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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att ta del av och göra en analys av tio elevers berättelser om sina 

literacypraktiker. Den teoretiska ingången i studien är ett sociokulturellt perspektiv vilket medför 

en förståelse av lärande som något som människan gör i samspel med andra i olika sociala, 

materiella och kulturella kontexter (Säljö, 2014a). Utifrån denna förståelse syftar undersökningen 

till att närmare undersöka specifika aspekter av goda läsares literacypraktiker, samt hur dessa kan 

förstås i relation till olika sociala, materiella och kulturella kontexter i barnens liv. Studien är av 

kvalitativ ansats och utgår från djupintervjuer genomförda med tio elever bedömda att ha en god 

läsförståelse. Elevernas medverkan baseras på resultat från både muntliga och skriftliga 

normerade test (Lundberg, 2001; Järpsten & Taube, 2010; Skolverket, 2015). Av det huvudsakliga 

resultatet framgår att samtliga elever använder sig av både medvetna och omedvetna 

literacypraktiker. Till de medvetna literacypraktikerna hör att läsa långsamt, läsa om ord och 

innehållet i texten samt att utgå från bilderna. De omedvetna literacypraktikerna är att skapa inre 

bilder, koppla texten till egna erfarenheter, leva sig in i karaktären samt omvandla text till rörliga 

bilder. Av studien framgår också att föräldrarna kommunicerar ett engagerat förhållningssätt till 

skolan och skolkunskaper. Detta görs i form av andra läroböcker som föräldrarna förser sina 

barn med vilket även visar sig i gemensamma utmaningar i olika skolämnen samt läsprojekt i 

form av bokklubbar.    

   

Nyckelord: Literacypraktiker, family literacy, årskurs 3, läsförståelse, goda läsare   
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Inledning 

Under mina år som klasslärare på lågstadiet har jag fått ett ökat intresse för vad barn gör för att 

förstå texter. Intresset för ämnet är sprunget ur de elever som under min lärarbana visat  

svårigheter med att förstå olika texter på ett djupare plan. Då elevernas förmåga att förstå texter, 

likväl som deras erfarenheter av skriftspråket, varierat genom åren har således en av mina 

ambitioner varit att skapa en rik språklig miljö för alla elever. Min undervisning har på så sätt 

präglats av språkliga aktiviteter där textsamtal vid högläsning av böcker, bokrespons samt 

läsloggar bara varit några av de aktiviteter som jag gjort i syfte att stärka och utveckla såväl 

ordförråd som förmågor som krävs för att läsaren ska förstå budskapet i olika texter.  

 

Genom dessa språkliga aktiviteter har eleverna fått möjlighet att ta del av andra elevers tankar, 

åsikter och de känslor som uppstått vid läsning. I undervisningen har eleverna också blivit 

presenterade en bred textrepertoar där olika genrer har diskuterats, jämförts och ifrågasatts. Detta 

har gjorts i syfte att förbereda eleverna för de krav som de möter i ämnet svenska på 

mellanstadiet, och för att i ett längre tidsperspektiv förbereda dem för att kunna leva i ett 

skriftsamhälle.  

 

Trots dessa ambitioner av att alla elever ska uppnå dessa färdigheter på lågstadiet har dock 

svårigheter ändå kvarstått för vissa elever. Mot bakgrund av detta har jag därför även börjat 

intressera mig alltmer för vad elever med god läsförståelse gör för att förstå texter. När jag nu 

fick möjlighet att göra denna självständiga studie inom ramarna för Speciallärarprogrammet var 

valet av ämne givet för mig. Byggt på mina erfarenheter kring elevers problematik kring 

läsförståelse vill jag således i en studie undersöka vad elever med god läsförståelse gör för att  

förstå texter.  

 

Studiens specialpedagogiska infallsvinkel är att synliggöra de goda läsarnas läspraktiker med en 

förhoppning att pedagoger och speciallärare ska kunna använda sig av dessa elevers kunskaper, 

insikter och färdigheter i sitt förebyggande arbete och undervisning i läsförståelse med elever som 

uppvisar läs- och skrivsvårigheter. 
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Bakgrund 

Redan vid tidig ålder kommer barn i kontakt med en bred textrepertoar där texter medieras 

genom en mängd olika källor så som böcker, tidningar, sociala medier eller datorer (Schmidt, 

2015). Kontakten med texter sker även i olika läromedel där elever med stigande ålder får 

fördjupa sig i texter som blir alltmer komplicerade (Roe, 2014). Dessa texter är i regel många till 

antalet och varierar både vad gäller innehåll och struktur. Det medför även att kraven för god 

läsförståelse snabbt ökar, då en sådan erfordrar färdigheter som att dra slutsatser, tolka och förstå 

budskapet, samt en förmåga att kunna läsa mellan raderna (Roe, 2014).  

 

Att läsa texter med förståelse är även en färdighet som fordras för att människor ska kunna delta i 

det offentliga samtalet och ingå till fullo i dagens samhälle. För att mötet ska uppstå mellan 

läsaren och texten förutsätter detta att individen har kunskap om samt möjlighet att utveckla olika 

lässtrategier, det vill säga olika tillvägagångssätt för att förstå texter i olika genrer (Roe, 2014). För 

vissa elever sker dock ett sådant meningsskapande kring texter endast i skolan och genom 

interaktion med lärare (Penne, 2006). För andra elever däremot kan vardagen med läxläsning och 

förberedelser inför prov, vilka allt som oftast är aktiviteter som sker i hemmet, ses som en 

förlängning av skoldagen (Heath, 1983; Penne, 2006). Föräldrars stöttning kan i sådana fall ge 

eleverna ett gynnsamt utgångsläge i skolan då liknande diskussioner och frågor kring texter som 

eleverna möter i undervisningen även blir en del av deras vardag utanför skolan (Heath, 1983; 

Penne, 2006). 

 

Betydelsen av att ha förståelse för och kunna använda olika verktyg för att förstå texter betonas 

även av Langer (2005) som även breddar detta till att inkludera elevers förmåga att bygga 

föreställningsvärldar. Detta begrepp syftar på den värld av förståelse en person besitter vid en 

bestämd tidpunkt. Föreställningsvärldar kan med andra ord liknas vid textvärldar som skapas i 

våra sinnen. På så sätt kan dessa världar bli individuella och mer personliga, vilket också medför 

att de skiljer sig åt. De utgår också från våra kulturella och personliga erfarenheter och beskriver 

relationen till den pågående upplevelsen. En föreställningsvärld kan ses som en uppsättning idéer, 

frågor och bilder som uppstår vid läsning, samtal och skrivande. Dessa världar, enligt Langer 

(2005), byggs och utvecklas i takt med att vi lär oss saker om vår omvärld och om oss själva. 

Föreställningsvärldar byggs således utifrån ett skapande av mening och sammanhang, vilka 

ständigt förändras då vi interagerar med olika texter. Allteftersom texten fortskrider byts 

tolkningar ut och händelser och känslor ger upphov till nya antaganden och tankar (Langer, 

2005).  
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Svenska elevers lässtrategier är en del i vad som testas i den internationella undersökningen 

PIRLS, vilken utgår från elevers resultat kring läsförståelse i skönlitterära och sakprosatexter i 

årskurs 4 (Skolverket, 2017). Den senaste mätningen från 2016 visar att de svenska eleverna 

numera är jämnstarka i sin läsförmåga av både sakprosa och skönlitterära texter. Vad som dock 

tydligt framgår i analysen av resultaten för testerna är att elever med mer gynnsam 

socioekonomisk bakgrund fortfarande presterar bättre än elever med mindre gynnsam 

socioekonomisk bakgrund (Skolverket, 2017). Förklaringen till detta menar Gibbons (2009) 

hänger ihop med att elever med annat modersmål och elever med mindre gynnsam 

socioekonomisk bakgrund inte är lika förtrogna med skolspråket som medelklassbarn vars 

föräldrar ofta har en akademisk utbildning.  Försprånget som dessa elever därigenom får blir 

också bestående då skolans undervisning utgår från de elever som redan har erfarenheter av ett 

skolspråk hemifrån. Skolan, menar Gibbons (2009, s. 26), kan således liknas vid en 

”sorteringsmaskin för arbetsmarknaden, där elever från läs- och skrivvana hem har större 

möjligheter att klara skolan och få bra jobb”.  

 

För att förstå vikten av att elever är förtrogna med lässtrategier kan här göras en koppling till 

lärares styrdokument i Lgr 11 (2011). Detta kan ses utifrån att ämnet tas upp i det centrala 

innehållet i Lgr 11 (2011) redan för årskurs 1-3. Här beskrivs att eleverna ska kunna förstå och 

tolka texter, samt kunna anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Även i 

kunskapskraven för årskurs 1 redogörs för olika förmågor vilka också kan tolkas som olika 

lässtrategier.  Här nämns andra färdigheter som att kunna återge innehållet i en text och jämföra 

detta med egna erfarenheter (Lgr 11, version 10). En förutsättning för att elever ska kunna uppnå 

dessa färdigheter är att skolan kan tillgodose alla elevers behov, något som även har understrukits 

i svenska policy- och styrdokument sedan införandet av 1980 års läroplan (Lgr 80, 1980). Alla 

elevers rätt till en likvärdig utbildning slås även fast i 1 kap, 8 och 9 § i skollagen (SFS 2010, s. 3), 

vilket ska gälla oavsett ”geografisk hemvist och ekonomiska förhållanden”. Mot bakgrund av 

detta syftar detta examensarbete till att undersöka vilka läspraktiker tio elever med god 

läsförståelse använder sig av vid läsning i en strävan av att resultaten även ska kunna i ett nästa 

led verka för elevers likvärdiga möjligheter för lärande och utbildning. Min förhoppning är 

således att pedagoger och speciallärare ska kunna använda sig av studiens resultat i sitt 

förebyggande arbete och sin undervisning i läsförståelse med elever som uppvisar läs- och 

skrivsvårigheter. 
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Forskningsöversikt 

Detta kapitel presenterar forskning som rör barns olika vägar in i skriftspråket. 

Forskningsöversikten har delats in i tre delar. Den första delen fokuserar på betydelsen av att 

barn är förtrogna med olika lässtrategier, samt hur dessa påverkar elevers möjligheter att förstå 

texter. Det efterföljande stycket belyser hur föräldrars roll kan påverka barns utveckling av 

språket vid tidig ålder. Den avslutande delen tar upp föräldrars roll vid stöttning i skolarbetet, 

vilket har visat sig ha både positiva och negativa effekter för barns lärande. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning av litteraturen.  

 

Lässtrategier – ett sätt att ta sig an och arbeta med förståelse av texter 

Sett utifrån att elever med stigande ålder möter längre texter där kraven på att behärska fler 

genrer ökar har studier gjorts i syfte att undersöka vad goda läsare gör i högre åldrar för att förstå 

texter (Hallesson, 2011). En sådan studie genomförd av Hallesson (2011) utgår från 

sakprosatexter där elever fick läsa och besvara ett antal enkätfrågor. Materialet till denna 

undersökning utgick bland annat ifrån svaren på frågan hur eleverna gick tillväga när de läste 

texter. Med hjälp av de efterföljande gruppintervjuerna kunde svaren sedan följas upp. Fokus för 

gruppintervjuerna utgick ifrån elevernas läsvanor, vilka lässtrategier som användes vid läsning av 

texter samt elevernas förhållningssätt till sakprosatexter. Resultatet för undersökningen visar att 

elever med god förståelse av texter anpassar sina lässtrategier utifrån textens karaktär, funktion 

samt utifrån syftet med läsningen. Texter som eleverna upplevde som lätta läste de bara igenom 

vilket kan förklaras med att de anpassade läsningen utifrån innehåll och svårighetsgrad. Här blev 

också tydligt att vid läsning av svårare texter använde sig eleverna i Hallessons (2011) studie av 

minst två lässtrategier för att förstå texten bättre. Den vanligaste lässtrategin var att stryka under, 

läsa om, anteckna och att leta svar på frågor. Resultatet för undersökningen visade också på att 

andra lässtrategier såsom att stanna upp och reflektera över det lästa, sammanfatta stycken och 

läsa högt också utnyttjades av dessa elever (Hallesson, 2011).   

 

Att skapa föreställningsvärldar - när undervisningen leder till förståelse av texter 

Andra studier har också visat på betydelsen av att undervisningen utgår från att ge elever redskap 

vid läsning för att på så sätt få en ökad förståelse för texter (Jönsson, 2007). En sådan studie 
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genomförd av Jönsson (2007) syftar till att få kunskap om litteraturarbetet i årskurs F-3. Studien 

ämnar också undersöka elevers byggande av föreställningsvärldar utifrån dess förutsättningar. 

Under fyra år följdes åtta av forskarens egna elever. Undersökningen utgick från individuella 

intervjuer, skriftligt material som veckodagböcker, läsloggar, boklistor på lästa böcker och 

berättarböcker och inspelningar vid utvecklingssamtal. Undervisningen syftade till att eleverna 

skulle bli medskapare och deltagare i en läsargemenskap som utgick från skönlitteratur, vilket i 

undersökningen inbegrep lärares och elevers samtal kring böcker, samt arbetet kring elevernas 

bokrespons i loggböcker. Resultatet visar att eleverna efter samtal kring texter aktivt arbetade för 

att skapa mening och förståelse för texterna genom att bygga föreställningsvärldar. I arbetet med 

förståelsen av texter överfördes berättelser till bild där även det skriftliga och muntliga 

återberättandet blev en praktik för att skapa mening. Från resultatet kan utläsas att eleverna med 

åren utvecklade bokresponsen, från att inledningsvis vara textcentrerad till att sedan övergå till att 

vara mer fokuserad på läsaren. Studien visade också att de äldre eleverna involverade sig allt mer i 

de situationer och karaktärer de läste om, samt ställde fler frågor om händelser i texten (Jönsson, 

2007). 

