning påverkar vad de tar upp i undervisningen i förskoleklass.
Resterande andel (knappt 40 procent) svarar att kartläggningsmaterialen i ganska
eller liten utsträckning påverkar vad de tar upp i undervisningen i förskoleklass,
eller att de inte vet.

Kartläggningsmaterialen som utgångspunkt för fortsatt
undervisning
I fritextsvaren till frågan om kartläggningsmaterialen påverkar undervisningen i
enkäten och i intervjuerna framkommer flera exempel på att lärarna utgår ifrån
vad kartläggningsmaterialen visar när de planerar sin fortsatta undervisning.
Många påpekar dock att eftersom innehållet i kartläggningsmaterialen utgår från
förskoleklassens del i läroplanen finns det redan med i undervisningen sedan
tidigare. Många tycker också att det är bra att få en bekräftelse genom kartläggningsmaterialen av elevernas kunskaper både på grupp- och individnivå. En lärare
skriver i fritextsvar:
Det blir en tydlig bekräftelse på det man redan vet att man behöver jobba mer med.
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Genom kartläggningsmaterialen blir det tydligare vad undervisningen behöver
fokusera på framöver är en vanlig synpunkt. En lärare uttrycker sig så här i
intervjuerna:
Är det svårt med tärningar och prickarna, ja då är det spel som ska spelas. Man måste lägga
tyngdpunkten på svagheterna i klassrummet.

Det finns några få exempel på att kartläggningen påverkar undervisningen innan
den genomförs, det vill säga att läraren förbereder eleverna inför kartläggningen.
Dessa lärare anger att det blir enklare att genomföra aktiviteterna och att resultatet
blir mer tillförlitligt. Exempel på det omvända finns också. Lärare väntar med
aktiviteter i undervisningen, som till exempel att lägga mönster genom att pärla,
eftersom det är en aktivitet som kartläggs i Hitta matematiken.

Drygt hälften tycker att kartläggningsmaterialen bidrar till att
identifiera fler elever i behov av extra anpassningar, särskilt
stöd eller utmaningar för att nå så långt som möjligt
Kartläggningsmaterialens syfte är att identifiera elever som är i behov av extra
anpassningar i den ordinarie undervisningen, särskilt stöd eller extra utmaningar
för att kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Tabell 1. I vilken utsträckning tycker du att [Hitta språket respektive Hitta matematiken]
bidrar till att fånga upp fler elever i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra
utmaningar än vad som skulle varit fallet utan kartläggningsmaterialet? Procent.
Extra anpassningar
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Resultaten visar att drygt hälften av respondenterna tycker att kartläggningsmaterialen i mycket eller ganska stor utsträckning fångar upp fler elever i behov
av extra anpassningar i den ordinarie undervisningen, särskilt stöd eller extra
utmaningar för att nå så långt som möjligt än vad som vore fallet utan
kartläggningsmaterialen
Drygt en tredjedel av respondenterna anser dock att kartläggningsmaterialen i
ganska eller mycket liten utsträckning eller inte alls fångar upp fler elever i behov
av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar för att nå så långt som
möjligt än vad som annars hade varit fallet.
Skillnaderna i svar beroende på vilket materialen man svarat angående är
förhållandevis små. I den tidigare uppföljningen av obligatoriska bedömningsstöd
i årskurs 1 svarade knappt hälften av lärarna att stöden fångar upp fler elever i
ovanstående kategorier än vad som annars hade varit fallet. Även om frågorna
alltså inte handlade om samma material kan vi se att svaren följer ett liknande
mönster.28

Det finns skillnader mellan personalkategorier och
huvudmannatyp
De logistiska regressionsanalyserna visar att speciallärare och specialpedagoger är
mer benägna än förskollärare att svara att Hitta språket bidrar till att fånga upp
fler elever i behov av extra anpassningar29 och extra utmaningar – dock inte
särskilt stöd.30 Däremot ser vi inga statistiskt säkerställda skillnader mellan lärare
och förskollärare.
Även när det gäller Hitta matematiken visar de logistiska regressionsanalyserna
att speciallärare och specialpedagoger är mer benägna att tycka att kartläggningsmaterialet bidrar till att fånga upp fler elever i behov av extra anpassningar31,
särskilt stöd32 och extra utmaningar33. Dessutom visar resultaten att lärare är mer
benägna än förskollärare att svara att Hitta matematiken bidrar till att fånga upp
fler elever i behov av extra anpassningar34 eller extra utmaningar – dock inte
särskilt stöd35.
Oddskvoterna varierar mellan 0,62 och 2,31. Det innebär, till exempel, att det är
45 procent mer sannolikt att lärare anser att Hitta matematiken bidrar till att fånga
upp fler elever i behov av extra utmaningar jämfört med förskollärare. Utifrån
analyserna som presenterats här går det inte att dra några slutsatser om orsakerna
till resultaten. En möjlig förklaring till skillnaderna mellan skilda personalkategorier är att olika utbildningar leder till olika perspektiv och kompetenser som
i sin tur påverkar hur man ser på kartläggningsmaterialen.

28

Skolverket (2018). Uppföljning av obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 (Dnr: 2017:01283).
Oddskvot 1,98.
Oddskvot 2,13.
31 Oddskvot 2,31.
32 Oddskvot 1,62.
33 Oddskvot 2,18.
34 Oddskvot 1,45.
35 Oddskvot 1,45.
29
30
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Respondenter som är anställda hos en enskild huvudman är mindre benägna att
svara att kartläggningsmaterialen bidrar till att fånga upp elever i behov av extra
utmaningar jämfört med respondenter som arbetar hos en kommunal huvudman.
Detta gäller både Hitta språket36 och Hitta matematiken37. En tänkbar förklaring
till detta resultat kan vara att de olika typerna av huvudmän har olika elevunderlag, personalsammansättning samt organisation och arbetssätt. På samma
sätt som för personalkategorier går det dock inte att dra några säkra slutsatser om
orsakerna.

Kartläggningsmaterialen bekräftar snarare än överraskar
Flera lärare anger att kartläggningsmaterialen först och främst bekräftar det som
lärarna redan upplever att de vet om elevernas behov av extra anpassningar och
särskilt stöd. Det framkommer både i intervjuer med lärare i förskoleklass och i
fritextsvar till frågan ovan i enkäten. En lärare uttrycker sig så här:
Tycker att det är ganska lätt att se vilka elever som behöver extra anpassningar, särskilt stöd
och extra utmaningar även utan kartläggningsmaterialet. Materialet bekräftar och tydliggör i
stället det som man redan har upptäckt.

Flera lärare som beskriver sig som erfarna påpekar att de skulle få syn på elevernas behov ändå utan kartläggningsmaterialen, men de menar att det är bra med ett
gemensamt material för mindre erfarna. Några lärare lyfter också värdet av att ha
samma material som underlag för gemensamma diskussioner om undervisning i
kollegiet eller på nätverksträffar med lärare på andra skolor.
Vi ser exempel på att lärare tycker att de genom arbetet med kartläggningsmaterialen lyckas identifiera elever som kommit längre i sin kunskapsutveckling
och behöver extra utmaningar och ibland även hjälper dem identifiera dessa
elever tidigare än annars skulle vara fallet. De påpekar dock att det är ibland svårt
att veta utifrån kartläggningsmaterialen var eleverna som kommit längre befinner
sig i sin kunskapsutveckling om de har kommit längre än nivåerna i
kartläggningsmaterialen. Några lärare lyfter också i intervjuerna att de tycker att
det saknas vägledning från Skolverket kring hur undervisningen framöver bör se
ut för elever som är i behov av extra utmaningar för att nå så långt som möjligt.
Det är svårt, menar de, att veta hur de ska arbeta vidare med dessa elever.

Varierade roller för personal med
specialpedagogisk kompetens
Efter kartläggningen ska läraren göra en särskild bedömning i samråd med
personal med specialpedagogisk kompetens. Detta för att avgöra om extra
anpassningar eller särskilt stöd behöver sättas in när det framkommer en

36
37

30

Oddskvot 0,62.
Oddskvot 0,67.
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indikation eller befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som
senare ska uppnås i årskurs 1 och 3.38
Intervjuerna med lärare i förskoleklass och fritextsvaren i enkäten visar att det
varierar hur mycket personal med specialpedagogisk kompetens deltar i uppföljningen av kartläggningens resultat. På några av skolenheterna är avstämningarna
med dem inplanerade på förhand i skolans kalendarium. Lärare beskriver också i
intervjuerna hur diskussioner om resultat och lämpliga åtgärder sker kontinuerligt
i avstämningar med elevhälsoteam som innehåller personal med specialpedagogisk kompetens. Två lärare berättar i intervjuerna:
Vi har träffar om vart vi ska ta vägen nu, vad ser vi för resultat. Före och under och efter
genomförandet. Hon träffar oss enskilt och i grupp. Vad ser vi nu, vilka befaras vilka
indikeras. Vad gör vi framåt.
Det finns med i vårt kalendarium och dessutom har man fler funderingar så kan man
kontakta elevhälsoteamet och prata vidare om eleven.

På andra skolor berättar lärarna att personal med specialpedagogisk kompetens
finns tillgängliga efter behov. Det varierar om lärarna upplever att de får tillräckligt med stöd när de själva behöver be om avstämningar. På en skola
beskriver lärarna hur resultaten efterfrågades av skolledningen men enbart som
upplysning och utan diskussion om fortsatt arbete:
Vi hade möte med rektor och specialpedagog. Då ville de att vi skulle sätta plus och minus
på eleverna språkligt och matematiskt. Det gjorde vi med rasande fart men jag vet inte vad
det gav. Vi har inte fått återkoppling. Det efterfrågar jag lite.

Där personal med specialpedagogisk kompetens förväntas kallas in efter behov
upplever vissa lärare att de inte är tillgängliga trots allt:
Vi är strukturerade och gör vårt yttersta. Vi sitter och delar upp barnen i olika grupper
utifrån det vi har sett. Jag tror att jag gör rätt men jag är ju ingen specialpedagog. Jag har
ingen aning. Jag är glad att jag inte är nyexad för jag har lite med i bagaget.

Dessa lärare efterfrågar mer förståelse och intresse från skolledningen och mer
stöd från personal med specialpedagogisk kompetens. De skulle föredra en på
förhand bestämd process för kartläggningsmaterialen i skolans övergripande
planering såsom är fallet för de nationella proven.
De intervjuade rektorerna lyfter den roll personal med specialpedagogisk
kompetens har i analysen och hur de stöttar undervisande lärare i vilka insatser
som ska sättas in utifrån vad materialen visar. En rektor specificerar att de både
får gå in och arbeta med de svagare eleverna samt handleda lärare i förskoleklass.
Ett av regeringens syften med obligatoriska material i förskoleklass och årskurs 1
är att omdirigera specialpedagogiska resurser från högre årskurser till lägre
årskurser.39 En rektor problematiserar kring att kartläggningsmaterialen har haft

38

Om en elev fortfarande inte utvecklas i riktning mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås är det viktigt att
ytterligare anpassningar görs utifrån elevens behov. Är stödinsatsen otillräcklig ska läraren göra en anmälan av elevens
eventuella behov av särskilt stöd till rektor som ansvarar för att en utredning görs och ett åtgärdsprogram upprättas om
det behövs.
39 Regeringens proposition 2017/18:195, Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser, s.33.
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avsedd effekt i det avseendet men illustrerar samtidigt det stora behovet av
specialpedagogiskt stöd i alla årskurser:
Är det något som jag kan tycka är orimligt från Skolverkets sida är att man tar ner specialpedagoger till F-3 när jag har 30 procent som inte är behöriga till gymnasiet. Ska jag ta den
resursen från 7–9 till F-3?

