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Abstract 

The purpose of this thesis is to investigate the correlation between students’ literacy skills in 

grade three, and their home literacy environment, as well as parents’ socioeconomic and socio-

cultural status. I intend to discuss the correlation between literacy skills and students’ home 

literacy environment, including multimodal text and electronic resources such as tablets and 

computers. I also intend to discuss students’ literacy skills in relation to their parents’ country of 

birth, level of education and profession. My method consists of a parent questionnaire and 

student results from the National Test in Swedish as a Native Language in grade three. Two 

classes from two different schools participate in the study. I am using Cronbachs alpha to 

calculate the internal consistency, in other words how well my questions measure the same thing. 

I utilize the chi-square method to calculate the probability for a certain correlation. To analyze 

the results, I am using Pierre Bourdieu’s concepts of habitus and cultural capital. My results show 

no significant connection between literacy and home literacy environment, socioeconomic 

background or parents’ country of birth. However, I am able to detect a tendency which argues 

that children with well educated parents achieve higher scores on the National Test than students 

with low educated parents. The tendency indicates that children with well educated parents have 

more developed literacy skills than children with low educated parents. 

 

Keywords: Literacy; Students in grade three; Questionnaire; Home literacy environment; Country 

of birth; Socioeconomic status; Bourdieu; The National Test in Swedish as a Native Language. 
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Inledning 

Mitt intresse för att läsa väcktes på mellanstadiet. Jag var en sådan där tio, elvaåring som 

upptäckte böckernas förtrollade värld och kunde sedan inte lägga dem ifrån mig – en bokslukare 

helt enkelt. Vare sig jag gick eller stod, åt eller sov, så hade jag en bok i handen.  

   Senare i livet har jag kommit att fundera över vad det var som gjorde att just jag konsumerade 

dessa enorma mängder text i en rasande fart, medan jämnåriga skolkamrater aldrig kom på tanken 

att öppna en bok, åtminstone inte frivilligt. Fanns det bakomliggande orsaker till de skillnader 

som rådde mellan mig själv och de andra bokslukarna, och de som ställde sig ovilliga till att läsa, 

eller helt enkelt inte kunde läsa särskilt bra, eller alls? 

   I och med starten av min utbildning på lärarprogrammet börjar jag förstå vikten av vad elever 

har med sig i sina ”ryggsäckar” när de börjar skolan, med andra ord vilka erfarenheter och vanor 

de har av läs- och skrivrelaterade aktiviteter från sin hemmiljö. Vissa elever har med sig 

fördelaktiga ”ryggsäckar”, andra mindre fördelaktiga, och ytterligare andra ”ryggsäckars” innehåll 

tas inte till vara på rätt sätt, och går därmed förlorat. Hur påverkas elevers läs- och skrivförmåga 

av de vanor och erfarenheter som de tar del av, eller inte tar del av, i sina hem? Hur påverkar i sin 

tur föräldrarnas bakgrund och vanor förutsättningarna för dessa hemmiljöer? Dessa funderingar 

ligger till underlag för mitt intresse rörande olika barns olika läs- och skrivförmåga, och till 

grunden för detta examensarbete.  

   Ett stort tack till de elever, föräldrar och klassföreståndare som valde att delta i denna studie. 

Utan er hade den inte varit möjlig att genomföra. Jag vill tacka min handledare Nils Kirsten för 

alla kloka svar på mina många frågor. Ett särskilt tack till Martin Karlberg för hjälp med 

sammanställningen av mina data.  
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Bakgrund 

I rapporter från sextiotalet finner man uppgifter som visar på skillnader i barns läsförmåga, 

beroende av deras socioekonomiska status (SES) och sociokulturella bakgrund. Dessa skillnader 

har sedan dess fortsatt att ackumulera.1 Det är med andra ord sedan länge känt att det existerar 

skillnader mellan elever från olika samhällsklasser vad gäller deras prestationer i för- och 

grundskolan. Det är dock troligt att en viss bakgrund, mer än andra, influerar skolprestationerna 

på olika sätt inom olika skolsystem.2 I Sverige är socioekonomiska skillnader i läsförmåga mellan 

klasser och skolor i flera studier mindre uttalade än i andra länder, men skillnaderna är trots allt 

stora.3 Föräldrarnas utbildningsnivå identifieras enligt Myrberg och Rosén som den viktigaste 

dimensionen av socioekonomisk påverkan på elevers prestationer i skolan.4    

   Ett dystert besked läggs fram i och med resultaten från 2011 års Progress in International 

Reading Literacy Study (PIRLS). Ännu en gång visar resultaten att läsförmågan hos svenska 

elever i årskurs fyra har försämrats.5 I studien genomgår eleverna ett antal prov, samt får svara på 

enkätfrågor om bland annat deras bakgrund samt deras eget lärande, engagemang och motivation. 

Elevernas föräldrar får också svara på en enkätundersökning om bland annat sin bakgrund och 

sina fritidsvanor. Dessa olika typer av enkätsvar ger en bakgrundsinformation om provresultaten. 

En av de faktorer som slår igenom i 2011 års studie är elevernas sociala bakgrund. Elever med 

välutbildade föräldrar presterar bättre än elever med föräldrar som har en lägre utbildning. De 

enkätsvar som analyseras visar också att elever som har en mer fördelaktig socioekonomisk 

bakgrund tycker bättre om att läsa samt har en hemmiljö som i större utsträckning stimulerar till 

lärande.6 I mars 2014 presenterades statistik som ytterligare åskådliggör det som resultaten från 

PIRLS visar: föräldrarnas utbildning spelar stor roll för hur deras barn presterar i skolan.7 

   År 2009 genomförs en svensk studie som är ytterligare ett exempel som visar på vikten av 

social bakgrund.8 Studien lyfter fram föräldrarnas utbildningsnivå som en viktig faktor för 

elevernas möjligheter att utveckla kunskaper i läsning. Studien visar att föräldrarnas 

utbildningsnivå påverkar hur många böcker det finns i hemmet. Utbildningsnivån har även en 

direkt påverkan på de tidiga läsaktiviteterna i hemmet, till exempel högläsning. Böcker, de tidiga 

läsaktiviteterna samt tidigt läsande inverkar i sin tur på läsutvecklingen under skolåren. 

Utbildningsnivån hos föräldrarna lägger en grund för förväntningar och strävan när det gäller 

barnens läsutveckling. Studien visar att den tidiga läsningen har en positiv påverkar vad gäller 

läsförmågan i årskurs tre. I en andra studie, från 2010, framhålls hemmiljöns betydelse.9 Studien 

                                                 
1 Myrberg & Rosén (2009), s. 699.  
2 Ibid., s. 695. 
3 Ibid., s. 696. 
4 Ibid., s. 695-696. 
5 Skolverket (2012), www.skolverket.se (2014-02-03). 
6 Ibid. 
7 Wollner (2014), www.svt.se/nyheter (2014-04-14).  
8 Skolverket (2010), www.skolverket .se (2014-04-14).  
9 Ibid. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Progress_in_International_Reading_Literacy_Study
http://en.wikipedia.org/wiki/Progress_in_International_Reading_Literacy_Study
http://www.skolverket.se/
http://www.svt.se/nyheter
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visar att de resurser som finns i hemmet varierar bland annat beroende på social tillhörighet och 

födelseland. Detta påverkar i sin tur elevernas attityder till läsning samt deras läsvanor.10  

   I en tredje studie från 2010, undersöks hur föräldrarnas födelseland påverkar läsutvecklingen 

samt hur elevernas tillgång till resurser som egna böcker, egen dator och egen mobiltelefon 

påverkar läsutvecklingen.11 Elever med begränsad tillgång till dator, dagstidningar, veckotidningar 

och/eller eget skrivbord att arbeta vid, visar sig ha svårare för läsning än elever som ligger över 

genomsnittet. Barnens förhållande till läsning är av positiv karaktär i de fall där föräldrarna 

uppmuntrar sina barn, själva läser samt där föräldrar och barn samtalar om det de läser. Dessa 

barn tycker om att läsa, läser regelbundet, har en god attityd till läsning samt menar att en god 

läsförmåga är viktigt för att lyckas i livet. Föräldrarnas läsaktiviteter medför inte bara att barnet 

utvecklar ett läsbeteende, utan också att barnets läsförmåga ökar. Föräldrarnas uppmuntran, 

lässamtal mellan föräldrar och barn samt föräldrarnas eget läsande visar sig ha en mycket stor 

betydelse för att barnet ska hamna på en nivå som ligger över läsförmågan för den förväntade 

åldern.12 

   I ljuset av denna bakgrund är det relevant att behandla hur relationerna mellan elevers läs- och 

skrivförmåga, deras läs- och skrivmiljö i hemmet samt föräldrarnas födelseland och 

socioekonomiska bakgrund ser ut. Detta för att kunna utröna orsaker och åtgärder, och genom 

detta sprida kunskap och skapa förståelse för dessa samband.  

 

 

                                                 
10 Ibid.  
11 Ibid.  
12 Ibid. 
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Litteraturöversikt 

I denna litteraturöversikt har jag för avsikt att ta upp sådan forskning som rör samband och 

förhållanden mellan läs- och skrivförmågan hos elever i eller runt årskurs tre, läs- och skrivmiljön 

i hemmet samt föräldrars födelseland och socioekonomisk bakgrund. Vad gäller socioekonomisk 

bakgrund ämnar jag fokusera på föräldrarnas utbildningsnivå och yrke. 

Viktiga begrepp 

Literacy och Home Literacy Environment 

Fast skriver att literacy handlar om läs- och skrivrelaterade aktiviteter.13 Literacy refererar också, 

enligt Lankshear och Knobel, till ett specifikt sociokulturellt förhållningssätt där literacy är en 

fråga om sociala praktiker. De menar att literacy är förbundet med sociala, institutionella och 

kulturella förhållanden, och kan förstås endast när det placeras inom dess sociala, kulturella och 

historiska kontext.14 Street håller med Lankshear och Knobel, och menar att literacy inte bara är 

en teknisk färdighet och ett sätt att avkoda ord, utan också en praktik som påverkas av sociala, 

kulturella, ekonomiska och religiösa sammanhang.15 Säljö instämmer i Streets resonemang, och 

menar att literacy handlar om att kunna dra slutsatser, att göra associationer, att koppla det hen 

läser till vad hen i övrigt vet om världen och vad hen läst i andra sammanhang, att förstå men 

ändå kunna förhålla sig kritisk, och så vidare.16 

   Barton har tagit fram åtta punkter där han definierar literacy. Den första av dessa är att literacy 

är en social aktivitet, den andra att människor har olika former av literacy som de använder sig av, 

vilka är förknippade med olika områden i livet, exempelvis hemmet, skolan och arbetsplatsen. Att 

literacypraktiker återfinns i olika sociala sammanhang är Bartons tredje punkt.17 Olika grupper i 

samhället har sina typer av literacyaktiviteter, och genom att delta i dessa tas hen upp i gruppen 

och kulturen.18 Detta ger personen dess identitet.19 Hen får olika roller inom gruppen, men 

kommer också i kontakt med, och utövar, olika typer av literacy.20 Barton menar, i sin fjärde 

punkt, att literacy grundar sig på ett system av symboler som är till för att vi ska kunna 

kommunicera med varandra.21 Literacy är också en del av vårt sätt att tänka, punkt fem. Punkt sex 

handlar om att de attityder och värderingar som vi har i förhållande till literacy styr vårt 

handlande. Literacy har en historia, enligt punkt sju, och olika individers liv innehåller många 

erfarenheter av literacy, ända från barndomen. De rådande literacypraktikerna har skapats av det 

                                                 
13 Fast (2007), s. 35.  
14 Lankshear & Knobel (2003), s. 8.  
15 Street (2001), s. 7. 
16 Säljö (2005), s. 208.  
17 Barton (1994), s. 34. 
18 Fast (2008), s. 43.  
19 Barton (1994), s. 41 
20 Fast (2008), s. 44. 
21 Barton (1994), s. 34. 
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 förflutna, enligt punkt åtta, och literacy har på så sätt också en social historia.22 

   Fast menar att många forskare kan ställa upp på att det är problematiskt att hitta en bra svensk 

översättning av ordet ”literacy”.23 Å ena sidan, har jag valt att använda mig av översättningen 

”läs- och skrivförmåga”. Å andra sidan, kommer jag, som Fast och många forskare före mig, 

också att använda mig av ”literacy”, då begreppet fått ett allt större insteg i det svenska språket.24 

I och med detta, har jag också valt att översätta begreppet ”Home Literacy Environment” (HLE) 

till ”läs- och skrivmiljö i hemmet”, förkortat LSH.  

Emergent literacy 

Enligt Teale och Sulzby börjar utvecklingen av literacy långt innan barnet får formell 

undervisning i skolan.25 Det utvecklas med andra ord i det dagliga livet. Emergent literacy är just 

dessa läs- och skrivbeteenden hos små barn som föregår, och sedan utvecklas till, konventionell 

literacy.26 Genom att aktivt engagera sig i den egna världen lär sig barn skriftspråket. Det kan 

handla om att de samspelar socialt med vuxna i olika läs- och skrivsituationer, eller att de 

utforskar skriften på egen hand med stöd från betydelsefulla vuxna, framför allt föräldrarna, som 

demonstrerar läsande och skrivande.27 Emergent literacy är en del av det större och överordnade 

begreppet literacy.28 

Multimodala texter 

Idag inbegrips inte bara skriven text i begreppet literacy, utan också multimodala texter.29 Texter 

har tidigare setts som ett avsnitt text, ett yttrande eller en bild, med andra ord något som skrivits 

ner, till exempel i böcker, kataloger och dagstidningar.30 Multimodala texter är texter som blandar 

bilder och tryckt text, till exempel serietidningar, men också delar av en diskurs, till exempel ett 

tal, en konversation, ett radioprogram, en teveannons, ett SMS eller en bild i en dagstidning.31 

Text är med andra ord inte längre bara kombinationen text-bild, utan innefattar också rörliga 

bilder med ljudspår, samt skärmbaserade texter som till exempel 3D-animationer, hemsidor, 

DVD-filmer, PlayStation-spel, chatforum och e-mail.32 Detta läsande kräver inte bara att läsaren 

avkodar den tryckta texten, utan också att hen går bortom den för att skapa mening och 

förståelse.33  

   Digitala texter är inte linjära, som den ”klassiska” texten, utan kräver helt andra läsvanor 

eftersom man går in på olika länkar, som leder in i ytterligare texter, separerade från den 

                                                 
22 Ibid. 
23 Fast (2008), s. 40.  
24 Ibid.  
25 Teale & Sulzby (1986), s. 18.  
26 Ibid, s. 85. 
27 Ibid., s. 18. 
28 Fast (2008), s. 39.  
29 Ibid.  
30 Lankshear, Gee, Knobel & Searle (2002), s. 45.  
31 Evans (2005), s. 8.  
32 Ibid., s. 13.  
33 Fast (2005), s. 114. 



10 
 

ursprungliga.34 Läsaren tar del av texten i vilken ordning hen vill, och skapar sin kunskap med 

hjälp av informationen från den digitala texten. När hen till exempel spelar ett PlayStation-spel så 

måste spelaren själv iscensätta en rad olika vägar för att skapa en berättelse.35 Barn som håller på 

att lära sig att läsa, tar ofta hjälp av bilder för att skapa mening i texten.36 

Socioekonomisk bakgrund/status 

När jag använder termen ”socioekonomisk bakgrund”, alternativt ”socioekonomisk status” 

(SES), syftar jag på föräldrars utbildningsnivå och yrke.37 

 

Läs- och skrivmiljön i hemmet 

Läs- och skrivaktiviteter 

Wood genomför en studie där hon undersöker sambandet mellan LSH och läs- och 

skrivförmågan hos sextiofem barn som precis börjat lågstadiet.38 Wood försöker skapa ett bredare 

användande av LSH-begreppet genom att med en föräldraenkät samla in data över förekomsten 

av fyra typer av gemensamma aktiviteter mellan förälder och barn: läsa sagoböcker, 

bokstavsbaserade aktiviteter, sjunga sånger samt leka språklekar.39 Genom en gruppanalys 

identifieras tre typer av familjer. Den första gruppen kallas ”typisk grupp”, och består av familjer 

där barnen exponeras för en mångfald av läs- och skrivaktiviteter. Den andra gruppen, den 

”sjungande gruppen”, består av familjer i vilka föräldrarna sjunger med sina barn nästan varje 

dag, men inte ägnar sig åt några andra aktiviteter. I den tredje gruppen, ”inga aktiviteter”, deltar 

föräldrar och barn nästan inte i någon av aktiviteterna ovan.40 Barnen i den ”typiska gruppen” 

visar sig ha signifikant högre resultat vad gäller ordförråd och läsförmåga.41 Resultaten av 

analysen kan dock ha blivit förvrängda i och med det faktum att de tre LSH-grupperna är 

avsevärt olika i storlek: grupperna består av femtiosju, fem respektive tre barn. Wood fokuserar 

dessutom enbart på förälder- och barnaktiviteter, och inkluderar inte andra aspekter av LSH, som 

till exempel föräldrarnas egen exponering för skrift.42 van Steensel och många andra forskare 

hävdar att barn kan utveckla sin läs- och skrivförmåga genom tillfälligt lärande, till exempel när de 

observerar hur deras föräldrar, eller andra familjemedlemmar, läser och skriver i olika kontexter.43 

Med anledning av detta, anser jag det vara av stor vikt att inkludera detta i mitt användande av 

LSH-begreppet, och jag försöker därför genom min enkät kartlägga föräldrarnas eget läsande och 

användande av skriftspråket.  

                                                 
34 Ibid., s. 115.  
35 Ibid.  
36 Ibid., s. 114.  
37 Statistiska Centralbyrån (2014), www.scb.se/sei (2014-02-20).  
38 Wood (2002), s. 243.  
39 Ibid., s. 243; 247.  
40 Ibid., s. 248; 250. 
41 Ibid., s. 251. 
42 Ibid., s. 256.  
43 van Steensel (2006), s. 368. 

http://www.scb.se/sei
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   Burgess, Hecht och Lonigan undersöker förhållandet mellan LSH samt läs- och skrivförmågan 

hos etthundrafemton fyra- och femåringar.44 De ämnar att, likt Wood, använda en bredare 

operationalisering av LSH-begreppet, alltså inkludera flera olika literacyaktiviteter.45 I studien 

jämför de värdet av sex olika typer av LSH: ”begränsad miljö” (föräldrarnas förmåga och tendens 

att ägna sig åt läs- och skrivaktiviteter, indikerat av variabler som deras utbildning och yrke), 

”gemensam läsning”, ”aktiv LSH” (barnet deltar i läs- och skrivaktiviteter), ”passiv LSH” (barnet 

observerar läs- och skrivaktiviteter), ”interaktiv LSH” (en kombination av ”aktiv” och ”passiv 

LSH”) och ”generell LSH” (summan av alla de övriga föreställningarna).46 En multipel 

regressionsanalys visar att de typer som innehåller aktiva inslag, med andra ord inslag där barnet 

deltar i läs- och skrivrelaterade aktiviteter, förklarar de största variationerna i läs- och 

skrivresultaten.47 En av begränsningarna med studien är dock att endast ett fåtal läs- och 

skrivaktiviteter används för att sätta samman typerna av, och begreppsskapandet kring, LSH. 

Exempelvis så omfattar ”aktiv LSH” endast två aktiviteter: gemensam läsning och tevetittande. 