    

Föräldrars roll i barns språkutveckling  

En studie genomförd av Cox Eriksson (2014) visar på föräldrars betydelse för barns 

språkutveckling. Undersökningen, som utgick från tre delstudier, undersökte föräldrars 

interaktion med sitt barn vid 18 månader, utvecklingen av barnets ordförråd vid 18 och 24 

månaders ålder, samt sambandet mellan tidiga gester och barns receptiva och produktiva 

ordförråd i åldersgruppen 12-30 månader. I studien användes ljud- och videoinspelningar. 

Resultatet från undersökningen visade på att utvecklingen av ordförrådet är en process som 

etableras tidigt hos enskilda barn. I studien uppmärksammades också att de föräldrar som hade 

en betydande roll för barnets ordförståelse och ordproduktion var de som pratade tydligt, 

använde sig av gester för inlärning för förståelsen av substantiv och verb, samt ställde frågor, 

både kroppsligt och verbalt, i förväntan om ett svar. I undersökningen blev det även uppenbart 

att de föräldrar som pratade mycket med sina barn på så sätt bidrog till att dessa också fick ett 

större ordförråd. Barnen som tidigt hade kommit igång med att bygga upp ett ordförråd hade 

också ett försprång gentemot andra barn, vilket de också bibehöll och på så sätt kunde utveckla i 

en snabbare takt (Cox Eriksson, 2014).    
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Föräldrars stöttning – en väg in i skriftspråket 

Taylor (1983) och Heath (1983) är två forskare som tidigt var ute med att undersöka föräldrars 

och syskons betydelse för barnets möten med skriftspråket. Dessa studier, vilka fokuserar på 

språkliga aktiviteter kring texter i hemmet, visar på att deltagandet i läs- och skrivaktiviteterna 

också kan ge barn en grupptillhörighet och identitet (Taylor, 1983; Heath, 1983). Sett utifrån 

Heaths (1983) studie undersöktes betydelsen av språket och de språkliga aktiviteterna som barnet 

interagerade i. Resultatet för studien visar att de barn som hade föräldrar som försåg dem med 

böcker, läste för dem, ställde frågor på texter, återberättade händelser ur böcker samt ansåg att de 

hade ett ansvar för barnets undervisning innan skolstart fick det lättare i skolan. Detta kan 

förklaras med att de språkliga aktiviteterna som skolan byggde sin undervisning på kring texter 

kunde liknas vid samtalen som fördes i hemmet (Heath, 1983).  

 

Utifrån detta resultat kan kopplingar även göras till andra undersökningar som utgår från 

föräldrars stöttning i barnens skolaktiviteter. En sådan undersökning, gjord av Penne (2006), 

visade att elever som kom från en hemmiljö som liknade skolans textkultur med ett helt annat 

engagemang kunde läsa och förstå texterna i jämförelse med elever som saknade detta. Elevernas 

förkunskaper om olika författare och skönlitteratur överlag speglade också deras förståelse för 

vilka utmaningar texterna förde med sig sett utifrån både innehåll och språk. Trots dessa hinder 

som texterna förde med sig visste eleverna att denna typ av läsning kunde ge dem 

kvalitetsupplevelser och berika dem som människor. De andra eleverna som saknade dessa 

textkulturer i hemmet hade bara en förväntan vilken bestod i att de skulle bli underhållna (Penne, 

2006).  

  

Positiva effekter av föräldrars stöttning i skolarbetet 

Två studier utförda av Pagan och Sénéchal (2014) och Sim, Berthelsen, Walker, Nicholson, 

Fielding-Barnsley (2014) visar att föräldrars stöttning vid läsning kan ge positiva effekter för 

barns ordförråd. I den ena studien, av Pagan och Sénéchal (2014), uppmuntrades föräldrar i ett 

sommarprojekt att läsa med sina barn 5-15 minuter fem dagar i veckan. Böckerna som aktiviteten 

utgick ifrån skickades hem till respektive förälder. Under läsaktiviteten instruerades föräldrarna 

att stötta barnet genom att använda olika lässtrategier så som att ställa frågor på texten och att 

göra förutsägelser under läsningens gång. Den andra studien, som genomfördes av Sim et al 

(2014), utgick från samtal om texter där fokus även låg på att uppmärksamma språkets form.  I 

båda undersökningarna testades om barnen hade förbättrat sitt expressiva respektive receptiva 
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ordförråd. Det expressiva ordförrådet kan här jämföras med ord som barnet använde sig av vid 

samtal till skillnad från det receptiva ordförrådet som utgick från ord som barnet förstod. Här 

visade dock studierna på olika resultat. Förutom ett större engagemang för läsning och en mer 

utvecklad läsförståelse och läsflyt visade Pagans och Sénéchals (2014) undersökning en klar 

förbättring av det receptiva ordförrådet till skillnad från det expressiva. Detta kan dock ställas i 

kontrast till den andra undersökningen som faktiskt visade på det motsatta (Sim et al, 2014). Här 

förbättrades det expressiva ordförrådet, vilket i jämförelse med det receptiva bara visade på en 

märkbar utveckling. Även andra positiva effekter som denna undersökning förde med sig var att 

förståelsen för språkets form förbättrades. Detta visade sig också vara den enda färdigheten som 

var bestående tre månader efter studiens avslut (Sim et al, 2014).     

 

Negativa effekter av föräldrars stöttning i skolarbetet   

I en studie, genomförd av Silinskas, Kiuru, Aunola, Lerkkanen och Nurmi (2015), framkommer 

att föräldrars stöttning även kan få negativa effekter för barns lärande. Silinskas et al (2015) 

undersökning visar på att elever i årskurs 4 presterade sämre då mödrarna övervakade 

läxläsningen i kombination med att barnen fick mycket hjälp av dem under aktiviteten. Resultatet 

visade också på att om eleverna fick mer hjälp med läxor fick detta negativa effekter för 

prestationen. Detta förutsatte dock att moderns tillit till barnets förmåga att genomföra sina läxor 

självständigt var låg. Förklaringen till detta menar författarna hänger ihop med att om mödrar 

visar låg tillit till sina barn vid läxläsning och hjälper dem på ett kontrollerande sätt påverkar detta 

barnets tro på sin egen förmåga och motivation så att en vidare kunskapsutveckling blir ett 

hinder. Vad som också bör tas i beaktande i resultatet var att detta gällde de lågpresterande 

eleverna. För de högpresterande eleverna ledde mer övervakning tvärtom till högre prestationer 

(Silinskas et al, 2015).     

     

Olika kontexter i barnens liv   

Kontextens betydelse för barns textorienterade aktiviteter undersökte Fast (2007) i en studie som 

utgick från sju barn med olika nationaliteter och deras familjer. Studien sträckte sig under tre år 

och byggde på samtal, observationer, intervjuer, teckningar och texter som barnen skrivit. 

Undersökningen visade på hur de kulturella och sociala sammanhangen påverkade barnens 

möten med textorienterade aktiviteter. Detta kan förstås utifrån att en del av barnen växte upp i 

hem med böcker och dagstidningar, vilket skilde sig från andra där tonvikten lades på datorer och 

teveapparater. Studien visade också att barnens ekonomiska villkor också påverkade de texter de 
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kom i kontakt med. Detta kan förstås utifrån att vissa barn växte upp i villaområden där 

föräldrarna ansåg att det var säkert för dem att leka.  Kontakten med andra barn möjliggjorde på 

så sätt andra textorienterade aktiviteter. För andra barn som växte upp i bostadsområden med 

mycket trafik där omgivningen uppfattades som otrygg av föräldrarna kom detta att påverka de 

textorienterade aktiviteterna då barnen oftare hänvisades till att leka inomhus med sina syskon. 

Fast (2007) studie visar också på att barnens kulturella kapital inte togs tillvara i undervisningen. 

Modersmål, religion och andra kulturella erfarenheter var bara några av de faktorer som inte togs 

upp i undervisningen och på så sätt inte kom andra elever till del (Fast, 2007). 

    

Sammanfattning av litteraturen  

Föräldrars stöttning vid läsning kan ha positiva effekter på barns receptiva och expressiva 

ordförråd visar studier gjorda av Pagan och Sénéchal (2014) och Sim et al (2014). Andra 

undersökningar genomförda av Taylor (1983) och Heath (1983) visar att elevers deltagande i läs- 

och skrivaktiviteter i hemmet ger eleverna en grupptillhörighet och identitet. Föräldrars stöttning 

sett utifrån en negativ aspekt tas också upp i litteraturen där en studie visar att mödrars 

övervakning vid läxläsning kan ha negativa effekter för lågpresterande elevers prestationer 

(Silinskas et al, 2015). Kopplingen mellan elevers ökade förståelse av texter och de redskap som 

används fokuseras också på i litteraturen (Hallesson, 2011; Jönsson, 2007).  I Hallessons (2011) 

undersökning kan dessa förstås utifrån de högpresterande elevernas lässtrategier vilka består i att 

läsa om, stryka under, stanna upp och reflektera över det lästa. Sett utifrån förståelsen av texter 

poängteras också förmågan att bygga föreställningsvärldar (Jönsson, 2007).  En studie genomförd 

av Jönsson (2007) visar att samtal kring texter och återskapandet av berättelser är nödvändiga 

redskap för att bygga föreställningsvärldar. Litteraturen visar också på föräldrars engagemang och 

stöttning som betydelsefulla faktorer kring barns språkutveckling (Cox Eriksson, 2014). Föräldrar 

som pratar mycket med sina barn får ett ökat ordförråd vilket medför ett försprång som de 

bibehåller och kan på så sätt utvecklas vidare i en snabbare takt visar en undersökning genomförd 

av Cox Eriksson (2014). Detta försprång som även kan ses utifrån elevers förkunskaper belyser 

Penne (2006) i en studie som visar att elever som kommer från hemmiljöer som liknar skolans 

textkultur läser och förstår texter med ett helt annat engagemang än de som saknar detta. 

Litteraturen speglar också kontextens betydelse för barns textorienterade aktiviteter (Fast, 2007). 

Resultatet för denna undersökning som Fast (2007) genomförde visade också att elevers 

kulturella kapital i form av modersmål, religion och andra kulturella erfarenheter inte tas tillvara i 

undervisningen.   
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Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska ingång. Kapitlet inleds med en mer allmän 

presentation av det sociokulturella perspektivet. Därefter redogörs för centrala begrepp för 

teorin. I kapitlets avslutande del förklaras hur begreppen literacy och family literacy används i 

studien utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

   

Det sociokulturella perspektivet 

Studiens teoretiska ramverk bygger på Vygotskys tankar om processen kring hur vi lär oss (Säljö, 

2014a). Det sociokulturella perspektivet som han företräder utgår från att människan lär sig i 

samspel med andra. Här betonas kommunikationen som en av de främsta grundstenarna för en 

människas kognitiva utveckling. Lärsituationen sker i en speciell kontext i ett kulturellt, historiskt 

och socialt sammanhang. Det är de yttre processerna där människor interagerar med andra som 

föregås av de inre och det är således vad människor gör i olika lärsituationer som kan förstås vara 

avgörande för deras utveckling (Säljö, 2014a).  

  

Vygotsky betonar även samtalets roll för människans kognitiva utveckling där den sociala 

interaktionen fungerar som ett stöd och skyddsnät för lärandet (Lindberg, 2005). Genom det 

sociala samspelet, vilken bygger på barnets och den vuxnes interaktion, har barnet möjlighet att 

uttrycka hur saker och ting förhåller sig till varandra, vilket ligger långt utöver barnets språkliga 

utveckling. Vygotsky förklarar också hur barnet med hjälp av stöttning av en förälder, lärare eller 

kamrat kan utveckla kunskaper och färdigheter som finns inom ramen för barnets 

utvecklingspotential. Zonen för närmaste utveckling, vilket Vygotsky kallar detta, kan liknas vid 

avståndet mellan utvecklingsnivån som barnet befinner sig på och nivån som barnet kan prestera 

på med hjälp av stöd från en vuxen (Lindberg, 2005). Utifrån det sociokulturella perspektivet där 

människan lär sig i samspel med andra i olika kontexter kan här göras en koppling till denna 

studie som fokuserar på vad eleverna gör för att förstå texter i samspel med lärare, klasskamrater, 

syskon och föräldrar i miljöer som hemmet och skolan.   
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Språket och artefakter  

För att förstå och göra omvärlden meningsfull använder människan sig av medierande verktyg 

vilket inom det sociokulturella perspektivet liknas vid språket och fysiska artefakter (Säljö, 

2014b). Språket används för att förstå och göra omvärlden meningsfull. Vi kan på så sätt 

kommunicera och uttrycka oss vilket möjliggör ett samspel med andra människor. När vi lär oss 

språket och utvecklar vår förmåga att kommunicera tar individen till sig kollektiva kunskaper och 

mängder av perspektiv som sedermera kommer att betraktas som naturliga för denne (Säljö, 

2014b). Detta sker även när vi delar våra innersta tankar med varandra. Då används språket för 

att uttrycka och beskriva något som andra människor redan formulerat i andra situationer. 