Delade meningar om något i kartläggningsmaterialen gör det
svårt att tillgodose alla elevers olika behov
I enkäten frågade vi om det är något i kartläggningsmaterialen som gör att det är
svårt att bemöta elevers olika behov. Frågan avser att fånga om lärare upplever att
det är svårt att genomföra kartläggningsmaterialen, till exempel med elever som
har en funktionsnedsättning eller elever som är nya i svenska språket eller har
annat modersmål än svenska.
Diagram 8. Tycker du att något i kartläggningsmaterialen gör det svårt att tillgodose alla
elevers olika behov vid genomförandet av aktiviteterna? Procent. (n=916)
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Det är närmare hälften (46 procent) som anser att något i kartläggningsmaterialen
gör det svårt att tillgodose alla elevers olika behov vid genomförandet av
aktiviteterna. Det är också närmare en femtedel (18 procent) som svarar att de inte
vet om det finns något i kartläggningsmaterialen som gör det svårt att tillgodose
alla elevers olika behov som kan indikera att de hade problem med att förstå
frågan. Resterande andel (37 procent) svarar att de inte anser att det finns något i
kartläggningsmaterialen som gör det svårt att tillgodose alla elevers olika behov.
Det finns skillnader mellan personalkategorier
Den logistiska regressionsanalysen indikerar att lärare är mindre benägna än
förskollärare att uppleva att något i kartläggningsmaterialen gör det svårt att
tillgodose alla elevers olika behov. Oddskvoten är 0,68 vilket motsvarar att lärare
är ungefär 30 procent mindre benägna än förskollärare att uppleva att något i
kartläggningsmaterialen gör det svårt att tillgodose alla elevers olika behov. Som
diskuterats tidigare kan skillnaderna mellan olika personalkategorier bero på att
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olika utbildningsbakgrund kan innebära att kartläggningsmaterialen används på
olika sätt. Ytterligare en möjlig förklaring är att olika personalkategorier har olika
behov av det stöd som kartläggningarna ger. Det går dock inte att dra några säkra
slutsatser om orsakerna bakom resultatet.
Elever gillar aktiviteterna men vissa har svårt att visa sina kunskaper
genom kartläggningsmaterialen
Lärare som intervjuas upplever att eleverna tycker att det är roligt att göra
aktiviteterna i kartläggningsmaterialen. Inte minst uppskattas det att få sitta själv
med läraren eller i mindre grupper. Flera lärare lyfter dock i både enkäten och i
intervjuer att det kan vara utmanande att bemöta vissa elevgruppers behov vid
genomförandet och kartlägga deras kunskaper. Elever med språkstörningar,
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller selektiv mutism nämns i
sammanhanget.
Den elevgrupp som är vanligast att nämna är elever som är nya i svenska språket
eller inte har svenska som modersmål.40 Lärarna berättar att det ibland är svårt att
förklara aktiviteterna för eleverna. Eleverna i sin tur kan sakna orden för att kunna
förmedla sin kunskap. Flera lärare menar att det är svårt att veta vilken förmåga
det är som kartläggs hos eleverna. Är det elevernas språkliga medvetenhet och
matematiska tänkande som kartläggs? Eller kartläggs elevernas språkkunskap?
Hur ska en sådan situation hanteras undrar många lärare. En lärare som intervjuas
säger:
Vi ser att eleven förstår bokstäver men inte på svenska. Jag tycker det är svårt att veta kan
eleven inte eller förstår eleven inte. För det är ändå lite olika saker.

Det varierar på de skolor som deltar i intervjuundersökningen hur tillgången till
modersmålslärare ser ut som kan stödja kartläggningen med elever som är nya i
svenska språket. Där modersmålsstöd inte finns att tillgå berättar några lärare att
de försöker få stöd från andra elever som talar det aktuella språket. Några andra
lärare berättar hur de ibland försöker använda engelska när inget annat språkstöd
finns.
Flera lärare beskriver hur en kartläggningssituation med elever som inte har
förutsättningar att klara uppgifterna kan få eleverna att känna sig illa till mods,
något som följande kommentera illustrerar:
Jag märker också att de elever som vi har som har lite svenska de tappar suget och tar på sig
rollen att inte förstå – de kanske förstår men det är ingen idé för att de inte kommer att klara
av resten ändå.

När lärarna upplever att aktiviteten inte kommer att kunna genomföras som den är
tänkt väljer de ibland att inte göra den med eleven. En lärare förklarar i
intervjuerna:
40

Våren 2021 publicerade Skolverket ett stödmaterial med syftet att stödja vid kartläggningen i förskoleklass med
flerspråkiga elever. Stödmaterialet Stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass publicerades i slutet av
uppföljningens empiriinsamling och vi ser inga indikationer på att det hade då blivit känt bland lärare. Det kan dock
innebära att de synpunkter som lärarna lyfter här kan komma att ändras på sikt när stödmaterialet blir känt och används
av lärare.
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När de ska ha ljud och vad heter bokstaven och jag vet att det inte är lönt. Jag vill inte sänka
dem och de sitter bara och säger jag vet inte, jag vet inte. Den hoppar jag då – det är inte
rättvist mot dem.

Flera fritextsvar visar att kartläggningen ibland bara görs delvis eller inte alls med
elever som är nya i svenska språket eller som inte har svenska som modersmål.
Det framkom inte lika tydligt hos de lärare som intervjuas att eleverna ibland
undantas helt från kartläggningen. Samtidigt nämner några att även om de kartlägger alla elever på något sätt så gör de inte alla aktiviteter med alla elever.
Några lärare uttrycker i intervjuerna att de upplever att det finns oklarheter i
Skolverkets instruktioner om huruvida kartläggningen ska göras med elever som
inte har svenska som modersmål eller är nya i svenska språket. De berättar att de
hört om skolor där kartläggningen inte görs alls med elever som är nya i svenska
språket:
Det har kommit hit en ny elev och i överlämningssamtalet framkommer att de inte har gjort
kartläggningen och säger att det är för att den saknar svenska språket. Vi tänker inte riktigt
så utan vi har kört kartläggningen ändå för att även om eleven inte har det svenska språket
så har den det matematiska språket. Vi har suttit med Google translate och allt möjligt. Vi
saknar vägledning där. Vad gäller egentligen ska man göra kartläggningen eller inte? Hur
kan man göra kartläggningen för sva-elever? Alla tänker så olika. Vi vet att vissa gör det
inte.

Mer stöd från Skolverket för genomförandet med elever som har annat modersmål
än svenska eller är nya i svenska språket efterfrågas av flera lärare i både enkät
och intervjuer.

Flera olika kartläggningsmaterial används samtidigt i
förskoleklass
I intervjuer och i fritextsvar i enkäten berättar flera lärare att de använder andra
typer av kartläggningsmaterial än Skolverkets i förskoleklass. Flera nämner till
exempel att de använder materialet Bornholmsmodellen, läromedlet Trulle,
material de själva gjort eller material som tagits fram på huvudmannanivå.
Inför införandet av kartläggningsmaterial i förskoleklass betonade regeringen att
nationella kartläggningsmaterialet kan vara en möjlighet för huvudmännen att
prioritera bort andra frivilliga material.41 Detta i syfte att hålla nere förskollärarnas och lärarnas administrativa arbete. Vår uppföljning indikerar alltså
snarare att de olika materialen används parallellt. Eftersom vi inte ställde någon
enkätfråga om det kan vi dock inte säga hur vanligt det är att skolor använder
både det obligatoriska kartläggningsmaterialet och andra frivilliga material.

Kartläggningsmaterialens relation till styrdokumenten
Som beskrevs inledningsvis är kartläggningsmaterialen kopplade till
förskoleklassens del 3 i läroplanen. I det här avsnittet redovisar vi svaren på

41
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enkätfrågor om kopplingen mellan kartläggningsmaterialen och läroplanen samt
hur styrdokumenten påverkar undervisningen.
Kartläggningsmaterialen bidrar till att göra läroplanen mer konkret
I enkäten ställde vi frågan om kartläggningsmaterialen bidrar till att göra
förskoleklassens del i läroplanen mer konkret.42
Diagram 9. Tycker du att kartläggningsmaterialen bidrar till att göra förskoleklassens del i
läroplanen mer konkret? Procent. (n=916)
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En majoritet (60 procent) anser att kartläggningsmaterialen bidrar till att göra
förskoleklassens del i läroplanen mer konkret. Det är knappt en fjärdedel
(23 procent) som svarar att kartläggningsmaterialen inte bidrar till att göra
läroplanen mer konkret medan 18 procent svarar att de inte vet.
Fritextsvaren i enkäten ger bilden att kartläggningsmaterialen visserligen bidrar
till att göra läroplanen mer konkret men att läroplanen omfattar mycket mer än
kartläggningsmaterialen som fokuserar på språk och kommunikation respektive
matematiska resonemang och uttrycksformer.43 En lärare uttrycker sig så här:
Den fokuserar ju endast på matematik och språk. Det finns ju så otroligt mycket mer i
läroplanen som ska in i verksamheten.

I fritextsvaren finns det också synpunkter om att läroplanen redan är konkret och
även om respondenterna själva inte upplever ett behov av kartläggningsmaterialen
kan de vara bra för lärare som är nya i yrket:
Har man inte erfarenhet är det bra att få idéer på bra pedagogisk bas att jobba med.

42

Förhållandevis färre respondenter valde att kommentera de frågor som relaterar till läroplan och kunskapskrav i
fritextsvar jämfört med övriga frågor i enkäten. De exempel som lyfts från fritextsvaren till dessa frågor ska därför
tolkas med försiktighet.
43 Fritextsvaren har inte analyserats utifrån svaren på enkätfrågan om kartläggningsmaterialen bidrar till att göra
läroplanen mer konkret. Det innebär att exemplen från fritextsvaren kommer både från respondenter som tycker att
kartläggningsmaterialen bidrar till att göra förskoleklassens del i läroplanen mer konkret och från dem som inte tycker
det.
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Som framkommit i både fritextsvar till andra enkätfrågor och i intervjuerna är det
också tydligt att kartläggningsmaterialen bidrar till gemensamma arbetssätt,
nationell samsyn och att fokus hamnar på rätt saker. Något som följande
kommentar visar:
Det är ju olika hur man som pedagog arbetar och det blir ju klart en kvalitetsstämpel på att
få en likvärdig undervisning och att stödet kan sättas in tidigare.

Kunskapskraven i årskurs 1 och 3 påverkar undervisningen i
förskoleklass
Kartläggningsmaterialen tar även sikte på kursplanerna i svenska, svenska som
andraspråk och matematik med kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 och
kunskapskraven i svenska/svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3.
Närmare 90 procent av respondenterna svarar att kunskapskraven i grundskolans
årskurs 1 och 3 påverkar vad de tar upp i sin undervisning i förskoleklass (visas ej
i diagram). De som svarade att kunskapskraven i grundskolans årskurs 1 och 3
påverkar vad de tar upp i sin undervisning fick följdfrågan i vilken utsträckning
kunskapskraven påverkar undervisningen.
Diagram 10. I vilken utsträckning påverkar kunskapskraven i grundskolans årskurs 1 och 3
vad du tar upp i din undervisning i förskoleklass? Procent. (n=698)
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Det är 94 procent som svarar att kunskapskraven i ganska eller mycket stor utsträckning påverkar vad de tar upp i undervisningen i förskoleklass. Resterande
svarar att kunskapskraven endast i liten utsträckning påverkar vad de tar upp i
undervisningen (5 procent) eller att de inte vet (1 procent).
Läroplanen fungerar bra som utgångspunkt för planering och
genomförande
Slutligen ställde vi också en fråga som handlade om läroplanen som utgångspunkt
för planering och genomförande av undervisningen.
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Diagram 11. Hur bra fungerar förskoleklassens del i läroplanen som utgångspunkt för
planering och genomförande av undervisningen? Procent. (n=814)
0

10

20

30

40

50

60

70

Fungerar mycket dåligt

Fungerar ganska dåligt

Fungerar ganska bra

Fungerar mycket bra

Vet inte

Över 90 procent svarar att förskoleklassens del i läroplanen fungerar ganska eller
mycket bra som utgångspunkt för planering och genomförande av undervisningen.
Enkätens fritextsvar handlar i stor utsträckning om att läroplanens del för förskoleklassen upplevs som omfattande.44 Samtidigt lämnar läroplanen utrymme för
egna tolkningar. Det finns önskemål om att den ska vara mer konkret och med
tydligare krav. Detta gäller särskilt matematiska resonemang och uttrycksformer
som följande synpunkt reflekterar:
Den ger fortfarande väldigt stort utrymme till egna tolkningar, vilket gör att det fortfarande
handlar otroligt mycket om vem du som pedagog är, vad du tycker är viktigt. Det gör att det
skiljer sig otroligt mycket vad eleven får med sig från förskoleklass. Målet är väl att oavsett
var du gått i förskoleklass ska du kunna börja i 1:an på någon annan skola.

Rektorer tycker att kartläggningsmaterialen bidrar till en
tydligare inriktning av förskoleklassen
De intervjuade rektorerna tycker att kartläggningsmaterialen i förskoleklass
generellt fungerar bra. Flera berättar hur man ser kartläggningsmaterialet som en
positiv del av en helhet där förskoleklass har fått en egen läroplansdel och blivit
obligatorisk. Några rektorer pekar också på att materialen kan lyfta förskoleklassens status. De kan också, tillsammans med läroplansdelen, bidra till en
tydligare inriktning på undervisningen i förskoleklass, något som det enligt en av
de intervjuade kan finnas extra stort behov av då förskoleklassen inte har en
timplan.