Att inkludera andra aktiviteter, till exempel att sjunga och att leka språklekar, som i Woods studie, 

kan möjligen bidra till det förutsägande värdet av denna föreställning och begreppsskapande.48 

   Clark and Hawkins forskning visar att föräldrars involvering i sina barns inlärning har en positiv 

inverkan på barnets prestationer i skolan, både i låg- och mellanstadiet samt i högstadiet.49 Denna 

inverkan är densamma oavsett etnisk bakgrund, inkomst, moderns utbildningsnivå och barnets 

kön. Bevisen för fördelarna med att föräldrar generellt sett är involverade i sina barns skolgång, 

och i synnerhet i deras literacyaktiviteter, är entydiga. Det finns också flertalet studier som visar 

att barn som växer upp i en stimulerande hemmiljö, där möjligheterna för lärande betonas och är 

många, presterar bättre akademiskt sett, oavsett socioekonomisk bakgrund.50 En studie av 

Myrberg och Rosén visar exempelvis att så snart ett barn får kontroll över lästeknikerna och 

börjar läsa mer flytande, så börjar också exponeringen för sagoböcker i hemmet att visa en stark 

effekt på läsförmågan.51 Att läsa sagoböcker hemma gör att en elev i årskurs tre bättre tillägnar sig 

språkliga förmågor, både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Detta samband kvarstår även 

efter att faktorer som föräldrarnas utbildningsnivå och barnets fonologiska medvetenhet har 

kontrollerats.52 

   Både forskning av Clark och Hawkins, samt av Grieshaber, Shield, Luke och Macdonald, visar 

upprepade gånger att föräldrarnas inkomst eller social status inte är den mest exakta förutsägelsen 

för elevers prestationer.53 Det beror istället på i vilken utsträckning föräldrarna kan skapa en 

                                                 
44 Burgess, Hecht & Lonigan (2002), s. 409.  
45 Ibid.  
46 Ibid., s. 415.  
47 Ibid., s. 411; 418.  
48 Ibid., s. 424. 
49 Clark & Hawkins (2010), s. 7.  
50 Ibid.  
51 Myrberg & Rosén (2009), s. 698. 
52 Ibid. 
53 Clark & Hawkins (2010), s. 7; Grieshaber, Shield, Luke & Macdonald (2011), s. 116. 
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hemmiljö som uppmuntrar till lärande, kommunicerar höga, om än rimliga, förväntningar på 

prestationer och framtida karriär, samt där föräldrarna är involverade i sina barns utbildning, både 

i skolan och i samhället.54 Grieshaber, Shield, Luke och Macdonald utför en fallstudie i 

Storbritannien där en anglosaxisk pojke och en pojke från Bangladesh börjar i första klass.55 

Studien visar på skillnader mellan literacyaktiviteterna i hemmet, mellan hemmiljön samt mellan 

de två skolorna. Skillnaderna uppenbarar sig i de båda barnens förmåga att lyssna, tala, läsa och 

skriva. Forskarna menar att problemet kan ses utifrån olika nivåer av kommunikation mellan de 

olika hemmen och respektive skola.56 Clark och Hawkins menar att literacy är ett av de områden 

där föräldrar kan använda enkla medel, som en bok eller annat läsmaterial, för att bli involverade 

och göra en skillnad.57 Av alla skolämnen, finner de att läsning utan tvivel är den mest känsliga 

för influenser från föräldrarna. Att lyckas med läsningen är samtidigt också en inkörsport till 

andra akademiska områden.58 

   National Literacy Trust i London undersöker i en studie sambandet mellan till vilken grad 

eleverna ser sina föräldrar själva läsa, och hur detta påverkar deras läsförmåga.59 De elever som 

ligger under den förväntade läsnivån för sin ålder, är de som i minst utsträckning ser sina 

föräldrar läsa ofta. De elever som ligger på en läsnivå som är över den som förväntas av dem 

utifrån deras ålder, är de som i största utsträckning ser sina föräldrar läsa ofta.60   

  Enligt Myrberg och Rosén finns det ett antal kritiska omständigheter som, förutom varje barns 

intellektuella kapacitet och sinneskapacitet, tycks bidra till att skolbarn lyckas lära sig läsa.61 Dessa 

omständigheter är positiva förväntningar om, och erfarenheter av, literacy från tidig ålder, stöd i 

läsrelaterade aktiviteter samt undervisningsmiljöer som leder till lärande.62 I praktiken är det 

troligt att dessa områden är relaterade till varandra.63 

Läsmaterial i hemmet 

Myrberg och Rosén menar att det värde som en familj lägger vid literacy kan, åtminstone delvis, 

uttryckas genom det läsmaterial som finns i hemmet.64 Antalet böcker i hemmet är en välkänd 

variabel associerad med elevers prestationer, samt används i forskning som en indikator på barns 

tillgänglighet till läs- och skrivresurser. Blotta tillgängligheten till skrift och flitig exponering av 

olika typer av texter kan medföra fördelar för unga barns literacy, och kan främja utvecklandet av 

specifika färdigheter och kunskaper som möjliggör mer effektiv efterföljande läsning. Dessutom 

erbjuder miljöer som är rika på litteratur många möjligheter för gemensamma aktiviteter mellan  

                                                 
54 Ibid. 
55 Grieshaber, et al. (2011), s. 116. 
56 Ibid. 
57 Clark & Hawkins (2010), s. 7.  
58 Ibid.  
59 Ibid., s. 24.  
60 Clark & Hawkins (2010), s. 24.  
61 Myrberg & Rosén (2009), s. 697. 
62 Ibid., s. 697-698.  
63 Ibid., s. 698.  
64 Ibid.  
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föräldrar och barn.65 

   I sin studie finner Myrberg och Rosén att existensen av böcker i hemmet är ett tecken på 

föräldrarnas utbildningsnivå.66 Enligt Myrberg och Rosén, finner de inom forskning ofta en 

korrelation mellan antalet böcker i hemmet och elevernas skolprestationer. De finner också att de 

tidiga läsaktiviteterna med barnet inom just hemmets fyra väggar står för en stor del av de 

influenser som barnet får från böcker. Tidigare studiers uppskattningar av den totala effekten av 

böcker i hemmet kan, enligt Myrberg och Rosén, å ena sidan, beskrivas som till stor del 

oförklarliga, så länge det inte finns några indikationer på läsaktiviteter med barnet. Å andra sidan, 

påverkar tidiga läsaktiviteter den tidiga läsförmågan. Den direkta mängd inflytande som antalet 

böcker i hemmet har på barnens prestationer kan återspegla föräldrarnas eget intresse för läsning 

samt det värde som föräldrarna lägger dels på skriftspråket, dels i att läsa. Det kan också vara så 

att antalet böcker uttrycker en betoning på kulturell rikedom och bildning. Barns tidiga 

läsförmågor påverkas inte signifikant av antalet böcker i hemmet, och det kan i och med detta 

antydas att enbart blotta existensen av böcker i hemmet inte är tillräckligt för att inspirera barns 

läsning.67  

   Clark och Hawkins studie drar ytterligare slutsatser än Myrbergs och Roséns ovan.68 Clark och 

Hawkins menar att enkla interaktioner, som högläsning samt exponering för böcker, tidningar 

och dagstidningar, inverkar på barns läsutveckling. Barn som kommer från hemmiljöer med ett 

rikt utbud av läsmaterial visar högre läsförmåga och läsförståelse vid starten av förskolan, vilket 

håller i sig genom hela låg- och mellanstadiet. De menar också att det finns stora bevis för att 

föräldrar som ser läsande som en värdefull och givande aktivitet har barn som är motiverade att 

läsa för nöjes skull. Att ägna sig åt läsaktiviteter i hemmet har signifikant positiva influenser inte 

bara på läsprestationerna, språkförståelse och uttrycksfulla språkfärdigheter, utan också på 

elevernas intresse för läsning, attityder till läsning och uppmärksamhet i klassrummet.69  

   Clark och Hawkins menar att tillgången till lärorika material i hemmet, som böcker samt 

föräldrars eller vårdnadshavares engagemang vad gäller läsning och deras egna attityder till 

läsning, alla spelar en roll i att stödja ett barns glädje i att läsa.70 I sin storskaliga internationella 

jämförande studie av tioåringar, finner Clark och Hawkins att barn i England är bland de barn 

som har mest böcker hemma, och att det finns ett klart samband mellan antalet böcker i hemmet 

och läsförmågan.71 På liknande sätt är tillgången till en dator i hemmet, ett skrivbord eller ett bord 

att studera vid, egna böcker och en dagstidning, starkt associerade med god läsförmåga.72 

                                                 
65 Ibid.  
66 Ibid., s. 708.  
67 Ibid.  
68 Clark & Hawkins (2010), s. 7.  
69 Ibid.  
70 Ibid. 
71 Ibid., s. 7-8.  
72 Ibid., s. 8.  
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Multimodala texter 

Grieshaber, Shield, Luke och Macdonald poängterar att en vidare definition av literacy, som 

inkluderar teknologi och multimodala vägar till meningsskapande, borde vara en del av 

literacybegreppet.73 Debatten om relationen mellan LSH och SES har på senare tid börjat 

inkludera yngre barns medievanor, till skillnad mot att endast fokusera på de literacyaktiviteter 

som traditionellt sett associeras med skriven literacy, till exempel högläsning och 

biblioteksbesök.74 Inkluderingen av medier i studier om LSH har uppstått i och med erkännandet 

av den så kallade digitala klyftan, med andra ord den möjliga skillnad, förorsakad av SES, på 

tillgång till digital teknologi som internet, datorspel och mobiltelefoner.75 Med anledning av detta 

har jag valt att inkludera multimodala texter i min studie. 

   År 2006, finner Kaiser Family Foundation (KFF) i USA ett stort avstånd, relaterat till inkomst 

och föräldrars utbildning, mellan ägande av en dator.76 De utför en slumpmässig 

telefonundersökning, där det visar sig att drygt hälften av barnen (femtiofyra procent) i 

låginkomsttagande hushåll har en dator i hemmet, jämfört med nittiofem procent av barnen från 

höginkomsttagande hem. KFF menar dessutom att det finns en betydande rasmässig och 

socioekonomisk klyfta mellan de som har använt en dator, och de som inte har gjort det: tjugotre 

procent av latinamerikanska barn mellan sex månader och sex år har någon gång använt en dator, 

fyrtiotvå procent av de svarta och femtio procent av de vita barnen. KFF menar också att barn 

från låginkomsttagande familjer, barn med föräldrar som har en lägre utbildningsnivå samt 

färgade barn, spenderar mindre tid åt att läsa eller att bli lästa för.77 

   I kontrast till KFF:s rapport, utförs en studie i centrala Skottland som pekar på svårigheterna 

med att konstatera vilket genomslag socioekonomiska nackdelar har på de inlärningsmässiga, 

kulturella och tekniska kompetenserna (IKT) som barn utvecklar i hemmet.78 Studien visar att, 

trots att inkomst sannolikt påverkar mängden och kvaliteten av den utrustning en familj äger, så 

hittar påhittiga familjer, trots låg lön, sätt att skaffa den utrustning de vill ha. Barn från 

”missgynnade” familjer som är intresserade av IKT kan därför bli exponerade för en bredare 

uppsättning aktiviteter än barnen från mer förmögna familjer vars föräldrar begränsar tillgången, 

eller är mindre intresserade av att involvera unga barn i IKT-baserade aktiviteter.79 

Socioekonomisk och kulturell bakgrund 

I en nederländsk studie använder van Steensel ett brett begreppsskapande av LSH, med andra 

ord inkluderar många olika läs- och skrivaktiviteter.80 Syftet med studien är att utröna om detta 

bredare LSH-begrepp kan leda till en mer detaljerad förståelse för förhållandet mellan LSH och 

                                                 
73 Grieshaber, et al. (2011), s. 118.  
74 Ibid.  
75 Ibid., s. 118-119. 
76 Ibid., s. 119.  
77 Ibid.  
78 Grieshaber, et al. (2011), s. 119.  
79 Ibid., s. 120.  
80 van Steensel (2006), s. 374.  
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socioekonomisk och kulturell bakgrund.81 I studien undersöks förhållandet mellan LSH och 

utvecklingen av literacy i de tidiga skolåren. Urvalet består av etthundra sexton barn och deras 

föräldrar från nitton olika låg- och mellanstadieskolor. Deltagarna kommer från olika 

socioekonomiska bakgrunder, och är av nederländsk härkomst eller tillhörande en etnisk 

minoritet.82   

   Familjens socioekonomiska status baseras i van Steensels studie på moderns utbildningsnivå, 

vilken varierar avsevärt.83 Klassificeringen av högsta utbildningsnivå ser i studien ut som följer: 

”låg socioekonomisk status” (låg- och mellanstadieutbildning), ”medel socioekonomisk status” 

(högstadieutbildning, eventuellt följt av yrkesskola) samt ”hög socioekonomisk status” 

(gymnasieutbildning eller högskoleutbildning). Mödrar i gruppen ”låg socioekonomisk status” är 

främst från gruppen familjer av etnisk minoritetshärkomst.  Sambandet mellan födelseland och 

utbildningsnivå är statistiskt signifikant i studien.84 

   Med hjälp av data från en föräldraenkät över förekomsten av literacyaktiviteter i hemmet, 

skapar van Steensel tre olika LSH-profiler.85 Dessa innehåller olika typer av literacyaktiviteter som 

ger olika mycket poäng. Profilerna relateras sedan till SES och födelseland.86 Resultatet av 

analysen pekar mot en uppdelning i tre grupper. Den första gruppen har högst poäng och kallas 

”rik LSH-profil”, i vilken barnen observerar och deltar i en rad olika literacyaktiviteter. Den andra 

gruppen kallas ”barninriktad LSH-profil”, där föräldrar och/eller äldre syskon deltar i signifikant 

färre individuella literacyaktiviteter, personliga eller rutinmässiga, än i den första gruppen. Barnen 

i dessa familjer är trots allt ofta exponerade för högprioriterade förälder-barn, eller äldre syskon-

barn, aktiviteter. Den tredje och sista gruppen, ”fattig LSH-profil”, består av familjer som i det 

stora hela deltar i få literacyaktiviteter.87 

   Majoriteten av de inhemska nederländska familjerna tillhör profil ett, ”rik LSH”. Detta står i 

motsats till familjerna av etnisk minoritetshärkomst, där profil ett är den minst vanliga. Den 

vanligast förekommande profilen bland dessa familjer är istället profil två, ”barninriktad LSH”. 

Detta antyder dock att minoritetsbarn faktiskt ofta, i motsats till vad som många gånger antas, 

exponeras för skolrelaterade literacyaktiviteter i hemmet. Ju högre utbildning föräldrarna har, 

desto fler tillhör profil ett och desto färre tillhör profil tre. Procenten familjer av profil två är 

jämförbart på alla tre utbildningsnivåer, vilket antyder att det i alla grupper av SES finns föräldrar 

som värdesätter literacy för sina barn, men inte för sig själva.88 

   Relationen mellan LSH-profilerna och graden av barnens literacy, visar att barn som tillhör ”rik 

LSH”, profil ett, har den högsta poängen på alla mått av literacy, med undantag för ordavkodning 

i årskurs ett och två, samt stavning i årskurs två. Sammantaget, så har barn från ”fattig LSH”, 

                                                 
81 Ibid.  
82 Ibid., s. 370. 
83 Ibid. 
84 Ibid., s. 370. 
85 Ibid., s. 369-370; 373.  
86 Ibid.  
87 Ibid., s. 374. 
88 Ibid., s. 375. 
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profil tre, de lägsta poängen, förutom när det gäller verbal språkförmåga i förskoleklassen, där de 

får något högre poäng än barn i profil två, samt ordavkodning i årskurs två, där de får högre 

poäng än både barn i profil ett och två. I samtliga fall, förutom observerade kunskaper av det 

skrivna språket (i förskoleklassen), samt ordavkodning och stavning (både i första och andra 

klass), är dessa skillnader statistiskt sett signifikanta.89 

   Bristen på signifikanta skillnader i ordavkodning och stavning verkar i van Steensels studie vara 

i linje med tidigare observationer som gjorts. 90 Dessa visar att utvecklingen av dessa mer 

”tekniska” literacyförmågor är mindre beroende av barnens LSH än av formella instruktioner. 

Avkodning och stavning är med andra ord relativt enkelt att tillägna sig i skolan. Omvänt, så är 

begreppsmässiga förmågor eller förmågor som gäller förståelse, starkare påverkade av 

hemfaktorer.91 Detta bekräftas av den tydliga skillnad som råder mellan grupper på begreppstestet 

och den observerade verbala språkförmågan i förskoleklassen, samt på ordförråd och 

läsförståelse i första och andra klass.92  

   Jämförelser av ordförrådstestet visar på signifikanta skillnader mellan barn i, å ena sidan, profil 

ett, och barn i, å andra sidan, profil två och tre. Barn, vars föräldrar/äldre syskon själva ofta ägnar 

sig åt literacyaktiviteter, har signifikant högre poäng än barn, vars föräldrar/äldre syskon inte 

själva läser eller skriver särskilt mycket, oavsett om barnet deltar i högprioriterade 

literacyaktiviteter.  Detta resultat antyder att äldre familjemedlemmars personliga utövande av 

literacy gör skillnad vad gäller barnens ordförråd i årskurs ett. Jämförelser av läsförståelsen i 

årskurs ett visar däremot signifikanta skillnader mellan barn i, å enda sidan profil ett och två, och 

barn i, å andra sidan profil tre. I motsats till den tidigare observationen så antyder detta resultat 

att äldre familjemedlemmars egna literacy vanor inte spelar någon roll: blotta faktum att barn 

deltar i högprioriterade literacypraktiker, oberoende av föräldrars eller syskons egna literacyvanor, 

verkar främja deras tidiga läsförståelse. Slutligen, så kan det konstateras att det, vad gäller 

läsförståelse i årskurs två, är en signifikant skillnad mellan barn i profil ett och barn i profil tre.93  

Födelseland 

Barn från låginkomsttagande hem eller från hem av etnisk minoritet anses ofta vara utarmade på 

literacy, enligt Auerbach.94 Antagandet är att deras föräldrar inte värdesätter literacy, äger få 

läsmaterial, deltar i få läs- och skrivaktiviteter samt inte stödjer sina barns literacyutveckling. 

Denna antagna frånvaro av läs- och skrivupplevelser ses som en av de mest betydande faktorerna 

för att barn från familjer med låg socioekonomisk status och/eller av minoritetshärkomst 

misslyckas i skolan. Sådana antaganden är dock generellt sett baserade på resultaten från 

storskaliga studier som använder begränsade operationaliseringar av LSH. Kvalitativa studier som 

                                                 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid., s. 375-376.  
93 Ibid., s. 377.  
94 Auerbach (2001), s. 385.  
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använder ett bredare perspektiv har därför utmanat den förutsatta ”en mot en”-relationen mellan 

LSH samt socioekonomisk status och ursprungsland, och observationer i relation till forskning på 

literacyaktivieter i hemmet hos barn från etniska minoriteter är många.95 Ett exempel på en sådan 

undersökning är Delgado-Gaitan studie av åtta mexikanska immigrantfamiljer i USA med låg 

socioekonomisk status.96 Alla familjer som observeras använder sig av det skriva språket i sina 

dagliga liv, men skiljer sig från varandra på det sätt i vilken typ av literacyaktiviteter de deltar i. De 

flesta familjer använder skrift för social kommunikation (till exempel genom att skriva brev till 

och läsa brev från familjemedlemmar i Mexico) och skolrelaterade aktiviteter (till exempel läsa 

brev från skolan och granska barnens skoltexter). Färre familjer indikerar att de använder andra 

typer av texter (dagstidningar, kataloger, tidsskrifter, Bibeln, instruktioner eller recept).97  

   Clark och Hawkins genomför i Storbritannien en studie med över sjutton tusen elever från 

etthundratolv skolor, i åldrarna åtta till sexton år.98 Studien finner inte några signifikanta 

skillnader relaterade till etnisk bakgrund när det gäller att äga en mobiltelefon eller en dator. 

Elever från asiatisk bakgrund är dock mer benägna att ange att de har egna böcker, medan svarta 

elever är minst benägna att ange att de har egna böcker. De svarta eleverna är emellertid mest 

benägna att ange att de har ett eget skrivbord. På samma sätt är eleverna med asiatisk bakgrund 

mer benägna att uppge att de har tillgång till dagstidningar, medan vita elever och elever av 

blandad bakgrund oftare anger att de har tillgång till tidningar. Svarta elever är de som minst 

uppger att de har tillgång till både dagstidningar och tidningar.99 

   I studien, finner Clark och Hawkins flera statistiskt signifikanta skillnader hos respondenterna 

från olika etniska bakgrunder rörande den tid de anser att deras föräldrar spenderar på att läsa.100 

Asiatiska elever är de som i minst utsträckning anger att deras mödrar läser mycket. Vita elever 

uppger i något större utsträckning än elever av blandad härkomst att deras mödrar läser mycket.  