Språket har vi bara till låns vilket vi under vår levnadstid fyller med våra erfarenheter för att sedan 

lämna vidare till nästkommande generation. Det är genom dessa erfarenheter som individen 

socialiseras in i att bli en kulturell individ (Säljö, 2014b). Säljö (2014b) menar att det är på samma 

sätt med språket som med föremål. Dessa fysiska redskap, som här benämns artefakter, finns 

ständigt omkring oss när vi gör våra erfarenheter. I olika sociala sammanhang lär sig människan 

att hantera dessa fysiska redskap. Under vår levnadstid utvecklas även nya redskap som i olika 

aktiviteter integreras och kan på så sätt leva vidare till nästkommande generation (Säljö, 2014b).     
 

Mediering och appropriering 

Begreppet mediering utgår från samspelet mellan olika människor (Säljö, 2014b). Mediering  

beskrivs som något som länkar samman människor via redskap med världen i olika aktiviteter. På 

så sätt kommer verkligheten att medieras med hjälp av de redskap som ingår i en viss verksamhet. 

Hur vi uppfattar omvärlden förklaras här med att människan föds in i en viss kultur vilket kan ses 

utifrån att denne övertar omgivningens förståelse för verkligheten genom att börja använda 

samma medierande verktyg som andra människor inom samma kultur. Detta medför att 

människan således inte kan bestämma sig för sin egen tolkning av verkligheten. De kollektiva 

kunskaper och mängder av perspektiv som en individ får ta del av kommer därför att betraktas 

som naturliga för denne (Säljö, 2014b). Ett annat begrepp som också utgår från språket är 

appropriering (Säljö, 2014a). Detta kan förklaras med att människan i varje situation har möjlighet 

att ta till sig, det vill säga appropriera, kunskaper som vi får från våra medmänniskor i olika 

samspelssituationer. Människan kan på så sätt få nya insikter genom att se möjligheter och 

mönster i de praktiska och intellektuella redskap som vi redan behärskar. Därigenom kan nya 

former av redskap approprieras med stöd av våra tidigare erfarenheter och kunskaper (Säljö, 

2014a).  
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Läsning som en sociokulturell praktik 

I detta avsnitt redogörs för hur undersökningens teoretiska perspektiv kan förstås mer specifikt 

relaterat till just läsning.  

 

Literacypraktiker  

Till skillnad från lässtrategier, vilket är ett begrepp som främst är kopplat till kognitiva processer 

hos en enskild individ, används i denna studie istället begreppet literacy i relation till barns 

skriftspråklighet. Literacy ses här som ett komplext arbete som ständigt sker för läsaren då olika 

texter läses (Markin & Diaz, 2002). Detta arbete kan liknas vid då läsaren reflekterar över vad 

som är bekant i texten, där kopplingar till egna erfarenheter kan göras, och vad som är nytt i 

denna. Detta tankearbete pågår ständigt under aktiviteten och literacy kan därmed förstås vara en 

praktik snarare än en isolerad händelse och som något som läsaren praktiserar i sin sociala 

verklighet. Dessa praktiker kan se olika ut för olika barn då de påverkas av kulturella, religiösa, 

ekonomiska och sociala sammanhang (Markin & Diaz, 2002). Utifrån den sociokulturella 

förståelsen av sådana literacypraktiker sker dessa med andra ord inom specifika kontexter och 

påverkas även av andra människor inom dessa (Liberg & Säljö, 2010). Specifika typer av 

literacypraktiker kan således approprieras genom att kunskap om olika sätt att läsa för att få en 

ökad förståelse av texter medieras mellan människor. Literacypraktiker som begrepp utgår i 

denna studie med andra ord från ett perspektiv på barns förmåga att läsa som en social aktivitet 

(Liberg & Säljö, 2010). 

 

Family literacy – om familjens betydelse för elevers literacypraktiker 

Enligt Liberg och Säljö (2010) är literacy en skriftspråklig och social aktivitet där barns 

literacypraktiker påverkas av en rad andra faktorer knutna till barnets livssituation. I det här 

sammanhanget blir begreppet Family literacy relevant, det vill säga vilken betydelse familjen har 

för elevers läs- och skrivutveckling (Taylor, 1983). Utifrån begreppen som presenterades ovan 

kan kontext i det här sammanhanget även vara elevernas hemmiljö. Artefakter är elevernas 

läsläxor i läroböcker och andra texter som de läser eller kommer i kontakt med i hemmet. 

Appropriering är de literacypraktiker som de fått med sig hemifrån. Mediering, slutligen, är hur 

literacypraktikerna muntligt förmedlas mellan eleverna och andra aktörer i olika 

samspelssituationer i hemmet.    
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka literacypraktiker tio elever med god läsförståelse 

använder sig av vid läsning i årskurs 3. Forskningsfrågor som därigenom blir relevanta för studien 

är:  

 

1. Vilka literacypraktiker använder sig elever med god läsförståelse av? 

2. Hur kan dessa literacypraktiker förstås i relation till olika kontexter? 
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Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod. Inledningsvis diskuteras och argumenteras för valet av 

empiriinsamlingsmetod.  I det efterföljande stycket redovisas och förs vidare resonemang kring 

urvalet av elever och texter som ingår i studien. I kapitlets nästföljande del beskrivs 

undersökningens genomförande samt diskuteras studiens tillförlitlighet. Därefter belyses även 

undersökningens etiska överväganden. I en avslutande del redogörs för hur det insamlade 

materialet för studien har bearbetats och analyserats.  

 

Val av metod 

Uifrån studiens teoretiska ramverk, vilket utgår från det sociokulturella perspektivet på lärande, 

kan här göras en koppling till undersökningens metodval. Då teorin bygger på att människan lär 

sig i samspel med andra i olika kontexter valdes intervjun som metod för denna undersökning 

eftersom jag ville ta del av elevernas egna berättelser och erfarenheter av sina literacypraktiker i 

olika miljöer (Säljö, 2014a). Denscombe (2016) menar att intervjuer är det lämpligaste 

tillvägagångssättet för att ta reda på människors känslor, åsikter, förståelse och erfarenheter. 

Genom att forskaren väljer att använda en sådan metod kan detta leda till att svaren hos de 

studerade personerna är mer utvecklade i jämförelse med om andra kvantitativa metoder hade 

använts där tillvägagångssättet ofta bygger på svaren från enkäter vilka kan uttryckas med endast 

några enstaka ord (Denscombe, 2016). Med hjälp av semistrukturerade intervjuer belyses tio 

elevers berättelser och erfarenheter av sina literacypraktiker vid läsning av en sakprosa och en 

skönlitterär text (Hydén & Solem, 2011).  

 

Denna intervjuform bygger enligt Bryman (2016) på att forskaren utgår från speciella teman som 

liknas vid intervjuguider. Personen som intervjuas har stor frihet att besvara frågorna. Frågorna 

som ställs behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden samt att forskaren kan 

ställa andra frågor i syfte att följa upp det sagda. I stort sett följs i samtalet den ursprungliga 

ordningen av frågorna (Bryman, 2016). Syftet med att välja en sådan intervjuform för denna 

studie utgår från att elevers literacypraktiker inte på förhand är givna utan kan upptäckas med 

hjälp av föreberedda frågor och följdfrågor. Sett utifrån studiens forskningsfrågor har två teman 

blivit tydliga.  Det första utgår från vad eleverna gör för att förstå texter. Detta bygger således på 

deras aktiva handlingar som här kan ses utifrån deras tillvägagångssätt för att förstå texter. Det 

andra temat fokuserar på hur literacypraktikerna har approprierats genom och inom olika 

kontexter i barnens liv. Intervjufrågorna som användes var öppet formulerade i syfte att ge 
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eleverna mer frirum i att resonera kring ämnet, samt för att möjliggöra mer heltäckande svar (Se 

bilaga 1).  

  

Urvalsprocesser 

Urval av elever 

Urvalet av elever i undersökningen grundar sig på resultaten för Bedömningsstöd i läs- och 

skrivutveckling (Skolverket, 2015), DLS (Järpsten & Taube, 2010) och Vilken bild är rätt? för årskurs 

2 och 3 (Lundberg, 2001). I ett första skede informerades lärarna om vilka kriterier som urvalet 

av elever utgick ifrån i studien. Därefter valdes eleverna ut av lärarna med utgångspunkt av mina 

krav vilka utgick från staninevärdet 6-9 på de normerade testen. Elevernas socioekonomiska 

bakgrund utgjorde således inte ett kriterium för urvalet av elever. För att förtydliga urvalet av de 

tio eleverna med god läsförståelse som ingick i studien, följer här en kort beskrivning av 

läsförståelsetesterna som låg till grund för detta urval. 

 

Tester som användes i urvalsprocessen 

Bedömningsstöd 

Testet Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (Skolverket, 2015) utgår från två olika textgenrer. I 

den ena texten, som är inom den skönlitterära genren, ska eleven läsa stycket högt, sammanfatta 

detta muntligt, besvara ett antal på-ytan-frågor, vilka kan ses som detaljfrågor. Till texten hör 

även frågor som kräver färdigheter som kan liknas vid då elever drar slutsatser. Den andra texten 

är en sakprosatext. Testet är utformat på samma sätt som för den skönlitterära texten. Texterna 

utgör en A4-sida vardera. För varje text finns även en bild knuten till denna. 

 

DLS  

DLS (Järpsten & Taube, 2010) består av tre test, vilka fokuserar på rättstavning, läsförståelse och 

ordkunskap. Här finns även ett ytterligare test som ger en uppfattning om elevens allmänna 

fonologiska förmåga med hänseende på bokstavsljud och ljudkombinationer. Detta fungerar som 

ett komplement till de övriga testen. Rättstavningen består av 20 ord som presenteras i en 

sammanhängande berättelse. Läsförståelsen utgår från en skönlitterär text som 

barnboksförfattaren Helen Rundgren har skrivit. Här mäts elevens förmåga att läsa och förstå 

skönlitterära texter. I testet ingår att besvara 20 frågor med hjälp av flervalsalternativ. Av dessa 20 

bygger 3 frågor på hörförståelse där läraren läser frågorna och de alternativa svaren. De 
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resterande frågorna och svaren läses av eleven. Provtiden för detta moment är 30 minuter. Testet 

som mäter elevens ordkunskap bygger på ord från texter för åldersgruppen 8-10 år. 

 

Vilken bild är rätt?   

Det sista testet som studiens urval av elever bygger på är Vilken bild är rätt? (Lundberg, 2001). 

Testet utgår från fyra bilder där eleven utifrån givna meningar ska genom tyst läsning para ihop 

bild och text så att de överensstämmer med varandra. Testet bedömer med vilken säkerhet och 

flyt eleven kan läsa och förstå korta texter. Både DLS (Järpsten & Taube, 2010) och Vilken bild är 

rätt (Lundberg, 2001) är standardiserade vilket betyder att testen är normerade utifrån utprövning 

av elever i årskurs 2 och 3. För eleverna som deltagit i studien utgår staninevärden på dessa test 

från 6-9. Förutom dessa test är urvalet av elever för studien även grundat på lärares egna utsagor 

och bedömning av elever.  

 

Urval av texter att använda i intervjusituationen 

Texterna som intervjuerna utgår ifrån bygger på läromedlet Läsförståelse röd för lågstadiet (Hydén & 

Solem, 2011). Dessa består av en sakprosa respektive en skönlitterär text. Läromedlet har valts 

utifrån att texterna utgår från elever i årskurs 3, samt att det är ett läromedel som eleverna är 

bekanta med. Valet av att intervjuerna skulle utgå från ett läromedel som eleverna var förtrogna 

med baserades på att jag var en obekant person för respondenterna och att intervjusituationen i 

sig, som jag förstod det på barnen, också var en ny erfarenhet för dem. Jag försökte därigenom 

skapa en miljö där de till en början kunde hitta en trygg punkt, vilket i detta fall blev läromedlet. 

Detta val gjordes även utifrån den asymmetriska maktrelationen som Kvale och Brinkmann 

(2014) menar råder vid forskningsintervjuer, vilken innebär att forskaren får ett naturligt övertag i 

intervjusituationen då denne i förväg har bestämt intervjuämnet, har vetenskaplig kompetens 

samt bestämmer vilka frågor som ska följas upp. Här bör dock tilläggas att även om läromedlet 

var bekant för eleverna var texterna som lästes under själva intervjusituationen nya för dem.  