44

Över 90 procent av respondenterna svarar att förskoleklassens del i läroplanen fungerar bra eller mycket bra. Därför är
variationen i svarsfördelningen för liten för att svarsfördelningen ska kunna användas som utgångspunkt för analysen av
fritextsvaren.
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Obligatoriska bedömningsstöd i
årskurs 1
Sammanfattning
• Bedömningsstöden uppskattas av flertalet av de intervjuade lärarna. De
upplevs generellt sett nå sitt syfte och ge en bra bild av kunskapsläget.
• Flera menar att bedömningsstöden bekräftar det som lärarna tror sig veta
snarare än att de upptäcker något nytt om eleverna genom bedömningarna.
• Flera utmaningar vid genomförandet nämns – inte sällan lyfts den tid som
genomförandet tar.
• Det varierar hur mycket personal med specialpedagogisk kompetens är
involverade i arbetet med de obligatoriska bedömningsstöden.
• Vissa elevgrupper har svårt att visa på sina kunskaper genom bedömningsstöden. Det gäller särskilt elever som har svenska som andraspråk.
• Flera lärare uppskattar den gemensamma utgångspunkt som bedömningsstöden ger för planering av fortsatt undervisning och diskussioner om åtgärder
för elever i behov av stöd.

I det här avsnittet redogör vi för resultaten från den intervjuundersökning som
gjordes med lärare som genomfört bedömningsstöden i årskurs 1. Intervjuundersökningen är inte menad att ge en representativ bild av lärares användning
och syn på de obligatoriska bedömningsstöden i årskurs 1 utan reflekterar enbart
de intervjuades synpunkter. De är inte nödvändigtvis typiska för någon annan
eller en större grupp av personer.

Lärare uppskattar bedömningsstöden
Syftet med bedömningsstöden i svenska/svenska som andraspråk och matematik
är att underlätta uppföljningen av elevers kunskaper i årskurs 1–3 vad gäller läsoch skrivutveckling och taluppfattning. I årskurs 1 ska avstämningarna göras två
gånger under läsåret, en gång under höstterminen och en gång under vårterminen.
Bedömningsstöden uppskattas av de flesta lärarna som intervjuas. En stor fördel
med bedömningsstöden som ofta betonas är att de skapar förutsättningar för likvärdiga bedömningar av elevers kunskaper på hela landets skolor. Det är något
som de intervjuade rektorerna instämmer i. Bedömningsstöden anses överlag fylla
sina syften och fungera väl för att tydliggöra kunskapsläget, både för enskilda
elever och för grupper av elever. En lärare uttrycker sig så här:
Vi är rörande överens om det i arbetslaget att vi tycker att det är ett bra material.
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Några lärare är dock ambivalenta kring nyttan av bedömningsstöden. De menar
att avstämningar med enbart vissa elever eller bara på vårterminen skulle räcka
för deras del. En lärare beskriver det så här:
För starka elever och de elever man har koll på så ger inte bedömningsstöden så
mycket…Jag kan känna att jag skulle önska att jag kunde göra materialen bara på en del av
eleverna. Många hade jag haft koll på ändå oavsett materialet. Tiden bara går och man sitter
och checkar av.

En del intervjuade lärare menar att det är bra att bedömningsstöden finns som stöd
för andra som känner att de behöver bedömningsstöden mer som till exempel
nyexaminerade lärare. För deras egen del menar de att det skulle räcka att göra
bedömningsstöden enbart med en del av eleverna, eller bara under vårterminen.
En lärare uttrycker sig så här:
[Det blir] mycket värdefullt kollegialt lärande när det görs samtidigt på skolan. För min egen
bedömning skulle jag absolut kunna göra stöden bara med en del. Samtidigt tycker jag att
det är jättebra att vi får statistiken… [det är] bra för skolan som helhet och elevhälsoteamet.

Det finns samtidigt lärare som framhäver det positiva med två avstämningar per
år för alla elever eftersom det är mycket som händer på ett år och flera avstämningar underlättar systematisk uppföljning av kunskaperna över tid.
Covid-19-pandemin har hindrat genomförandet av bedömningsstöden på skolor
vilket gör det svårt att få en uppfattning om bedömningsstöden görs med alla
elever. På några skolor har bedömningsstöden gjorts med flesta elever men på
grund av ett ansträngt läge på skolorna har inte alla uppgifter gjorts. På andra har
det beslutats att avvakta med vissa delar tills vårterminen på grund av det rådande
läget. Andra hade hunnit genomföra bedömningsstöden i stort sett som planerat.45

Bedömningsstöden genomförs på olika sätt
Skolverkets uppföljning av bedömningsstöden från 2018 visade att specialpedagoger och speciallärare hade en stor roll i genomförandet av bedömningsstöden. De var delaktiga både i att göra uppgifterna med eleverna och i att stödja
lärarna i analysen och utformningen av eventuella stödåtgärder. Vår uppföljning
nu kan endast ge exempel på vilken roll personal med specialpedagogisk kompetens har i genomförandet. Det är dock intressant att notera att i intervjuerna i
den här uppföljningen framkommer inte en bild av att personal med specialpedagogisk kompetens gör uppgifterna i bedömningsstöden med eleverna i den
utsträckning som tidigare uppföljning visat. Tvärtom, så verkar många lärare göra
de flesta av uppgifterna med eleverna själva även om undantag finns. Personal
med specialpedagogisk kompetens har till exempel gjort uppgifter med elever
som är i behov av stöd. Det finns också exempel på att de har gjort vissa uppgifter
för att underlätta genomförandet så att bedömningsstöden ska hinna göras. Det
45

Bedömningsstöden i årskurs 1 blev frivilliga att använda under vårterminen 2021 på grund av covid-19-pandemin. Se
3 a och 5 a §§ föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:66) om obligatoriska nationella
bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan. Vid
tidpunkten för intervjuerna i januari och februari 2021 hade inte alla lärare hört om ändringen men många menade att de
skulle genomföra bedömningsstöden under vårterminen ändå trots att det var frivilligt, vilket indikerar att
bedömningsstöden upplevs som värdefulla analysverktyg av flera lärare.
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finns olika uppfattningar om hur väl det fungerar. Några säger att de föredrar att
göra bedömningsstöden själva för att få bättre inblick i elevernas kunskaper.
Andra uppskattar att personal med specialpedagogisk kompetens gör uppgifterna
tillsammans med dem. Två lärare med olika synpunkter uttrycker det så här:
Det vore bra att kunna göra allt men det kändes som om det inte skulle hinnas med… Det
gör vi inte om. Vi förlorar finliret.
Det var första gången de testade att låta speciallärarna göra materialen delvis…Bra
avlastning att speciallärarna kunde ge oss det stödet och sen göra bedömningen tillsammans
och sedan diskutera och sammanställa.

På flera sätt så liknar genomförandet av bedömningsstöden i årskurs 1 genomförandet av kartläggningsmaterialen i förskoleklass. Vissa lärare gör både
bedömningsstöden i svenska/svenska som andraspråk och matematik med
eleverna i sina klasser. På andra skolor berättar lärarna att de delar upp bedömningsstöden ämnesvis så en lärare gör bedömningsstöden i matematik med alla
elever medan den andra gör bedömningsstöd i svenska/svenska som andraspråk.
De lärare som delar upp bedömningsstöden mellan sig tycker att de ändå har bra
insyn i elevernas kunskaper genom samarbetet med den andra läraren.

Genomförandet upplevs som tidskrävande
Uppföljningen nu visar att genomförandet upplevs som tidkrävande inte minst för
att vissa uppgifter görs enskilt med eleverna. Det är ett resultat som också lyftes i
Skolverkets tidigare uppföljning av bedömningsstöden. Den pekade också på att
lärarna uttrycker behov av mer resurser för arbetet med bedömningsstöden och en
oro för den undervisning som pågår under tiden för genomförandet. Det uppmärksammades även i den tidigare uppföljningen att genomförandet av bedömningsstöden innebär administrativt merarbete, men att majoriteten av lärarna då ansåg
att de fördelar stöden har överväger nackdelen som skapas av ökad
administration. I de intervjuer som har genomförts nu framkommer en liknande
bild där lärare uttrycker att bedömningsstöden är värda den tid de tar trots en
omfattande tidsåtgång. En lärare menar att det är en tid de får tillbaka genom bra
fingervisningar om kunskapsläget och stödbehov. En annan lärare uttrycker sig så
här:
Nackdelarna är tiden, att det tar upp en resurs men jag tycker ändå att det ger så pass mycket
att det är värt det. Det är värdefullt att kunna sitta med eleverna och vore det inte
obligatoriskt skulle jag nog inte göra det lika utförligt.

Flera lärare berättar att hur väl genomförandet av bedömningsstöden fungerar
beror mycket på hur situationen i klassrummet ser ut. En lärare beskriver det så
här:
Beror på vilken klass man har om man tycker att bedömningsstöden fungerar. Nu har jag en
jättebra klass och det fungerar att ta ut ett barn i taget…och jag vet att det händer saker och
de får saker att göra så de lär sig saker även där. Men har man en klass som är jätterörig och
man vet att det blir bråk och så när man går ut då är det jättestressande att sitta med ett barn i
taget.
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Några av lärarna beskriver en oro för den undervisning som sker i klassen när
bedömningsstöden genomförs. Några skolenheter har personal i fritidshem knutna
till klassen som kan ta över medan läraren gör uppgifterna med enskilda elever.
Flera beskriver att det fungerar bra men några påpekar att obehörig personal inte
kan ta över undervisningen på samma sätt som en lärare. Två lärare beskriver hur
situationen kan se ut så här:
Om man har någon som inte fixar att ha klassen medan man gör bedömningsstöden så blir
det, ja det nya ordet är ”undervisningsskuld” för alla övriga elever om de ska sitta och titta
på film och rita i flera veckor. Så det är absolut inget bra.
I höstas behövde vi visa en film under slutet för att hinna med att göra bedömningsstöden.
Det gör lite ont i lärarhjärtat. Jag gillar inte att ha något i undervisningen som jag vet inte
syftet med.

Förutsättningarna för genomförandet ser olika ut
Bedömningen av elevens läsutveckling och muntliga uppgifter i matematik ska
göras individuellt med varje elev. Skrivuppgifter kan genomföras med hela
klassen samtidigt. Det ser olika ut hur mycket tid som avsätts för göra bedömningsstöden på skolorna. Vissa har haft förbestämda tider under veckan där de har
kunnat genomföra bedömningsstöden medan andra genomför dem intensivt under
några dagar. Ett par lärare tycker att de har behövt kämpa för att få avsatt tid som
de ändå inte tycker räcker till. Lärare berättar att de har löst situationer där det
varit svårt att genomföra bedömningsstöden på olika sätt:
Jag är väldigt lösningsbenägen så om jag så ska hämta eleverna på fritids på eftermiddagen
för att göra det så gör jag det. Man försöker göra sitt bästa hela tiden. Om jag inte hade tagit
till sådana metoder så skulle jag kanske inte ha hunnit.

Viktigt att räkna med bedömningsstöden i skolans
övergripande planering
Det upplevs som viktigt att genomförandet av bedömningsstöden har en tydlig
plats i skolans planering. På några av skolorna är det på förhand inlagt i skolans
övergripande planering när bedömningen ska ske och vilka resurser som behövs.
Lärarna på dessa skolor tycker att det är positivt att det är tydligt när
bedömningen sker så resurser kan sättas in vid rätt tidpunkt. Men det ser inte ut så
på alla skolor. En lärare som inte upplever tillräckligt stöd från skolledningen vid
genomförandet av bedömningsstöden uttrycker sig så här:
Det är inget som ligger självklart i årshjulet att där gör vi bedömningsstöden och då går
dessa övriga in. Utan där är det väldigt luddigt och man måste dra och hålla på med det
själv.