Svarta elever är de som i störst utsträckning uppger att deras fäder läser mycket, i motsats till de 

vita eleverna som är de som i störst utsträckning anger att deras fäder inte läser över huvud 

taget.101 

Socioekonomisk status  

Enligt Auerbach, är det en vanlig uppfattning att barn med låginkomsttagande föräldrar kommer 

från hem där det finns få läsmaterial, där föräldrarna inte värdesätter literacy och inte stödjer 

barnets literacyutveckling, samt där det finns få möjligheter till deltagande i läs- och 

skrivaktiviteter.102 Detta ses som en betydande orsak till att barn från familjer med låg SES 

misslyckas i skolan. Sådana antaganden är dock generellt sett baserade på resultatet av storskaliga 

                                                 
95 van Steensel (2006), s. 369. 
96 Delgado-Gaitan (1987), s. 9-32. 
97 Ibid. 
98 Clark & Hawkins (2010), s. 5.  
99 Ibid., s. 11. 
100 Ibid., s. 21.  
101 Ibid.  
102 Auerbach (2001), s. 385. 
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studier där forskarna använder en begränsad operationalisering av LSH. Studier som tar avstamp i 

ett bredare perspektiv utmanar dessa tankegångar om LSH och socioekonomisk status. Sådana 

studier har generellt sett dragit slutsatsen att, i västerländska samhällen där det skrivna språket har 

en central plats, är inget barn, även om hen är från en låginkomsttagande familj eller tillhör en 

etnisk minoritet, helt berövad från exponering av literacy i hemmet.103  

   Vi kan se exempel på detta bredare perspektiv i Purcell-Gates studie där LSH analyseras hos 

tjugofyra barn från låginkomsttagande familjer.104 I ett antal av dessa familjer är literacy en 

integrerad del av det dagliga livet. Både föräldrar och barn använder skriftspråket i varierande 

situationer och för varierande syften.105 Samtidigt observeras en betydande variation mellan 

familjer: det genomsnittliga antalet literacyaktiviteter som barnen observerar och/eller deltar i 

varierar mellan 0,17 stycken till 5,07 stycken per timme.106 

   Hoff och Tian genomför en studie i USA och en i Kina, där de arbetar med hypotesen att 

moderns tal är det medel varigenom den större, vidare variabeln av socioekonomisk status 

påverkar barns språkutveckling.107 Bakgrunden till denna hypotes är, för det första, den stora 

mängd forskning som fastställer att familjers SES är relaterat till barns språkutveckling. Genom 

representativa urval kan man se att utvecklingen hos barn från lägre socioekonomsiska skikt går i 

långsammare takt än hos barn från högre socioekonomiska skikt. Detta gäller för barn från två 

års ålder och genom hela grundskolan. Bland urval av barn med bristande 

kommunikationsförmåga är barn från de lägre socioekonomiska skikten överrepresenterade. För 

det andra, så bygger bakgrunden också på den litteratur som dokumenterar sambandet mellan 

socioekonomisk status och karaktären av mödrars tal till sina barn. I motsats till mödrar från de 

högre socioekonomiska skikten, pratar mödrar med en lägre socioekonomisk status genomgående 

mindre, använder ett mindre ordförråd, ger fler instruktioner samt ställer färre frågor till sina 

barn. En tredje komponent som bygger upp Hoffs och Tians bakgrund, är den litteratur som 

behandlar sambandet mellan egenskaperna av det moderliga talet, och graden av barns 

språkutveckling. Den mängd tal som är adresserat till barnet, rikdomen på det ordförråd som 

används, andelen frågor som ställs samt längden på det som yttras, är positiva förutsägelser av 

språkutveckling.108 

   Slutsatserna av Hoffs och Tians studie, visar på liknande resultat i både Kina och USA.109 För 

det första, så är moderns utbildning positivt relaterad till barnets lexikala utveckling. För det 

andra, i familjer där mödrarna är mer utbildade, så är sannolikheten högre att vårdnadshavarna 

pratar med sina barn på sätt som är positivt associerade med barns språkutveckling. För det 

tredje, så står det i urvalet från USA klart att moderns språk är den del av SES som påverkar 

                                                 
103 van Steensel (2006), s. 369. 
104 Purcell-Gates (1996), s. 406; 407. 
105 Ibid., s. 425.  
106 Ibid., s. 419.  
107 Hoff & Tian (2005), s. 272. 
108 Ibid. 
109 Ibid., s. 275.  
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barnets vokabulär mest.110 Slutligen, så visar studien att vissa av variationerna i barns tidiga 

språkerfarenheter, både i USA och i Kina, är systematiskt relaterade till moderns utbildningsnivå. 

Detta kan följaktligen förklara olikheter relaterade till SES vad gäller utfallet av barns språk.111 

   I Clarks och Hawkins ovan nämnda studie, med över sjutton tusen elever i åldrarna åtta till 

sexton år, från etthundratolv skolor i Storbritannien, används begreppet ”Free School Meal” 

(FSM).112 Begreppet brukas ofta i utbildningsforskning som en indikator på socioekonomisk 

bakgrund.113 Flertalet studier visar att tillgången till böcker och annat läsmaterial är speciellt 

viktigt för barns språk- och literacyutveckling, samt för deras senare läsprestationer och om de 

kommer att se något nöje eller inte med att läsa.114 Studien visar att signifikant fler elever som inte 

får FSM säger att de har en dator, en mobiltelefon, ett eget skrivbord och egna böcker. Elever 

som inte får FSM är också mer benägna att säga att de har tillgång till dagstidningar och 

tidningar.115 I studien finner Clark och Hawkins ett samband mellan attityder till läsning och om 

eleverna har ett eget skrivbord, egna böcker samt tillgång till dagstidningar och tidningar. Några 

av de största skillnaderna mellan attityder till läsning går att finna mellan elever som har egna 

böcker, och de som inte har det, följt av de som har ett eget skrivbord och de som inte har det. 

Tretton procent fler elever som har egna böcker, än de som inte har det, uppger att de anser att 

läsning är viktigt för att lyckas i livet.116 Fortsättningsvis, så visar Clarks och Hawkins studie att de 

som kämpar med sin läsning i mindre utsträckning har egna böcker hemma eller ett eget 

skrivbord. De har också i mindre utsträckning tillgång till dagstidningar och tidningar.117 De 

finner också ytterligare socioekonomiska skillnader, baserat på till vilken grad eleverna uppfattar 

att deras föräldrar spenderar tid på att läsa. Till skillnad från elever som inte får FSM, säger de 

som får FSM oftare att deras föräldrar inte spenderar någon tid på att läsa.118 

   Enligt Myrberg och Rosén, får barn från medelklasshem betydligt större möjligheter till 

informell literacyinlärning, som till exempel biblioteksbesök och skriftlekar, än barn från 

låginkomsttagande hem.119 En del förskolebarn har så mycket som ett tusen timmar av gemensam 

läsning med sina föräldrar, medan andra barn börjar i förskoleklass utan att alls ha mycket 

erfarenhet av, och vuxen vägledning i, läsning.120 van Steensel hävdar å sin sida att den 

variationsrikedom av literacyvanor som observeras inom grupper av låginkomsttagare och etniska 

minoriteter medför konsekvenser för vår förståelse av relationen mellan sociodemografiska 

variabler och barns literacyresultat.121 Hon hävdar att mätningar av LSH mycket väl kan vara 

                                                 
110 Ibid.  
111 Ibid., s. 276.  
112 Clark & Hawkins (2010), s. 5; 8.  
113 Ibid., s. 8.  
114 Ibid., s. 10. 
115 Ibid., s. 11.  
116 Ibid., s. 13.  
117 Ibid., s. 15.  
118 Ibid., s. 21.  
119 Myrberg & Rosén (2009), s. 698. 
120 Ibid. 
121 van Steensel (2006), s. 369. 



20 
 

bättre förutsägare av barns literacyresultat, än statistiska faktorer som SES och föräldrars 

ursprungsland.122 

Utbildningsnivå 

Myrbergs och Roséns studie visar att föräldrars utbildningsnivå utövar en viktig influens på 

elevers läsprestationer.123 Studien visar att det existerar en direkt effekt av föräldrarnas 

utbildningsnivå som varken kan förklaras genom literacymiljön, med andra ord antalet böcker i 

hemmet, eller som sammankopplad med literacyaktiviteterna i hemmet.124 Uppskattningen av den 

direkta påverkan av föräldrarnas utbildningsnivå på elevernas läsprestationer kan vara en 

indikator på utbildningsförväntningar och ambitioner för barnet.125 

   I Myrbergs och Rosén analyser, visar det sig att föräldrarnas påverkan på elevens läsförmåga i 

årskurs tre är uppenbar.126  I genomsnitt har välutbildade föräldrar inte bara fler böcker i hemmet 

än de mindre utbildade, utan de använder också sina kunskaper från böcker och det skrivna 

språket för att skapa en lärandemiljö i hemmet för sina barn. I denna miljö är högläsning en viktig 

aktivitet. Detta påverkar emergent literacy hos elever i första klass, men det fortsätter också att 

utöva ett inflytande över läsförmågan hos elever i årskurs tre.127    

   I Australien genomför Grieshaber, Shield, Luke och Macdonald en stor pilotstudie som del i en 

större kvantitativ sociologisk studie om familjers literacyvanor, pedagogik och prestationer i 

första klass.128 Resultaten fokuserar på relationen mellan inkomst som en förutsägare av 

skriftresurser i familjen, skriftvanor och medievanor.129 Inom kontexten för de skolor som 

medverkar i pilotstudien, ser forskarna att andelen skriftresurser i hemmet inte är relaterade till 

familjeinkomst, och att det sätt man använder skriftresurserna på inte heller är relaterat till 

inkomst.130 Grieshaber, Shield, Luke och Macdonald visar också på att antalet skriftresurser i 

hemmet inte påverkar själva användandet av skriftresurser. Trots att dessa data är från en 

pilotstudie, så kompletterar de andra utmaningar till, och stigande bevis för, att det inte 

nödvändigtvis finns en direkt relation mellan inkomst och literacyresurser i hemmet, eller hur 

dessa resurser används. Den insamlade data visar också att andelen av skriftresurser i hemmet 

inte behöver vara någon bra indikator på hur mycket man använder dessa resurser.131    

Elevers läs- och skrivförmåga 

Enligt Myrberg och Rosén, finns det bevis som föreslår att individuella skillnader i den tidiga 

läsförmågan, från förskolan och framåt, fortsätter att influeras av olika faktorer, även om 
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skolstarten kan ha en utjämnande effekt.132 Barnens läsförmåga i årskurs ett anses vara en god 

indikator på deras läsprestationer i årskurs tre. Det råder också ett utvecklingsmässigt samband i 

framgångar respektive misslyckanden i skolan, baserat på barnens prestationer i låg- och 

mellanstadiet.133 Myrberg och Rosén framhåller Matteuseffekten, med vilken menas att 

individuella skillnader i läsförmåga tenderar att öka under skolåren där de ”rika blir rikare” och de 

”fattiga blir fattigare”.134 Elever med lässvårigheter läser mindre och väljer enklare texter. 

Eftersom läsning är fundamentalt för inlärning i alla ämnen, påverkar denna process elevens 

övergripande kunskapsinhämtning över tid.135 

   I en longitudinell studie finner Myrberg och Rosén att läsrelaterade förmågor som tillägnats 

mycket tidigt kan influera individuella skillnader avsevärt i den senare läsförmågan, även efter 

flera års formell undervisning i lågstadiet.136 Skillnader mellan olika samhällsklasser, vad gäller 

tillväxten av avkodning och läsförståelsetekniker, går att finna i förskolan, första klass, andra 

klass, tredje klass och fjärde klass. Den största dämpningen av effekterna av SES i tillväxten av 

läsförmåga uppstår när skriftkunskaper på förskolenivå redovisas: det antyds att tidiga nivåer av 

skriftkunskaper är de viktigaste medlarna av sociala klasskillnader när det gäller tillväxten av 

avkodning och läsförståelsetekniker genom barnens fjärde skolår.137  

   Enligt Myrberg och Rosén, är effekten av den tidiga läsförmågan på de senare läsprestationerna 

i årskurs tre synnerligen stor.138 Detta överensstämmer med befintliga resultat som antyder att 

tidiga individuella skillnader i literacyförmåga inverkar åtminstone genom det första året i skolan. 

En ansenlig påverkan kommer också från föräldrarnas utbildning, via böcker i hemmet, genom 

tidiga läsaktiviteter och tidiga läsförmågor, samt vidare till elevens prestationer i skolan. Det 

starka sambandet till att ”läsa med barnet” antyder att en viktig variabel av tidiga läsaktiviteter är 

högläsning. Tidigare forskning av Myrberg och Rosén, visar att gemensamma nöjen med ord och 

text inte nödvändigtvis är relaterat till att lära ut skrift i sig. Det är mer troligt att högutbildade 

föräldrar sysselsätter sina barn med literacyaktiviteter i deras vardagliga liv. Vid högläsning kan 

barnen lära sig att uppmärksamma vilka kännetecknen är för en skriven text samt kan tillfrågas att 

förutsäga händelser i historierna och bli uppmuntrad att ställa frågor om form och kontext. 

Genom att göra detta kan en uppsättning av värderingar, attityder, förväntningar och information 

överföras, vilka syftar till att utveckla läs- och skriftkoder.  Detta gör i sin tur att barnen ser sig 

själva som läsare och skrivande långt innan de faktiskt kan läsa och skriva.139   
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Slutledning 

De studier som beskrivs här ovan erbjuder, å ena sidan lovande resultat, men kräver å andra sidan 

en ännu mer genomarbetad föreställning av, och begreppsskapande kring, LSH. Detta för att 

lyckas inbegripa fler literacyrelaterade aktiviteter i begreppet, och få fram än mer precisa resultat 

från undersökningar.140  Inom ramen för detta examensarbete har jag dock inte möjlighet att fullt 

ut undersöka detta. Jag kommer emellertid att göra ett försök till att använda en bredare 

operationalisering av LSH, inom ramen för den enkätundersökning jag genomför och det urval 

jag har, genom att inkludera multimodala texter samt literacyaktiviteter som barnet både 

observerar och själv deltar i. 

   Tidigare forskning på området vittnar om påverkan på elever läs- och skrivförmåga från LSH 

samt föräldrars födelseland, utbildningsnivå och yrke. Olika studier och olika forskare betonar 

skilda faktorers inverkan olika mycket. Ytterligare forskare menar att det fokus som ligger på 

dessa faktorer gör att skulden läggs på eleven, och att blicken istället bör riktas mot skolans 

struktur och se till problem inom ramen för skolmiljön. Inom ramen för detta examensarbete har 

jag endast möjlighet att undersöka ett begränsat antal faktorer, vilka är föräldrarnas 

socioekonomiska och kulturella bakgrund, och inte faktorer relaterade till skolmiljön.    

Teoretiska utgångspunkter 

Jag kommer i analysen av resultaten från min studie att använda mig av i huvudsak tre av Pierre 

Bourdieus begrepp: habitus, språkligt habitus och kulturellt kapital. Dessa begrepp är nära relaterade 

till varandra, och inget av dem kan förstås utan de andra.141 För att synliggöra detta, kan man titta 

på utvecklandet av läs- och skrivfärdigheter, vilket inte enbart är en kognitiv process. Det är dels 

en social process, innesluten i relationerna inom familjen och i grannskapet där man bor. Detta 

handlar om habitus. Det är dels en kulturell process, sammankopplad med olika vanor och 

preferenser bland sociala klasser. Detta handlar om kulturellt kapital.142 Jag kommer nedan att 

utveckla innerbörden av var och en av dessa begrepp mer utförligt.  

Habitus 

Enligt Bourdieu, följer inte människor regler om hur de ska göra, utan styrs av de vanor som 

finns inristade i deras kroppar. Habitus är en produkt av en människas historia genom vilket 

individuella och kollektiva praktiker produceras. Dispositionerna från förr visar sig i nutid och 

presenterar sig genom praktikerna. På detta sätt tenderar de att bevaras för framtiden. Med andra 

ord, så är varje människa en länk i en kedja av erfarenheter. Ett barns habitus blir en produkt av 

föräldrarnas och tidigare generationers historia, till exempel vad gäller utbildningsnivå.143 
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   Habitus är en uppsättning dispositioner, ett system av preferenser, attityder och uppförande. 

Alla människor har ett habitus. Det är dock de dominerande samhällsklasserna som, enligt 

Bourdieu, bestämmer vad som är ”rätt” habitus. ”Rätt” habitus blir i sin tur det som belönas av 

skolsystemet.144 Detta producerar följaktligen sociala orättvisor.145 Dispositionerna formas av de 

vanor som barnet anammar i sin familj. Genom att komma åt dessa vanor, kan man försöka 

närma sig barnets möte med skriftspråket. I min studie har jag för avsikt att undersöka läs- och 

skrivvanorna i hemmet som familjer från olika socioekonomiska och kulturella bakgrunder har, 

och sätta detta i relation till de resultat som eleverna visar på det Nationella provet i svenska.146 

Om föräldrar och lärare förväntar sig ett visst uppförande från vissa elever i och med deras 

habitus, är det troligt att eleverna försöker leva upp till detta. Om en elev istället förväntas göra 

dåliga val i och med det habitus som hen besitter, kan det leda till en självuppfyllande profetia 

som gör att eleven helt enkelt lever upp till dessa negativa förväntningar.147    

   Habitus sitter ”i kroppen”. Trots detta är varje människas habitus unikt, och fungerar som ett, 

ofta omedvetet, handlingsmönster. Människan utsätts ständigt för yttre krafter i mötet med 

världen utanför familjen. Detta påverkar habitus, även om det är trögrörligt. Förändringen går 

sällan smärtfritt till väga, något som blir tydligt när barnen försöker skapa sig nya vägar, till 

exempel utbildningsmässiga, som ligger utanför föräldrarnas.148 Genom att jämföra föräldrarnas 

utbildningsnivå och barnets resultat från Nationella provet så avser jag att behandla detta.  

   I mötet med de nya sociala omständigheterna kan eleven antingen känna sig hemma, eller så 

uppstår det trassel. Om det uppstår besvär, och habitus är starkast, så förändras de sociala 

omständigheterna, medan habitus förändras om förhållandet är tvärs om. Ett annat alternativ är 

att fly och ge efter. De former som habitus uttrycker sig på i en människas liv påverkar den 

efterkommande generationen. Detta medför alltså att framtiden ligger i nuet.149 

   Bourdieu menar att habitus exkluderar vissa typer av habitus och dess praktiker, och med andra 

ord vissa elevers habitus. De praktiker som exkluderas är de praktiker som inte är förtrogna med 

den kulturella grupp som är olik ens egen grupp.150 Det kan handla om en grupp med elever från 

studievana hem, vilka är förtrogna med skolans värld, och en grupp från icke studievana hem 

som inte känner sig lika hemma i skolans värld.151 De har genom en mängd situationer, olika 

mycket och på olika sätt beroende på vilken grupp de tillhör, tränats i hur de ska uppföra sig i 

skolan.152  

   Bourdieu menar att en aktör inte eftersträvar det som inte eftersträvar aktören.153 På detta sätt 
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uppstår det successivt en harmoni, mer eller mindre fullkomlig, mellan dels de objektiva 

möjligheter som aktören har, dels de mål som hen betraktar som önskvärda, realistiska och 

tänkbara.154 Aktören gör med andra ord en dygd av nödvändigheten, samt avvisar det som 

tidigare har avvisat hen. Enligt Bourdieu är det sociologins uppgift att blottlägga detta. Han anser 

själv att han, i sina analyser av smak och livsstil, kan visa på att det som till synes är individens fria 

val, i realiteten harmoniserar med sociala inkluderings- och exkluderingsmekanismer. Individen 

tror att det är hen som själv bestämmer, medan det i själva verket inte är hens fria val som styr 

utan den grupptillhörighet hen har. Det är svårt för den enskilde aktören att genomskåda dessa 

mekanismer, och ännu svårare att påverka dem.155 

Språkligt habitus 

Bourdieus begrepp språkligt habitus är en speciell form av habitus. Genom föräldrar, syskon, 

släktingar och grannar möter barnet läsande och skrivande av olika slag i vardagen, och det är 

genom dessa personer de lär sig. I denna kommunikation skapar sig barnet en uppfattning om sig 

själv och om världen. Det är i det vardagliga livet som människor förenar användandet av språket 

med praktiska handlingar, och det är också där som barn får en känsla för vad som är passande 

för dem själva och den grupp de ingår i.156 I min studie ämnar jag att, i ljuset av detta, behandla 

hur elevens möte med, och deltagande i, literacyaktiviteter i hemmet ser ut, och hur detta 

samverkar med deras faktiska literacyförmåga.   