 

En annan anledning till valet av läromedel var att frågorna till texterna, vilka bestod av både 

inferens- och på-ytan-frågor, hade ett liknande upplägg som DLS (Järpsten & Taube, 2010) och 

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (2015) vilka låg till grund för urvalet av elever för studien. Att 

undersökningen utgick från elevernas tysta läsning och inte högläsning kan ses utifrån studiens 

fokus som utgick från elevernas berättelser om sina literacypraktiker där varken avkodning eller 

läshastighet stod i centrum för undersökningen. Att studien bygger på elevernas berättelser och 

praktiker kring läsning av skönlitterära och sakprosatexter kan ses utifrån att PIRLS (2016) 

grundar sin bedömning på dessa två genrer.  
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Genomförande   

Tillträde och samtycke  

Studien genomfördes i flera steg. I ett första skede tog jag kontakt med en skola, belägen i en 

universitetsstad i Mellansverige. Skolan var en F-5 skola och hade cirka 290 elever med olika 

socioekonomisk bakgrund. Eftersom skolan och delar av personalen som arbetade där var kända 

för mig sedan tidigare blev detta ett naturligt val. Fördelarna kan ses utifrån att det inte behövdes 

någon längre process för att skapa förtroende för mig som person eller för studien. Sett utifrån 

studiens tidsram beslutades att tio elever skulle ingå i undersökningen. Därefter informerades de 

två lärare vars elever ingick i studien. Dessa gav kort därefter sitt samtycke till att delta i 

undersökningen. Vid detta tillfälle informerades lärarna om vilka kriterier som urvalet av elever 

utgick ifrån i studien. Därefter valdes eleverna ut av lärarna med utgångspunkt av mina krav. I 

samband med detta skickades en skriftlig förfrågan ut till tio elever och föräldrar om att delta i 

undersökningen. Här informerades de om syftet med studien, samt de konfidentiella krav som 

undersökningen förde med sig (Se bilaga 2).  

 

Intervjusituationen 

När samtliga elever hade tackat ja till att medverka i studien påbörjades elevintervjuerna kort tid 

därefter. Dessa genomfördes under loppet av en period på två veckor. Varje intervju pågick 

under cirka 25 minuter. Lokaler som nyttjades för dessa tillfällen var klassrum, arbetsrum samt 

materialrum. Eftersom eleverna och jag var nya för varandra så började varje intervjutillfälle med 

en kort presentation av oss båda. Detta följdes av att de fick läsa en sakprosatext och en 

skönlitterär text vilka bestod av en A4-sida vardera (Hydén & Solem, 2011). Texterna lästes tyst 

av eleven. Efter läsningen besvarades frågor till texterna muntligt. Detta gjordes för att jag skulle 

få en uppfattning om att de hade förstått texten. Sett utifrån frågorna knutna till texten var dessa 

uppdelade i två kategorier där den ena gruppen utgick från frågor där eleven kunde hitta svaren i 

texten medan den andra byggde på frågor som krävde att eleven kunde dra slutsatser.  

 

Intervjufrågor 

Intervjuerna som följde efter detta moment var semistrukturerade intervjuer vilka utgick från 

speciella teman där eleverna hade stor frihet att besvara frågorna (Bryman, 2016). 

Intervjufrågorna som gjordes i förväg utgick från en intervjuguide. Frågorna som ställdes var 

relativt korta i syfte att eleverna inte skulle behöva komma ihåg så mycket information då 

frågorna ställdes. Här ställdes även andra följdfrågor med avsikt att följa upp det som eleven hade 

sagt. Elevernas svar sammanfattades i slutet av intervjun för att försäkra mig om att feltolkningar 

inte hade gjorts. De enskilda intervjuerna gjordes i syfte att eleverna skulle kunna läsa i sin egen 
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takt och inte bli stressade av att andra höll ett högre arbetstempo. En annan avsikt med dessa var 

att övningarna i sig som utgick från läsning och praktikerna kring detta kunde vara ett känsligt 

ämne beroende på hur långt eleverna hade kommit i sin läsutveckling. De enskilda intervjuerna 

kan på så sätt ha medfört att svaren i dessa blev mer personliga. Samma information hade 

förmodligen varit svårare att delge om intervjuerna hade gjorts tillsammans med andra elever i 

samma ålder. 

 

Intervjuerna som genomfördes spelades in med hjälp av en mp3- spelare. Fältanteckningarna från 

intervjun sammanställdes sedan i ett intervjuprotokoll som även innehöll ett frågeschema och 

information om plats, tidpunkt samt beskrivning av intervjusituationen.    

 

Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet används i vetenskapligt arbete som mätinstrument för att 

forskare ska kunna försäkra sig om att resultaten i undersökningarna har en så pass hög giltighet 

och tillförlitlighet att de kan ses som bidrag till forskningen (Bryman, 2016). Begreppen kan verka 

synonyma men skiljer sig åt. Sett utifrån validiteten kan denna förklaras utifrån om en eller flera 

indikatorer som utarbetats i en undersökning med avsikt att mäta ett begrepp verkligen mäter det 

begreppet. Detta är alltså ett mått på studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Då forskaren 

däremot ska undersöka pålitligheten i sitt vetenskapliga arbete utgår den från reliabiliteten i 

undersökningen. För att få ett mått på reliabiliteten för en studie kan samma test ges vid två 

tillfällen till en grupp. Ett högt samband där resultaten för de båda testen till stor del 

överensstämmer med varandra ger en högre reliabilitet (Bryman, 2016). Här nedan följer en 

presentation av Brymans (2016) fyra kriterier kring en studies tillförlitlighet som forskaren kan 

förhålla sig till i kvalitativa studier.  

 

Trovärdighet 

Detta begrepp utgår från att forskarens tillförlitliga resultat har skapats och utförts i enlighet med 

de forskningsregler som finns. Trovärdigheten menar Bryman (2016) kan stärkas i en 

undersökning om de deltagande personerna kan bekräfta för forskaren att denne uppfattat deras 

utsagor på ett sätt som stämmer överens med de medverkandes mening. Sett utifrån hur Bryman 

(2016) menar att trovärdigheten i en studie kan stärkas kan här göras en koppling till 

undersökningens semistrukturerade intervjuer. Detta kan ses utifrån att svaren som eleverna har 

delgivit har följts upp med hjälp av följdfrågor i syfte att få en uppfattning om att tolkningen av 

svaren har varit tillförlitlig. En annan faktor som kan ha bidragit till att trovärdigheten höjts i 

studien är att elevernas svar har följts upp av en summering vilken jag gjort i syfte att 

sammanfatta det som sagts under intervjun. På så sätt har eleverna i undersökningen erbjudits 
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flera tillfällen att bekräfta och korrigera eventuella feltolkningar av deras svar. För att säkerställa 

att metoden för denna studie varit den mest tillförlitliga för att synliggöra elevers berättelser och 

erfarenheter av sina literacypraktiker har jag utgått från Denscombe (2016) som menar att 

intervjun som metod är det lämpligaste tillvägagångssättet för att ta reda på människors åsikter, 

känslor, erfarenheter och förståelse. Genom att forskaren väljer att använda en sådan metod kan 

detta leda till att svaren hos de studerade personerna är mer utvecklade i jämförelse med om 

kvantitativa metoder hade använts där tillvägagångssättet ofta bygger på svaren från enkäter vilka 

kan uttryckas med endast några enstaka ord (Denscombe, 2016). 

 

Överförbarhet 

Begreppet överförbarhet menar Bryman (2016) utgår från hur pass överförbar en studies resultat 

är i en annan kontext. Forskare som genomför kvalitativa studier fokuserar ofta på djupet och 

inte på bredden som kvantitativ forskning eftersträvar. Kvalitativa studier är ofta intensiva studier 

av individer eller en liten grupp där fokus kan vara det kontextuella och den mening det 

undersökta fenomenet har för individerna (Bryman, 2016). Kvalitativa studier som denna är 

överförbara på flera sätt menar jag. För det första skulle undersökningen kunna göras om med 

andra elever på en annan skola utifrån samma urvalsprocess med standardiserade test. Eleverna 

som deltog i intervjuerna valdes ut med hjälp av tre test samt lärarens bedömning av eleverna. 

Eftersom testet Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (Skolverket, 2015) inte var standardiserat i 

kombination med att lärarens bedömning av eleverna kan vara subjektiv valdes här att utgå från 

två andra normerade test, som DLS (Järpsten & Taube, 2010) och Vilken bild är rätt? (Lundberg, 

2001), i syfte att säkerställa urvalet av elever. För det andra kan den kvalitativa studiens resultat 

fungera som en databas, vilken andra aktörer som till exempel forskare, skolledare och lärare kan 

bedöma hur överfarbara forskningsresultaten är för andra kontexter (Bryman, 2016). Jag vill 

samtidigt påpeka att det finns kontextuella och situationella aspekter som kan påverka kvalitativa 

studiers överförbarhet. Även om själva urvalsprocessen skulle kunna göras på ett liknande sätt på 

en annan skola med likartade staninevärden kan resultatet bli ett annat, eftersom skolors och 

elevgruppers prestationer kan påverkas av andra aspekter såsom elevsammansättningen avseende 

elevernas socioekonomiska bakgrund, kön, etnicitet och funktionsvariation. Resultatet kan 

dessutom påverkas av själva intervjusituationen och upplägget av den, till exempel relationen 

mellan intervjuare/forskare och elever, en annan intervjuform, ett annat kroppspråk vad gäller 

den som intervjuar samt en annan betoning och ordning på intervjufrågorna är några 

betydelsefulla omständigheter som kan påverka resultatet i en annan riktning. Jag menar dock att 

dessa kontextuella och situationella aspekter inte behöver riskera kvalitativa studiers 

överfarbarhet, utan att de kan hanteras genom ett källkritiskt och reflexivt förhållningssätt från 

forskarens/intervjuarens sida. Då kan resultaten överföras till andra kontexter.      
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Pålitlighet 

Detta kriterium, som likt de andra bygger på att säkerställa resultatet i en undersökning, utgår från 

att forskaren har skapat en tillgänglig och fullständig redogörelse för forskningsprocessens alla 

faser (Bryman, 2016). Dessa stadier kan liknas vid val av undersökningspersoner, beslut rörande 

analysen av data, intervjuutskrifter och fältanteckningar. För att öka studiens tillförlitlighet kan 

kollegor fungera som granskare under forskningens gång och under arbetes slutskede (Bryman, 

2016). Eftersom detta är ett självständigt arbete i specialpedagogik kommer den att genomgå en 

sedvanlig vetenskaplig granskning där forskare kommer att bedöma undersökningens pålitlighet. 

Sett utifrån att forskaren ska göra en fullständig redogörelse för forskningsprocessens alla faser 

har anteckningar kring undersökningen förts i en fältdagbok vilket blivit ett stöd för minnet och 

som också gjorts i syfte att ge läsaren en så heltäckande bild av min studie som möjligt.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Detta utgår från att forskaren ska kunna säkerställa att man inte medvetet har låtit personliga 

värderingar eller teoretiska inriktningar fått påverka studiens genomförande och resultat (Bryman, 

2016). Undersökningens material har jag närmat mig utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta 

innebar att jag på ett tidigt stadium skapade mig en föreställning om att det redan på förhand 

skulle i forskningsmaterialet finnas både hem- och klassrumssituationer där eleverna nyttjade och 

medierade literacypraktiker. Även om jag försökt att vara öppen kan mitt perspektiv och 

litteraturen jag läst också bidragit till att andra literacypraktiker inte har uppmärksammats i 

studien. Eftersom intervjuerna fokuserat på elevernas berättelser om sina kognitiva processer har 

jag varit medveten om svårigheterna att beskriva dessa förlopp. På så sätt har jag varit öppen för 

att resultatet skulle blivit ett annat. Sett utifrån resultatet och de literacypraktiker som 

framkommit under intervjuerna har jag på så sätt försökt vara öppen för förekomsten av andra 

literacypraktiker än de som mitt perspektiv och litteraturen har tillhandahållit.     

 

Etiska överväganden 

Denna undersökning utgår från Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för forskningsetiska 

principer vilka framtagits som riktlinjer för forskare inom samhällsvetenskaplig forskning. Här 

nedan följer en redogörelse för hur dessa krav har tagits hänsyn till i studien. 

 

I Vetenskapsrådet (2002) utgår de forskningsetiska principerna från kraven på konfidentialitet 

och samtycke. För att undvika identifikation av personer i studien har hänsyn tagits till 

konfidentialitetskravet vilket kan ses utifrån att namn på elever, lärare och skolor inte skrivits ut i 

undersökningen. Eleverna som medverkar i studien har istället givits fiktiva namn. Här nämns 
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inte heller annan information som inte är relevant för studien. I undersökningen har 

samtyckeskravet beaktats. Detta kan ses utifrån att elever och vårdnadshavare både muntligt och 

skriftligt givit sitt medgivande till att delta i undersökningen. Information har också delgivits 

eleverna kring deras rättighet att avbryta sin medverkan närhelst i studien.    

 

De återstående kraven på forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) presenterar 

bygger på kraven att informera deltagarna om undersökningen samt att nyttjandet av information 

som samlats in i undersökningen bara ska användas till forskning. Sett utifrån informationskravet 

har detta tagits hänsyn till genom att eleverna som valdes ut att delta i studien tillfrågades om de 

ville medverka i den. I samband med detta informerades även deltagarna om vad undersökningen 

skulle handla om. I studien har även nyttjandekravet beaktats vilket kan ses utifrån att 

information som samlats in i undersökningen endast har använts till forskningsändamål. 