Några lärare på skolor där bedömningsstöden inte är inlagda i skolans
övergripande planering nämner att det vore önskvärt att bedömningsstöden
planeras in i skolans kalender på samma sätt som de nationella proven.
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Lärare berättar att de planerar den fortsatta undervisningen
utifrån bedömningsstöden
Uppgifterna i bedömningsstöden kan ge den undervisande läraren stöd i att
upptäcka områden som den fortsatta undervisningen i klassen behöver fokusera
på. Flera lärare uttrycker i intervjuerna att de tycker att bedömningsstöden ger ett
bra underlag för den fortsatta undervisningen. Två lärare på olika skolor beskriver
hur bedömningsstöden påverkar deras undervisning på följande sätt:
Det heter bedömningsstöd och det är det verkligen. Jag får en bra bild av varje elev och en
jämförbar bild och det tycker jag är bra. Jag får en tydlig bild av nuläget och kan utveckla
undervisningen på ett sätt som gynnar varje individ. Jag kan också se mönster i klassen.
Du har helhetsperspektivet på hela klassen efter det här. Vad är det vi har missat här nu, som
i matten till exempel då var det många i min klass som hade missat dubbelt och hälften. Det
är bra att se detaljerna och vad du har missat.

Det kan upplevas som en utmaning att anpassa undervisningen utifrån det som
bedömningsstöden visar och övergången från iakttagelserna om kunskapsläget till
undervisningen är inte alltid enkel. En lärare beskriver sina utmaningar på
följande sätt:
Jag vet hur jag ska planera min undervisning men det är jättesvårt i mattedelen… alltså en
elev behöver stöd i det, en annan i det andra, och i matteboken har vi ett helt annat område.
Kanske för att jag är ny lärare men man vågar inte riktigt ta bort matteboken och köra på det
som man ser att verkligen behövs. Men det är skönt att veta att ”den här delen” kan vi
checka av för jag vet att den kan eleverna nu. Då går vi vidare med nästa.

Bedömningsstöden upplevs gå hand i hand med skrivningar i läroplanen. Några
påpekar att det är områden som de ändå skulle ha arbetat med i undervisningen
oavsett bedömningsstöden. Det uppskattas att bedömningsstöden ger lärarna, som
ofta tar emot nya elever på hösten, en möjlighet att systematiskt stämma av
kunskapsläget tidigt. Bedömningsstöden skapar till exempel en möjlighet att sitta
själva en stund med eleverna, något de säger inte alltid är så lätt att hitta utrymme
för. Samtidigt tycker ett par lärare att genomförandet av bedömningsstöden står i
vägen för det grupp- och trygghetsskapande som sker under höstterminen när de
tar över en ny klass från förskoleklass.

Resultaten kan påverka hur rektorer fördelar resurser
Intervjuer med rektorer visar att resultaten av de obligatoriska bedömningsstöden
i årskurs 1, såväl som kartläggningsmaterialen i förskoleklass, kan påverka hur
personalresurser fördelas. En av regeringens intentioner med att införa obligatoriska bedömningsstöd och kartläggningsmaterial är att huvudmän och rektorer ska
få bättre möjligheter att planera och fördela resurser utifrån den information som
materialen ger.46 De rektorer som fått frågan uppger att resultaten av materialen
påverkar hur resurserna fördelas på skolan även om det varierar i vilken utsträckning det sker. Flera intervjuade rektorer uttrycker det som att materialen bidrar

46

Regeringens proposition 2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1, s.14. Regeringens proposition
2017/18:195 Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser, s. 74.
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med evidens gällande hur personalresurser ska fördelas. När det finns tydliga
resultat att vila på leder det, enligt en intervjuperson, till en gemensam förståelse
för hur personalresurser fördelas. Så här uttrycker sig en av rektorerna:
Med evidens fattar man bättre beslut än på lösa boliner. Om jag är väl insatt i resultaten och
klarar av att göra bra analyser med min personal och jag fattar beslut om särskilt stöd får jag
aldrig mothugg för det är så väl förankrat…Det ger mig trygghet. Materialen spelar stor roll.
I vår verksamhet finns inte längre traditionen att den som ropar högst får mest.

Bedömningsstöden bekräftar snarare än överraskar
Med hjälp av bedömningsstöden ska det vara möjligt att identifiera elever i behov
av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar för att kunna nå så långt
som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Skolverkets uppföljning från 2018 visade att knappt hälften av lärarna svarade att
stöden i stor eller mycket stor utsträckning fångar upp fler elever i behov av extra
anpassningar, särskilt stöd respektive extra utmaningar för att nå så långt som
möjligt i sin kunskapsutveckling än vad som hade varit fallet utan bedömningsstöden. Där gav lärarna en bild av att bedömningsstöden bekräftar det man redan
anat eller sett. Vår uppföljning ger stöd för den bild som den tidigare uppföljningen gav. Bedömningsstöden tycks ge ett bra stöd för att synliggöra elever i
behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar. Flera av lärarna
menar att de snarare bekräftar det som de tycker att de redan vet än att de
överraskas över resultaten. Samtidigt så uppskattar många att få en bekräftelse på
det de tror de vet eller anar, något som den tidigare uppföljningen också
uppmärksammade. En lärare uttrycker sig så här:
Skönt att få det svart på vitt. Det är en välinvesterad tid. Vi vet var vi behöver sätta in stöd
och var vi behöver arbeta mer. Det underlättar bedömning och hjälper till att följa upp
elevers kunskaper. Det är tidskrävande men värdefullt.

Vad gäller elever som har kommit längre och är i behov av extra utmaningar för
att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling så lyfter några lärare att de
tycker att det är svårt att veta utifrån bedömningsstöden var eleverna befinner sig i
sin kunskapsutveckling om de har kommit längre än nivåerna i bedömningsstöden. De berättar att de behöver hitta andra bedömningsmaterial för att fortsätta
bedömningen. Några nämner att de skulle önska mer vägledning från Skolverket i
hur bedömningen av dessa elever ska gå till.

Olika hur personal med specialpedagogisk kompetens
involveras i analysen
Precis som med kartläggningsmaterialen i förskoleklass ska en särskild bedömning göras i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens efter
genomförandet om det framkommer indikationer på att elever har stödbehov.
Skolverkets tidigare uppföljning visade att personal med specialpedagogisk
kompetens spelade en omfattande roll i analysen och i utformningen av eventuella
stödinsatser för eleverna.
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Lärarna beskriver i intervjuerna i vår uppföljning att personal med specialpedagogisk kompetens involveras i arbetet med resultaten på olika sätt på skolor.
På vissa skolor finns strukturer där det är på förhand bestämt när avstämningarna
görs och vilka resurser ska sättas in. På andra skolor så förs diskussionerna
fortlöpande med personal med specialpedagogisk kompetens på arbetslagsmöten.
En lärare beskriver det på följande sätt:
Bedömningsstöden är ju stöd för hela organisationen kan jag tänka. Då ser specialpedagogerna varje klass och vad för elever som behöver extra stöd. Då gör de olika listor
och vi har en resurslärare i varje arbetslag som hjälper till dessutom. Jag tycker att vi har
ganska bra uppbackning.

Några lärare berättar att personal med specialpedagogisk kompetens finns tillgängliga ifall det behövs. Ett par lärare säger rakt av att de inte tycker att de får så
mycket stöd från personal med specialpedagogisk kompetens vid analysen av
resultaten av bedömningsstöden eller beslut om eventuella stödåtgärder.
Vi har kartläggningar som vi ska följa och anmäla om man har en oro för eleven till
elevhälsan och därifrån kan man få specialpedagogisk hjälp. I år har rektor sagt att det blir
inga specialpedagoger i årskurs 1.

Eleverna gillar uppgifterna men vissa har svårt att visa sina
kunskaper genom bedömningsstöden
Precis som i förskoleklass så tycker eleverna i årskurs 1 överlag att det är roligt att
göra uppgifterna i bedömningsstöden menar lärarna. Det uppskattas bland annat
av eleverna att kunna sitta själva med läraren.
Lärarna i årskurs 1 är närmast samstämmiga med lärare i förskoleklass vad gäller
deras upplevelser av att det kan vara svårt att bemöta alla elevers behov vid
genomförandet. Några lärare nämner till exempel att det kan vara utmanande att
skapa bra bedömningssituationer för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Koncentrationssvårigheter kan göra det svårt att hinna med hela
uppgiften åt gången så genomförandet behöver delas upp på flera tillfällen.
Konsekvensen kan bli att vissa uppgifter inte blir genomförda eller måste göras
om, vilket tar mycket tid i anspråk.

Särskilt utmanande för elever med svenska som andraspråk
Bedömningsstödens elevuppgifter är till innehåll desamma i svenska och svenska
som andraspråk. Däremot så finns blanketterna som används för dokumentation
av elevens läs- och skrivutveckling i olika versioner för bedömning utifrån
svenska respektive svenska som andraspråk. I lärarinformationen anges att för
flerspråkiga elever och elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk är
det viktigt att bedömningen av läsutvecklingen koncentreras kring om eleven kan
läsa och tala om innehållet utan att läraren ställer krav på språklig korrekthet. På
samma sätt tar bedömningen av elevens skrivutveckling i första hand fasta på vad
eleven klarar av att förmedla och i andra hand om detta görs på ett språkligt
korrekt vis. I lärarinformationen till bedömningsstöden i matematik står att vid
bedömningen av flerspråkiga elevers kunskaper kan vissa aspekter särskilt behöva
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beaktas. Felaktiga svar kan till exempel bero på att eleven har svårigheter att
ramsräkna på svenska eller att följa gängse skrivriktning. Det kan också bero på
brister i ordförståelsen.
Uppföljningen visar att begränsad språkkunskap kan ha omfattande påverkan på
genomförandet och de flesta av de exempel som lyfts i lärarinformationen ovan
nämns i intervjuerna. En lärare uttrycker sig så här:
De har svårt för det matematiska språket, de går i ettan. Då får man förklara runt orden ändå
och då vet jag inte vitsen med det…Det är tokigt att behöva skriva att de inte nått när de
kanske gör det men förstår inte begreppen.

Vissa av lärarnas berättelser indikerar att det råder en otydlighet om hur elevernas
kunskaper ska bedömas när det finns språkliga begränsningar. En lärare beskriver
otydligheten så här:
Blir tokigt för elever som är nyanlända. De ska få rättvis bedömning men de klarar det inte.
De kan inte begreppen men kan förhålla sig till resonemangen. De har förståelsen men det
blir oklart - är det begreppen man ska bocka av eller är det förståelsen … [jag] fick ju skriva
att de inte kunde det men jag skrev en kommentar att de har förståelse när jag förklarar
begreppen och då kan de förhålla sig till dem.

Några av lärarna efterfrågar ytterligare vägledning från Skolverket hur de ska
genomföra bedömningsstöden och bedöma elever med svenska som andraspråk.

Revidering av materialen: kontinuitet
och förändring
I uppföljningen ställs frågor inför en kommande revidering av de obligatoriska
materialen. I det här avsnittet presenterar vi vad uppföljningen visar om hur ofta
materialen bör revideras och vilka delar som eventuellt behöver göras om.

Materialen i förskoleklass bör inte revideras för ofta…
Av de lärare i förskoleklass som intervjuades var det bara någon enstaka som på
en rak fråga svarar att kartläggningsmaterialet i förskoleklass behöver revideras.
De flesta svarar att materialen är bra som de är och att det dessutom finns ett
egenvärde i att inte för snabbt ändra i ett material som man som lärare har börjat
komma in i. Intervjupersonerna resonerar om att det tar tid att ta in och läsa in sig
kring materialen. Man kan sammanfatta lärarnas synpunkter kring hur ofta
materialen bör revideras i följande uppmaning till Skolverket:
Ändra inte ännu och när ni börjar ändra, ändra inte för ofta.

När vi ställde följdfrågor framkom dock att det trots den allmänna åsikten om att
materialen inte bör revideras i närtid finns en hel del funderingar kring vissa
aktiviteter.
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…men det finns synpunkter på vissa aktiviteter i materialen
I såväl enkätkommentarer som i intervjuer utmärker sig aktiviteten Sanden och
riset i Hitta matematiken som den i särklass mest kommenterade. Somliga lärare
anser att alltför många barn inte förstår vad de ska göra, vilket resulterar i att det
blir svårt för lärarna att kartlägga elevers kunnande. Det är nog inte så många av
våra elever som bakar hemma, säger en lärare apropå att aktiviteten bland annat är
inriktad på att mäta volym. En del lärare är mer skarpa i sina synpunkter och
menar att Sanden och riset helt enkelt är för komplicerad för elever i förskoleklass
och inte bör vara kvar. Andra lärare nyanserar visserligen men konstaterar ändå
att aktiviteten är svår att få in i den ordinarie undervisningen eftersom den kräver
resonemang på ett sätt som gör den svår att genomföra på ett annat sätt än i
mindre grupp. Ytterligare en typ av synpunkt kommer från den grupp lärare som
tycker att innehållet i Sanden och riset är bra men efterlyser mer konkret stöd från
Skolverket i hur man praktiskt kan genomföra materialet.
Lekparken är en annan aktivitet i Hitta matematiken som ett antal lärare har pekat
på som komplicerad att genomföra. Här är dock synpunkterna mer blandade. En
grupp ger samma typ av kommentarer som kring Sanden och riset. Följande är ett
illustrativt exempel:
Det är ibland svårt att förklara vad man vill att de skall göra i Sanden o riset samt
Lekparken. Det kan ju också vara att de elever jag gjort detta med inte har kommit så långt i
sin utveckling om att mäta och rumsuppfattning.