   Inom kretsen av föräldrar, syskon och släktingar möter barnet olika typer av läsande och 

skrivande.157 Barnets språkliga habitus är en produkt av barnets historia, och är unik.158 Bourdieu 

menar att det inte existerar något homogent och isolerat språk. Orden i sig är inte maktladdade, 

men de kan, under vissa omständigheter, ges makt utifrån vissa personer. Det räcker inte att med 

att använda korrekt grammatik, orden måste också vara socialt accepterade.159 Det finns till 

exempel en typ av vardagsliteracy som har speciellt låg status, en aktivitet som sker i smyg. Det är 

läsande och skrivande i form av privata uttryck och som hen, av olika anledningar, inte är villig att 

dela med andra. Kanske skäms personen, eller så är det förbjudet. Detta kan i hög grad också 

gälla barn.160  

   Så snart ett barn börjar i förskolan eller i skolan dras de automatiskt in i kampen om vem som 

har rätt att tala.161 Det existerar alltid ett styrkeförhållande där den enes ord inte är lika mycket 

värda som den andres. Detta kräver en underförstådd överenskommelse som dels bygger på att 

den som talar känner sig berättigad att tala, dels att den som lyssnar tycker att den som talar är 

värd att lyssna på. Denna kamp förekommer i allt samspel som sker mellan människor. Vi lär oss 
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aldrig bara språket, utan alltid också villkoren för hur språket accepteras, med andra ord huruvida 

språket kommer att vara givande i den ena eller den andra situationen.162     

   Skolan är ingen neutral zon, enligt Bourdieu. Språkmarknaden kan ses som en arena där de som 

har den legitima kompetensen dominerar.163 Alla förskollärare och lärare har sitt eget habitus. 

Utifrån detta habitus tillåts de att, utifrån ett begränsat antal principer, skapa de sätt att handla, 

tänka, uppfatta och värdera som krävs i vissa sociala sammanhang. Lärarna möter sedan barn 

som i sin tur har sitt eget habitus. Lärarna ställer frågor i klassrummet och kontrollerar på detta 

sätt arbetet. Elevens svar på en fråga jämförs sedan med de förväntningar som läraren har på 

svaret. Genom detta får läraren stor makt.164 Bourdieus undersökningar av det franska 

utbildningssystemet visar att det i första hand är graden av överensstämmelse mellan elevens 

habitus och lärarens habitus som är avgörande för hur eleven kommer att lyckas med sina 

studier.165 Vissa barns erfarenheter exkluderas från undervisningen, medan andra barns 

erfarenheter går hand i hand med skolans uppfattningar och accepteras därför.166    

   Habitus har en selektiv funktion, vilket ger den en viss stabilitet. Dels har habitus en tendens att 

leda in aktörerna i situationer som bekräftar de positioneringar de haft tidigare, dels så får den 

aktörerna att undvika sådana situationer som kan komma att utmana och ifrågasätta deras 

habitus. Bourdieu menar att detta är anledningen till att vi föredrar att diskutera, till exempel 

politik, med personer som vi antar har samma inställning som oss själva, medan vi undviker att 

försätta oss i obehagliga dispyter med personer som har en helt annan uppfattning.167  

Kapitalformer 

Kapital består av ett strukturerat rum av positioner, inom vilket positionerna och deras inbördes 

förhållanden bestäms av uppdelningen av olika typer av resurser, med andra ord kapital. 

Kulturellt kapital består av kunskaper, förmågor och andra kulturella förvärvanden, till exempel 

utbildningsmässiga eller tekniska kvalifikationer. Symboliskt kapital består av ackumulerad 

prestige eller anseende. En av fältets viktigaste egenskaper är det sätt på vilket det tillåter en form 

av kapital att omvandlas till en annan form av kapital. Vissa utbildningsmässiga kvalifikationer 

kan till exempel lösas in mot ett lönsamt arbete.168 

   Fältet är ständigt plats för den kamp som utspelar sig mellan individer som försöker bibehålla 

respektive förändra uppdelningen av de former av kapital som finns inom fältet. Beroende på var 

man befinner sig i det strukturerade rummet av positioner, så har man olika chans att vinna 

denna kamp. Olika positioner har med andra ord olika värde.169   

                                                 
162 Fast (2007), s. 51. 
163 Andersen & Kaspersen (2003), s. 414.  
164 Fast (2007), s. 51.  
165 Andersen & Kaspersen (2003), s. 414.  
166 Fast (2007), s. 51.  
167 Andersen & Kaspersen (2003), s. 410.  
168 Bourdieu (1982/1999), s. 14. 
169 Ibid. 
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Symboliskt och kulturellt kapital 

Bourdieus begrepp symboliskt kapital används för att beskriva hur personers tillgångar, till  

exempel språkliga, tillerkänns ett värde eller inte inom en speciell grupp eller institution.170 Barn 

till högutbildade föräldrar får ett försprång gentemot andra barn som inte har haft tillgång till, 

eller åtminstone inte lika stor tillgång till, kulturella upplevelser som högläsning, böcker, 

biblioteksbesök, och liknande. De socioekonomiskt fördelaktiga har råd att ”kultivera” sina barn, 

medan de minde socioekonomiskt fördelaktiga inte har det. Skolsystemet tar för givet att alla barn 

har läst böcker hemma och att de vet hur man samtalar om det lästa. Detta gör att vissa barn 

redan från början hamnar efter i skolan.171  

   Kulturellt kapital ses som en underavdelning till symboliskt kapital och är förbundet med 

samhällets dominerande grupper. Undervisningen i skolan innebär, enligt Bourdieu, först och 

främst att kulturellt kapital överförs till de elever som har det rätta kapitalet. Detta leder till att 

ojämlikheter i samhället befästs. Genom att gynna barn från resursstarka familjer reproducerar 

skolan på detta sätt klassamhället. Skolan förutsätter att eleverna har vissa färdigheter, som ett 

specifikt kulturellt bakgrundskapital, något som barnen från de socioekonomiskt missgynnade 

grupperna saknar. Med andra ord, så ger skolan åt de som redan har, medan de andra eleverna 

konstant måste kämpa mot sitt sociala ursprung och sina klassbundna erfarenheter.172 Genom att 

integrera och ta hand om eleverna från de dominerande samhällsklasserna, och sortera bort 

eleverna från de dominerade klasserna, upprätthåller skolsystemet skillnaden mellan olika klasser i 

samhället.173 Att vara skicklig i muntligt berättande, värderas exempelvis högt i en kultur där det 

råder en tradition av just muntligt berättande. Denna förmåga representerar ett avsevärt 

symboliskt kapital i den egna, närmaste omgivningen, men i skolan fungerar det inte som 

kulturellt kapital. Om en elev i skolan till exempel ska återberätta en berättelse som någon har läst 

för dem, ses deras berättarförmåga inte som någonting positivt eftersom de inte kan använda sig 

av den i det sammanhanget. Vissa tillgångar fungerar och tillerkänns värde som symboliskt kapital 

inom en viss grupp, medan det inte behöver göra det i en annan grupp.174 Elever från sämre 

socioekonomiska hemmiljöer kan ha svårt att förhålla sig till detta. Ju äldre eleverna blir och 

desto högre upp i årskurserna de kommer, desto mer avancerade blir kunskaper som de ska 

anamma, vilket betyder att det blir desto viktigare att de hänger med i undervisningen. Problemet 

är dock att eleverna inte har tillräckligt med kulturellt kapital för att lyckas tillägna sig 

kunskaperna i skolan, vilket gör att undervisningen blir mer och mer meningslös för dem, vilket 

resulterar i sämre studieresultat.175   

   Habitus är kulturellt kapital i ett förkroppsligat tillstånd. Antalet böcker, ordböcker och 

liknande i hemmet ses som kulturellt kapital i ett objektifierande tillstånd. Akademiska 

                                                 
170 Bourdieu (1972/2002), s. 36.  
171 Andersen & Kaspersen (2003), s. 407.  
172 Ibid., s. 413 
173 Ibid., s. 414.  
174 Fast (2007), s. 51.  
175 Andersen & Kaspersen (2003), s. 407.  
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kvalifikationer, till exempel föräldrarnas utbildningsnivå eller ett examensbevis, är kulturellt 

kapital i ett institutionaliserat tillstånd. Ett examensbevis är universellt känt och ett garanterat 

symboliskt kapital som inte bara är giltigt inom ett utbildningsmässigt fält.176 I min studie går jag 

in och specifikt behandlar frågan om hur föräldrarnas institutionaliserade kapital påverkar läs- 

och skrivförmågan hos eleverna, samt hur det påverkar det kulturella kapitalet hos barnen, med 

andra ord läs- och skrivmiljön i hemmet. 

   Literacypraktiker kan sägas vara en del av ens kulturella kapital. Uttal, kännedom om vissa 

författare eller liknande, kan vara en del av ens kulturella kapital och ha ett utpräglat värde som 

inte kommer att kännas igen som kapital, utan istället som legitim kompetens. I denna process 

känns inte de sociala avgörandena inom skolan igen, och utbildningsprestationer ges värdet av en 

naturlig rättighet som skiljer den dominerande gruppen från de dominerade.177  

   Överföringen av kulturellt kapital är en långdragen process som börjar redan i den tidiga 

barndomen. Processen att tillägna sig kulturellt kapital, och den tid det behövs för att det ska ske, 

beror i huvudsak på det kulturella kapitalet som omfattar hela familjen samt på 

ackumuleringsperioden, vilka båda täcker hela socialisationsperioden. Enligt Bourdieu, är 

överföringen av kulturellt kapital den bäst gömda formen av arvsmässig överföring av kapital.178 

Kapital och habitus 

Prestationer i skolan är delvis ett uttryck för klassreproduktion. Literacyaktiviteter kan ses som 

medlande faktorer som tjänar till att förenkla denna reproduktion i ett klassamhälle.179 Literacy, 

eller snarare literacy i en rad former, inkluderat användandet av ett stort antal tecken och 

kännetecken i texter, är i litterära sällskap införlivade i individernas kroppar.180 Likt andra uttryck 

som används i kommunikation och interaktion, tjänar literacy till att definiera en person samt de 

individuella uppskattningarna, aktiviteterna och medlemskapet i gruppen. I relation till mitt 

examensarbete, används kulturellt kapital som en teoretisk hypotes och ett begreppsmässigt 

verktyg som gör det möjligt att förklara skillnader i skolprestationer hos barn från olika sociala 

klasser. Detta görs genom att relatera akademiska framgångar till distributionen av kulturellt 

kapital, mätt som födelseland, utbildningsnivå, yrke och LSH, mellan klasser och fraktioner av 

klasser. Literacy är därav framställt som en social och politisk praktik, snarare än en uppsättning 

neutrala förmågor.181   

   Habitus är den arbetande mekanismen för kulturell reproduktion. Habitussystem består av 

delade dispositioner som genererar perceptioner, uppskattningar och handlingar, till exempel 

literacyaktiviteter. Habitus skapas av erfarenheter, men det är också en genererande princip som 

formar ytterligare erfarenheter.182 När en elev ska börja i första klass och kliver in över skolans 

                                                 
176 Myrberg & Rosén (2009), s. 696.  
177 Ibid., s. 697.  
178 Ibid. 
179 Ibid., s. 696.  
180 Ibid., s. 696-697.  
181 Ibid., s. 697.  
182 Ibid., s. 696.  
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tröskel för allra första gången, blir hen automatiskt indragna i kampen om vem som får tala, och 

vem som tvingas lyssna.183 Barn från olika samhällsklasser har med sig olika typer av kulturellt 

kapital och vanor till skolan. De barn som har med sig det ”rätta” kapitalet och de ”rätta” 

vanorna i sina så kallade ”ryggsäckar” uppmuntras och utvecklas. De andra barnens ”ryggsäckar” 

har inte något värde i skolan. Med bakgrund i detta, stannar jag inte vid att undersöka sambandet 

mellan literacy och socioekonomisk och kulturell bakgrund, utan inbegriper också det 

multimodala textuttrycket, vilket idag är vanligt förekommande i barns ”ryggsäckar”.184 

                                                 
183 Fast (2009), s. 15.  
184 Thomson (2002), s. 9.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur sambandet ser ut mellan elevers läs- och 

skrivförmåga i årskurs tre och deras läs- och skrivmiljö i hemmet, föräldrars födelseland och 

föräldrars socioekonomiska bakgrund. 

   Mitt syfte mynnar ut i följande frågeställningar: 

 Vilka samband går att finna mellan de studerade elevernas läs- och skrivförmåga och 

deras föräldrars födelseland? 

 Vilka samband går att finna mellan de studerade elevernas läs- och skrivförmåga och 

deras läs- och skrivmiljö i hemmet? 

 Vilka samband går att finna mellan de studerade elevernas läs- och skrivförmåga och 

deras föräldrars utbildningsnivå? 

 Vilka samband går att finna mellan de studerade elevernas läs- och skrivförmåga och 

deras föräldrars yrke? 
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Metod 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur sambandet såg ut mellan elevers läs- och 

skrivförmåga i årskurs tre och deras läs- och skrivmiljö i hemmet samt föräldrarnas födelseland, 

utbildningsnivå och yrke. För att uppfylla detta syfte använde jag mig av en kvantitativ metod i 

form av en föräldraenkät, genom vilken jag skapade tre kategorier av LSH, samt fick uppgifter 

om föräldrarnas ursprungsland, utbildningsnivå och yrke. Nationella provet i svenska i årskurs tre 

användes som ett mått på elevernas läs- och skrivförmåga. 

Metod för datainsamling 

För att besvara studiens frågeställningar, var två kvantitativa metoder mest lämpade: en 

enkätstudie samt tillgång till elevernas resultat på det Nationella provet i svenska för årskurs tre. 

Jag var ute efter att kunna uttala mig om, eller belysa, ett eventuellt samband och ett mönster. För 

detta behövde jag svar från ett större antal personer. Den slutgiltiga empirin bestod av svar från 

föräldraenkäten, samt av resultat från Nationella proven i svenska för årskurs tre. 

   Datainsamlingen utfördes genom att ett informationsbrev, en enkät, med ett tillhörande 

missivbrev, och en medgivandeblankett delades ut till eleverna i de aktuella klasserna (se 

Appendix 4, respektive Appendix 1 för enkäten). Eleverna tog med sig dessa hem till sina 

vårdnadshavare, och returnerade dem sedan till skolan. För att kunna se de eventuella samband 

som eftersöktes, krävdes att varje förälder var villig att både ge sitt medgivande samt också fyllde 

i enkäten. Enkät och resultaten från Nationella proven förutsatte varandra, och medverkan 

omöjliggjordes om inte båda returnerades. Klassernas lärare gav mig tillgång till resultaten på 

Nationella proven efter att medgivandeblanketten returnerats.    

Urval  

Den grupp av individer, eller den så kallade population, som jag hade för avsikt att undersöka var 

elever i årskurs tre. Det är sällan möjligt att studera alla individer i en grupp då det skulle bli för 

dyrt och komplicerat, vilket också gällde detta examensarbete.185 Inom ramen för detta arbete var 

det inte heller möjligt att dra ett representativt stickprov från populationen som, om det 

genomfördes på ett korrekt sätt, hade kunnat ge en avbild i miniatyr av den verkliga 

befolkningen. Tids- och kostnadsaspekten satte stopp för detta.186 Jag använde mig istället av vad 

man brukar kalla ett bekvämlighetsurval, vilket ungefär syftar på att ”man tager vad man haver”. Jag 

skickade ett e-mail till alla klassföreståndare i berörd årskurs i de kommunala skolorna i en 

mellansvensk stor stads innerstadsdelar. Urvalet fick komma att bero av det antal svar jag fick på 

detta e-mail.  

   Jag fick svar från två skolor, vilka jag i detta examensarbete valde att kalla Skola X respektive 

Skola Y. Totalt fyra klasser, två stycken på Skola X och två stycken på Skola Y, var villiga att delta 

                                                 
185 Ejlertsson (2005), s. 18; Trost (2001), s. 28. 
186 Ejlertsson (2005), s. 19. 
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i studien. Från Skola X deltog femtio stycken elever, och från Skola Y fyrtioen stycken elever. 

Skolorna hade endast två parallellklasser i årskursen.187    

   En tumregel när det gällde storleken på urvalet var att ju större urval jag hade, desto större 

sannolikhet att det var representativt för populationen. Som nämndes tidigare, tvingades jag dock 

av praktiska omständigheter, så som tid och kostnad, att göra ett urval. Ofta är det inte heller 

nödvändigt med en sådan hög precision som ett mycket stort urval ger, då mätproblem alltid 

tillkommer i alla fall.188 Omfattningen av ett examensarbete ska inte heller kräva den precision 

som ett stort urval medför. Inom ramen för mitt examensarbete var det inte heller möjligt att 

administrera ett så stort urval, oavsett om det varit en eller två författare.189  

Genomförande 

Enligt Ejlertsson, är det viktigt att en pilotstudie genomförs innan distribueringen av den färdiga 

enkätstudien påbörjas.190 Jag genomförde en pilotstudie, med andra ord en provundersökning, för 

att testa min enkät så att jag kunde göra eventuella korrigeringar av frågorna. Ejlertsson menar att 

andra personer i huvudsak inte uppfattar frågorna på samma sätt som den som konstruerat dem, 

vilket jag i så fall kunde upptäcka genom pilotundersökningen. Genom pilotstudien kunde jag 

också utröna huruvida frågorna verkligen mätte det jag avsåg att mäta, med andra ord 

enkätfrågornas validitet.191  

   På grund av studiens mindre storlek samt tidsaspekten, genomförde jag en pilotstudie, inte två, 

vilket enligt Ejlertsson egentligen är önskvärt.192 Jag genomförde pilotundersökningen på en 

mindre grupp om elva personer i min närmaste familje- och vänskapskrets. Enligt Ejlertsson är 

detta antal lagom och personerna ett skäligt urval för en pilotstudie. För att erhålla mesta möjliga 

information lät jag deltagarna fylla i enkäterna medan jag var närvarande. Jag bad dem att 

beskriva hur de uppfattade och tolkade frågorna, för att vara säker på att deras bild stämmde 

överens med min egen. Vikten av detta poängterades också av Ejlertsson.193 Pilotundersökningen 

ledde endast till mindre förändringar i mitt enkätformulär. 

   Alla dokument skrevs ut, inklusive ett antal extra kopior. Tillsammans med enkätstudien delade 

jag ut en medgivandeblankett, ett informationsbrev och ett missivbrev. Då eleverna var under 

femton år, var föräldrarna tvungna att ge sitt godkännande till att jag fick tillgång till deras barns 

resultat på det Nationella provet. Jag använde mig av ett informationsbrev där jag övergripligt 

presenterade studien och poängen med medgivandeblanketten.194 Missivbrevet hängde ihop med 

enkäten och fungerade som dess första sida. På detta sätt försvann det inte så lätt, och föräldrarna 

kunde dessutom enkelt gå tillbaka till det för att ta del av informationen igen. Missivbrevet var 

                                                 
187 Trost (2001), s. 30-31.  
188 Ibid., s. 36.  
189 Ibid., s. 37.  
190 Ejlertsson (2005), s. 149.  
191 Ibid., s. 35.  
192 Ibid., s. 36-37.  
193 Ibid.  
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det första föräldrarna såg när de fick enkäten, och det var därför viktigt att det såg inbjudande ut, 

samt att det inte var för långt eller verkade besvärligt att läsa, detta i enlighet med Ejlertssons och 

Trosts riktlinjer. Tanken var att brevet skulle motivera föräldrarna att svara, inte avskräcka dem. 