 

Reflektion över metoden   

Anledningen till att intervjuer valdes framför observationer i studien kan förstås utifrån den 

pilotstudie som jag genomförde i höstas. Studien som fokuserade på elevers läspraktiker utgick 

från både observationer och intervjuer. Dessa metoder bidrog till att jag på så sätt hade möjlighet 

att jämföra vilken som var den mest tillförlitliga för att undersöka elevers läspraktiker. Till 

skillnad från observationerna, som inte visade på några yttre tecken av vad elever gör för att 

förstå texter, kunde eleverna genom intervjuerna däremot sätta ord på sina praktiker och de 

erfarenheter de hade av läsning vilket gjorde det lättare för mig att välja en mer tillförlitlig metod 

till den här studien. Även om metoden kan ses som lämplig för undersökningen bör dock andra 

faktorer tas i beaktande som kan ha påverkat resultatet för studien. En faktor som kan ha haft en 

inverkan på detta är att intervjuerna har analyserats av endast en forskare. Sett utifrån den 

aspekten genomfördes studien emellertid på en skola där jag inte hade någon relation till eleverna, 

vilket kan ses som att varken förutfattade meningar eller känslomässiga band fanns till dem. Detta 

kan ha påverkat studien i en positiv riktning då min tolkning av deras svar kan ses som mer 

trovärdig. Här bör också tas i beaktande att mitt perspektiv, studiens forskningsfrågor och 

litteratur också är faktorer som kan ha styrt resultatet. Det bör emellertid tilläggas att jag varit 

öppen för förekomsten av andra literacypraktiker än de som mitt perspektiv och litteraturen har 

tillhandahållit. 

 

Analysmetod 

I studiens resultat har sju teman framkommit. Dessa är: 

¤ Skapa inre bilder vid läsning   
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¤ Bildens betydelse    

¤ Läsa om när man inte förstår ord eller innehållet i texten 

¤ Läsa långsamt 

¤ Literacypraktiker i skolan 

¤ Literacypraktiker i hemmet 

¤ Engagemang och förhållningssätt 

Dessa teman har utifrån undersökningens intervjumaterial skapats med hjälp av 

meningskoncentrerad transkription (Kvale & Brinkmann, 2014) och analyserats utifrån Glasers 

kodningsprocess refererat i Feijes och Tornberg (2015, s.48). Här följer en kort beskrivning av 

analysarbetets olika faser samt en utförligare beskrivning av dessa teman. 

 

Bearbetning av data 

I analysarbetets första skede lyssnade jag igenom intervjuerna för att försäkra mig om att 

ljudupptagningarna för dessa var av så pass god ljudkvalité att de kunde transkriberas.  Inför 

bearbetningen av intervjumaterialet valdes Kvale och Brinkmanns (2014) analysmetod 

meningskoncentrerad transkription vilken kan förklaras med att forskaren drar samman svaren 

till kortare formuleringar. Denna analysmetod valdes utifrån att jag inom rimlig tidsram ville få en 

överblick över studiens insamlade data. Sett utifrån mängden intervjumaterial som här uppgick till 

250 minuter intervjutid i kombination med att transkribering är en tidskrävande aktivitet blev 

denna analysmetod ett naturligt val då den snäva tidsramen för examensarbetet också var en 

betydelsefull faktor. Genom meningskoncentrerad transkription kunde elevernas utsagor 

sammanfattas vilket således resulterade i att huvudinnebörden av deras yttranden blev synliga. 

Vid transkriberingen användes ett intervjuprotokoll som förutom utskriften av intervjun innehöll 

information om plats, tidpunkt samt beskrivning av intervjusituationen. Här gjordes även 

tidsangivelser vid elevernas utsagor i syfte att underlätta arbetet kring vidare sökningar av 

speciella yttranden i intervjumaterialet.  

 

Analys av data 

Analysarbetet inleddes med att intervjuprotokollen skrevs ut för att jag därigenom skulle få en 

bättre överblick över mitt analysmaterial. Med hjälp av olika färgpennor kunde likheter och 

skillnader i elevers utsagor kring sina literacypraktiker urskiljas. Utifrån denna kodning 

identifierades fyra övergripande kategorier. Tre av dessa var tydligt kopplade till elevernas 

literacypraktiker. Skillnaden mellan den första och de två andra kategorierna var att den första var 

kopplad till vilka literacypraktiker eleverna använde sig av på ett mer övergripande plan. De två 

andra däremot var relaterade till kontexter och de platser där literacypraktikerna praktiserades, 

vilka i undersökningen framträdde som skolan och hemmet. Den fjärde kategorin bildade en egen 
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grupp då den inte utgick från elevernas literacypraktiker. Den sammanföll på ett sätt med den 

tredje då kontexten för dessa överensstämde. Förutom kontexten fanns dock inga andra likheter 

mellan dessa kategorier. Utifrån studiens forskningsfrågor och intervjumaterial framträdde på så 

sätt sju teman knutna till elevernas literacypraktiker. Utifrån studiens syfte och frågeställningar, 

som i denna undersökning utgår från vilka literacypraktiker elever med god läsförståelse använder 

sig av, har fyra teman skapats efter bearbetning och analys av intervjumaterialet.  

 

1. Skapa inre bilder vid läsning   

2. Bildens betydelse    

3. Läsa om när man inte förstår ord eller innehållet i texten 

4. Läsa långsamt 

 

Utifrån undersökningens andra forskningsfråga, vilken fokuserar på hur literacypraktikerna kan 

förstås i relation till olika kontexter, har ytterligare tre teman skapats. 

  

5. Literacypraktiker i skolan 

6. Literacypraktiker i hemmet 

7. Engagemang och förhållningssätt 

 

Sett utifrån bearbetningen av intervjuerna som i studien utgick från meningskoncentrerad 

transkription kan metoden bidragit till att studiens resultat blivit mer trovärdigt då 

huvudinnebörden i intervjuerna sammanfattats. Detta borde också ha påverkat de kategorier som 

skapats i samband med analysarbetet då dessa kan ha bildat ett tydligare mönster än om jag valt 

att transkribera ord för ord.        
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Resultat och analys     

Detta kapitel är indelat i sju olika teman som är kännetecknande för elevernas literacypraktiker 

och förhållningssätt till texter. Varje tema behandlas för sig och avslutas med en sammanfattande 

analys. De första fyra temata behandlas parvis med en gemensam sammanfattande analys av den 

anledningen att de var sammanlänkade. De resterande tre temata behandlas var och en för sig 

med en egen sammanfattande analys. I kapitlets avslutande del presenteras studiens slutsatser. 

  

Skapa inre bilder 

I analys av intervjumaterialet kunde utläsas att en återkommande praktik som eleverna använder 

när de läser är att skapa inre bilder. Samtliga elever uttrycker att de får egna inre bilder vid läsning 

av texter oavsett genre. Här framgår också att de inre bilderna är mer personliga, vilket medför att 

de inte alltid liknar de som finns i läromedlen. Intervjuerna med Adrian och Tuva kan få illustrera 

hur eleverna kunde resonera om de egna bildernas betydelse vid läsning:  

”Innan jag såg den här bilden för jag såg inte att det var en bild först och då fick jag en 
bild att det var mörkt ute och solen höll på att gå ner och sen så var det några som gömde 
sig.”  (Adrian) 

”Jag hade fått en bild på en annan båt. Han har ljust hår och inte mörkt. Jag fick en bild 
på en bagagelucka där han satt fast.”  (Tuva) 

De inre bilderna framstår här således som mer personliga och individuella vilket kan förstås i 

relation till att elevernas egna bilder också skiljer sig åt. Tuvas sista kommentar och Adrians 

utsaga exemplifierar detta då samma text diskuteras. Andra elever menar också att skapandet av 

egna inre bilder sker automatiskt. Denna tankeprocess beskrivs som något som ”bara kommer”. 

Att processen är svår att förklara framgår av Agnes och Adrians intervjuer då samma svar 

upprepas efter att frågan kring hur detta går till ställts ytterligare en gång: 

”Jag får bilder i huvet. De kommer bara automatiskt.” (Adrian) 

”Bilderna bara kommer.” (Agnes) 

Kommentarerna ovan vittnar också om att denna praktik sker omedvetet vilket kan ses utifrån att 

eleverna inte verkar ha reflekterat över den. En elev uttrycker också att en av förutsättningarna 

för att kunna skapa inre bilder är att berättelsen har en röd tråd. Begreppet röd tråd förklaras här 

med att texten är logisk vilket kan tolkas som att den har en tydlig struktur och händelseförlopp. 

Intervjun med William får här illustera textens betydelse för att kunna skapa inre bilder:    
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”Någon gång fick jag en text av mamma. Den var så här jätteologisk och konstig. Då fick 
jag noll och inga bilder i huvudet. Det blir så när det är konstiga texter utan en röd tråd.”     
(William) 

I Williams kommentar framgår också att eleven kan förklara och resonera kring karaktäristiska 

drag för texter som är svåra att förstå, samt betydelsen av att en text är rationell och följdriktig. 

Andra elever menar också att bilderna kan hjälpa dem att minnas det lästa. Loke förklarar det på 

det här sättet:    

”Bilderna kan också hjälpa till att jag kommer ihåg texten för jag kommer ju ihåg dem 
och då använder jag mig av bilderna i huvet.” (Loke)  

Lokes kommentar visar också att han har kommit till insikt om vilka fördelar literacypraktiken 

fört med sig. Andra elever menar att läsning av texter kan bidra till att flera bilder skapas. För 

andra blir bilderna även rörliga som i en film. Intervjuerna med William och Anna får illustera 

hur eleverna kan ge exempel på de bilder som skapas och på så sätt medieras när en text läses: 

”En bild får jag när han kryper in i luckan. En bild är det när det är låst och en annan bild 
är när pappan öppnar bakluckan.” (William) 

”Jag ser hur en person går in i bagageluckan. Det är inte bara bilder utan jag ser hur de 
rör sig. Så jag behöver liksom inte bilder i en bok. Det behövs inte för mig.” (Anna) 

Annas kommentar visar också på en literacypraktik som tillämpas när hon läser böcker vilket kan 

tolkas som att detta gäller läsning av flera genrer. Andra elever har också utvecklat en 

literacypraktik som kan liknas vid att leva sig in i berättelsen. Det kan ses utifrån att eleverna 

ställer sig själva i centrum i den. Karaktäristiskt för dessa elever är att de identifierar sig med 

huvudpersonen i en historia. Så här beskriver Loke hur han går in i en karaktär i en berättelse:    

 ”Alltid när jag läser en text får jag bilder om att jag gör det som det står i texten. Typ att 
jag tänker att jag låg i bagageluckan i pappas bil och så gör allt som händer där. Det är så 
med alla texter jag läser och hör. I faktatexten tänker jag att jag träffar en tiger och såg allt 
den gjorde. Om den jagar då ser jag det.” (Loke) 

I likhet med Loke visar Agnes i sin intervju även upp förmågan av att gå in i en karaktär: 

”Det känns som att det är jag som åker den här båten.” (Agnes) 

Sett utifrån Lokes kommentar om hur han ligger i bagageluckan i sin pappas bil finns även 

likheter med andra elevers utsagor. Det kan liknas vid Adrians kommentar där han, på samma 

sätt som Loke, visar exempel på att behärska förmågan att kunna koppla det lästa till sina egna 

erfarenheter. I intervjun beskriver han det så här:  

”För mitt område brukar också leka kurragömma på sommarlovet på kvällen så jag fick 
en bild av när vi lekte.”  (Adrian)   
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Bildens betydelse  

Eleverna diskuterar även bildernas betydelse i relation till speciella artefakter. Vissa elever menar 

att bilden har en speciell betydelse i en specifik genre. Här framgår att bilden är viktigare i 

sakprosatexten än i andra texter. Hur det hänger ihop förklarar William på det här sättet:   

”Jag kan inte så mycket om Columbus så då tar jag bilden till hjälp. Jag tar hjälp av bilder 
för de kan betyda ganska mycket, bara för att det är en bild. Bilder är viktiga i 
faktatexten.” (William) 

Williams kommentar visar på vilken betydelse han ger bilden då förkunskaper i ett ämne saknas. 

Bilderna kan då vara till hjälp för att skapa förståelse för själva ämnet för texten. Här kan 

paralleller dras till Tuva som menar att bilderna kan hjälpa henne att förstå textens innehåll:  

”Ja bilder kan också göra att som om jag inte förstod ett stycke i den här texten då kan jag 
kolla på bilden och då kan jag också förstå lite.” (Tuva) 

I intervjun beskriver Tuva att hon tar bilden till hjälp om hon inte förstår ett stycke. För elever i 

årskurs 3 kan ett stycke i en sakprosatext innebära en ganska stor mängd text då dessa stycken 

kan vara indelade i olika teman. Tuvas kommentar kan här tolkas som att hon har läst flera 

meningar utan att förstå av sammanhanget vilket gör att hon sedan tar bilden till hjälp.    

   

Sammanfattande analys 

Resultatet visar på att skapandet av egna inre bilder vid läsning är en återkommande praktik hos 

eleverna i studien. Denna process förklarar de som något som sker automatiskt och som inte går 

att beskriva. Här framgår också att elevernas egna bilder är i regel fler och mer personliga än 

bilderna i läromedlen. Detta medför också att elevernas och läromedlens bilder skiljer sig åt. 