Det finns också några lärare som uttrycker att även Lekparken är alltför svår för
elever i förskoleklass. I synnerhet lärare i klasser där en hög andel elever inte har
svenska som modersmål eller är nya i svenska språket. I intervjuerna har några
lärare problematiserat ytterligare och lyfter att just aktiviteten Lekparken har fått
dem att få syn på elever som ligger långt framme vad gäller rumsuppfattning. Så
här berättar en lärare:
Jag märkte på en elev när vi hade Lekparken att vilken rumsuppfattning den eleven
hade…Eleven är ganska tystlåten, gör det som ska göras...men talet kom fram när han
diskuterade Lekparken.

I enkätkommentarer och intervjuer kring Hitta språket har det varit betydligt mer
ovanligt med kommentarer kring de enskilda aktiviteterna. Vad som däremot
sticker ut är att en del lärare jämför Hitta språket mot Bornholmsmaterialet och att
vissa föredrar Bornholm. Det påtalas bland annat att man saknar rim och ramsor i
Skolverkets kartläggningsmaterial samt att Bornholm lägger större vikt vid
fonologisk medvetenhet.
Av de relativt få som är kritiska mot Hitta språket är det vanligast att påpeka att
materialet kan vara svårt att genomföra med elever som är nya i svenska språket
eller inte har svenska som modersmål. Precis som vissa aktiviteter i Hitta
matematiken ställer krav på språklig förmåga lyfter lärare i förskoleklass att de
stöter på utmaningar i de aktiviteter i Hitta språket där eleverna ska kommunicera
och resonera eftersom eleverna saknar begreppen för att kunna ta till sig eller
klara av uppgiften. Medan den här typen av svårigheter verkar gälla alla
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aktiviteter i Hitta språket lyfts aktiviteten Tärningsspel i Hitta matematiken som
exempel på där eventuell språkförmåga inte står i vägen för att kunna kartlägga
elevers kunskaper.
Sammanfattningsvis verkar kartläggningsmaterialet Hitta språket vara något
enklare att få in i den ordinarie undervisningen än Hitta matematiken. Aktiviteten
Vi lyssnar och samtalar i Hitta språket nämner flera som enkel att få till i undervisningen. Aktiviteten Mönster i Hitta matematiken är en annan aktivitet som ofta
nämns i uppskattande termer och som är enkel att genomföra i undervisningen.

Lärare i årskurs 1 ser generellt inte behov av revidering –
men ett tydligt undantag finns
Av intervjuerna med lärare i årskurs 1 framgår att lärarna, med ett tydligt undantag som vi utvecklar nedan, inte ser någon större anledning till en mer genomgripande revidering av de obligatoriska bedömningsstöden. Lärare påtalar att även
om det kan vara lite tråkigt för dem med samma texter och aktiviteter så är de nya
för eleverna. Liksom lärare i förskoleklass lyfter lärarna i årskurs 1 mervärdet av
att ha blivit vana vid materialen och därmed kunna effektivisera både genomförande och bedömning. Vilket inte hindrar att många tycker att genomförandet
tar för mycket tid i anspråk, något som tidigare har uppmärksammats.
Det undantag vi ser handlar om att intervjuade lärare i årskurs 1 som har många
elever med svenska som andraspråk upplever att texten om Teo och Tanja i
trädgården med äppelträd inte är tillräckligt verklighetsnära för många av deras
elever. Namnen, Teo och Tanja, upplevs dessutom som särskilt svåra för många
elever, även för de som har kommit långt i sin avkodning. Lärare upplever också
hur ett lågt igenkännande i texternas innehåll gör det svårare för eleven att relatera
och förutse händelseförloppet i berättelsen. En lärare berättar:
Eleverna här bor alla inne i stan bland höghus, många har aldrig varit i en trädgård …Vad
händer egentligen i en trädgård? Det är väl själva texten, den är inte elevnära för våra elever
i det här området. Resultatet blir lägre och eleverna ser ut att ligga lägre än de egentligen är
även om vi vet om det. Synd att det inte blir godkänt på bedömningsstödet när eleven visar i
andra delar av svenskan och andra undervisningen att den ligger högt. Så det blir de stora
klyftorna mellan bedömningsstödet och den egentliga helheten.

Diskussion
Sedan 2019 är det obligatoriskt att genomföra kartläggningsmaterial med elever i
förskoleklass. Bedömningsstöd i årskurs 1 blev obligatoriska 2016. Materialen är
centrala i garantin för tidiga stödinsatser. Resultaten från materialen ska vara ett
underlag för att stärka skolors arbete med att utveckla elevers kunskaper och ge
elever stöd i god tid. Genom materialen ska en likvärdig kartläggning och bedömning av elevers kunskapsutveckling kunna främjas på alla landets skolor. Om det
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finns för stora skillnader mellan skolor i hur materialen genomförs och används
finns det risk för att garantins mål inte nås.
Den här uppföljningen av kartläggningsmaterialen görs vid liknande tidpunkt som
när bedömningsstöden i årskurs 1 följdes upp 2018. Nu, som då, har kartläggningsmaterialen varit obligatoriska att genomföra två gånger och frivilliga att
använda en kort tid före det. Lärarna som deltar i uppföljningarna har därför haft
liknande förutsättningar att sätta sig in i materialen och deras funktion. Även om
det handlar om olika material så kan vi se flera paralleller till de tidigare
resultaten i den här uppföljningen. Det gäller både det som uppskattas och det
som lärarna tycker är mer problematiskt.
Vår uppföljning visar att även om det finns vissa skillnader i syfte och innehåll
mellan de obligatoriska materialen i förskoleklass och i årskurs 1 så identifierar
lärarna liknande typer av fördelar och nackdelar med materialen. På det stora hela
upplevs fördelarna överväga nackdelarna bland dem som använder de obligatoriska materialen. Precis som i tidigare uppföljningar upplevs materialen bidra till en
mer likvärdig kartläggning och bedömning av elevers kunskaper, både på
nationell och lokal nivå. Detta kan i sin tur bidra till att fler elever får extra
anpassningar, särskilt stöd och extra utmaningar för att nå så långt som möjligt än
vad som hade varit fallet utan materialen. De nackdelar som identifieras kan
emellertid påverka kvaliteten i genomförandet av materialen och riskerar att
försvaga likvärdigheten i kartläggning och bedömning av elevers kunskaper.

Materialen har stor legitimitet bland lärare
Till de mest framträdande resultaten från enkäten hör att de obligatoriska kartläggningsmaterialen används i mycket stor utsträckning och för de allra flesta
elever. I intervjuerna framkommer även att de uppskattas av lärare i förskoleklass.
Kartläggningsmaterialen anses på det stora hela fylla sitt syfte och bidra till att
tydliggöra elevers kunskaper. Analyserna av enkätsvaren visar inte på några stora
skillnader mellan hur lärare upplever kartläggningsmaterialen Hitta språket
respektive Hitta matematiken. Det är dock en något större andel lärare som
upplever att Hitta språket kartlägger elevers kunskaper i mycket stor eller ganska
stor utsträckning än som är fallet med Hitta matematiken. Instruktionerna för
genomförandet och analysen av kartläggningsmaterialet i förskoleklass upplevs
överlag som tydliga samtidigt som flera menar att de kan konkretiseras. Hitta
språket upplevs något tydligare än Hitta matematiken.
Lärare i årskurs 1 ger en liknande bild av att bedömningsstöden uppskattas.
Bedömningsstöden upplevs vara behjälpliga för att ge en bild av kunskapsläget
och fånga upp elever i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra
utmaningar för att nå så långt som möjligt. Samtidigt upplever flera lärare att
bedömningsstöden bekräftar det lärarna redan tror sig veta om var eleverna ligger
till snarare än att de blir överraskade över resultatet. Något som tidigare
uppföljning av de obligatoriska bedömningsstöden också uppmärksammar.
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Lärare lyfter likartade utmaningar med materialen
Både lärare i förskoleklass och lärare i årskurs 1 identifierar liknande utmaningar
med materialen. Genomförandet upplevs vara omfattande och ta mycket tid i
anspråk från undervisningen. Vissa lärare upplever också otillräckliga resurser för
genomförandet. De berättar att de får pussla själva, eller med kollegor, för att få
genomförandet av materialen att fungera. De intervjuade förskollärarna betonar
att skillnader i planeringstid mellan förskollärare och grundskollärare påverkar
genomförandet och efterarbetet med kartläggningsmaterialen på ett negativt sätt.
Ibland brister tillgång på stöd från personal med specialpedagogisk kompetens.
Vissa av dessa utmaningar, som att genomförandet upplevs som tidskrävande och
behovet av resurser, har även uppmärksammats i tidigare uppföljningar från
Skolverket. Det är rektor, och ytterst huvudmannen, som ansvarar för att skapa
goda förutsättningar för genomförandet av de obligatoriska materialen på skolor.

Undervisning för övriga elever riskerar att bli lidande vid
genomförandet
Instruktionerna från Skolverket anger att genomförandet av kartläggningsmaterialen ska kunna ske inom ramen för den ordinarie undervisningen, i grupp
eller enskilt med elever när omständigheterna så kräver. Vår uppföljning visar att
det är vanligt att lärare inte anser att det är praktiskt möjligt att genomföra vissa
av aktiviteterna med många elever samtidigt. Regeringens ambition om att
kartläggningsmaterialen i förskoleklass ska kunna genomföras inom ramen för
den ordinarie undervisningen och att eleverna ska kunna bedömas enskilt när de
arbetar i grupp har således inte fullt ut infriats.
Av instruktionerna till bedömningsstöden i årskurs 1 framgår att flera av uppgifterna inte ska göras med grupper av elever utan enskilt. I intervjuer med såväl
lärare i årskurs 1 som lärare i förskoleklass framkommer en oro bland vissa lärare
för situationen i klassrummet under tiden bedömningarna görs. Om inte resten av
klassen får en god undervisning under tiden materialen genomförs upplever
ansvarig lärare det som stressande. Lärare vittnar om att både elevernas trygghet
och undervisningens innehåll då riskerar att bli lidande. Rektor, och ytterst
huvudmannen, är ansvariga för att genomförandet av de obligatoriska materialen
innebär att varje elevs kunskaper kan observeras och dokumenteras samtidigt som
alla elever får en god utbildning i en trygg miljö.

Lokala beslut kan göra kartläggningen tidsmässigt
ansträngd
Kartläggningsmaterialen i förskoleklass ska genomföras under höstterminen
eftersom syftet är att lärarna ska hinna anpassa undervisningen så att den ger alla
elever den ledning och stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som
möjligt. Uppföljningen visar att det förekommer att lokala beslut tagits om att
kartläggningen ska vara klar före höstlovet. Det finns lärare som menar att sådana
krav gör arbetet med kartläggningen alltför ansträngd. Det innebär till exempel att
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kartläggningen behöver påbörjas tidigt under höstterminen för att hinnas med.
Något som i sin tur innebär att annat arbete som grupp- och trygghetsskapande
arbete i förskoleklassen kan behöva nedprioriteras. Ett för tidigt genomförande
upplevs också öka risken för felaktiga bedömningar eftersom vissa elever inte
hunnit bli tillräckligt trygga i gruppen och eller fortfarande är för blyga inför
läraren för att förmå visa hela sitt kunnande.
Det är rektor och ytterst huvudmannen som har ansvar för att det finns förutsättningar att genomföra de obligatoriska materialen på ett bra sätt. Skolverket kan
här behöva överväga att förtydliga hur skolor kan förhålla sig till kartläggningen
på ett sätt som innebär att elevers kunskaper kan belysas i tid. Detta utan att det
innebär ett alltför ansträngt genomförande som riskerar att negativt påverka den
undervisning som i övrigt ska ges i förskoleklassen.