Trots dess korta och koncisa utformning ska det, enligt både Ejlertsson och Trost, innehålla en 

mängd information: vem jag är och för vilka jag genomför studien, studiens titel, studiens syfte 

och innehåll, studiens relevans, konfidentialitet och slutligen kontaktinformation.195  

   Eleverna tog med sig alla tre dokumenten hem till sina vårdnadshavare. Om föräldrarna var 

positiva till studien, fyllde de i medgivandeblanketten där de gav mig tillåtelse att använda 

resultaten från deras barns Nationella prov i svenska i årskurs tre. Jag använde mig av klasslistor 

där varje elev fick ett nummer, vilket var samma nummer som jag skrev på föräldraenkäten. När 

jag fått föräldrarnas medgivande, kunde jag koda Nationella proven med samma kod som 

föräldraenkäten, och sedan utradera alla personuppgifter.196 

   För att få en så hög svarsfrekvens som möjligt borde jag dela ut mina enkäter vid en sådan 

tidpunkt att de inte tvingades konkurrerar med för mycket av skolans andra aktiviteter och lov. 

Dessvärre låg tiden för detta examensarbete under skolornas påsklov, och jag tvingades vänta en 

vecka med distribueringen. Jag var sedan tvungen att på kortast möjliga tid dela ut och samla in så 

många enkäter som möjligt, eftersom eleverna åter var lediga på onsdagen nästföljande vecka 

(Valborgsmässoafton), första maj (helgdag) samt också på fredagen (klämdag). Detta betydde att 

jag på en tisdag (första skoldagen efter påsklovet, 22 april 2014) distribuerade mina enkäter. Sista 

svarsdag som angavs på enkäten var redan två dagar senare, torsdagen den tjugofjärde. Jag hade 

nära kontakt med klassföreståndarna för de respektive klasserna för att bestämma tider för 

distribuering och insamling vid tidpunkter som passade dem.197  

   För att försöka lindra effekterna av ett, likt i mitt fall, förväntat bortfall, var det enligt Ejlertsson 

en bra idé att dela ut en påminnelse (se Appendix 4).198 Detta gjorde jag på torsdagen den 

tjugofjärde till de elever som ännu inte hade returnerat medgivandeblankett och/eller enkät. Det 

framgick tydligt att det handlade om en påminnelse, och information om undersökningen, 

kontaktinformation med mera var kortfattad och lättläst. Genom påminnelsen uppmuntrade jag 

de som avsåg att svara på frågorna att göra det inom den nya tidsramen som fanns angiven (sista 

svarsdag hade flyttats till måndagen den 28 april 2014), och inte skjuta upp det ytterligare. Jag 

avsåg också att motivera de som fortfarande var tveksamma till deltagande att svara, till exempel 

genom att poängtera att deras deltagande skyddades av konfidentialitet. Dessa faktorer var, enligt 

Trost, viktiga att tänka på vid utformandet av en påminnelse.199 Om det var någon som hade 

tappat bort enkäten eller medgivandeblanketten, delade jag ut en ny till dem, något som 

uppmuntrades av Ejlertsson.200 

                                                 
195 Ejlertsson (2005); s. 39; 41; 43; Trost (2001), s. 93-97. 
196 Ejlertsson (2005), s. 41-42.  
197 Ibid., s. 30.  
198 Ibid., s. 26.  
199 Trost (2001), s. 103-104.  
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   Redan i det inledande skedet av frågeformuleringen och svarsalternativens utformning började 

jag, enligt Trosts rekommendationer, att fundera över vilket statistikprogram jag skulle 

använda.201 Jag började med att i ett Exceldokument föra över all data från enkätsvaren. Efter 

detta lade jag in all data i det statistikprogram jag bestämde mig för att använda: SAS. SAS var ett 

program i ständig utveckling, med nya versioner som erbjöd nya förmågor. Programmet erbjöd 

användandet av ett programmeringsspråk, och till skillnad från andra datorspråk som C++, så 

använde SAS kraftfulla, inbyggda datahanteringsförmågor och statistiska förmågor. SAS erbjöd 

mer än ett tusen funktioner som betydde en enorm kraft att få fram exakt det jag ville. De som 

ägnade sig åt mycket komplex programmering upplevde att de kunde göra saker med SAS som 

inte hade varit omöjliga att göra med andra statistikprogram. SAS upplevdes vanligen som svårare 

att använda för nybörjare, och jag tog därför hjälp av en expert på institutionen för att på ett 

korrekt sätt överföra min empiri till programmet.202  

Material 

Från Skola X medverkade elever från två klasser. Totalt valde femtio av dessa att medverka i min 

studie. Skola X var en kommunal skola med cirka fyra hundra elever, från förskoleklass upp till 

och med årskurs sex. Skolan låg i en mellanstor, svensk stad. På Skola Y medverkade elever från 

två klasser. Totalt valde fyrtioen elever att medverka i studien. Skola Y var en kommunal skola 

med tvåhundrasextio elever från förskoleklass till årskurs fem. Skolan låg i mellanstor, svensk 

stad. 

Databearbetning och analysmetod 

Nationella proven i svenska bestod av åtta delprov. Sju eller färre godkända delprov 

kategoriserades som ”Ej nått målen”, medan åtta godkända delprov kategoriseras som ”Nått 

 målen”. 

   De åtta frågorna om läsvanor i hemmet, samt de fyra frågorna om skrivvanor i hemmet (se 

Appendix 1 för frågorna), hade alla svarsalternativen ”Varje dag”, ”En eller flera gånger per 

vecka”, ”En eller flera gånger per månad” samt ”Aldrig”. De värderades från noll till tre, där 

”Varje dag” gavs den högsta poängen, ”En eller flera gånger per vecka” två poäng, ”En eller flera 

gånger per månad” ett poäng och ”Aldrig” noll poäng. Detta resulterade i en skala från noll till 

trettiosex möjliga poäng. De som fick noll till tolv poäng tillhörde kategorin ”Bristande 

hemmiljö”. De som fick mellan tretton och tjugofyra poäng tillhörde kategorin ”Måttlig 

hemmiljö”. Den sista kategorin var ”Rik hemmiljö”, och inkluderade de som fick mellan 

tjugofem och trettiosex poäng.  

   Utifrån föräldrarnas födelseland skapades två kategorier. Den ena kallades ”Sverige” och den 

andra kallades ”Övriga”. I kategorin ”Sverige” ingick, som namnet antyder, alla föräldrar som var 

födda i Sverige. I kategorin ”Övriga” ingick en förälder från länderna Armenien, Bangladesh, 
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202 Delwiche & Slaughter (2009), www.support.sas.com (2014-05-05).  
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Chile, Eritrea, Finland, Frankrike, Irak, Kina, Sudan och Uruguay, samt två föräldrar från 

Bosnien och två från Turkiet. 

   Vad gällde föräldrarnas utbildningsnivå så kategoriserades de enligt ”Gymnasial utbildning” 

(Gy) och ”Eftergymnasial utbildning” (Egy). I den första kategorin ingick svarsalternativen 

grundskoleutbildning, tvåårigt gymnasium, treårigt gymnasium och fyraårigt gymnasium. I den 

andra kategorin, ”Eftergymnasial utbildning”, ingick kortare högskoleutbildning, längre 

högskoleutbildning och forskarutbildning. En förälder svarade enligt svarsalternativet ”annan 

utbildning”, men specificerade inte detta, och fick därför stå som ”bortfall”. 

   Utifrån det yrke som föräldrarna angav att de hade, placerades de in i den yrkesklassificering i 

trettiotvå sociala grupper som användes inom forskningsgruppen för utbildnings- och 

kultursociologi (SEC).203 Jag aggregerade sedan de trettiotvå grupperna till fyra sociala grupper, 

också utformade av SEC (se Appendix 5): ”Högre klass” (HK), ”Medelklass” (MK), ”Lägre 

medelklass” (LM) samt ”Arbetarklass” (AK). En finare uppdelning än fyra grupper skulle ge 

alldeles för små grupper för att jag skulle kunna dra några slutsatser.204  

   Enligt Borg och Westerlund, betydde ett signifikant resultat att det fanns ett samband mellan de 

data som beräknades, och att de (troligen) inte uppkommit av en slump.205 För att bestämma 

exakt hur osannolikt resultatet ska vara för att förkasta hypotesen att det inte rådde några 

samband, så användes alfanivån. Jag använde mig av alfanivån (α) 0,05 eftersom den, enligt Borg 

och Westerlund, var den vanligaste.206 Detta betydde att det var fem procent osannolikt att det 

inte fanns några samband.207 Som rekommenderas av Borg och Westerlund, använde jag en 

alfanivå på fem procent vid alla mina signifikansprövningar.208 

   För att beräkna den inre konsistensen i frågorna, alltså hur väl frågorna mätte samma sak, 

beräknade jag en Cronbachs alpha. Jag konstruerade ett index av de totalt tolv frågorna som rörde 

läs- och skrivvanor i hemmet, och kunde med denna metod kontrollera i vilken mån det var 

rimligt att faktiskt sammanföra svaren från frågorna till ett index.209 

   Mina data bestod av nominaldata (frekvensdata), och jag använde mig därför av den icke-

parametriska metoden chi-två, eller x2, för att räkna ut hur stor sannolikheten var för ett visst 

samband. Denna typ av metod var inte beroende av att frekvensfördelningen hade någon speciell 

form.210 För att beräkna sannolikheten för ett visst värde, använde jag mig av följande statistiska 

konvention: [x2 (df = ?) = value, p = prob]. I formeln stod ”df” för ”degrees of freedom” 

(”frihetsgrader”).211 Antalet frihetsgrader var det antal värden som återstod när det totala antalet 

restriktioner hade subtraherats från antalet värden, det vill säga antalet återstående värden hade 

                                                 
203 Börjesson (2005), www.skeptron.uu.se (2014-05-05).  
204 Ibid.  
205 Borg & Westerlund (2006), s. 161.  
206 Ibid.  
207 Ibid., s. 353. 
208 Ibid., s. 371.  
209 Ejlertsson (2005), s. 104.  
210 Borg & Westerlund (2006), s. 329-330. 
211 Ibid., s. 174. 
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”frihet att variera”.212 Fler ”frihetsgrader” betydde att stickprovsstorleken var större.213 

Restriktioner eller begränsningar kunde orsakas av mått, till exempel medelvärdet, som 

beräknades från värdena.214 ”Value” (”värdet”) stod för de variabler som jag observerade. 

Avslutningsvis, så stod ”p” för ”probability” (sannolikhet eller ”signifikansvärde”). ”p” var med 

andra ord alfanivån, vilken var tvungen att vara 0,05 eller lägre för att det skulle finnas ett 

signifikansvärde.215 Med hjälp av databearbetningsprogrammet SAS fick jag fram en siffra för den 

exakta sannolikheten för de värden jag observerade.216 

   Jag beräknade med datorprogrammets hjälp det aritmetiska medelvärdet för mitt urval av 

respondenter. Jag förkortade detta ”MV” i mina tabeller.217 Jag beräknade också standardavvikelsen 

(förkortad ”SA” i mina tabeller) för mitt urval.218 Standardavvikelse var nära knutet till det 

aritmetiska medelvärdet, och de båda användes vanligen tillsammans.219 Jag använde mig inte av 

medelvärde och standardavvikelse i min analys, men bifogade dem i Appendix 2. 

   Med hjälp av SAS fick jag fram sambandet mellan LSH och läs- och skrivförmågan samt 

föräldrarnas födelseland, utbildningsnivå och yrke. Dessa resultat presenterades i Appendix 3. Jag 

använde mig inte av dessa uppgifter i analysen, men använde dem i diskussionen för att 

undersöka felkällor vid ett eventuellt uteblivet samband mellan läs- och skrivförmågan och de 

undersökta variablerna. 

Reliabilitet 

Om ett mätinstrument var bra så gav det ett konsekvent resultat, oavsett vem som använde det, 

var det användes och när det användes. Det var reliabilitet.220 En aspekt av reliabilitet var att 

frågorna ställdes på ett korrekt sätt.221 

   Intern reliabilitet, eller inre konsistens, användes för variabler som var tänkta att gemensamt mäta 

ett visst förhållande.222 Metoden visade hur homogent ett mätinstrument var, med andra ord hur 

olika frågor kring en specifik företeelse eller ett specifikt karaktärsdrag stämde överens med 

varandra och hade en bra eller dålig inre konsistens.223 Ett mätinstrument som hade en hög inre 

konsistens mätte samma dimension, men med flera olika frågor.224 För att få fram graden av inre 

konsistens, beräknades Cronbachs alpha.225  

   För att betrakta reliabiliteten som måttlig, borde den inre konsistensen vara över 0,70.226  

                                                 
212 Ibid., s. 92. 
213 Ibid., s. 174. 
214 Ibid., s. 92. 
215 Ibid., s. 168. 
216 Ibid., s. 206.  
217 Ibid., s. 69. 
218 Ibid., s. 84.  
219 Ibid., s. 85.  
220 Ibid., s. 211.  
221 Ejlertsson (2005), s. 102. 
222 Ibid, s. 104.  
223 McMillan & Schumacher (2010), s. 182; 487. 
224 Graziano & Raulin (2007), s. 88. 
225 Ejlertsson (2005), s. 104.  
226 Nunnally & Bernstein (1994), s. 265.  
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Cronbachs alpha kunde som högst, rent teoretiskt, vara 1,0. I praktiken uppnåddes detta dock 

aldrig eftersom det skulle ha inneburit att alla frågorna i mitt index hade samvarierat helt och 

hållet, alltså i praktiken visat samma sak.227 Ett mätinstrument som hade en inre konsistens som i 

betydande utsträckning överskred 0,80, sågs som reliabel. En sådan hög inre konsistens innebar 

dock oftast slöseri med både tid och pengar. En inre konsistens som var högre än 0,95, kunde till 

och med inneburit att flera frågor var överflödiga och att de inte samlade in någon unik 

information.228 Det lägsta möjliga värdet var 0.229  Den inre konsistensen för mina data var 

Cronbach alpha = 0,77 och följaktligen god.230 

Validitet 

Om innehållsvaliditeten var hög så var frågorna konstruerade på ett sådant sätt att de, enligt 

samstämmiga experters bedömningar, mätte ”korrekt”. Frågorna som ingick i min studie var 

tänkta att spegla de faktorer som kunde komma att påverka läs- och skrivförmågan hos eleverna. 

Jag var därför tvungen att definiera alla de områden som ingick i alla de begrepp jag använde mig 

av. Om jag utelämnade någonting som experter ansåg var av vikt, speglade inte innehållet i min 

studie det som mättes, och innehållsvaliditeten blev då låg.231 

   För att få en hög begreppsvaliditeten, var jag tvungen att vara väl insatt i de teorier som 

enkätfrågorna speglade och integrerades i. I så stor utsträckning som möjligt var konstruktionen 

av frågorna att betrakta som en operationalisering av den teoretiska kunskapsbasen. Jag bedömde 

att mina frågor om LSH samt föräldrarnas födelseland, utbildningsnivå och yrke var rimliga att 

behandlas med utgångspunkt i Bourdieu.232  

Reflektion över metoden 

På grund av tidsbrist och kostnad så fick varje elev endast en enkät var. Ofta användes moderns 

utbildningsnivå som indikator på en familjs SES.233 Jag borde därför ha delat ut två enkäter 

vardera till varje elev så att båda föräldrarna kunde svara. På så sätt kunde jag antingen bestämt 

mig för att använda moderns utbildningsnivå, eller den förälder som hade högst SES.   

   Medgivandeblanketten borde ha innehållit en ruta för ”Ja” till medgivande samt en ruta för 

”Nej” till medgivande. Som det förhöll sig, så var det svårt att veta om en elev glömde att 

returnera blanketten, eller om dennes föräldrar inte ville ge sitt medgivande.  

   Om ett litet stickprov gav ett signifikant resultat, så var det enligt Borg och Westerlund möjligt 

att lita på resultatet.234 Om det däremot inte framkom något signifikant resultat, så kunde det bero 

på att stickprovet var för litet.235 Det var möjligt att det verkligen fanns ett samband, men för att 

                                                 
227 Ejlertsson (2005), s. 104. 
228 Nunnally & Bernstein (1994), s. 265.  
229 Ejlertsson (2005), s. 104.  
230 Nunnally & Bernstein (1994), s. 265.  
231 Ejlertsson (2005), s. 102.  
232 Ibid.  
233 Clark & Hawkins (2010), s. 7; van Steensel (2006), s. 370. 
234 Borg & Westerlund (2006), s. 395.  
235 Ibid.  
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uppnå signifikans så behövde jag ett större stickprov.236 För att testa detta provade jag att 

hypotetiskt femdubbla mina fyrtiofem respondenter, och fick därmed tvåhundratjugofem 

enkätsvar att köra i statistikprogrammet. När jag gjorde detta, visade resultaten på signifikanta 

samband och/eller tendenser mellan majoriteten av de variabler jag undersökte. Då mitt urval var 

begränsat, var det dock inte möjligt att generalisera mina resultat på populationen. 

Ett vidare perspektiv på läs- och skrivmiljön i hemmet 

Tidigare forskning som gjorts på sambandet mellan barns utveckling av literacy och deras läs- och 

skrivmiljö i hemmet gjorde en åtskillnad mellan kvalitativa och kvantitativa studier.237 Kvalitativa 

studier grundade på verkliga observationer genererade ofta omfattande beskrivningar av de sätt 

som barn, ensamma eller tillsammans med mer erfarna skriftanvändare, interagerade med det 

skrivna språket. En viktig fördel med den här typen av studier var att forskarna kunde anta ett 

brett perspektiv på LSH, med andra ord inkludera många olika läs- och skrivaktiviteter i sina 

analyser. En nackdel var att sådana studier ofta endast innehöll ett litet urval.238 I och med detta 

kunde forskarna bara göra preliminära anspråk på de översiktliga sambanden mellan de 

observerade aktiviteterna och barnens läs- och skrivutveckling.239  

   Kvantitativa studier ämnade förutsäga barns literacyförmåga genom förutbestämda indikatorer 

av LSH.240 Även om generaliserbarheten i dessa fall var högre än i kvalitativa studier, eftersom 

urvalet var större, så var dessa studiers operationalisering av LSH begränsad. De uteslöt med 

andra ord flera läs- och skrivrelaterade aktiviteter, och fokuserade istället enbart på frekvensen av 

gemensam läsning. Å ena sidan poängterade flera studier betydelsen av gemensam läsning, till 

exempel för utvecklandet av ordförrådet. Å andra sidan så visade metaanalyser att associationen 

mellan förekomsten av gemensam läsning och läs- och skrivförmågan var, i bästa fall, måttlig. 

Forskare argumenterade därför för att begreppet LSH även i kvantitativa studier borde behandlas 

som ett komplext och mångfacetterat fenomen. Genom detta, föreslogs att mer genomarbetade 

operationaliseringar av LSH-konceptet bättre kunde förutsäga variationerna i läs- och 

skrivresultaten. Detta betydde med andra ord att många olika läs- och skrivaktiviteter 

inkluderades i LSH-begreppet.241  

   I min studie ämnade jag, inom ramen för vad som var möjligt att genomföra vid skrivandet av 

ett examensarbete, att göra ett försök att genomföra detta. Jag använde mig av en kvantitativ 

metod, enkätstudie, för att samla in data om flera olika typer av läs- och skrivaktiviteter i hemmet. 

Jag breddade också LSH-begreppet genom att inkludera multimodala texter.   

