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Förord 
Till en början vill vi rikta ett stort tack till lärarna som deltagit med erfarenheter och kunskaper                 

till vår studie. Vi vill fortsätta med att tacka vår handledare Eva Borgfeldt för en god                

handledning och stöttning genom vårt examensarbete. Vi har med hjälp av Eva fått             

hänvisningar till forskning samt litteratur som gjort att arbetet kring vardagsnära texter i läs-              

och skrivutveckling varit ett lärorikt och utvecklande forskningsfält.  

Samarbetet har varit viktigt för att nå vår målsättning med examensarbetet. Vi har hjälpts åt att                

samla in empiri samt läst litteratur från olika källor och diskuterat relevans för arbetets syfte.               

Text och innehåll har vi tillsammans arbetat fram vilket har varit både tufft samt tidskrävande. I                

och med att vi båda har utformat- och korrekturläst arbetet känner vi oss stolta över det                

samarbete som ägt rum denna vår.  

 

Vi hoppas på en givande läsning!  

 

Kristianstad maj 2020 

Malin Håkansson och Johanna Johansson 

 



 

1. Inledning 
Ansvaret för läs- och skrivutveckling vilar inte längre enbart på svenskundervisning och            

skolans tidiga skolår utan det är ett ansvar som åligger i förskolan och grundskolans alla               

ämnen (Liberg, 2008). I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2019a) betonas vikten           

av att alla inom institutionell utbildning ska bidra till och skapa förutsättningar så att              

eleverna utvecklas i både språk och övriga kunskapsområden. Vi kan i skolans            

värdegrund och uppdrag hitta följande citat om en likvärdig utbildning: 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja            
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas         
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2019a, s. 6).  

Lärare ställs inför en utmaning i skiftet från förskolan till grundskolan. Utmaningen            

handlar om att kunna bemöta, ta tillvara och utveckla elevernas redan befintliga            

kunskaper och erfarenheter i en fortsatt intresseväckande undervisning        

(Skolinspektionen, 2015). Anne Haas Dyson (2008) lyfter i sina arbeten betydelsen av            

att eleverna får möjlighet att ta in vardagsnära texter i förskole- och skolarbetet.             

Vardagsnära texter är olika sorters texter som eleverna kan känna igen från sin vardag              

exempelvis chatt, sms, leksaker, TV-program och serier som alltså innehåller          

populärkulturella inslag. Texterna knyter an till elevens egen vardag och behovet av att             

kunna läsa och skriva blir en synlig färdighet. Trots denna viktiga vardagsanknytning i             

en läs- och skrivundervisning konstaterades det i Skolinspektionens granskning (2015)          

att det överlag fortfarande används mest material från läroböcker, skönlitterära böcker           

samt faktaböcker i skolan. Det resulterar i att kopplingen till elevernas egna erfarenheter             

och tidigare kunskaper uteblir och ett lärande som tar hänsyn till elevernas vardag inte              

tillgodoses (ibid.). 

Två internationella undersökningar som mäter elevers läsförståelse är PIRLS och PISA.           

I rapporten av PIRLS-resultatet från 2016 (Skolverket, 2017b) redogörs för att svenska            

elevers läsförståelse i årskurs fyra har haft en nedåtgående trend med försämrade            

resultat från år 2001 till och med 2011. Mätningarna görs i fyraårsintervaller och först              

vid 2016 års mätning kunde en ökning av elevers läsförståelse observeras. En annan             

internationell mätning av läsförståelse är PISA-undersökningen som mäter ovanstående         

förmåga hos femtonåringar. Den senaste undersökningen är baserad på 2018 års           
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resultat. Skolverkets rapport (2019b) visar på en vändning av en nedåtgående trend där             

svenska elever nu befinner sig på en likvärdig nivå som vid PISA-undersökningen år             

2006. Undersökningen visar att det numera enbart är fyra länder som ligger på högre              

nivå än Sverige. 