Det varierar hur mycket personal med specialpedagogisk
kompetens deltar
Till skillnad från vad Skolverkets tidigare uppföljning visat verkar personal med
specialpedagogisk kompetens numera inte ansvara för genomförandet av
materialen i någon större omfattning. Det vanligaste är att undervisande lärare
själva står för genomförandet. Dock har vi sett att det fortfarande förekommer att
det inte är undervisande lärare som genomför materialen. Skolverket vill påpeka
att ett sådant genomförande kan leda till att klasslärarna då går miste om en viktig
möjlighet att utveckla sin bedömarkunskap och analysförmåga.
Vår uppföljning visar att personal med specialpedagogisk kompetens på olika sätt
involveras i efterarbetet av materialen, vilket är positivt eftersom bedömningar i
vissa fall ska ske i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Mer
problematiskt är att lärare i vissa skolor inte har den tillgång till personal med
specialpedagogisk kompetens de tycker att de behöver för att kunna samråda
kring kartläggningarna och bedömningarna. Alltför stora skillnader mellan skolor
i hur och i vilken omfattning personal med specialpedagogisk kompetens
involveras i analysen och det vidare arbetet riskerar att undergräva likvärdigheten
i kartläggningen och bedömningarna av elevers kunskaper utifrån materialen och i
vilka stödåtgärder som sätts in för enskilda elever.

Vissa elever har svårt att visa på sina kunskaper genom
materialen
Undersökningen visar att materialen genomförs med de allra flesta elever. Det
finns indikationer på att lärare upplever det som svårt att genomföra materialen
med vissa elever. Flera olika grupper av elever lyfts, till exempel elever med
funktionsnedsättning och blyga elever. Men framför allt så lyfts elever som är nya
i svenska språket eller har svenska som andraspråk i sammanhanget. Lärarna
upplever att det kan vara oklart om resultaten reflekterar elevernas kunskaper eller
om det i själva verket handlar om begränsningar i svenska språket. De finns lärare
som tycker att instruktionerna från Skolverket bör bli tydligare kring om och hur
materialen ska genomföras med den här elevgruppen. Det nya stödmaterialet för
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kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass hade inte publicerats när
enkätundersökningen och intervjuerna i förskoleklass genomfördes. Det kan
innebära att de otydligheter som vi identifierar i genomförandet med dessa elever
inte kommer att bli lika framträdande på sikt.

Materialen fungerar som utgångspunkt för undervisningen
Materialen syftar till att hjälpa lärare få syn på det som undervisningen behöver
betona. Lärare berättar att de får syn på det som undervisningen behöver lägga
tyngdpunkt på för klassen som helhet eller för enskilda elever genom materialen
och att de anpassar undervisningen därefter. Enkätundersökningen förstärker den
bilden och visar att en majoritet anger att kartläggningsmaterialen i förskoleklass
påverkar undervisningen i mycket eller ganska stor utsträckning. Samma bild ges
i intervjuerna i årskurs 1.
Det kan finnas olika orsaker till att vissa lärare har svarat att kartläggningsmaterialen påverkar undervisningen i liten utsträckning eller inte alls. Flera lärare
tycker till exempel att kartläggningsmaterialen går hand i hand med förskoleklassens del i läroplanen och att undervisningen därmed utgår ifrån kartläggningsmaterialens områden oavsett.

Skillnader mellan personalkategorier
Resultaten av de logistiska regressionerna som presenterats i rapporten visar i
flera fall på skillnader mellan olika personalkategorier. Till exempel visar
resultaten att lärare i förskoleklass tenderar att vara mindre benägna än förskollärare att anse att Hitta språket bidrar till att kartlägga enskilda elevers språkliga
medvetenhet. Det går utifrån regressionsanalyserna inte att dra några säkra
slutsatser om orsakerna bakom dessa skillnader. Som nämns är en möjlig orsak att
olika utbildningar kan leda till olika perspektiv på kartläggningsmaterialen. Våra
resultat kan användas som utgångspunkt för fördjupade studier och diskussioner.

Resultaten spelar roll för fördelning av personalresurser
Rektorer berättar i intervjuerna att de fördelar resurser på skolan utifrån
materialens resultat. Både lärare och rektorer lyfter fördelen med att materialen
ger en dokumenterad bild av vilka klasser och vilka elever som har större behov
av stöd än andra. På så vis menar rektorerna att de obligatoriska materialen är ett
viktigt stöd för rektor i arbetet med att placera olika typer av personalresurser där
de behövs mest.

Materialen konkretiserar läroplanen
De obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass utgår från del 3 i
läroplanen och tar sikte på kursplanerna för respektive ämne i lågstadiet.
Uppföljningen visar att en majoritet anser att materialen bidrar till att göra
förskoleklassens del i läroplanen mer konkret. De flesta lärare som intervjuas
tycker att bedömningsstöden i årskurs 1 går hand i hand med skrivningar i
läroplanen och menar att det är områden som de skulle ha arbetat med i
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undervisningen oavsett bedömningsstöden. Det är inte ovanligt att lärare upplever
och uppskattar materialen som bekräftande, snarare än att de överraskas av
resultaten. Även om det innebär att det finns lärare som inte tycker att materialen
är nödvändiga så väger den bekräftelse materialen ger tyngre för flera.
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Bilaga 1. Metod och
metodöverväganden
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Här följer en fullständig beskrivning av metod och metodöverväganden som
komplement till den beskrivning som återfinns i rapporten i avsnittet
Uppföljningens upplägg.

Enkätundersökningen om kartläggningsmaterial i
förskoleklass
Urvalsramen till enkätundersökningen bestod av drygt 3 000 skolenheter med
förskoleklass och urvalet bestod av 597 skolenheter. Grundsärskolan, specialskolan och sameskolan är exkluderade från urvalsramen liksom de skolenheter
som ingår i Skolinspektionens uppföljning av garantin för tidiga stödinsatser.47
Urvalsramen stratifierades (delades in i grupper) utifrån huvudmannatyp
(kommunal eller enskild). Därefter drogs ett stratifierat urval med proportionell
allokering för att återspegla fördelningen i riket.
För att få namn och e-postadresser till de förskollärare, lärare och annan personal
som arbetade med kartläggningsmaterialen i förskoleklass under höstterminen
2020 skickade vi e-post till rektor på skolorna i urvalet. Efter en påminnelse hade
vi svar från totalt 479 rektorer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 84,5 procent.
Vi fick kontaktuppgifter till totalt 1561 förskollärare etc. Enkäten till förskollärare
etc. skickades ut i början av december och stängdes i mitten av februari. Vi
skickade tre påminnelser och av de vi kunnat rikta enkäten till besvarade 937
individer enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 60 procent. Bortfallet är
alltså i två steg.
Bortfallsanalysen48 visar att respondenter som arbetar hos en kommunal huvudman har en högre svarsfrekvens (61 procent) jämfört med de som arbetar hos en
enskild huvudman (54 procent). Skillnaden i svarsfrekvens mellan kommunala
och enskilda huvudmän följer ett allmänt mönster i bortfall i Skolverkets enkätundersökningar.49 Vad gäller skolans storlek (elevantal) och geografiskt läge visar
bortfallsanalysen endast mindre skillnader.
Enkätens svarsfrekvens är förhållandevis hög och en genomgång av fritextsvar
visar att frågorna i regel tolkats på det sätt som vi avsett. Detta gör att resultaten i
stort är robusta och de bör därför kunna generaliseras.

47

Grundsärskolan är exkluderad från uppföljningen eftersom Skolverket följde upp obligatoriska bedömningsstöd i
skolformen 2019. Specialskolan kommer att följas upp på ett annat sätt av Skolverket. För att begränsa
uppgiftslämnarbörda på skolor exkluderas sameskolan från uppföljningen eftersom Skolinspektionen gör en
totalundersökning av sameskolan i uppföljningen av garantin för tidiga stödinsatser.
48 Samma dag enkäten skickades ut blev det tydligt att en fråga tolkades annorlunda än vad vi förväntade oss.
Arbetsgruppen tog snabbt beslutet att göra en mindre ändring i enkäten och gjorde därefter ett särskilt utskick till
gruppen som börjat besvara enkäten men som inte slutfört den. En uppföljning av denna grupp visar att svarsfrekvensen
är något högre än för urvalet i stort. Det finns inte heller några betydande skillnader i enkätsvaren mellan denna grupp
och respondenterna i stort. Vår bedömning är att ändringen inte har påverkat vare sig svarsfrekvensen eller svarens
kvalitet.
49 Sådana skillnader kan kompenseras genom en viktning av materialet. Efter avstämningar med enheten för förskoleoch grundskolestatistik valde vi dock att inte vikta materialet. Bakgrunden till detta är att vi inte har kompletta uppgifter
om hur många förskollärare och lärare i förskoleklass. som arbetar på de skolenheter som utgjorde bortfallet i
datainsamlingens första steg (e-post till rektor på skolenheterna i urvalet). Vi hade därför behövt göra en uppskattning
av antalet lärare på dessa skolenheter och därefter imputera dessa värden (dvs. ersätta saknade värden med ungefärliga
värden) för att sedan kunna beräkna vikten. Detta förfarande hade inneburit en osäkerhet inte enbart i själva vikten utan
också i underlaget för beräkningen.
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Förskollärare i majoritet av de som besvarade enkäten
Av de som besvarade enkäten om kartläggningsmaterial i förskoleklassen arbetar
majoriteten hos en kommunal huvudman (89,5 procent) och resterande hos en
enskild huvudman (10,5 procent).
Tabell 2. Huvudsaklig funktion i förskoleklassen höstterminen 2020 samt huvudmannatyp.
Procent.
Kommunal
huvudman

Enskild
huvudman

Totalt

Förskollärare

57,9

44,9

56,5

Lärare

22,4

35,7

23,8

Speciallärare / specialpedagog

16,5

15,3

16,3

Annan funktion

1,1

2,0

1,2

Jag arbetade inte inom förskoleklass
höstterminen 2020

2,1

2,0

2,1

Totalt

100

100

100

N

838

98

936

Majoriteten av de som besvarade enkäten arbetade som förskollärare höstterminen
2020 (58 procent). Bland de som arbetade hos en kommunal huvudman var
59 procent förskollärare jämfört med 46 procent bland enskilda huvudmän.
Totalt arbetade nästan en fjärdedel (24 procent) av respondenterna som lärare
under höstterminen 2020. Det är en större andel av de som arbetade hos en
enskild huvudman som är lärare (37 procent) jämfört med de som arbetar hos en
kommunal huvudman (23 procent).
Av respondenterna arbetade närmare 17 procent som speciallärare eller specialpedagog under höstterminen 2020. I denna yrkesgrupp finns det inga stora skillnader mellan kommunala och enskilda huvudmän. Drygt 1 procent svarar att de
hade en annan funktion.

Analysmetoder enkätmaterial
I analyserna av enkätmaterialet har två olika metoder använts. I ett första steg har
deskriptiv statistik i form av frekvenstabeller och i vissa fall korstabeller tagits
fram för de flesta frågor. Dessa resultat redovisas i stapeldiagram och tabeller.
I ett andra steg har logistiska regressionsanalyser genomförts för vissa frågor.
Logistisk regressionsanalys gör det möjligt att undersöka om en eller flera
oberoende variabler påverkar en beroende variabel. I detta fall undersöker vi
vilken påverkan personalkategori50, lärartäthet51 och huvudmannatyp52 har på
50

Förskollärare (referenskategori), lärare samt specialpedagoger och speciallärare.
Färre än 9,3 elever/lärare (referenskategori), mellan 9,3 och 12,3 elever/lärare, mellan 12,4 och 16 elever/lärare, fler
än 16 elever/lärare.
52 Kommunal huvudman (referenskategori) respektive enskild huvudman.
51
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exempelvis uppfattningen att kartläggningsmaterialen bidrar till att kartlägga
enskilda elevers språkliga medvetenhet och matematiska tänkande.
De oberoende variablerna är valda eftersom de antas kunna påverka användningen och upplevelsen av de obligatoriska kartläggningsmaterialen.
Resultaten av logistiska regressioner uttrycks ofta i oddskvoter. Oddskvoten
tolkas som oddset att en händelse ska inträffa, till exempel att lärare är mer
benägna att anse att mängden dokumentation ökat jämfört med förskollärare. En
oddskvot som understiger 1 innebär en ”underrisk” och en oddskvot över 1
innebär en ”överrisk”. En oddskvot kan aldrig vara negativ.
När det gäller enkätresultaten finns frågeformuleringarna och svarsalternativen i
diagram- respektive tabellrubrikerna samt i figurerna respektive tabellerna. De
fullständiga resultaten från alla enkätfrågor finns i tabellform i Bilaga 2. De fullständiga resultaten av regressionsanalyserna finns i Bilaga 3.