Skapandet av inre bilder medieras på så sätt utifrån olika artefakter som eleverna kommer i 

kontakt med. Intervjuerna visar också att skapandet av egna inre bilder kan utveckla andra 

förmågor hos eleverna där färdigheter som att koppla text till personliga erfarenheter är en av 

dessa. Här framgår också att de inre bilderna även tjänar ett specifikt syfte, vilket kan ses utifrån 

att bilderna används som ett stöd för att minnas det lästa. Med utgångspunkt av detta förklaras 

också förutsättningarna för att bilder överhuvudtaget ska kunna frammanas. Detta förutsätter en 

text med en tydlig struktur och handling.  

Av intervjuerna framkommer också betydelsen av läromedlets bilder.  Dessa kan hjälpa eleverna 

att skapa förståelse för ämnet, vilket kan ses utifrån att eleverna tar till bilden då kunskaper i 

ämnet saknas. Utifrån den sociokulturella förståelsen av lärande framkommer några intressanta 

likheter men också motsägelser när det gäller elevernas literacypraktiker att skapa inre bilder. Alla 

elever använder praktiken när de läser texter, oavsett vilken kontext de befinner sig i. Deras 

appropiering och mediering skiljer sig dock – vissa kan mer utförligt beskriva hur praktiken 
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fungerar, hur och av vem de har fått den, medan andra beskriver det kortfattat med att det sker 

automatiskt och är mer vaga i sin beskrivning av vem de har fått den. Artefakter som innehåller 

bilder medierar både kunskaper och förförståelse för ämnet till eleverna. 

 

Läsa om när man inte förstår ord eller innehållet i texten 

I analys av intervjuerna framkommer även en annan literacypraktik som eleverna utnyttjar när de 

inte förstår ord eller innehållet i texten. Här blir tydligt att denna praktik kan innebära att läsa om 

ord eller hela meningar. Literacypraktiken utförs i flera kontexter, såväl i skolan som i hemmet. 

Andra tillvägagångssätt är att läsa vidare och på så sätt försöka förstå med hjälp av 

sammanhanget.  Intervjuerna med Anna och Tuva kan få illustrera hur eleverna resonerar kring 

vad de gör när de inte förstår ord och innehåll i en text:  

”När jag inte förstår försöker jag läsa vidare för att se om det står något om det ordet 
eller så att de förklarar det ordet eller så läser jag om meningen.” (Anna) 

”När jag inte förstår stannar jag upp och läser ordet en gång till. Jag vet ju om det står 
sommarkvällar. Jag kan ju bokstavera det men om jag inte fattar vad det är så stannar jag 
upp.” (Tuva) 

I Tuvas kommentar säger hon att ”jag kan ju bokstavera det” vilket kan tolkas som att problemet 

inte bottnar i avkodningen utan hänger ihop med förståelsen av ordet. Detta förtydligas också då 

hon uttrycker i intervjun att ”om jag inte fattar vad det står så stannar jag upp.” 

  

Läsa långsamt  

En annan literacypraktik som eleverna uttrycker att de nyttjar är att läsa långsamt. 

Tillvägagångssättet ses också som en möjlighet att stanna upp och därigenom reflektera över det 

lästa. Sara uttrycker detta i sin intervju som att det blir mer intresseväckande och att man tillägnar 

sig mer om man läser långsammare.  

”Jag kan ju läsa båda lika snabbt men det är lite intressantare när man får lära sig mer och 
får läsa sakta.” (Sara) 

Att läsa långsamt för att uppnå ett speciellt syfte med läsningen som Sara beskriver kan också 

förstås utifrån att en del elever anpassar sin läsning utifrån en specifik genre. Betydelsen av att 

läsa långsamt i en specifik genre uttrycker Adrian i sin intervju på det här sättet:   

”Jag vet ju att det är en faktatext och då ska man inte läsa så fort för det är ofta 
annorlunda ord. Ibland så har saker olika namn till exempel i den här texten på båtar och 
Columbus. I faktatexten brukar det vara annorlunda ord.” (Adrian) 
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Adrians inledande kommentar visar att han är säker på ett av genrens särdrag då han uttrycker att 

texten innehåller annorlunda ord som i det här fallet utmärks av namn på båtar. Detta medför att 

han redan innan han läser vet vilka utmaningar texten för med sig, vilket i sin tur också kommer 

att påverka hans sätt att läsa. I en annan intervju blir det också tydligt att vissa elever läser 

långsammare för att minnas. Intervjun med Loke kan få illustrera hur han anpassar sin läsning för 

att komma ihåg det han läser: 

”Jag läser lite långsammare än vanligt när jag ska komma ihåg texten och så tänker jag 
efter så här vad som hände om jag inte kommer ihåg det. Ibland tittar jag upp lite för att 
komma ihåg.” (Loke) 

I Lokes intervju framgår också att han tittar upp från texten vilket är ett tillvägagångssätt för att 

komma ihåg den menar han. Att titta upp och tänka efter som Loke beskriver att han gör kan 

också tolkas som att han därigenom får distans till texten och på så sätt ges möjlighet att 

reflektera.  I andra intervjuer framgår också att aktiviteten efter läsningen också styr sättet att läsa. 

Här blir tydligt att eleven läser långsammare för att minnas då den efterföljande aktiviteten är att 

besvara frågor. Så här beskriver Agnes sin läsning i relation till sådana situationer:  

  ”När man vet att man ska svara på frågor försöker man minnas det extra bra. Jag läser 
lite långsammare än vanligt och så tänker jag efter vad som hände för att komma ihåg 
det.” (Agnes) 

I Agnes kommentar där hon säger ”så tänker jag efter” blir också tydligt att hon precis som Loke 

ger sig själv möjlighet att reflektera över texten.  

 

Sammanfattande analys  

En literacypraktik som eleverna tycks utföra i flera kontexter, såväl i skolan som i hemmet, är 

alltså att läsa om enstaka ord och meningar när de inte förstår innehållet eller främmande ord i 

texten. Ett annat tillvägagångssätt för detta är att läsa vidare för att därigenom försöka förstå av 

sammanhanget. Av intervjuerna framgår också att eleverna utnyttjar praktiken att läsa långsamt av 

flera skäl. Ett syfte med detta är att texten blir intressantare och att eleverna lär sig mer. Ett annat 

hänger ihop med elevernas medvetenhet om olika genrer. Här kan eleverna anpassa sin läsning 

utifrån den typ av text som ska läsas vilket bygger på en insikt om vilka utmaningar texten för 

med sig. Ett annat skäl till att läsa långsamt menar eleverna hör ihop med den efterföljande 

aktiviteten. Om denna består av att besvara frågor läser eleverna texten långsamt för att minnas. 

Utifrån den sociokulturella synen på lärande sker detta i speciella kontexter. I studien kan detta 

ses utifrån literacypraktikerna som innebär att läsa långsamt och läsa om ord, vilka praktiseras i 

kontexter som skolan och hemmet.    
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Literacypraktiker i skolan 

Eleverna förmedlar ett generöst förhållningssätt till att hjälpa andra klasskamrater i skolan med 

deras läsning. Här framgår också att de hjälper andra elever i olika ämnen. I Saras intervju blir det 

tydligt att hon hjälper de andra eleverna med att säga ord som kan utebli då elever stannar upp i 

texten när de läser. Här poängterar hon också förmågan att läsa med engagemang så att man 

förstår sinnesstämningen i texten. En färdighet som i det här fallet hänger ihop med förståelsen 

av texter, menar hon. Så här beskriver Sara hur en situation kan gå till när hon medierar sina 

kunskaper om läsning till andra elever.   

”Det beror ju på hur de läser liksom om de stannar brukar jag hjälpa till vid vissa ord och 
grejer. Jag kan säga att de kan läsa lite mer med inlevelse för ibland blir det bara (hon läser 
jättefort). Att man läser med inlevelse för att man förstår mer och förstår känslan.” (Sara) 

I Saras inledande kommentar där hon uttrycker ”det beror ju på hur de läser” kan hennes utsaga 

tolkas som att hon först lyssnar in hur de andra eleverna läser för att sedan komma med råd. I 

intervjuerna framgår också att eleverna även hjälper till i ämnen som engelska och med stavning, 

samt kan komma med råd om hur man kan börja en berättelse. I intervjun med William framgår 

också hans generösa inställning till att mediera olika praktiker i skolarbetet till klasskamraterna.       

”Jag kan hjälpa de med hur de ska tänka eller att de inte förstår och såna saker. Av alla 
ämnen känner jag mig säkrast på engelska för jag har det med en klass högre och känner 
mig säker så det hjälper jag många med. I svenska kan det till exempel vara hur tycker du 
att man ska börja en berättelse eller stavning. När jag läser igenom andras texter så är jag 
väldigt noga med rättstavning och jag ska inte nämna några namn här men det är väldigt 
många som inte stavar rätt på många ord.” (William) 

William uttrycker också att han hjälper klasskompisarna med hur de kan tänka när de utför olika 

arbetsuppgifter. Detta kan ses som en praktik som inte bara gäller i engelska och svenska, som 

han uppger att han hjälper till med, utan kan gälla i flera ämnen. På frågan kring hur eleverna har 

lärt sig sina literacypraktiker svarar de flesta att de inte kommer ihåg eller att de bara kan det 

medan andra elever kan reflektera över hur dessa har approprierats genom skolarbetet och blivit 

deras egna. Intervjuerna med Agnes och Tuva kan få illustrera hur detta gått till och vilka 

praktiker som därigenom blivit deras egna:     

”Eller vi har ju lärt oss lite i skolan hur man ska få bilder i huvet. Ja, men det är när man 
ska så här få bilder uppe i huvudet så ska man berätta för varandra vad man fick för bild 
uppe i huvudet och så ska man rita den.” (Agnes) 

”Från fröken har jag fått tipset att man kan läsa om.” (Tuva) 

Vad som blir tydligt i dessa intervjuutdrag är att eleverna har tillägnat sig dessa literacypraktiker 

på grund av att de även förstått betydelsen av att använda konkreta tillvägagångsätt för att få en 

ökad förståelse för texter.   
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Sammanfattande analys 

Eleverna förmedlar ett generöst förhållningssätt till att hjälpa andra klasskamrater i skolarbetet. I 

intervjuerna framgår att de hjälper sina klasskamrater i olika ämnen och med olika arbetsmoment. 

En elev beskriver hjälpen som att de kan tipsa om att läsa med inlevelse. Vikten av att förmedla 

en känsla när innehållet i en text ska uttryckas hänger ihop med förståelsen av texterna menar 

eleverna. Här framgår också att några av eleverna hjälper till i engelska och med stavning samt 

kommer med råd vid uppsatsskrivning. I intervjuerna framgår också att deras lärare har tipsat om 

att läsa om texter då förståelsen uteblir samt att eleverna har praktiserat literacypraktiken att 

skapa inre bilder i skolan. Flertalet elever i intervjuerna beskriver dock att de inte ger andra 

klasskamrater råd eftersom ”det är ingen som frågar”. På frågan kring hur eleverna har fått sina 

literacypraktiker svarar de flesta att de bara kan det eller att de inte kommer ihåg medan andra 

elever kan reflektera över hur lärarens literacypraktiker har approprierats och blivit deras egna. 

Utifrån den sociokulturella synen på lärande sker detta i samspel med andra människor där 

språket har en medierande funktion. På så sätt medieras kunskap till andra människor. I studien 

kan detta liknas vid de elever som medierar sina kunskaper i engelska och stavning vilket också 

inbegriper literacypraktiker som att läsa med inlevelse för att på så sätt få en ökad förståelse för 

textinnehållet.  

    

Literacypraktiker i hemmet  

Elevernas berättelser om literacypraktiker i hemmet utgår mycket från arbetet med läxor. Vid 

tillfällen då läsläxan görs beskriver eleverna att föräldrarna brukar förklara ord samt påminna om 

att stanna upp vid punkt. Av intervjuerna framgår också att flera av eleverna läser ofta för fort vid 

högläsning både i skolan och i hemmet. Detta har påpekats av både lärare och föräldrar vilket 

gjort eleverna medvetna om detta. Föräldrarna har då i sin tur förklarat för eleverna vilka negativa 

effekter detta har för förståelsen av texter. Eleverna diskuterar också rutiner kring läsläxan. Ett 

exempel på dessa rutiner är Lokes intervju där han berättar att läsläxan brukar inledas med att han 

får återberätta den för föräldrarna:  

”I så fall jag läste för den andra och sen så läser jag för mamma en gång och sen nästa 
kapitel läser jag för pappa och nästa gång jag ska läsa nästa läser för pappa då brukar han 
fråga vad som har hänt.” (Loke) 

I intervjun framgår inte om detta är en medveten handling av föräldrarna i syfte att Loke på så 

sätt ska få träna och bli säkrare på just den literacypraktiken. Däremot blir effekten att han 

använder sig av en effektiv literacypraktik. Andra elever beskriver också hur literacypraktikerna 

har medierats av både lärare och föräldrar. Anna beskriver sitt tillvägagångssätt så här när hon 

inte kommer ihåg en text: 



 

 34 

”När jag inte kommer ihåg så sökläser jag. Det är när man inte läser. Man bara kollar 
igenom texten. Inte läser. Det har jag fått av min lärare och av mamma.” (Anna)   

Anna beskriver literacypraktiken som att hon inte läser vilket kan tolkas som att hennes 

läshastighet är så pass hög att hon inte behöver stanna upp för att avkoda långa ord. I samtalet 

blir också tydligt att eleven vet vilka ögonrörelser som krävs då literacypraktiken utnyttjas. Detta 

blir uppenbart när hon i ett senare skede i intervjun visar hur ögonen rör sig när man sökläser.   