                                                 
236 Ibid., s. 206.  
237 van Steensel (2006), s. 367.  
238 Ibid.  
239 Ibid., s. 368.  
240 Ibid. 
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Etiska aspekter 

Min studie berörde den forskningsetiska regeln nummer ett, informationskravet. Det var av vikt att 

jag, inför undersökningens början, informerade deltagarna i studien om vilken uppgift de hade i 

projektet, samt om vilka villkor som gällde för deras deltagande. De uppgifter som föräldrarna 

lämnade ut om sig själva och hushållets läs- och skrivvanor kunde anses vara av känslig karaktär, 

och det var därför viktigt att de var medvetna om att de, när som helst, kunde avbryta sin 

medverkan. Den information jag lämnade om deltagandet var tvunget att innefatta alla de delar 

som kunde tänkas påverkas barns, föräldrars och lärares villighet att delta i studien. Syftet med 

undersökningen var med andra ord tvunget att vara tydligt. Det var också mycket centralt att, i 

detta fall föräldrarna, förstod sin egen roll i undersökningen, och vad resultatet eventuellt kunde 

komma att betyda, i positiv mening, till exempel fungera som en bekräftelse, eller som en 

vägledning till förbättringar. Detta kunde påverka deras vilja till deltagande i en positiv riktning.242   

   Under undersökningens gång var jag tvungen att inhämta, enligt regel nummer två, 

samtyckeskravet, deltagarnas samtyckte. Eleverna, vars Nationella prov jag ämnade ta del av, var 

under femton år och alltså omyndiga. Jag var därför tvungen att inhämta föräldrarnas samtyckte i 

deras ställe. Undersökningen innefattade bedömningar av elevernas förmåga inom ett visst 

område, och kunde anses vara av etiskt känslig karaktär. Regel nummer tre berörde också min 

undersökning på det sätt att föräldrar skulle vara medvetna om att de kunde avbryta sin 

medverkan i enkätundersökningen och ta tillbaka medgivandet, utan att det medförde negativa 

följder för dem. Jag var också tvungen att informera lärarna om att de kunde dra tillbaka sitt 

medgivande till tillgången av elevernas Nationella prov, utan att det medförde några negativa 

följder för dem. Detsamma gällde för eleverna.243  

   Efter genomförandet av min undersökning hade jag att beakta regel nummer fem, rörande 

konfidentialitetskravet. Alla eventuella personuppgifter i enkätundersökningen respektive i 

Nationella proven förvarades så att obehöriga personer inte hade tilltärde till dem, och alla 

deltagare gavs största möjliga konfidentialitet. Enligt regel nummer sex antecknade, lagrade och 

avrapporterade jag alla uppgifter om eventuellt identifierbara person på ett sådant sätt att enskilda 

individer inte kunde identifieras av utomstående. Detta gällde i synnerhet uppgifter som rörde 

socioekonomisk status, ursprungsland, hemmiljö och resultat på Nationella proven. Jag kodade 

föräldraenkäterna och resultaten från Nationella proven, och inte heller jag kunde efter detta 

identifiera personerna.244  

   Även om något sådant inte kunde anses särskilt trolig att inträffa, var det ändå bra att 

uppmärksamma nyttjandekravet, regel nummer sju. Detta krav hindrade mig från att använda eller 

låna ut de uppgifter jag samlade in till min undersökning för kommersiellt bruk eller andra icke-

                                                 
242 Vetenskapsrådet (1990), www.codex.vr.se (2014-02-20).  
243 Ibid. 
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vetenskapliga syften. Detta kunde, i föräldrars ögon, ses som en seriös aspekt att uppmärksamma, 

och kunde medverka till att fler föräldrar valde att svara på enkäten samt låta deras barn delta.245  

                                                 
245 Ibid. 
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Redovisning och analys av empiri 

Resultat 

Svarsfrekvens 

Jag delar ut totalt nittioen enkäter. Sammanlagt så får jag in enkät samt medgivandeblankett från 

fyrtiofem respondenter. Detta ger en total svarsfrekvens på knappt femtio procent (49,54 

procent). Jag tillfrågar femtio elever på Skola X att delta i studien, varav nitton stycken återlämnar 

både enkät och medgivande. Detta ger ett deltagande på trettioåtta procent på Skola X. Från 

Skola Y tillfrågar jag fyrtioen stycken elever, varav tjugosex stycken återlämnar enkät och 

medgivande. Detta resulterar i att drygt sextiotre procent (63,41 procent) av eleverna ingår i 

studien.  

   Sju eller färre godkända delprov av totalt åtta stycken kategoriseras som ”Ej nått målen” på det 

Nationella provet, medan åtta godkända delprov kategoriseras som ”Nått målen”. I Tabell 1 

framgår hur många elever som nådde målen respektive inte nådde målen.  
 

Tabell 1: Elevernas resultat på Nationella proven. 

Resultat Nationella proven Antal Procent 

Nått målen 33 73,33 

Ej nått målen 12 26,67 

Totalt 45 100 

 

Svarsalternativen på de åtta frågorna om läsvanor i hemmet, samt de fyra frågorna om skrivvanor 

i hemmet (se Appendix 1 för enkätfrågorna), poängsätts och leder till att eleven kategoriseras in i 

en bristande, måttlig eller rik LSH. I Tabell 2 nedan framgår hur många elever som tillhör varje 

kategori.  
 

Tabell 2: Läs- och skrivmiljön i hemmet. 

LSH Antal Procent 

Bristande 2 4,44 

Måttlig 31 68,89 

Rik 12 26,67 

Totalt 45 100 

 

Utifrån föräldrarnas födelseland skapas två kategorier, ”Sverige” respektive ”Övriga”. Detta 

resulterar i fjorton utomlandsfödda föräldrar och trettioen svenskfödda föräldrar, vilket redovisas 

nedan i Tabell 3. Drygt sextioåtta procent av föräldrarna är födda i Sverige och drygt trettioen 

procent är födda i ett annat land.   
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Tabell 3: Föräldrarnas födelseland. 

Födelseland Antal Procent 

Sverige 31 68,89 

Övriga 14 31,11 

Totalt 45 100 

 

Föräldrarnas utbildningsnivå kategoriseras enligt ”Gymnasial utbildning” (Gy), med andra ord 

gymnasieutbildning eller lägre, samt ”Eftergymnasial utbildning” (Egy), med andra ord studier på 

högskole- eller forskarnivå. Av Tabell 4 nedan, framgår att drygt sextiotre procent av föräldrarna 

har en eftergymnasial utbildning eller längre, och att drygt trettiosex procent av föräldrarna har en 

gymnasial utbildning eller kortare. En förälder väljer alternativet ”annan utbildning”, men 

specificerar inte detta närmare, och står därför som ”bortfall”. 
 

Tabell 4: Föräldrarnas utbildningsnivå. 

Utbildningsnivå Antal Procent 

Gymnasial 16 36,36 

Eftergymnasial 28 63,64 

Totalt 44 100 

Bortfall: 1     

 

Föräldrarna är indelade i sociala grupper i enighet med det yrke de har: ”Högre klass” (HK), 

”Medelklass” (MK), ”Lägre medelklass” (LM) samt ”Arbetarklass” (AK).246 Uppdelningen av 

andelen föräldrar i respektive grupp redovisas i Tabell 5. Flesta föräldrar tillhör arbetarklassen, 

drygt trettioen procent. Näst flest föräldrar tillhör medelklassen, drygt tjugosex procent. Drygt 

tjugofyra procent av föräldrarna tillhör den högre klassen, och minst antal föräldrar tillhör den 

lägre medelklassen, drygt sjutton procent. 
  

Tabell 5: Föräldrarnas yrke. 

Yrke Antal Procent 

HK 11 24,44 

MK 12 26,67 

LM 8 17,78 

AK 14 31,11 

Totalt 45 100 

   

Av de föräldrar som svarar på enkäten avstår en förälder från att ange sitt kön. Av de resterande 

fyrtiofyra föräldrarna är tjugosju stycken kvinnor (61,36 procent), och sjutton stycken är män 

(38,64 procent).  

   Föräldrarna är födda mellan åren 1958 och 1983. Två stycken är födda på femtiotalet, sexton 

stycken på sextiotalet, tjugofem stycken på sjuttiotalet och en på åttiotalet. En förälder anger inte 

sitt födelseår.  

                                                 
246 Börjesson (2005), www.skeptron.uu.se (2014-05-05).  
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Sambandet mellan Nationella provet och föräldrars födelseland 

Tabell 6 nedan redovisar hur många elever som når målen på det Nationella provet i svenska, 

respektive inte når målen, vars föräldrar är födda i Sverige respektive i övriga världen. Drygt 

sjuttiosju procent av de elever som har föräldrar födda i Sverige når målen, och drygt sextiofyra 

procent av de som har föräldrar som kommer från övriga världen. Drygt tjugotvå procent av de 

som inte når målen har föräldrar som är födda i Sverige, medan drygt trettiofem procent har 

föräldrar som är födda i övriga världen. Resultaten är inte statistiskt signifikanta då sannolikheten 

är 0,36. Detta värde redovisas i Appendix 2. För att resultaten ska kunna visa på ett signifikant 

samband ska sannolikheten vara under 0,05.247  
 

Tabell 6: Sambandet mellan Nationella provet och föräldrarnas födelseland. 

Födelseland Resultat NP 
  Sverige Nått målen Ej nått målen Totalt 

Antal 24 7 31 

Procent 77,42 22,58 100 

    Övriga 
   Antal 9 5 14 

Procent 64,29 35,71 100 

Sambandet mellan Nationella provet och läs- och skrivmiljö i hemmet 

I Tabell 7 nedan presenteras fördelningen över vilken läs- och skrivmiljö i hemmet som de elever 

tillhör som når, respektive inte når, målen på Nationella provet. Av de elever som når målen har 

drygt sex procent en bristande läs- och skrivmiljö i hemmet, drygt sextionio procent har en 

måttlig och drygt tjugofyra procent har en rik LSH. Av de elever som inte når målen, har noll 

procent en bristande läs- och skrivmiljö i hemmet, drygt sextiosex procent har en måttlig och 

drygt trettiotre procent har en rik. Sambandet mellan variablerna är inte statistiskt signifikant, då 

sannolikheten, chi-två, för dem är 0,60 (se Appendix 2). 

 

Tabell 7: Sambandet mellan Nationella provet och läs- och skrivmiljön i hemmet. 

Resultat Nationella proven LSH 
   Nått målen Bristande Måttlig Rik Totalt 

Antal 2 23 8 33 

Procent 6,06 69,7 24,24 100 

     Ej nått målen 
    Antal 0 8 4 12 

Procent 0 66,67 33,33 100 

                                                 
247 Borg & Westerlund (2006), s. 168. 
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Sambandet mellan Nationella provet och föräldrars utbildningsnivå 

Fördelningen över vilken utbildningsnivå som föräldrarna har till de barn som når, respektive inte 

når, målen på det Nationella provet presenteras nedan i Tabell 8. Min studie visar inte på något 

statistiskt signifikant samband mellan dessa, då chi-två är 0,06 (se Appendix 2).248 Dock så 

framträder en tendens, som säger att av de elever som når målen på de Nationella proven, är det 

fler som har föräldrar vilka har studerat på eftergymnasial nivå (Egy). Av de trettiotvå eleverna 

som når målen på Nationella provet, har tjugotre stycken, 71,88 procent, föräldrar som har 

studerat på eftergymnasial nivå. Nio stycken, 28,13 procent, har föräldrar med en 

gymnasieutbildning eller kortare (Gy). Tendensen är av liknande karaktär när det gäller de elever 

som inte når målen. Av de tolv eleverna har sju stycken, 58,33 procent, föräldrar med endast en 

gymnasieutbildning eller kortare. Detta kan jämföras med det lägre antalet på fem elever, 41,67 

procent, som har föräldrar med en eftergymnasial utbildning. Utifrån detta kan jag dra slutsatsen 

att de elever i mitt urval som har föräldrar med en eftergymnasial utbildning, i högre grad än de 

elever som har föräldrar med en gymnasieutbildning eller kortare, når ett godkänt resultat på det 

Nationella provet i svenska.  
 

Tabell 8: Sambandet mellan Nationella provet och föräldrarnas utbildningsnivå. 

Resultat Nationella proven Utbildningsnivå 
  Nått målen Gy Egy Totalt 

Antal 9 23 32 

Procent 28,13 71,88 
 

    Ej nått målen 
   Antal 7 5 12 

Procent 58,33 41,67 
 

Sambandet mellan Nationella provet och föräldrars yrke 

I Tabell 9 nedan presenteras vilken social klass som föräldrarna till de barn som når, respektive 

inte når målen på Nationella provet, tillhör. De sociala klasserna är högre klass (HK), medelklass 

(MK), lägre medelklass (LM) och arbetarklass (AK). Av de elever som når målen på det 

Nationella provet, har drygt arton procent föräldrar som tillhör den lägre medelklassen, drygt 

tjugoen procent den högre klassen, drygt tjugosju procent arbetarklassen och drygt trettiotre 

procent medelklassen. Av de elever som inte når målen, kommer drygt åtta procent från ett 

medelklasshem, drygt sexton procent från den lägre medelklassen, drygt trettiotre procent från 

den högre klassen och drygt fyrtioen procent från arbetarklassen. Sannolikheten ligger på 0,36, 

och resultaten visar därför inte på några statistiskt signifikanta samband (se Appendix 2).249  

 

 

 

                                                 
248 Ibid. 
249 Ibid. 
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Tabell 9: Sambandet mellan Nationella provet och föräldrarnas yrke. 
 Resultat NP Yrke 

    Nått målen HK MK LM AK Totalt 

Antal 7 11 6 9 33 

Procent 21,21 33,33 18,18 27,27 
 

      Ej nått målen 
     Antal 4 1 2 5 12 

Procent 33,33 8,33 16,67 41,67 
  

Analys 

Sambandet mellan Nationella provet och föräldrars födelseland 

Mina resultat med avseende på födelseland kan tolkas i termer av habitus på så sätt att 

föräldrarnas födelseland skulle kunna vara en bidragande faktor till det habitus de utvecklar. 

Habitus fungerar som en produkt av en människas historia, och föräldrarna formas genom den 

uppväxt de har haft. På samma sätt blir deras barns habitus i sin tur en produkt av deras 

historia.250 Yttre krafter påverkar dock ständigt barnet, och trots att det är svårt att påverka sitt 

habitus, så är det inte omöjligt.251 Om de yttre omständigheterna är starkast, så förändras habitus, 

och tvärt om.252 Detta kan vara en anledning till att jag i min studie inte finner några statistiskt 

signifikanta samband mellan föräldrarnas födelseland och barnens läs- och skrivförmåga, med 

andra ord att de yttre omständigheterna är starkast och på så sätt förändrar habitus i en mer 

fördelaktig riktning. Om de preferenser, attityder och uppföranden som innefattas i barnets 

habitus är de ”rätta”, så kommer det att, enligt Bourdieu, belönas av skolsystemet.253 Det kan 

också vara så att barnen redan besitter det ”rätta” kapitalet, och i och med detta når 

skolframgångar. En annan anledning till mina uteblivna statistiskt sett signifikanta resultat, kan 

vara att mitt urval är för litet för att dessa statistiskt signifikanta samband ska visa sig. Det som 

kan utläsas är att av de elever med föräldrar födda i Sverige når drygt sjuttio sju procent målen. 

Motsvarande siffra för elever med utlandsfödda föräldrar är drygt sextiofyra procent. Av de 

elever med föräldrar födda i Sverige når drygt tjugotvå procent inte målen, i jämförelse drygt 

trettiofem procent av eleverna med utlandsfödda föräldrar.   

   Att ha rätt habitus är också nära kopplat till att ha rätt språkligt habitus 254 Språkligt habitus 

påverkas av vad för typ av läs- och skrivaktiviteter som barnen i vardagen möter genom 

föräldrarna. Det är sedan genom dem de lär sig och i kommunikationen skapar en uppfattning 

om sig själva och om världen.255 Läraren bestämmer, utifrån sin egen syn på korrekt handlande 

                                                 
250 Fast (2007), s. 49.  
251 Ibid., s. 49; 64. 
252 Ibid. 
253 Fast (2007), s. 49; Myrberg & Rosén (2009), s. 696. 
254 Fast (2007), s. 51. 
255 Ibid., s. 50. 
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samt sätt att tänka, uppfatta och värdera, vad hen anser är rätt eller felaktigt språkligt habitus.256 

Det är i första hand överensstämmelsen mellan elevens och lärarens språkliga habitus som 

bestämmer hur eleven kommer att lyckas med sina studier.257 

   Ett visst kulturella kapital, med andra ord de literacyfärdigheter som eleverna har, eller inte har 

med sig, när de börjar skolan, kan kopplas till habitus, i detta fall betraktat som föräldrarnas 

födelseland. Det kulturella kapitalet kan till exempel vara i form av tillgången till, eller avsaknaden 

av, högläsning, antalet böcker i hemmet, förmågan att återberätta, med mera.258 Enligt Bourdieu 

förutsätter skolan att eleverna har ett visst kulturellt kapital med sig. Olika former av kulturellt 

kapital värdesätts med andra ord olika. De elever som inte har det ”rätta” kulturella kapitalet 

missgynnas och måste ständigt kämpa mot sin bakgrund.259  

Sambandet mellan Nationella provet och läs- och skrivmiljö i hemmet 

I sin vardag möter barn språkligt habitus i form av läsning och skrivning av olika slag. I sin 

hemmiljö får barnet inte bara ett ordförråd och grammatiska kunskaper, utan hen lär sig också 

normer, värderingar och seder som tillhör den grupp som hen föds in i eller lever tillsammans 

med. I det vardagliga livet förenar människor användandet av språket med praktiska handlingar, 

och det är genom detta som barnet får en känsla för vad som är passande för hen själv och den 

grupp hen ingår i. Barnet skapar med andra ord en uppfattning om sig själv och om världen.260 

   Habitus och språkligt habitus kan sägas generera en elevs LSH. LSH består i sin tur av kulturellt 

kapital, vilket kan påverka LSH i en, enligt Bourdieus syn på skolsystemet, antingen fördelaktig 

eller missgynnande riktning.261 Beroende på de läs- och skrivvanor som familjens habitus består 

av, placerar jag in mina respondenter som tillhörande olika typer av LSH, vilka jag har valt att 

benämn bristande, måttlig respektive rik LSH.262 Inom dessa typer av LSH ryms olika former av 

kulturellt kapital, till exempel det objektifierade i termer av antalet böcker i hemmet samt 

exempelvis hur ofta högläsning förekommer eller hur ofta föräldrarna själva läser eller skriver. 

Förekomsten av detta bestämmer om den LSH jag avser att mäta är bristande, måttlig eller rik.263 

I min studie går det inte att dra några statistiskt sett signifikanta samband mellan om en elev har 

en bristande, måttlig eller rik läs- och skrivmiljö i sina hem, och deras resultat på det Nationella 

provet.  

Sambandet mellan Nationella provet och föräldrars utbildningsnivå 

Föräldrars utbildningsnivå, eller institutionella kapital, utövar en viktig influens på elevers 

läsprestationer.264 Därigenom kan nivån på barns läsprestationer delvis beskrivas som yttranden 

                                                 
256 Ibid., s. 51. 
257 Andersen & Kaspersen (2003), s. 414. 
258 Fast (2007), s. 51; Myrberg & Rosén (2009), s. 696. 
259 Andersen & Kaspersen (2003), s. 413. 
260 Fast (2008), s. 50.  
261 Bourdieu (1972/2002), s. 17. 
262 Fast (2007), s. 49.  
263 Ibid., s. 51. 
264 Myrberg & Rosén (2009), s. 707.  
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av kulturellt kapital inom familjer.265 Föräldrarnas utbildningsnivå ger en direkt effekt som varken 

kan förklaras enbart genom literacymiljön, med andra ord antalet böcker i hemmet, eller som är 

sammankopplad med literacyaktiviteter i hemmet. Utbildningsnivån kan dock i sin tur påverka 

dessa båda.266 Uppskattningen av den direkta påverkan från föräldrarnas utbildningsnivå på 

elevernas läsprestationer kan också vara en indikator på utbildningsförväntningar och ambitioner 

för barnet. Enligt Bourdieus teorier om kulturell reproduktion, reproducerar barnen det kulturella 

kapital som föräldrarna är bärare av.267 

   Resultaten från min studie visar att det finns en tendens som säger att föräldrarnas 

institutionaliserade kapital har en inverkan på barnets läs- och skrivförmåga, då de barn i mitt 

urval som har högutbildade föräldrar i större utsträckning når målen på det Nationella provet. 