Intervjuundersökningen om obligatoriska material i
förskoleklass och årkurs 1
Intervjuer gjordes med förskollärare och lärare i förskoleklass, lärare i årskurs 1
och rektorer. Intervjuerna med förskollärare och lärare i förskoleklass ger en
kompletterande bild av kartläggningsmaterialen. Obligatoriska bedömningsstöd i
årskurs 1 följdes upp genom intervjuer. De är inte prioriterade i uppdraget och har
undersökts tidigare. Intervjuer genomfördes också med rektorer. De synpunkter
som framkommer i intervjuerna representerar enbart de som intervjuas och är inte
typiska för någon annan eller större grupper av personer.
Vi var intresserade att intervjua rektorer och lärare på skolor som skiljer sig åt vad
gäller huvudmannatyp, storlek och geografiskt läge. Sju skolor finns med i
urvalet. Fem av skolorna har kommunal huvudman och två har enskild
huvudman. De valda skolenheterna har geografisk spridning. De enskilda
huvudmännen är av olika storlek. En har flera skolenheter i Sverige men den
andra är enbart huvudman för den skolenheten. Skolenheterna med kommunal
huvudman befinner sig i olika typer av kommuner; från mindre städer och
landsbygdskommuner, kommuner med större städer, till kommuner i
storstadsregionerna. Tre av huvudmännen är i storstäder eller storstadsnära
kommun. Två av huvudmännen i större städer eller kommuner nära större stad.
En huvudman befanns sin i en mindre tätort eller landsbygdskommun. Fyra av
skolenheterna är F-9 skolor, två är F-6 skolor och en är en F-3 skola.
Allt som allt blev trettiosju förskollärare, lärare och rektorer intervjuade i tjugotre
semistrukturerade intervjuer. Nio intervjuer gjordes med elva förskollärare och
sex lärare i förskoleklass. Sju intervjuer gjordes med tolv lärare om bedömningsstöden i årskurs 1. Sju intervjuer gjordes med fem rektorer och tre biträdande rektorer. Intervjuerna utgår från samma intervjuguide men ordningsföljd och
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exakta formuleringar av frågor har hållits öppna och anpassats efter intervjusituationen. Alla intervjuer genomfördes på distans via Teams.

Avgränsningar
I tidigt skede stämde vi av med Skolinspektionen och deras uppdrag att utvärdera
garantin för tidiga stödinsatser. Detta för att undvika onödiga krockar mellan
uppdragen och uppgiftslämnarbörda hos skolor i den mån det var möjligt. Det
påverkade marginellt de frågeställningar som ställdes i uppföljningen men hade
desto större konsekvenser för urvalen för enkät- och intervjuundersökningen. För
att minska uppgiftslämnarbördan har de skolenheter som ingår i
Skolinspektionens enkäturval exkluderats från urvalsramen i denna uppföljning.
Det är en ganska liten del av urvalsramen som försvinner på grund av att dessa
enheter utesluts. Även ett mindre antal skolenheter som har valts ut av
Skolinspektionen för besök har tagits bort. Det är totalt 416 skolenheter som har
selekterats bort på grund av att de ingår i Skolinspektionens urval. Skolenheter
inom sameskolan har också exkluderats från urvalet för enkät- och
intervjuundersökningen eftersom Skolinspektionen gör en totalundersökning av
sameskolan i sin utvärdering. Vi val av skolenheter för intervjuundersökningen
uteslöts även de som fanns med i Skolinspektionens urvalsramar. Vi bedömer att
en tillräckligt god bild av det vi vill undersöka har uppnåtts trots avgränsningar i
urvalsramen.

Covid-19-pandemins påverkan på uppföljningen
Uppföljningen gjordes under covid-19-pandemin och ett ansträngt läge på flera
skolor påverkade våra vägval men enligt vår bedömning har inte resultaten
påverkats i någon stor utsträckning. Enbart en påminnelse skickades till rektor
under insamlingen av e-postadresser till personal i skolan om de inte hade svarat
inom angiven tidsfrist för att inte överbelasta skolorna under hösten. För att ge så
många som möjligt chansen att delta var enkäten öppen under en längre tid än
vanligt, under drygt två månader från vecka 50 2020 till slutet av vecka 6 2021.
Situationen med covid-19 gjorde att vi inte kunde genomföra intervjuer med
lärare som använt obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 på en av våra valda
skolenheter. På en annan skolenhet genomförde vi av samma anledning intervjuer
med lärare som undervisar i årskurs 2 under innevarande läsår i stället som då
blickade tillbaka till genomförandet med bedömningsstöden i årskurs 1 under
förra läsåret.
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Bilaga 2. Tabeller
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Tabell 3. Huvudsaklig funktion i förskoleklassen höstterminen 2020 samt huvudmannatyp.
Procent.
Kommunal
huvudman

Enskild
huvudman

Totalt

Förskollärare

57,9

44,9

56,5

Lärare

22,4

35,7

23,8

Speciallärare / specialpedagog

16,5

15,3

16,3

Annan funktion

1,1

2,0

1,2

Jag arbetade inte inom förskoleklass
höstterminen 2020*

2,1

2,0

2,1

Totalt

100

100

100

N

838

98

936

*De respondenter som valde detta svarsalternativ är exkluderade från analyserna i rapporten och från övriga tabeller
i denna bilaga.

Tabell 4. Vilken utbildning har du? Flera alternativ är möjliga. Procent.
Svarsalternativ

Procent

Förskollärarutbildning

62,6

Grundlärarutbildning F-3 eller motsvarande äldre utbildning

29,9

Grundlärarutbildning 4–6, 4–9 eller motsvarande äldre utbildning

8,5

Grundlärarutbildning inriktning fritidshem/fritidspedagogutbildning

4,0

Speciallärare/Specialpedagog

15,2

Annan utbildning

9,9

Har ingen förskollärar– eller lärarutbildning

2,1

Tabell 5. Vilka av de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass använde du
höstterminen 2020?

59

Ja

Nej, hittills inte

N

Hitta språket

89,0

11,0

871

Hitta matematiken

89,0

11,0

862
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Tabell 6. Om du inte använt kartläggningsmaterialet [Hitta språket respektive Hitta
matematiken] – vad beror det på? Flera alternativ är möjliga. Procent.
Hitta språket

Hitta
matematiken

86,5

78,9

En speciallärare/specialpedagog genomförde
kartläggningsmaterialet

5,2

7,4

Brist på tid

4,2

11,6

Brist på personalresurser

3,1

9,5

Jag tycker inte att kartläggningsmaterialet behövs

1,0

1,1

Jag tycker att nivån i kartläggningsmaterialet är för hög
för den elev/de elever jag undervisar

3,1

1,1

Jag tycker att nivån i kartläggningsmaterialet är för låg för
den elev/de elever jag undervisar

0,0

0,0

Jag har inte fått information om att jag ska använda
kartläggningsmaterialet

1,0

2,1

Jag arbetade inte i förskoleklass höstterminen 2020

12,5

10,4

96

95

En annan lärare i förskoleklass genomförde
kartläggningsmaterialet

N

Tabell 7. För hur många elever använde du kartläggningsmaterialet [Hitta språket
respektive Hitta matematiken] under hösten 2020? Procent.

60

Hitta språket

Hitta matematiken

Alla elever

84,0

81,8

De flesta elever

10,9

11,8

Några få elever

1,6

2,0

Inga elever alls

3,2

3,8

Vet inte

0,4

0,6

Totalt

100

100

N

811

806
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Tabell 8. [Hitta språket respektive Hitta matematiken] består av fyra aktiviteter som ska
genomföras. Upplever du att kartläggningsmaterialet har tydliga instruktioner för
genomförandet av aktiviteterna? Procent.
Hitta språket

Hitta matematiken

Ja

72,8

62,8

Ja, delvis

23,3

30,6

Nej

0,9

2,9

Vet inte

3,1

3,7

Totalt

100

100

N

812

806

Tabell 9. [Hitta språket respektive Hitta matematiken] består av fyra aktiviteter som ska
genomföras. Upplever du att kartläggningsmaterialet har tydliga instruktioner för hur
resultaten kan analyseras? Procent.
Hitta språket

Hitta matematiken

Ja

50,4

42,4

Ja, delvis

39,8

45,4

Nej

6,7

8,7

Vet inte

3,2

3,5

Totalt

100

100

N

812

806

Tabell 10. I vilken utsträckning tycker du att kartläggningsmaterialet [Hitta språket
respektive Hitta matematiken] hjälper till att kartlägga enskilda elevers språkliga
medvetenhet respektive matematiska tänkande? Procent.

61

Hitta språket

Hitta matematiken

I mycket liten utsträckning

2,1

3,6

I ganska liten utsträckning

10,4

18,7

I ganska stor utsträckning

63,1

58,2

I mycket stor utsträckning

22,2

16,5

Vet inte

2,2

3,0

Totalt

100

100

N

811

806

UPPFÖLJNING AV OBLIGATORISKA KARTLÄGGNINGSMATERIAL I FÖRSKOLEKLASS OCH BEDÖMNINGSSTÖD I ÅRSKURS 1

Tabell 11. I vilken utsträckning tycker du att [Hitta språket respektive Hitta matematiken]
bidrar till att fånga upp fler elever i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra
utmaningar? Procent.
Extra anpassningar

Särskilt stöd

Extra utmaningar

Hitta
Hitta
språket matematiken

Hitta
Hitta
språket matematiken

Hitta
Hitta
språket matematiken

Har inte
identifierat
någon elev med
behov av detta

1,7

2,7

2,1

3,3

2,3

3,0

I mycket liten
utsträckning/inte
alls

10,0

10,0

11,0

10,9

8,5

9,9

I ganska liten
utsträckning

25,5

27,7

32,2

30,1

31,3

29,4

I ganska stor
utsträckning

47,0

45,7

41,1

41,4

42,3

41,8

I mycket stor
utsträckning

15,8

13,9

13,7

14,1

15,5

15,9

Totalt

100

100

100

100

100

100

N

811

806

811

806

811

806

Tabell 12. Tycker du att något i kartläggningsmaterialen gör det svårt att tillgodose alla
elevers olika behov vid genomförandet av aktiviteterna? Procent.
Svarsalternativ

62

Procent

Ja

45,5

Nej

36,8

Vet inte

17,7

Totalt

100

N

916
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Tabell 13. Bedömer du att de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass har
påverkat mängden dokumentation för dig? Procent.
Svarsalternativ

Procent

Den har minskat

0,9

Den har ökat

77,3

Den är oförändrad

15,4

Vet inte

6,4

Totalt

100

N

916

Tabell 14. I vilken utsträckning påverkar kartläggningsmaterialen vad du tar upp i din
undervisning i förskoleklass? Procent.
Svarsalternativ

Procent

I mycket liten utsträckning

7,2

I ganska liten utsträckning

25,7

I ganska stor utsträckning

40,4

I mycket stor utsträckning

15,9

Jag undervisar inte i förskoleklass*

9,2

Vet inte

1,6

Totalt

100

N

916

*Detta svarsalternativ är exkluderat från diagram 7 i rapporten.

Tabell 15. Tycker du att kartläggningsmaterialen bidrar till att göra förskoleklassens del i
läroplanen mer konkret? Procent.
Svarsalternativ

63

Procent

Ja

59,6

Nej

22,7

Vet inte

17,7

Totalt

100

N

916
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Tabell 16. Påverkar kunskapskraven i grundskolans årskurs 1 och 3 vad du tar upp i din
undervisning i förskoleklass? Procent.
Svarsalternativ

Procent

Ja

76,2

Nej

6,6

Jag undervisar inte i förskoleklass*

11,2

Vet inte

6,0

Totalt

100

N

916

*Detta svarsalternativ är exkluderat från diagram 10 i rapporten.