Uttrycket ”man bara kollar igenom texten ” kombinerat med begreppet sökläsa och de speciella 

ögonrörelserna kan förstås utifrån att eleven läser snabbare än vanligt. En del elever beskriver 

också hur de ger råd till sina yngre syskon om hur de kan läsa för att få en ökad förståelse för 

texter. Så här beskriver Agnes en sådan situation: 

”Jag tipsar honom om att stanna vid punkt. Om det är frågetecken så tipsar jag honom 
om att läs det som om du frågar mig.” (Agnes) 

Här ger Agnes sin lillebror ett konkret råd hur han kan läsa när han läser frågor. Kopplingar kan 

här göras till elevernas förmåga att gå in i texten. Hon råder honom till att ställa frågan till henne 

vilket gör den mer personlig.  

 

Sammanfattande analys 

Av intervjuerna framgår att när läsläxan görs förklarar föräldrarna ord och påminner om att 

stanna upp vid punkt. Flera av eleverna har genom lärare eller föräldrar också blivit varse att de 

läser för fort. Som ett led i detta har föräldrarna förklarat för sina barn vilka negativa effekter 

detta har för förståelsen av texter. I samtalen framgår också att en literacypraktik, som den att 

återberätta läsläxan, praktiseras i hemmet som kontext. Träningen av denna har medfört att 

eleverna blivit säkrare på literacypraktiken vilket också bidragit till att liknande övningar i skolan 

blivit lättare att utföra. En annan literacypraktik som medierats av lärare och föräldrar är att 

sökläsa. Här framgår också att eleverna kan motivera och förklara när den kan utnyttjas, vilket här 

beskrivs som ett stöd för arbetsminnet. I intervjuerna blir också tydligt att eleverna medierar sin 

kunskap till syskon att göra sig själva till medaktörer för att få en ökad förståelse av texter. 

Utifrån den sociokulturella synen på lärande sker detta i samspel med andra människor. I studien 

medierar både lärare, elever och föräldrar literacypraktiker till andra i form av språkliga aktiviteter 

där dessa innefattar att stanna upp vid punkt, återberätta, sökläsa samt att göra sig själva till 

medaktörer i en berättelse.    
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Engagemang och förhållningssätt  

Eleverna beskriver sina föräldrar som stöttande och engagerade i skolarbetet. Engagemanget 

visar sig inte bara i skolarbetet utan kan även ses utifrån intressen som delas av barnen. Här får 

även andra släktingar en central roll då vissa intressen ursprungligen medierats av dem. Detta kan 

ses utifrån elevernas utmaningar i olika ämnen. Intervjuerna med Adrian och Sara beskriver hur 

dessa utmaningar kan gå till:   

”Jag har ju en farbror som är väldigt klok av sig och har arbetat som lärare på 
universitetet nåt år eller jag vet inte och han har lärt mig ganska mycket matte. Han 
hjälper mig med matte. Han säger ett svårt tal och då får jag typ en vecka på mig att klura 
ut det.” (Adrian) 

”Det började när jag skulle läsa en historia och så skulle jag och min mamma hade en 
utmaning och så skulle jag läsa en historia och sen vad heter det skulle jag läsa en liten 
historia och så skulle jag komma ihåg den och återberätta den för mamma.” (Sara) 

Adrians berättelse visar att aktörer även utanför den närmaste familjen kan vara betydelsefulla för 

elevernas kunskapsutveckling. Hans berättelse visar dessutom, enligt min tolkning, att vissa elever 

redan under lågstadiet ger universitetsvärlden ett högt värde och en positiv betydelse när det 

gäller kunskaper. Adrians uttryck ”han har lärt mig ganska mycket” vittnar också om att 

släktingar förmedlar avancerade skolkunskaper. I Saras fall är det hennes mamma som utmanar 

henne i att återberätta en text. Exemplet visar på en aktivitet där Sara ges möjlighet att praktisera 

en literacypraktik som bland annat förutsätter kunskap om hur händelser sorteras i rätt ordning. 

Övningen kräver även andra färdigheter som att minnas det lästa, samt en muntlig förmåga att 

redogöra för historien så att den blir begriplig för eleven själv och för den som lyssnar. 

Föräldrarnas engagemang liknas också vid inspirationskällor till olika projekt. Tuva beskriver i sin 

intervju ett sådant exempel i form av att skapa en egen bokklubb: 

 ”Mamma har kommit med ett tips tusen gånger att vi ska starta en bokklubb i klassen. 
Jag har googlat och tittat på filmer på biblioteket och barnkanalen hur man kan göra.” 
(Tuva) 

Här kan mammans engagemang spegla Tuvas beslutsamhet och kreativitet då hon prövat många 

vägar för att få ett svar på hur projektet kan genomföras. I en intervju framgår också att en elev 

har fått en historiebok av sin mamma som hon använde när hon gick i skolan. Detta har också 

bidragit till att historielektionerna blivit roligare då eleven fått förkunskaper i ämnet. Det här visar 

vilken betydelsefull inverkan föräldrarnas intresse och positiva förhållningssätt till läsning och 

kunskaper har för deras barns literacypraktiker och förhållningssätt till kunskaper. Flera elever 

påtalar också att de kunde läsa innan de började skolan. De beskriver också ett intresse för böcker 

som de hade redan som små vilket visade sig i att de ville att föräldrarna skulle läsa för dem vid 

tidig ålder. De förberedande skolaktiviteterna som praktiserades i hemmet före skolstart beskriver 

Loke på det här sättet:   
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”Vi läste och skrev bokstäver hemma. Det gjorde vi nästan det gjorde vi många kvällar.  
Samma sak med min lillebror satt vi också och läste.” (Loke) 

Loke beskriver en situation där skolaktiviteter som att läsa och skriva utförs i hemmet. För hans 

del kan detta ha inneburit en förförstålse för vad skolan går ut på i de yngre åldrarna och vad som 

förväntades av honom när han började i skolan. I intervjun framgår också att samma upplägg var 

det för lillebror när han skulle börja i skolan. Här pratar Loke också mycket i termer av ett vi 

vilket kan tolkas som att han även ser sig som varande en viktig del av detta familjeprojekt.    

 

Sammanfattande analys 

Eleverna beskriver sina föräldrar som stöttande och engagerade i skolarbetet. I intervjuerna 

framgår också att gemensamma intressen, som böcker och problemlösning i matematik, förenar 

såväl föräldrar och barn som andra släktingar. Kunskapsutmaningar förekommer också i 

elevernas vardag. Dessa utförs av föräldrar och släktingar till barnen. Föräldrars engagemang och 

förhållningssätt till läsning tar sig också andra uttryck som till exempel projekt i form av 

bokklubbar. Föräldrarna fungerar som inspirationskällor till sådana projekt. Eleverna beskriver 

också att intresset för böcker började i tidig ålder. Av intervjuerna framgår också att föräldrarna 

medierar även ett kunskapsengagerat och nyfiket förhållningssätt till faktakunskaper till sina barn. 

Konkret handlar det om att förse barnen med artefakter, att samtala om dem och de 

kunskapsområden som de innehåller. På så sätt kan elevernas faktakunskaper som föräldrarna 

medierar till dem överensstämma med skolans. I intervjun framgår att historieämnet är ett 

exempel på detta. Historielektionerna har på så sätt blivit roligare när eleven redan kan 

ämnesområdet från sina samtal med sina föräldrar och utifrån läsning av artefakter i hemmet. För 

honom innebar det att han redan hade de skolämneskunskaper som han senare mötte i skolan 

vilket för hans del innebar en förförståelse för ämnet. Av intervjuerna framgår också att flera av 

eleverna kunde läsa innan de började skolan. Förberedande skolaktiviteter som att läsa och skriva 

praktiserades då i hemmet vilket för eleverna kan ha bidragit till en förförståelse för skolan och 

de förväntningar som skolan har på eleverna redan vid skolstart.  

 

Utifrån den sociokulturella synen på lärande sker den i speciella kontexter i samspel med andra. I 

studien kan detta ses utifrån hemmet som kontext där föräldrarna och andra släktingar medierar 

ett engagemang och förhållningssätt till kunskap. Andra exempel på detta är förberedande 

skolaktiviteter som utförs i hemmet inför årskurs 1 vilket också visar sig i gemensamma projekt 

som bokklubbar samt de utmaningar som föräldrar och andra släktingar förser eleverna med. 

Artefakterna som här utgår från föräldrarnas egna historieböcker får också en betydande roll då 

dessa medierar kunskap om ämnet vilket i förlängningen bidrar till elevernas förkunskaper och 

förförståelse för ämnet.   
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Slutsatser   

Från de resultat som precis presenterats kan vissa slutsatser dras. Inledningsvis kan sägas att 

eleverna tycks använda sig av såväl medvetna som omedvetna literacypraktiker. De medvetna 

praktikerna handlar om sådant som att ta hjälp av bilder i texten, sökläsa, läsa långsamt och att 

läsa om ord och hela meningar för att förstå innehållet i texten. De omedvetna literacypraktikerna 

handlar mer om att skapa inre bilder, leva sig in i karaktären, omvandla text till rörliga bilder samt 

att koppla texten till egna erfarenheter. De omedvetna praktikerna sker automatiskt och 

oreflekterat till skillnad från de medvetna som används i ett speciellt syfte för att till exempel 

minnas texten bättre, få förförståelse för ämnet och för att förstå ord eller innehåll i texten. 

Medvetna literacypraktiker som att läsa långsamt, sökläsa och att stanna vid punkt medieras från 

föräldrar och lärare till barn. 

 

I skolan som kontext medierar eleverna såväl ett generöst förhållningssätt att dela med sig av sina 

insikter och färdigheter, som konkreta literacypraktiker och andra praktiker för skolarbetet till 

klasskamraterna. Literacypraktiken att skapa inre bilder har medierats av lärare vilket elever 

appoprierat till sin egen praktik. En del elever uttrycker att de inte medierar literacypraktiker för 

att klasskamraterna varken frågar eller samtalar om dem. 

 

I hemmet som kontext framkommer att föräldrar och övriga släktingar medierar ett engagemang 

och ett mer generellt förhållningssätt till kunskap i form av gemensamma projekt, såsom 

utmaningar i olika ämnen, bokklubbar och förberedande skolaktiviteter inför skolstart. Här 

förmedlar eleverna literacypraktiker till sina syskon i form av att göra sig själva till medaktörer. 

Hemmets kontext är också en plats där skolrelaterade artefakter medieras i form av 

historieböcker. För elevernas del bidrar detta till en förförståelse för ämnet vilket på så sätt också 

för med sig ett engagerat förhållningssätt till kunskap.  
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Diskussion 

I detta kapitel diskuteras först studiens resultat i förhållande till forskningsöversikten som 

presenterades tidigare, och därefter i relation till det sociokulturella perspektivet. Här diskuteras 

hur teorin och några av dess begrepp har bidragit till att synliggöra centrala aspekter avseende 

elevernas literacypraktiker. I en avslutande del lyfter jag några pedagogiska konsekvenser som jag 

menar att studiens slutsatser aktualiserar.         

 

Diskussion i förhållande till tidigare forskning   

Studiens huvudresultat visar att elever med god läsförståelse använder både medvetna och 

omedvetna literacypraktiker för att förstå texter. De medvetna literacypraktikerna består av att 

läsa långsamt, läsa om, sökläsa och ta hjälp av bilder. De omedvetna literacypraktikerna innebär 

att koppla texten till egna erfarenheter, skapa inre bilder, leva sig in i karaktären samt att 

omvandla text till rörliga bilder. De medvetna literacypraktikerna i denna studie överensstämmer 

med några av de lässtrategier som de högpresterande gymnasieeleverna använder sig av i 

Hallessons studie (2011). I den undersökningen, liksom i den här, framgår bland annat att 

eleverna läser om och stannar upp för att reflektera över det lästa. I Hallessons (2011) studie blir 

också uppenbart att läsningen anpassas utifrån innehåll och svårighetsgrad, vilket kan jämföras 

med eleverna i denna undersökning som också uttrycker en genremedvetenhet då de i samtal 

berättar att sakprosatexter bör läsas långsamt eftersom de innehåller annorlunda ord. Att stanna 

upp och reflektera över det lästa är två andra läspraktiker, eller literacypraktiker som jag 

benämner det i denna studie, som eleverna även har gemensamt i dessa undersökningar. Mot 

bakgrund av den stora åldersskillnaden mellan studiernas elevgrupper blir de överensstämmande 

praktikerna än mer intressanta att uppmärksamma för både forskare och pedagoger, då 

Hallessons och denna studie visar att elever med god läsförståelse har påfallande lika 

literacypraktiker, oavsett om de går på lågstadiet eller gymnasiet. 

 

I resultatet framgår att eleverna medierar medvetna literacypraktiker till sina klasskamrater. En 

förklaring till att dessa förmedlas och inte de omedvetna literacypraktikerna kan vara att eleverna 

har lättare att beskriva tankeprocessen kring hur de utförs och i vilket syfte de används. Eftersom 

de omedvetna literacypraktikerna sker oreflekterat och automatiskt medför detta svårigheter att 

sätta ord på tankeprocessen, vilket kan vara en bidragande orsak till att de inte medieras till andra.  