Habitus är en produkt av en människas historia. Gamla praktiker från förr visar sig i nutid, och 

habitus blir en länk av erfarenheter som går från förälder till barn. Föräldrarnas utbildningsnivå 

”lever” vidare i deras barn. På detta sätt är det svårt att bryta mönster. Ett barn väljer ofta en 

liknande livsbana som den som föräldrarna har. Det är ofta tydligt hur svårt, dock inte omöjligt, 

det är att ändra sitt habitus, till exempel när ett barn försöker ta en annan utbildningsväg än sina 

föräldrar. Detta kan avläsas i den tendens som min studie visar, i och med att de föräldrar som är 

högutbildade också har barn som når målen för den förväntade läs- och skrivförmågan.268 

   Habitus är kulturellt kapital i ett förkroppsligat tillstånd. Föräldrarnas utbildningsnivå är i sin tur 

kulturellt kapital i ett institutionaliserat tillstånd.269 I min studie finns en tendens som säger att 

detta institutionaliserade kapital har en inverkan på barnets literacyförmåga. Utbildningsnivån, det 

institutionaliserade kapitalet, är medlare av antalet böcker i hemmet, det objektifierade kulturella 

kapitalet. Detta medför, enligt Bourdieu, att barnens habitus formas i en riktning som underlättar 

fortsatt förvärvande av läsförmågan.270 Föräldrarnas utbildningsnivå är en viktig influens för deras 

barns läsprestationer. Barnets läsnivå är nämligen delvis en reflektion av det kulturella kapital som 

reproduceras inom familjen.271  

   Föräldrarnas utbildningsnivå kan påverka literacymiljön i hemmet, alltså antalet böcker eller 

läsaktiviteter i hemmet, och/eller vara en indikator på att föräldrarna har förväntningar och 

aspirationer för sina barn, vilket formar deras habitus.272 Föräldrarna överför med andra ord sitt 

kulturella kapital till sina barn. Utifrån Bourdieus teori, kan man tala om att skolan förutsätter att 

eleverna har med sig det ”rätta” kulturella kapitalet hemifrån, något som barn från högutbildade 

hem i större utsträckning kan anses ha.273 Det skulle kunna tolkas som att dessa elever tillhör den 

                                                 
265 Ibid.  
266 Ibid., s. 707-708. 
267 Ibid., s. 708.  
268 Ibid., s. 49; 64.  
269 Myrberg & Rosén (2009), s. 696. 
270 Ibid., s. 708.  
271 Ibid., s. 707.  
272 Ibid., s. 708. 
273 Andersen & Kaspersen (2003), s. 413.  
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inkluderande praktiken som har goda förutsättningar att tillägna sig kunskaperna i skolan.274 Detta 

betyder att de i högre grad skulle nå målen på det Nationella provet.275  

Sambandet mellan Nationella provet och föräldrars yrke 

Föräldrarnas yrke kan förklaras i termer av habitus. Habitus består av ett system av preferenser, 

vilka fastställs och värderas av de dominerande samhällsklasserna. Detta kan liknas vid hur olika 

yrken delas in i sociala grupper och tillhör olika klasser i samhället. Det finns de klasser som 

dominerar, och de klasser som blir dominerade.276 Föräldrarnas habitus överförs till deras barn.277 

Enlig Bourdieu, belönas ”rätt” habitus av skolsystemet. På detta sätt kan det sägas att föräldrarnas 

yrke, sett som habitus, påverkar elevernas läs- och skrivförmåga.278 I min studie går det dock inte 

att utläsa något statistiskt signifikant samband som förenar elevernas resultat på Nationella provet 

med deras föräldrars yrke. Det som dock ändå går att utläsa är att drygt trettiotre procent av 

eleverna som tillhör medelklassen når målen på det Nationella provet, medan endast drygt åtta 

procent inte når målen. Detta kan jämföras med siffrorna för de elever som tillhör arbetarklassen: 

drygt tjugosju procent av eleverna når målen, medan hela drygt fyrtioen procent inte gör det.   

                                                 
274 Bourdieu (1972/2002), s. 17. 
275 Andersen & Kaspersen (2003), s. 413.  
276 Fast (2007), s. 49; Myrberg & Rosén (2009), s. 696. 
277 Fast (2007), s. 49.  
278 Fast (2007), s. 49; Myrberg & Rosén (2009), s. 696. 
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Diskussion 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka sambandet mellan elevers läs- och skrivförmåga 

i årskurs tre, läs- och skrivmiljön i hemmet samt föräldrarnas födelseland, utbildningsnivå och 

yrke. Mina frågeställningar består av att jag relaterar läs- och skrivförmågan till var och en av 

dessa fyra variabler och ämnar undersöka om det existerar en korrelation dem emellan. Jag avser i 

detta kapitel att diskutera dels de samband som visats, dels avsaknaden av samband. Jag ämnar 

också att, som en alternativ förklaring, diskutera de fyra variablerna i relation till LSH. Resultaten 

för LSH redovisas i Appendix 3. 

Läs- och skrivförmåga, LSH och föräldrars födelseland 

För att anknyta till tidigare forskning, så finner jag inga statistiskt signifikanta resultat i min studie 

som visar att de eleverna som i urvalet har utlandsfödda föräldrar har en sämre läs- och 

skrivförmåga än elever med svenskfödda föräldrar.279 I motsats till vad som ofta antas, så tyder 

resultaten i min studie på att barn med föräldrar födda utomlands exponeras för skolrelaterade 

literacyaktiviteter i hemmet i lika hög grad som barn till svenskfödda föräldrar.280    

Läs- och skrivförmåga samt läs- och skrivmiljö i hemmet 

I min studie går det inte att finna några statistiskt signifikanta samband mellan någon av de tre 

typerna av LSH (bristande, måttlig respektive rik) och resultatet på Nationella provet, följaktligen 

elevens läs- och skrivförmåga. I och med detta kan det antas att det kulturella kapitalet, med 

andra ord de läs- och skrivaktiviteter som eleverna i mitt urval deltar i och/eller observerar i 

hemmet och som ligger till grund för de olika typerna av LSH, inte har något signifikant samband 

med resultatet på Nationella provet.281 En förklaring skulle kunna vara att föräldrarna lyckats 

skapa en hemmiljö där de ställer förväntningar på sina barns prestationer samt uppmuntrar till, 

och skapar möjligheter för, lärande på andra punkter än de som jag innefattar i min 

operationalisering av LSH, till exempel uppmuntrar barnet att läsa på egen hand. Bristen på ett 

statistiskt signifikant samband i min studie skulle också kunna förklaras med att föräldrarna är 

involverade i sina barns utbildning på andra sätt än de jag inbegripit i min definition av LSH. 

Studier visar att sådana typer av föräldrabeteenden kan främja LSH.282 En ytterligare möjlighet är 

att barnen, istället för att tillgodogöra sig det från föräldrarna och i hemmet, får positiva 

förväntningar på sig från lärare, literacy från tidig ålder i förskolan, stöd i läsrelaterade aktiviteter i 

skolan samt undervisningsmiljöer i skolan som leder till lärande. Dessa är faktorer som barn 

behöver för att lära sig att läsa.283  

                                                 
279 van Steensel (2006), s. 369.  
280 Ibid.  
281 Myrberg & Rosén (2009), s. 696.  
282 Clark & Hawkins (2010), s. 7; Grieshaber, et al. (2011), s. 116. 
283 Myrberg & Rosén (2009), s. 697-698.  
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   Det finns de forskare som hävdar att föräldrarnas inkomst eller deras sociala status inte är den 

viktigaste faktorn för att förutsäga elevers läs- och skrivprestationer, utan att det istället är LSH.284 

Mina resultat visar dock att det, å ena sidan, är drygt tjugofem procent av de elever som inte når 

målen på det Nationella provet som har en måttlig läs- och skrivmiljö i hemmet, och drygt 

trettiotre procent som har en rik. Av de elever som når målen i min studie har de flesta en måttlig 

läs- och skrivmiljö i hemmet, inte en rik, som tidigare forskning visar på. Å andra sidan så hade 

resultaten mellan elever med måttlig respektive rik hemmiljö sett annorlunda ut om endast en till 

elev från en rik hemmiljö hade nått målen. Då hade ungefär sjuttiofem procent av eleverna från 

både den måttliga och den rika hemmiljön nått målen, till skillnad mot det nuvarande resultatet 

där drygt sjuttiofem procent av de med måttlig LSH och drygt sextiosex procent av de med rik 

LSH når målen. Detta tyder på att det i min studie är slumpen som avgör dessa marginella 

skillnader. Det är också svårt att dra några slutsatser om de elever med en bristande LSH, då 

endast två elever tillhör denna kategori.285  

   I min studie frågar jag om barnets läsvanor (hur ofta barnet läser olika typer av text för 

föräldern) samt hur ofta en förälder eller annan vuxen läser för barnet. När en elev börjar läsa 

mer flytande så har exponeringen av sagoböcker en stark effekt på läsförmågan. Att läsa 

sagoböcker i hemmet gör att en elev i årskurs tre bättre tillägnar sig språkliga förmågor.286 

Högläsning bidrar till att utveckla barnets läs- och skriftkoder, vilket stödjer läsförmågan.287  Det 

är möjligt att föräldrarna i min studie tidigare har läst högt för sina barn, men inte längre gör det 

då barnet istället läser böcker på egen hand. Detta är något som jag inte frågade om i min 

enkätstudie.288 Föräldrars egen läsning ska enligt flertalet studier också påverka barnens läs- och 

skrivförmåga, ett samband som dock inte heller går att finna i mina resultat.289  

Läs- och skrivförmåga, LSH och föräldrars utbildningsnivå 

Gemensamma nöjen med ord och text är inte nödvändigtvis relaterat till att lära ut skrift i sig. 

Det är mer troligt att högutbildade föräldrar sysselsätter sina barn med sådana literacyaktiviteter i 

deras vardagliga liv. Vid högläsning kan barn lära sig att uppmärksamma vilka kännetecken en 

skriven text har, de kan tillfrågas att förutsäga händelser i historien och de kan uppmuntras att 

ställa frågor om form och kontext. Genom att göra detta kan en uppsättning av värderingar, 

attityder, förväntningar och information överföras, vilka syftar till att utveckla läs- och 

skriftkoder.  Detta gör i sin tur att barnen ser sig själva som läsare och skrivande, långt innan de 

faktiskt kan läsa och skriva. För att återvända till Bourdieu, så har barnens habitus skapats i en 

riktning som underlättar ytterligare läsförmåga.290 

                                                 
284 Clark & Hawkins (2010), s. 7; Grieshaber, et al. (2011), s. 116. 
285 van Steensel (2006), s. 375.  
286 Myrberg & Rosén (2009), s. 698.  
287 Ibid., s. 708. 
288 Ibid. 
289 Clark & Hawkins (2010), s. 24.  
290 Ibid.  
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   Den tendens som framgår av mina resultat, stämmer väl överens med tidigare forskning som 

visar att föräldrarnas utbildningsnivå, deras institutionella kapital, uppenbart påverkar elevers 

läsförmåga i årskurs tre.291 Ju högre utbildning föräldrar har, desto fler literacyaktiviteter 

observerar och deltar barnet i.292 Barns ordförråd är dessutom positivt relaterat till moderns 

utbildningsnivå. Mödrar som är högutbildade pratar mer med sina barn, vilket påverkar barnets 

språkutveckling i en positiv riktning. Barn med högutbildade mödrar erhåller fler tidiga 

språkerfarenheter än barn med lågutbildade mödrar, vilket inverkar på barnets språk.293    

   Forskning visar att föräldrarnas utbildningsnivå är den huvudsakliga förklaringen till elevers 

läsprestationer. Läsprestationerna kan inte enbart förklaras genom antalet böcker eller antalet 

literacyaktiviteter i hemmet, med andra ord LSH.294 Som nämnts tidigare, anser dock Bourdieu att 

föräldrarnas institutionaliserade kapital, utbildningsnivån, påverkar både det kulturella kapitalet i 

hemmet och barnets habitus i en riktning som underlättar hens fortsatta literacyutveckling. Detta 

gör att föräldrarnas institutionaliserade kapital, enligt Bourdieu, påverkar LSH, vilket han i sin tur 

menar påverkar elevens läsprestationer.295 I min studie finns en tendens som säger att föräldrarnas 

institutionaliserade kapital har en inverkan på barnets literacyförmåga. Detta kan anses bekräfta 

avsaknaden av sambandet mellan resultatet på Nationella provet och LSH som ensam variabel, 

men bekräfta att utbildningsnivå leder till ”rätt” habitus och kulturellt kapital, med andra ord en 

fördelaktig LSH.296 

   Habitus är kulturellt kapital i ett förkroppsligat tillstånd.297 Föräldrarnas utbildningsnivå är i sin 

tur kulturellt kapital i ett institutionaliserat tillstånd.298 I min studie finns en tendens som säger att 

detta institutionaliserade kapital har en inverkan på barnets literacyförmåga. Utbildningsnivån, det 

institutionaliserade kapitalet, är medlare av antalet böcker i hemmet, det objektifierade kulturella 

kapitalet. Detta medför, enligt Bourdieu, att barnets habitus formas i en riktning som underlättar 

fortsatt förvärvande av läsförmågan.299 Föräldrarnas utbildningsnivå är en viktig influens för just 

sina barns läsprestationer. Barnets läsnivå är nämligen delvis en reflektion av det kulturella kapital 

som reproduceras inom familjen.300  

   Forskare har identifierat föräldrars utbildningsnivå som den viktigaste dimensionen av 

socioekonomisk påverkan på elevers prestationer i skolan.301  I min studie går att utläsa en tydlig 

tendens som överensstämmer med detta. De som har en hög SES har ett rikt kulturellt kapital, 

och tillhör därmed samhällets dominerande grupper. Dessa elever klarar sig bra i skolan eftersom 

                                                 
291 Myrberg & Rosén (2009), s. 708.  
292 van Steensel (2006), s. 374.  
293 Hoff & Tian (2005), s. 276.  
294 Myrberg & Rosén (2009), s. 707-708. 
295 Ibid., s. 708.  
296 Ibid.  
297 Ibid., s. 696. 
298 Ibid. 
299 Ibid., s. 708.  
300 Ibid., s. 707.  
301 Ibid., s. 695-696. 
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skolan överför kulturellt kapital till de elever som har just detta ”rätta” kapital.302 Detta leder till 

att de ”rika eleverna blir rikare”, och de ”fattiga eleverna blir fattigare”. Exempelvis så läser elever 

med lässvårigheter mindre och väljer enklare texter. Eftersom läsning är fundamentalt för 

inlärning i alla ämnen, så påverkar detta deras övergripande kunskapsinhämtning.303 Genom att på 

detta sätt gynna barn från resursstarka familjer reproducerar skolan klassamhället. Skolan ger åt 

de som redan har, medan eleverna från lägre SES ständigt måste kämpa mot sin bakgrund.304 På 

detta sätt sorteras vissa elever bort, och skolan blir en plats där klasskillnaderna i samhället 

upprätthålls.305 

Läs- och skrivförmåga, LSH och föräldrars yrke 

I enighet med viss tidigare forskning, kan jag utifrån mina resultat inte utläsa något statistiskt 

signifikant samband som säger att föräldrarnas yrke påverkar barnets läs- och skrivförmågan. 

Literacy tycks vara en integrerad del i vardagen även i låginkomsttagande familjer, och både barn 

och föräldrar använder skriftspråket i olika situationer och för olika syften. Som tidigare 

forskning påpekar, så är det möjligt att det också i min studie varierar mellan hur många 

literacyaktiviteter som barnen i de olika sociala klasserna faktiskt observerar eller deltar i, men jag 

kan inte utläsa några statistiskt signifikanta samband mellan LSH och föräldrarnas yrke.306  

   I min studie finns, som nämnts ovan, å ena sidan inga statistiskt signifikanta resultat som tyder 

på att barn med låginkomsttagande föräldrar skulle ha en sämre läs- och skrivförmåga än barn 

med höginkomsttagande föräldrar.307 Det jag å andra sidan kan utläsa är en skillnad mellan elever 

från arbetarklassen respektive medelklassen: drygt fyrtioen procent av eleverna med 

arbetarklassbakgrund når inte målen på det Nationella provet, medan endast drygt åtta procent av 

eleverna med medelklassbakgrund inte når målen.  

   Jag kan i min studie inte utläsa att elever från låginkomsttagande familjer skulle ha sämre 

tillgång till multimodala texter.308 Vissa forskare hävdar att LSH är en bättre indikator på barns 

literacyprestationer än föräldrarnas yrke, men som nämnts tidigare är inte heller detta något som 

jag finner statistiskt signifikant stöd i utifrån mina resultat.309 

Literacy i familjen 

Erfarenheter av literacy beskrivs som, till stor del, införlivade i sociala händelser i familjen, 

snarare än som rena läs- och skrivaktiviteter. Inledningsvis så blir barn medvetna om 

skriftspråkets existens som del i någon vardaglig upplevelse, till exempel genom att handla, gå på 

gatan eller titta på teve. Inom ramen för familjekontexten uppstår undervisning hela tiden, vare 

sig det är avsiktligt och systematiskt, eller informellt genom vardagliga aktiviteter. En uppsättning 

                                                 
302Andersen & Kaspersen (2003), s. 414.  
303 Myrberg & Rosén (2009), s. 699.  
304 Andersen & Kaspersen (2003), s. 413 
305 Ibid., s. 414.  
306 Purcell-Gates (1996), s. 419.  
307 Hoff & Tian (2005), s. 272.  
308 Clark & Hawkins (2010), s. 15.  
309 van Steensel (2006), s. 369.  
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attityder, förväntningar och information förmedlas, och detta utgör informella instruktioner.310 

Barnens bakgrund är som en kollektiv term som används för att beskriva det som är mest centralt 

i deras liv, till exempel familj, hem och kultur.311 Detta är dock inte någonting som barnet kan 

lämna utanför skolans väggar. Många forskare, politiker, lärare och medier förklarar ofta 

otillräckliga läs- och skrivkunskaper med en bristfällig hemmiljö, och elevens misslyckande 

förläggs till familjen. Barnet ses som det problematiska, inte skolan, och ofta innehas alltför lite 

kännedom om vad det egentligen är för erfarenheter och kunskaper som barnet har med sig 

hemifrån.312 

   För att närma sig ett barns möte med skriftspråket, är det en god idé att försöka komma åt de 

vanor som barnet anammar i sin familj. Det är nämligen dessa vanor som, enligt Bourdieu, 

formar den uppsättning av dispositioner som han kallar habitus. Människor följer inte regler om 

hur de ska göra, utan styrs istället av de vanor som är inristade i deras kroppar. Habitus blir på 

detta sätt en produkt av en människas historia, vilken i sin tur producerar individuella och 

kollektiva praktiker.313 Det är av detta skäl viktigt att forskning inom området fortgår så att 

resurser kan sättas in hos de elever vars läs- och skrivförmåga riskerar att missgynnas på grund av 

bakgrundsfaktorer. Det är med anledning av detta, också av stor vikt att lärare uppmärksammar 

det habitus som alla barn bär på så att de kan använda sig av de erfarenheter barnen faktiskt har, 

samt kan fylla igen de hål som eventuellt finns.314 

   I sina ”ryggsäckar” tar barnen med sig det språkliga kapital och de vanor som de är bärare av till 

skolan. Det är dock endast ett fåtal barn som inbjud att öppna sina ”ryggsäckar” och ta ut sitt 

innehåll, närmare bestämt de barn som har erfarenheter som liknar det som görs i skolan. Detta 

är de elever som läser samma böcker hemma, och som pratar samma språk som läraren. Läraren 

anser att en del barns ”ryggsäckar” har ett innehåll som saknar värde, och de får därför förbi 

oöppnade. Andra barns bakgrund betraktas som så problematisk att läraren till och med anser att 

det är bäst att ”ryggsäcken” lämnas utanför skolan. En torftig hemmiljö förläggs som orsak till 

dåliga läs- och skrivkunskaper. Hem där det till synes verkar finnas få böcker, är dock inte likställt 

med att det saknas text i hemmet. Ett barn kan bära på många rika erfarenheter av olika slags 

texter, men deras erfarenheter stämmer inte alltid in på skolans praktik, förväntningar och 

värderingar.315  

   För att skolan ska kunna nå alla barn och bygga en bro mellan skolvärlden och hålen i barnens 

”ryggsäckar”, så måste skolan visa att det kulturella kapital som barnen har med sig är värdefullt. 