Tabell 17. I vilken utsträckning påverkar kunskapskraven i grundskolans årskurs 1 och 3
vad du tar upp i din undervisning i förskoleklass? Procent.
Svarsalternativ

Procent

I ganska liten utsträckning

5,0

I ganska stor utsträckning

58,7

I mycket stor utsträckning

35,4

Vet inte

0,9

Totalt

100

N

698

Tabell 18. Hur bra fungerar förskoleklassens del i läroplanen som utgångspunkt för
planering och genomförande av undervisningen? Procent.
Svarsalternativ

Procent

Fungerar mycket dåligt

0,7

Fungerar ganska dåligt

3,2

Fungerar ganska bra

51,3

Fungerar mycket bra

32,1

Jag undervisar inte i förskoleklass*

11,1

Vet inte

1,6

Totalt

100

N
*Detta svarsalternativ är exkluderat från diagram 11 i rapporten.
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Bilaga 3. Logistiska
regressionsanalyser
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Tabell 19. I vilken utsträckning tycker du att kartläggningsmaterialet [Hitta språket
respektive Hitta matematiken] hjälper till att kartlägga enskilda elevers språkliga
medvetenhet? Logistisk regressionsanalys. Oddskvoter och signifikansnivåer samt
Nagelkerke r2.
Hitta språket

Hitta matematiken

Oddskvot

Signifikans

Oddskvot

Signifikans

Förskollärare (referenskategori)

1,00

–

1,00

–

Lärare

0,63

0,09

0,73

0,13

Specialpedagoger/speciallärare

0,74

0,35

0,26

0,00

Kommunal (referenskategori)

1,00

–

1,00

–

Enskild

0,79

0,55

1,04

0,90

Färre än 9,3 elever/lärare
(referenskategori)

1,00

–

1,00

–

Mellan 9,3 och 12,3 elever/lärare

0,80

0,48

1,12

0,65

Mellan 12,4 och 16 elever/lärare

0,53

0,06

0,69

0,16

Fler än 16 elever/lärare

1,33

0,32

1,20

0,46

Konstant

0,26

0,01

0,37

0,01

Nagelkerke r2

0,03

0,05

N

753

743

Personalkategori

Typ av huvudman

Personaltäthet

Beroende variabel:
I mycket liten utsträckning, I ganska liten utsträckning = 0
I ganska stor utsträckning, I mycket stor utsträckning = 1
Svarsalternativet ”vet inte” är exkluderat från analysen.
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Tabell 20. I vilken utsträckning tycker du att kartläggningsmaterialet [Hitta språket
respektive Hitta matematiken] bidrar till att fånga upp fler elever i behov av extra
anpassningar än vad som hade varit fallet utan kartläggningsmaterialet? Logistisk
regressionsanalys. Oddskvoter och signifikansnivåer samt Nagelkerke r 2.
Hitta språket

Hitta matematiken

Oddskvot

Signifikans

Oddskvot

Signifikans

Förskollärare (referenskategori)

1,00

–

1,00

–

Lärare

1,12

0,53

1,45

0,04

Specialpedagoger/speciallärare

1,98

0,01

2,31

0,00

Kommunal (referenskategori)

1,00

–

1,00

–

Enskild

0,85

0,50

0,87

0,59

Färre än 9,3 elever/lärare
(referenskategori)

1,00

–

1,00

–

Mellan 9,3 och 12,3 elever/lärare

0,85

0,44

0,90

0,62

Mellan 12,4 och 16 elever/lärare

1,21

0,38

0,95

0,79

Fler än 16 elever/lärare

0,77

0,21

0,95

0,82

Konstant

1,85

0,06

1,43

0,27

Nagelkerke r2

0,03

0,03

N

770

765

Personalkategori

Typ av huvudman

Personaltäthet

Beroende variabel:
Har inte identifierat någon elev med behov av detta, I mycket liten utsträckning/inte alls, I ganska liten utsträckning =
0
I ganska stor utsträckning, I mycket stor utsträckning = 1
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Tabell 21. I vilken utsträckning tycker du att kartläggningsmaterialet [Hitta språket
respektive Hitta matematiken] bidrar till att fånga upp fler elever i behov av särskilt stöd än
vad som hade varit fallet utan kartläggningsmaterialet? Logistisk regressionsanalys.
Oddskvoter och signifikansnivåer samt Nagelkerke r2.
Hitta språket

Hitta matematiken

Oddskvot

Signifikans

Oddskvot

Signifikans

Förskollärare (referenskategori)

1,00

–

1,00

–

Lärare

1,13

0,48

1,25

0,20

Specialpedagoger/speciallärare

1,37

0,14

1,62

0,03

Kommunal (referenskategori)

1,00

–

1,00

–

Enskild

0,79

0,33

0,96

0,86

Färre än 9,3 elever/lärare
(referenskategori)

1,00

–

1,00

–

Mellan 9,3 och 12,3 elever/lärare

0,83

0,36

0,89

0,58

Mellan 12,4 och 16 elever/lärare

1,18

0,43

1,16

0,49

Fler än 16 elever/lärare

0,95

0,80

1,17

0,46

Konstant

1,46

0,24

1,07

0,83

Nagelkerke r2

0,01

0,02

N

770

765

Personalkategori

Typ av huvudman

Personaltäthet

Beroende variabel:
Har inte identifierat någon elev med behov av detta, I mycket liten utsträckning/inte alls, I ganska liten utsträckning =
0
I ganska stor utsträckning, I mycket stor utsträckning = 1
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Tabell 22. I vilken utsträckning tycker du att kartläggningsmaterialet [Hitta språket
respektive Hitta matematiken] bidrar till att fånga upp fler elever i behov av extra
utmaningar än vad som hade varit fallet utan kartläggningsmaterialet? Logistisk
regressionsanalys. Oddskvoter och signifikansnivåer samt Nagelkerke r 2.
Hitta språket

Hitta matematiken

Oddskvot

Signifikans

Oddskvot

Signifikans

Förskollärare (referenskategori)

1,00

–

1,00

–

Lärare

1,12

0,51

1,45

0,04

Specialpedagoger/speciallärare

2,13

0,01

2,18

0,01

Kommunal (referenskategori)

1,00

–

1,00

–

Enskild

0,62

0,06

0,67

0,10

Färre än 9,3 elever/lärare
(referenskategori)

1,00

–

1,00

–

Mellan 9,3 och 12,3 elever/lärare

1,19

0,40

1,04

0,85

Mellan 12,4 och 16 elever/lärare

1,31

0,21

1,14

0,53

Fler än 16 elever/lärare

1.04

0,86

1,23

0,32

Konstant

1,77

0,08

1,55

0,17

Nagelkerke r2

0,03

0,03

N

770

765

Personalkategori

Typ av huvudman

Personaltäthet

Beroende variabel:
Har inte identifierat någon elev med behov av detta, I mycket liten utsträckning/inte alls, I ganska liten utsträckning =
0
I ganska stor utsträckning, I mycket stor utsträckning = 1
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Tabell 23. Tycker du att något i kartläggningsmaterialen gör det svårt att tillgodose alla
elevers olika behov vid genomförandet av aktiviteterna? Logistisk regressionsanalys.
Oddskvoter och signifikansnivåer samt Nagelkerke r 2.
Oddskvot

Signifikans

Förskollärare (referenskategori)

1,00

–

Lärare

0,68

0,04

Specialpedagoger/speciallärare

0,72

0,16

Kommunal (referenskategori)

1,00

–

Enskild

0,82

0,42

Färre än 9,3 elever/lärare (referenskategori)

1,00

–

Mellan 9,3 och 12,3 elever/lärare

1,18

0,44

Mellan 12,4 och 16 elever/lärare

1,61

0,03

Fler än 16 elever/lärare

0,86

0,48

Konstant

1,59

0,16

Nagelkerke r2

0,03

N

716

Personalkategori

Typ av huvudman

Personaltäthet

Beroende variabel:
Nej = 0
Ja = 1
Svarsalternativet ”vet inte” är exkluderat från analysen.
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Tabell 24. Bedömer du att de obligatoriska kartläggningsmaterialen har påverkat mängden
dokumentation för dig? Logistisk regressionsanalys. Oddskvoter och signifikansnivåer
samt Nagelkerke r2.
Oddskvot

Signifikans

Förskollärare (referenskategori)

1,00

–

Lärare

0,88

0,57

Specialpedagoger/speciallärare

0,45

0,01

Kommunal (referenskategori)

1,00

–

Enskild

0,79

0,42

Färre än 9,3 elever/lärare (referenskategori)

1,00

–

Mellan 9,3 och 12,3 elever/lärare

1,62

0,07

Mellan 12,4 och 16 elever/lärare

0,84

0,46

Fler än 16 elever/lärare

2,39

0,01

Konstant

5,79

0,00

Nagelkerke r2

0,06

N

817

Personalkategori

Typ av huvudman

Personaltäthet

Beroende variabel:
Den har minskat, Den är oförändrad = 0
Den har ökat = 1
Svarsalternativet ”vet inte” är exkluderat från analysen.
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Tabell 25. Hur ser du på ökningen av dokumentationen? Logistisk regressionsanalys.
Oddskvoter och signifikansnivåer samt Nagelkerke r 2.
Oddskvot

Signifikans

Förskollärare (referenskategori)

1,00

–

Lärare

0,79

0,19

Specialpedagoger/speciallärare

0,34

0,00

Kommunal (referenskategori)

1,00

–

Enskild

0,91

0,73

Färre än 9,3 elever/lärare (referenskategori)

1,00

–

Mellan 9,3 och 12,3 elever/lärare

0,98

0,92

Mellan 12,4 och 16 elever/lärare

1,29

0,27

Fler än 16 elever/lärare

1,24

0,34

Konstant

1.08

0,82

Nagelkerke r2

0,04

N

675

Personalkategori

Typ av huvudman

Personaltäthet

Beroende variabel:
Den är rimlig i förhållande till vad kartläggningsmaterialen bidrar med = 0
Den är orimlig i förhållande till vad kartläggningsmaterialen bidrar med = 1
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Tabell 26. I vilken utsträckning påverkar kartläggningsmaterialen vad du tar upp i din
undervisning i förskoleklass? Logistisk regressionsanalys. Oddskvoter och
signifikansnivåer samt Nagelkerke r2.
Oddskvot

Signifikans

Förskollärare (referenskategori)

1,00

–

Lärare

1,08

0,64

Specialpedagoger/speciallärare

2,10

0,02

Kommunal (referenskategori)

1,00

–

Enskild

0,58

0,02

Färre än 9,3 elever/lärare (referenskategori)

1,00

–

Mellan 9,3 och 12,3 elever/lärare

1,08

0,73

Mellan 12,4 och 16 elever/lärare

1,45

0,09

Fler än 16 elever/lärare

1,03

0,88

Konstant

2,53

0,00

Nagelkerke r2

0,03

N

778

Personalkategori

Typ av huvudman

Personaltäthet

Beroende variabel:
I mycket liten utsträckning, I ganska liten utsträckning = 0
I ganska stor utsträckning, I mycket stor utsträckning = 1
Svarsalternativen ”vet inte” och ”jag undervisar inte i förskoleklass” är exkluderade från analysen.
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Tabell 27. Tycker du att kartläggningsmaterialen bidrar till att göra förskoleklassens del i
läroplanen mer konkret? Logistisk regressionsanalys. Oddskvoter och signifikansnivåer
samt Nagelkerke r2.
Oddskvot

Signifikans

Förskollärare (referenskategori)

1,00

–

Lärare

1,24

0,27

Specialpedagoger/speciallärare

3,81

0,00

Kommunal (referenskategori)

1,00

–

Enskild

0,86

0,58

Färre än 9,3 elever/lärare (referenskategori)

1,00

–

Mellan 9,3 och 12,3 elever/lärare

0,90

0,63

Mellan 12,4 och 16 elever/lärare

1,18

0,50

Fler än 16 elever/lärare

1,09

0,74

Konstant

2,28

0,02

Nagelkerke r2

0,05

N

716

Personalkategori

Typ av huvudman

Personaltäthet

Beroende variabel:
Nej = 0
Ja = 1
Svarsalternativet ”vet inte” är exkluderat från analysen.
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Tabell 28. Påverkar kunskapskraven i grundskolans årskurs 1 och 3 vad du tar upp i din
undervisning i förskoleklass? Logistisk regressionsanalys. Oddskvoter och
signifikansnivåer samt Nagelkerke r2.
Oddskvot

Signifikans

Förskollärare (referenskategori)

1,00

–

Lärare

1,21

0,57

Specialpedagoger/speciallärare

1,39

0,60

Kommunal (referenskategori)

1,00

–

Enskild

0,71

0,32

Färre än 9,3 elever/lärare (referenskategori)

1,00

–

Mellan 9,3 och 12,3 elever/lärare

2,27

0,15

Mellan 12,4 och 16 elever/lärare

1,72

0,16

Fler än 16 elever/lärare

1,71

0,03

Konstant

3,96

0,03

Nagelkerke r2

0,02

N

722

Personalkategori

Typ av huvudman

Personaltäthet

Beroende variabel:
Nej = 0
Ja = 1
Svarsalternativen ”vet inte” och ”jag undervisar inte i förskoleklass” är exkluderade från analysen.
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