I det här fallet kan elevernas förmåga att skapa inre bilder ses som en sådan. Mot bakgrund av 

detta finns således en risk att de omedvetna literacypraktikerna blir en tyst kunskap, eftersom de 

dels sker omedvetet, och dels för att flera elever inte medierar sina literacypraktiker till andra då 
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klasskamraterna varken frågar eller samtalar om dem. Den tysta kunskapen som här diskuteras 

liknar Fast (2007) vid barnets kulturella kapital, vilket hon i sin studie jämför med barnets 

modersmål, religion och kulturella erfarenheter. Fast (2007) konstaterar att elevernas kulturella 

kapital inte tas tillvara i undervisningen, utan är något som barnet bär med sig och som inte 

kommer klasskamraterna till del. Mot bakgrund av den tysta kunskapens betydelsefulla roll för de 

goda läsarna i kombination med att literacypraktiker inte medieras till klasskamrater blir skolan 

och lärarnas undervisning därför en viktig kontext för att synliggöra och mediera en bred 

repertoar av literacypraktiker till alla elever. Den tysta kunskapen om att skapa inre bilder kan 

också liknas vid att bygga föreställningsvärldar (jfr Langer, 2005). Dessa världar kan skapas med 

hjälp av pedagogiska verktyg menar Jönsson (2007) där undervisningen utgår från samtal om 

texter. Att överföra text till bild samt återberätta dessa både muntligt och skriftligt kan vara olika 

sätt att bygga dem (Jönsson, 2007). Min tolkning av barns skapande av sina föreställningsvärldar 

är att de bygger på deras egna inre bilder, vilka i sin tur utgår från deras erfarenheter och 

upplevelser av sin omvärld. Detta innebär att elevers literacypraktiker återspeglar deras 

föreställningsvärldar och därmed till viss del även deras socioekonomiska bakgrund och 

livsvillkor. 

 

Elevers föreställningsvärldar, inklusive literacypraktiker, skapas bland annat genom språkliga 

aktiviteter och erfarenheter. Det blir därför centralt vilka kontexter och språkliga färdigheter som 

medieras och approprieras. De goda läsarna i studien hade en gemensam erfarenhet av att de 

samtalade med sina föräldrar om texterna. Samtalen kunde ta upp flera aspekter av läsande, från 

att läsa långsamt och stanna vid punkt, till att sökläsa eller återberätta handlingen i texten. 

Föräldrarna förmedlade och motiverade literacypraktiker till sina barn. Dessa slutsatser ligger i 

linje med Cox Erikssons (2014) studie som visar att elevers språkliga färdigheter kan kopplas till 

föräldrars engagemang och stöttning. Hon konstaterar även att barn som tidigt kommer igång 

med att bygga upp ett ordförråd också får ett försprång i jämförelse med andra. Deras försprång i 

tidig ålder medför dessutom att den fortsatta utvecklingen sker i en snabbare takt (Cox Eriksson, 

2014). Elevers språkliga färdigheter är således beroende av vilka språkliga erfarenheter de har, det 

vill säga i vilka kontexter har aktörer medierat språkliga förmågor.  

Jag vill i det här sammanhanget påpeka att urvalet av eleverna till denna studie utgick uteslutande 

efter deras testresultat i läsförståelse och att deras lärare hade föreslagit dem till att ingå i studien. 

Under intervjuerna med eleverna och de uppföljande samtalen med deras lärare framkom 

emellertid att flertalet av eleverna hade en liknande klassrelaterad position. De goda läsarna hade 

föräldrar eller släktingar med akademiska utbildningar och yrken, vilket visar att familjens 

socioekonomiska bakgrund och position var betydelsefullt för barnens appropriering av språkliga 

färdigheter, däribland literacypraktiker (jfr Heath, 1983). I ett längre tidsperspektiv kan således 

föräldrarnas socioekonomiska position och språkliga förmågor få konsekvenser för barnets 

språkliga utveckling, då en rik språklig miljö främjar barnets språkutveckling och lärande i skolan, 
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medan hemmiljöer med ett enklare språkbruk inte medierar de språkliga förmågor som premieras 

i skolan i lika hög utsträckning (Heath, 1983). Mot bakgrund av att elevers ojämlika repertoar av 

literacypraktiker i hög grad är beroende av hemmets och föräldrarnas socioekonomiska position 

och språkliga förmåga att mediera dessa, blir skolans kompensatoriska uppdrag och lärarnas 

mediering av literacypraktiker avgörande för att kunna uppnå en likvärdig utbildning för alla 

elever. 

 

Diskussion i förhållande till teori 

Det sociokulturella perspektivet och några av dess begrepp som har använts i studien har 

synliggjort centrala aspekter, aktiviteter och processer som är kännetecknande för goda läsares 

läsning. I detta avsnitt vill jag specifikt belysa vad begreppen har bidragit empiriskt och analytiskt. 

Begreppen har varit viktiga teoretiska verktyg för att synliggöra och analysera elevernas 

literacypraktiker. De har tillsammans visat på perspektivets och begreppens användbarhet och 

fördelar för undersökningen.  

 

Genom begreppet kontext framgick det att eleverna använde literacypraktiker på två olika platser 

– hemmet och skolan. Det innebär att om man ska förstå elevers literacypraktiker är det 

nödvändigt att inte enbart uppmärksamma elevernas läsning i skolan, utan även i hemmet. För 

denna studie innebar begreppet kontext att jag kunde synliggöra vilka platser som eleverna 

praktiserade sina literacypraktiker på. Dessutom framkom att eleverna använde sig av samma 

literacypraktiker oavsett om kontexten var skolan eller hemmet. Begreppet appropiering har 

bidragit till att synliggöra vilka literacypraktiker de goda läsarna använder, det vill säga hur deras 

repertoar av praktiker ser ut som de använder oavsett plats. Studiens resultat visar att 

literacypraktikerna att sökläsa, läsa långsamt och att stanna upp vid punkt har approprierats av 

såväl lärare som föräldrar, som de i sin tur har medierat till sina elever respektive barn. Begreppet 

appropiering visar dessutom hur både föräldrar och elever motiverar varför literacypraktikerna är 

bra att känna till och hur deras användande av dem ökar elevernas läsförståelse. Begreppet 

synliggör således vilka literacypraktiker eleverna har, vilka föreställningar de har om dem samt hur 

de har förvärvat dessa praktiker. Begreppet mediering har synliggjort hur literacypraktiker 

förmedlas, vilka aktörer som är inblandade i aktiviteten samt i vilka ämnen och sammanhang 

detta sker. Exempelvis medierades literacypraktiker inte bara av lärare, utan också av föräldrar 

och av eleverna själva till syskon och klasskamrater. Undersökningens resultat visar dock att 

eleverna medierar endast medvetna literacypraktiker. Detta kan förklaras utifrån att eleverna har 

lättare att redogöra för tankeprocessen kring hur dessa utförs och i vilket syfte de används. I 

denna intervjustudie synliggör begreppet mediering således de literacypraktiker som eleverna 

kunde verbalisera under intervjuerna och som de själva medierade till klasskamrater och syskon. 
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Begreppet synliggör också de litercypraktiker som eleverna hade, men som de inte medierade till 

andra.   

  

Hemmets mediering av literacypraktiker var viktiga, men ännu viktigare var föräldrarnas 

mediering av en bejakande inställning till och bruk av kunskaper som låg i linje med skolans 

kunskapssyn. I studien exemplifieras detta genom föräldrars förmedling av historieböcker och 

samtal utifrån dem, genom ”utmaningar” samt introduktion av bokklubbar. Studiet av mediering 

aktualiserar artefakternas betydelsefulla roll för elevernas literacypraktiker. Detta yttrade sig på 

flera sätt, från att använda text och bild för att höja läsförståelsen, till att ha tillgång och använda 

andra böcker som fanns i hemmet som bidrog till deras förförståelse och förkunskaper i 

skolämnen. En annan aspekt av artefakternas betydelse för denna studie är att intervjuerna 

inleddes med att eleverna fick läsa två olika texter, det vill säga artefakter, vilket sannolikt bidrog 

till att eleverna mer utförligt kunde reflektera och berätta om sina literacypraktiker. Att använda 

sig av artefakterna under intervjuerna bidrog således till en mer utförlig empiri. Det 

sociokulturella perspektivet och de begrepp som jag har använt i denna studie erbjuder 

möjligheter att nå både en bred bild och en fördjupad förståelse av hur elever med god 

läsförståelse appropierar och använder sig av literacypraktiker som främjar dem i deras läsning 

och lärande.  

 

Pedagogiska konsekvenser 

Denna studie om goda läsares literacypraktiker visar att dessa elever har insikter, kunskaper  och 

färdigheter som pedagoger och speciallärare, enligt min mening, kan använda sig av i sitt 

förebyggande arbete och undervisning i läsförståelse med alla elever, framför allt för de som 

uppvisar läs- och skrivsvårigheter. Mot bakgrund av detta vill jag utifrån studiens resultat särskilt 

lyfta två aspekter som kan få pedagogiska konsekvenser för skolors och lärares arbete kring 

literacypraktiker. 

 

Den första aspekten utgår från att flera av eleverna med god läsförståelse hade literacypraktiker 

som antingen var omedvetna, oreflekterade eller hade karaktären av tyst kunskap, det vill säga 

praktiker som inte medierades mellan elever. Elevernas berättelser om lärares mediering av 

literacypraktiker varierade, trots att de gick i samma klass, vilket speglar elevernas oreflekterade 

förhållningssätt till undervisningen och deras omedvetenhet om lärares mediering av 

literacypraktiker. Därför menar jag att det kan finnas anledning att lärare i sin undervisning 

arbetar mer systematiskt med att göra alla elever mer medvetna och reflekterande om olika 

literacypraktiker.  
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Den andra aspekten utgår från studiens resultat att eleverna med god läsförståelse hade en 

repertoar av literacypraktiker som hade medierats och appropierats från både skolan och 

hemmet. Det finns därför anledning att uppmärksamma och synliggöra dessa elevers hela 

uppsättning av literacypraktiker av flera skäl. Ett skäl är att en mediering av deras praktiker till 

klasskamraterna främjar de senares förståelse av texter och lärande i stort. Ett annat skäl är att 

deras breda repertoar aktualiserar barns olika socioekonomiska bakgrund och villkor för lärande. 

Lärares mediering av deras literacypraktiker blir i det här sammanhanget viktigt för skolans 

kompensatoriska uppdrag att ge alla elever en likvärdig utbildning och start i livet. 
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     Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

¤ Kan du berätta hur du gör/ hur du läser när du ska läsa en ny text?  

¤ Vad gör du när du inte förstår en text? 

¤ Har du några knep för att du lättare ska förstå eller lära dig en text? 

¤ Hur har du kommit på det knepet? 

¤ Brukar du prata med klasskamrater eller med andra om hur man kan läsa på ett smartare sätt?  

¤ Brukar andra prata med dig om hur man kan läsa på ett smartare sätt? 

¤ Känner du till flera knep för att förstå eller lära dig en text? 
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      Bilaga 2 

Informationsbrev  

 

Till vårdnadshavare för elev på xxxskolan 
 

Information om en studie av elevers lässtrategier     

 

Jag heter Cecilia Nygren och går sista terminen på speciallärarprogrammet (och har påbörjat 

ett examensarbete) vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. Denna termin ska jag skriva ett examensarbete om lågstadieelevers lässtrategier. 

Min förhoppning är att du/ni finner denna studie intressant och vill att ditt/ert barn ska 

medverka/delta.  

 

Studien handlar om vilka lässtrategier eleverna använder sig av vid läsning. 

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att följa ditt/ert barn under två veckor i skolan. 

Jag kommer att samla in data genom att intervjua eleverna under två veckor utan att medverka 

på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Jag kommer att använda en 

ljudinspelare för att dokumentera intervjuerna.  

 

Datainsamlingen kommer att ske under februari och mars månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

(publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens 

resultat.  

 

Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med ditt/ert barn om detta 

och fråga om barnet är villigt att delta. Om du/ni är positiv/a till deltagande undertecknas den 

medföljande blanketten om medgivande och skickas in i bifogat kuvert. Om du/ni har 

ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett 

beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). Jag kommer även att ta in medgivanden från berörd 

personal på skolan såsom rektor och lärare. Efter att jag har mottagit alla medgivanden 

kommer jag att bestämma dagar för datainsamling. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Johanna Svahn, Universitetslektor i pedagogik  

tel.018 – 471 16 67, e-post: johanna.svahn@edu.uu.se 

 

Uppsala 12 februari 2018  

 

Cecilia Nygren, cecilia.nygren@skola.uppsala.se 

 

mailto:cecilia.nygren@skola.uppsala.se


 

 47 

 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 256, 751 05 Uppsala 

Till vårdnadshavare för elev på xxxskola 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om barns lässtrategier, kommer att utföras inom ramen för 

ett examensarbete. Studien utförs av Cecilia Nygren som går sista terminen på speciallärar- 

programmet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

intervjuas i sin skolmiljö, samt att dessa kommer att analyseras. Jag har förklarat för mitt barn 

vad studien innebär och jag har uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan 

begära att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att 

datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

Blanketten skickas i bifogat svarskuvert och lämnas till klassläraren 