Hur detta kulturella kapital än må se ut, så måste skolan tillsammans med barnen arbeta för att 

överbrygga denna klyfta. Endast genom detta kan skolan göras meningsfull för alla elever, oavsett 

                                                 
310 Myrberg & Rosén (2009), s. 698. 
311 Fast (2007), s. 15.  
312 Ibid., s. 16.  
313 Ibid., s. 49.  
314 Evans (2005), s. 10.  
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innehåll och eventuella brister i deras kulturella kapital.316 Habitus skapas visserligen av 

erfarenheter, men det är också något utvecklande, något som formar ytterligare erfarenheter. Det 

är därför av största vikt att alla barn får öppna sina ”ryggsäckar” i skolan så att lärarna kan se vad 

de kan och uppmärksamma eventuella brister, och sedan stödja och hjälpa barnen med att forma 

dessa ytterligare erfarenheter.317  

   Det är inte längre tillräckligt att enbart motivera lägre literacyprestationer hos barn med det 

faktum att de kommer från lägre socioekonomiska och kulturella minoritetsgrupper. Familjer 

består av komplexa relationer och interaktioner, och när dessa kopplas samman med antalet 

literacyresurser i hemmet och hur de används, spelar de också roll för barnets literacyprestationer. 

Att i beräkningarna inkludera komplexiteten och den mångfacetterade karaktären hos LSH, 

öppnar upp för ett bredare begreppsskapande. Ett mer sofistikerat förhållningssätt till LSH, som 

införlivar både traditionell literacy och ny IKT, media och praktiker, kan komma att lägga till mer 

till det förutsägande värdet av SES och födelseland.318          

   Dagens lärare måste vara allt mer medvetna om de nya och annorlunda ”världar” som barn 

erfar. Dessa världar reflekterar deras sociala praktiker, kultur och deras dagliga liv. Lärare måste 

arbeta samarbetsvilligt med barnen på sätt som tillåter lärarna att bygga broar över den klyfta som 

uppstått mellan den dynamiska, ständigt föränderliga värld i vilken barnen lever, och den äldre 

världen som fortfarande existerar för många vuxna och i många skolor. För att möjliggöra detta, 

måste skolan ta reda på, visa intresse för och uppskatta att barns populärkulturella intressen och 

teknologiska expertis, med andra ord deras kulturella kapital, värderas. Detta blir del i ett försök 

att göra skolan mer meningsfull för eleverna.319 

Pedagogiska konsekvenser 

När ett barn lär sig att läsa och skriva, lär sig barnet inte bara de rent tekniska färdigheterna, utan 

också de kulturella referensramarna som innesluter denna färdighet.320 Dessa referensramar 

påverkas av föräldrarnas socioekonomiska och kulturella bakgrund.321 Referensramar formas 

utifrån föräldrarnas habitus, vilket de överför till sina barn.322 I olika familjer får läsande och 

skrivande olika roller.323 Med andra ord, så varierar det kulturella kapitalet i form antalet böcker i 

hemmet och förekomsten av gemensamma läs- och skrivaktiviteter.324 Detta resulterar i att barn 

kommer till skolan med sinsemellan både kvantitativt och kvalitativt olika erfarenheter av 

literacy.325 Barn imiterar det som deras föräldrar gör, vilket påverkar hur mycket de deltar i, eller 

observerar, läs- och skrivrelaterade aktiviteter i hemmet. Det kan för vissa barn till exempel 

                                                 
316 Evans (2005), s. 10.  
317 Myrberg & Rosén (2009), s. 696.  
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kännas väldigt främmande att ta fram en bok, läsa, vända sida, prata om vad hen tror ska hända, 

och så vidare.326 Barn är dessutom speciellt mottagliga för gester och kroppshållning, och lär 

gradvis in hur deras föräldrar förhåller sig till läsning och skrivning genom att läsa av deras 

kroppsspråk. Detta kan hos barnet själv leda till en positiv eller en negativ syn på läsning och 

skrivning.327 Oavsett den form av habitus och kapital som elever är bärare av, är det skolans 

uppgift att se till att synliggöra, tillvara och bygga vidare på, alla barns ”ryggsäckar”.328 
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327 Fast (2008), s. 51.  
328 Evans (2005), s. 10.  
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Appendix 1 

Föräldraenkät om läs- och skrivvanor i hemmet 

 


Kvinna            Man  

 

Födelseår: 19   

 

 

A. Födelseland 
I vilket land är Du och Ditt barn födda? Skriv landets namn på raden.  
 

Du själv Land: ____________________________ 


Ditt barn Land: ____________________________ 
 

 
B. Yrke 
Markera med ett kryss det yrke som bäst motsvarar Ditt yrke. Om Du har haft flera yrken, ange det senaste. 
Om Du för tillfället är arbetslös, föräldraledig eller sjukskriven, ange Ditt senaste yrke. Sätt endast ett kryss. 
 

 















Administrativt yrke, med mera 
Företagsledare för företag med minst tio anställda (direktör, bankdirektör, eller liknande) 

Jurist, advokat 

Högre tjänsteman (byråchef, avdelningsdirektör, personalchef, eller liknande) 

Tjänsteman på mellannivå (banktjänsteman, socialsekreterare, eller liknande) 

Kontorsanställd (sekreterare, kanslist) 

Politiker, avlönad befattning inom fackförening (ombudsman) 

Annat, nämligen _________________________ 



 













 
Industriyrken 
Industriarbetare (svetsare, maskinoperatör, eller liknande) 

Byggarbetare (snickare, elektriker, rörmokare, eller liknande) 

Transportarbetare (chaufför, eller liknande) 

Service (städare, renhållning) 

Förman/arbetsledare 

Annat, nämligen _________________________ 

 

 











 
Pedagogiska yrken 
Fritidspedagog  

Förskollärare 

Klasslärare (årskurs 1-6) 

Ämneslärare (årskurs 4-9) 

Gymnasielärare 
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Universitetslärare, forskare 

Annat, nämligen _________________________ 

 
 









 
Polisiära eller militära yrken 
Polis 

Officer 

Annat militärt arbete (utom officer) 

Annat, nämligen _________________________ 

 
 









 
Tekniska yrken 
Tekniker, ingenjör (ej civilingenjör) 

Civilingenjör, arkitekt, lantmätare 

Akademiskt utbildad naturvetare, eller liknande 

Annat, nämligen _________________________ 

 
 







 
Teologiska yrken 
Präst (med teologiutbildning) 

Andra religiösa arbeten 

Annat, nämligen _________________________ 

 
 











 
Vårdyrken 
Skötare, biträde, eller liknande 

Sjuksköterska, sjukgymnast, eller liknande 

Läkare, veterinär, tandläkare, psykolog 

Socionom, kurator, eller liknande 

Annat, nämligen _________________________ 

 
 







 
Yrken inom handel 
Butiksföreståndare, butiksägare, eller liknande 

Handelsanställd (butiksanställd, expedit, kassörska, eller liknande) 

Annat, nämligen _________________________ 

 
 







 
Yrken inom jodbruk/fiske 
Lantbrukare, fiskare 

Lantbrukare, skogsarbetare 

Annat, nämligen _________________________ 

 
 









 
Yrken inom media och kultur 
Journalist, redaktör 

Konstnärligt yrke (konstnär, författare, skådespelare, musiker, eller liknande) 

Kulturförmedlande yrke (bibliotekarie, museitjänsteman, eller liknande) 

Annat, nämligen _________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
Övrigt 
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Studerande 

Annat arbete, nämligen _________________________ 

Övrig sysselsättning, nämligen _________________________ 

 
 

C. Utbildning 
Vilken är Din högsta utbildningsnivå? Sätt endast ett kryss.  
 

















Grundskola 

Tvåårigt gymnasium 

Treårigt gymnasium 

Fyraårigt gymnasium 

Kortare högskoleutbildning (kortare än tre år) 

Längre högskoleutbildning (tre år eller längre) 

Forskarutbildning (filosofie licentiat, filosofie doktor, eller liknande)  

Annan utbildning, nämligen _________________________ 

 
 

D. Läsvanor i hemmet 
Svara på frågorna nedan. Sätt endast ett kryss per fråga.   
 

1. Under en genomsnittlig månad, 
hur ofta 

 Varje dag En eller flera gånger 
per vecka 

En eller flera 
gånger per månad 

Aldrig 

läser Du text av olika slag från papper  
när Du befinner dig i hemmet (böcker, 
recept, tidningar, etcetera)?  
--------------------------------------------------- 

















läser Du text av olika slag via 
dator/surfplatta när du befinner dig i 
hemmet (elektroniska böcker, nyheter, 
recept, etcetera)? 
--------------------------------------------------- 

 



 



 



 



läser Du eller någon annan i familjen  
böcker för barnet? 
--------------------------------------------------- 

















läser Ditt barn böcker för Dig eller  
någon annan i familjen? 
--------------------------------------------------- 

















läser Du eller någon annan i familjen text 
via dator/surfplatta för barnet (elektroniska 
böcker, artiklar, nyheter, etcetera)? 
--------------------------------------------------- 

 



 



 



 



läser Ditt barn text via dator/surfplatta för 
Dig eller någon annan i familjen 
(elektroniska böcker, artiklar, nyheter, 
etcetera)? 
--------------------------------------------------- 

















läser Du eller någon annan i familjen  
texter för barnet där bild och text samspelar 
(serietidningar, kartor eller liknande)? 
--------------------------------------------------- 
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läser Ditt barn texter där bild och text  
samspelar för Dig eller någon annan i  
familjen (serietidningar, kartor eller 
liknande)? 
--------------------------------------------------- 

















 
 

E. Skrivvanor i hemmet 
Svara på frågorna nedan. Sätt endast ett kryss per fråga.  
 

1. Under en genomsnittlig månad, 
hur ofta 

 Varje dag En eller flera 
gånger per vecka 

En eller flera 
gånger per månad 

Aldrig 

skriver Du text i hemmet för hand  
(brev, inköpslista, etcetera)? 
--------------------------------------------------- 

















skriver Ditt barn text i hemmet för 
hand? 
--------------------------------------------------- 

















skriver Du text i hemmet på datorn? 
--------------------------------------------------- 

   

skriver Ditt barn text i hemmet på  
datorn? 
--------------------------------------------------- 

















 
 
 
 
 

Tack för din medverkan.  
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Appendix 2 

Sambandet mellan Nationella provet och föräldrars födelseland 

Tabell 6.1: Statistik för Tabell 6.  

 
DF Värde Sannolikhet 

Chi-två, x2 1 0,8507 0,3564 

 

Tabell 6.2: Medelvärde och standardavvikelse för Tabell 6. 

Sverige Antal MV SA 

NP 31 7,61 0,8 

LSH 31 21,12 4,44 

Övriga       

NP 14 7,64 0,5 

LSH 14 22,14 7,03 

Sambandet mellan Nationella provet och läs- och skrivmiljö i hemmet 

Tabell 7.1: Statistik för Tabell 7.  
 

 
DF Värde Sannolikhet 

Chi-två, x2 2 1,0117 0,603 

 

Tabell 7.2: Medelvärde och standardavvikelse för Tabell 7.  

Variabel Antal MV SA 

Nationella provet 45 7,62 0,72 

Läs- och skrivmiljön i hemmet 45 21,4 5,32 

Sambandet mellan Nationella provet och föräldrars utbildningsnivå 

Tabell 8.1: Statistik för Tabell 8.  
 

 
DF Värde Sannolikhet 

Chi-två, x2 1 3,4416 0,0636 

 

Tabell 8.2: Medelvärde och standardavvikelse för Tabell 8.  

Egy Antal MV SA 

NP 28 7,79 0,5 

LSH 28 21,04 5,12 

Gy       

NP 16 7,31 0,95 

LSH 16 22,56 5,59 

Bortfall: 1     
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Sambandet mellan Nationella provet och föräldrars yrke 

Tabell 9.1: Statistik för Tabell 9.  
 

 
DF Värde Sannolikhet 

Chi-två, x2 3 3,1888 0,3634 

 

Tabell 9.2: Medelvärde och standardavvikelse för Tabell 9. 

Yrke 
   Högre klass (HK) Antal MV SA 

NP 11 7,64 0,5 

LSH 11 22 5,62 

    Medelklass (MK) 
   NP 12 7,83 0,58 

LSH 12 21 4,82 

    Lägre medelklass (LM) 
  NP 8 7,63 0,74 

LSH 8 21,38 6,02 

    Arbetarklass (AK) 
   NP 14 7,43 0,94 

LSH 14 21,43 5,63 
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Appendix 3 

Sambandet mellan läs- och skrivmiljö i hemmet och föräldrars födelseland 

Tabell 10: Sambandet mellan läs- och skrivmiljön i hemmet och föräldrarnas födelseland. 

LSH          Ursprungsland 
  Bristande Sverige Övriga Totalt 

Antal 2 0 2 

Procent 100 0 
 

    Måttlig 
   Antal 22 9 31 

Procent 70,97 29,03 
 

    Rik 
   Antal 7 5 12 

Procent 58,33 41,67 
  

Tabell 10.1: Statistik för Tabell 10.  
 

 
DF Värde Sannolikhet 

Chi-två, x2 2 1,5896 0,4517 

Sambandet mellan läs- och skrivmiljö i hemmet och Nationella provet 

Tabell 11: Sambandet mellan läs- och skrivmiljön i hemmet och Nationella provet. 

LSH NP 
  Bristande Nått målen Ej nått målen Totalt 

Antal 2 0 2 

Procent 100 0 
 

    Måttlig 
   Antal 23 8 31 

Procent 74,19 25,81 
 

    Rik 
   Antal 8 4 12 

Procent 66,67 33,33 
  

Tabell 11.1: Statistik för Tabell 11.  
 Statistik DF Värde Sannolikhet 

Chi-två, x2 2 1,0117 0,603 
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Sambandet mellan läs- och skrivmiljö i hemmet och föräldrars utbildningsnivå 

Tabell 12: Sambandet mellan läs- och skrivmiljön och föräldrarnas utbildningsnivå. 

LSH          Utbildningsnivå 
  Bristande Gy Egy Totalt 

Antal 0 2 2 

Procent 100 0 
 

    Måttlig 
   Antal 12 18 30 

Procent 40 60 
 

    Rik 
   Antal 4 8 12 

Procent 33,33 66,67 
 Bortfall: 1       

 

Tabell 12.1: Statistik för Tabell 12.  
 

 
DF Värde Sannolikhet 

Chi-två, x2 2 1,3619 0,5061 

Sambandet mellan läs- och skrivmiljö i hemmet och föräldrars yrke 

Tabell 13: Sambandet mellan läs- och skrivmiljön i hemmet och föräldrarnas yrke. 

LSH Yrke 
    Bristande HK MK LM AK Totalt 

Antal 1 1 0 0 2 

Procent 50 50 0 0 
 

      Måttlig 
     Antal 5 9 6 11 31 

Procent 16,13 29,03 19,35 35,48 
 

      Rik 
     Antal 5 2 2 3 12 

Procent 41,67 16,67 16,56 25 
  

Tabell 13.1: Statistik för Tabell 13.  
 

 
DF Värde Sannolikhet 

Chi-två, X2 6 5,1547 0,5241 

 
 



66 
 

Appendix 4 

Informationsbrev 

Information om studie av elevers läs- och 
skrivförmåga 
 
Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet, har jag påbörjat ett examensarbete om elevers läs- 
och skrivförmåga i årskurs tre. Syftet med studien är att undersöka 
relationen mellan bakgrundsfaktorer och elevers läs- och skrivförmåga. 
 

Jag som ska genomföra studien är lärarstudent vid Uppsala Universitet och går sista terminen på 
Lärarprogrammet med inriktning mot de tidigare skolåren (förskoleklass till och med årskurs sex).  
 
Deltagandet i studien innebär att jag ges tillstånd att ta del av resultaten från Ert barns Nationella 
prov i Svenska från årskurs tre. Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade 
data kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på 
ett 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 att vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning 
och presentationer av studiens resultat.  
 
Om Du/Ni är positiva till deltagande undertecknas den medföljande blanketten om medgivande 
och återlämnas till skolan senast på torsdag, den 24 april. Om Du/Ni har ytterligare frågor 
angående studien går det bra att kontakta mig eller min handledare innan ett beslut tas (se nedan 
för kontaktuppgifter). Jag kommer även att ta in medgivanden från berörd personal på skolan.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Tack på förhand. 
 
Sanna Ryttberg, lärarstudent 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet 
E-post: sanna.ryttberg.4346@student.uu.se 
Telefon: 072-200 86 17 

 
Nils Kirsten, studiens handledare 
Doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet 
E-post: nils.kirsten@edu.uu.se 
Telefon: 018-471 24 35 

mailto:sanna.ryttberg.4346@student.uu.se
mailto:nils.kirsten@edu.uu.se
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Medgivandeblankett 

 
Medgivande till deltagande i studie 
 
Studien kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien 
utförs av Sanna Ryttberg som går sista terminen på Lärarprogrammet, 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 
universitet. 
 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade 
data, och att data förvaras på ett sådant sätt att Mitt barn inte kan identifieras.  
 
Jag ger härmed Mitt medgivande till att Mitt barns Nationella prov i Svenska från årskurs tre får 
användas i studien.  
 
Vänligen återlämna denna blankett till skolan senast på torsdag, 24 april.  
 

 
 
 

*** 
 

 
 
Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 
 
 
 
 
 
Förälders/vårdnadshavares namn: ………………………………………………… 
 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
 
....................................................................... 
Underskrift vårdnadshavare   
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Missivbrev 

Enkät till föräldrar med barn i årskurs fyra 
 
Denna enkät görs inom ramen för ett examensarbete vid Institutionen 
för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.  
 
Enkäten är helt anonym. Dina svar skyddas av Sekretesslagen (SFS 
1980:100, 9 kap. 4§) och Personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär i 
korthet att alla som arbetar med det insamlade materialet ansvarar för att 

inga enskilda svar kan utläsas på ett sätt som förknippas med Dig som person.  
 
Jag är angelägen om att ge en så korrekt bild som möjligt av de frågor som enkäten omfattar, och 
ber Dig därför att fylla i den så noga som möjligt. Avsikten är inte att undersöka förhållanden i 
enskilda hushåll, utan att jämföra grupper. 
 
Vänligen returnera enkäten till skolan senast på torsdag, 24 april.  
 
Tack på förhand och tack för Din medverkan. Om Du undrar över något eller har synpunkter, är 
Du välkommen att kontakta mig via e-post eller telefon.  
 
Sanna Ryttberg, lärarstudent 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet 
E-post: sanna.ryttberg.4346@student.uu.se 
Telefon: 072-200 86 17 

mailto:sanna.ryttberg.4346@student.uu.se
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Påminnelse 1 

Påminnelse 1 – Studie av elevers läs- och 
skrivförmåga 
 
Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala Universitet, genomför jag en studie av elevers läs- och 
skrivförmåga i årskurs tre.  
 
Tidigare denna vecka blev Du ombedd att ta ställning till om Ditt barns 

Nationella prov i Svenska från årskurs tre får användas i studien. Deltagandet i studien är 
frivilligt. Ingen obehörig får ta del av insamlade data, och data förvaras på ett sådant sätt att Ditt 
barn inte kan identifieras. Om Du/Ni är positiva till deltagande, ber jag Er underteckna den 
medgivandeblankett som Ni fick tidigare i veckan. 
 
Du som vårdnadshavare har också blivit ombedd att fylla i en föräldraenkät. Deltagandet i 
studien är frivilligt. Enkäten är helt anonym. Data kommer att hanteras och förvaras på ett sådant 
sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter.  
 
Jag vore tacksam för Din medverkan. Vänligen återlämna medgivandeblanketten och 
föräldraenkäten till skolan senast måndagen den 28 april. 
 
Om Du undrar över något eller har synpunkter, är Du välkommen att kontakta mig via e-post 
eller telefon.  
 
Sanna Ryttberg, lärarstudent 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet 
E-post: sanna.ryttberg.4346@student.uu.se 
Telefon: 072-200 86 17 

mailto:sanna.ryttberg.4346@student.uu.se
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Appendix 5 

Klassificering av yrken och förälders sociala klass 

 
 