1.1 Studiens syfte och frågeställning: 

I läroplanens övergripande syfte och värdegrund belyses det att undervisningen ska ta            

utgångspunkt och anpassas till elevernas tidigare erfarenheter samt kunskaper         

(Skolverket, 2019a). Varje barn kommer till skolan med olika bakgrunder och har växt             

upp i olika miljöer vilket leder till att undervisningen behöver beakta flera olika             

intressen och erfarenheter. Elevernas lärande sker inte enbart i skolan utan det pågår i              

flera olika miljöer, exempelvis i hemmet, i affären och lekparken. Det kan sägas att              

lärande och utveckling inte sker på en enda specifik plats utan var som helst i               

människans omgivning (Fast, 2007). Därför bör skolan och vardagen inte ses som två             

separata miljöer utan gränsen mellan skola och vardag behöver enligt Linde (2012)            

suddas ut, och lärandet bör enligt Claesson (2007) ges möjlighet att äga rum i ett               

sammanhang, i en kontext. De olika vardagsnära texter som eleverna kommer i kontakt             

med utanför skolan blir på så sätt viktiga att aktualisera i undervisningen och utifrån              

dem arbeta med läs- och skrivutveckling. 

Vårt övergripande syfte är att undersöka hur lärare arbetar med vardagsnära texter i             

tidig läs- och skrivutveckling för årskurs F-3. Följande frågeställning ligger till grund            

för att besvara studiens syfte:  

● Hur beskriver lärare sina erfarenheter av att genomföra undervisning med          

vardagsnära texter i tidig läs- och skrivutveckling? 

1.2 Begreppsdefinition 

I vårt examensarbete kommer vi att använda oss utav vardagsnära texter som ett             

centralt begrepp. Begreppet är hämtat från Skolinspektionens granskning (2015) där det           

framkommer att läs- och skrivundervisningen inte använder sig utav texter som eleverna            

kommer i kontakt med i sin vardag eller som de har intresse för. I läroplanen för                
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grundskolan (Skolverket, 2019a) används inte vardagsnära texter som ett begrepp utan           

istället används elevnära texter. I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (2017a)           

får vi ett förtydligande för vad elevnära texter betyder och det beskrivs enligt följande: 
[...] Med elevnära menas här texter som är åldersanpassade och kända för eleverna              

(Skolverket, 2017a, s. 12).  

Utifrån ovanstående begrepp och dess beskrivningar blir det synligt att de är synonymer             

till varandra. Vår tolkning av vardagsnära texter blir på så sätt något som riktar in sig på                 

två olika områden, textens innehåll och olika texttyper. Textens innehåll ska vara något             

som eleverna kan känna igen sig i och som bör väljas utifrån elevernas intresse,              

kunskapsnivåer och med vardagsanknytning. Vardagsnära texter är också olika typer av           

texter som eleverna kommer i kontakt med i sin vardag som exempelvis, sms, e-mail,              

sociala medier, annonser, artiklar och leksakskataloger. Övergripande i arbetet väljer vi           

att använda oss utav vardagsnära texter som centralt begrepp.  

1.3 Arbetets disposition 
Vårt arbete har disponerats på följande vis: I följande avsnitt redogör vi för studiens              

teoretiska utgångspunkt. I avsnitt 3 presenteras en forskningsbakgrund om tidig läs- och            

skrivutveckling med fokus på vardagsnära texter. Vårt metodval samt hur vi har            

genomfört studien beskrivs i avsnitt 4. Studiens resultat av insamlad data presenteras            

samt analyseras i avsnitt 5 och avslutningsvis lyfter vi i avsnitt 6 våra diskussioner och               

slutsatser. 

2. Studiens teoretiska utgångspunkt 
I detta avsnitt beskriver vi den teoretiska utgångspunkt som tillämpats i studien.            

Inledningsvis presenterar vi det sociokulturella perspektivet som en lärandeteori och          

fortsättningsvis kopplar vi val av teori till läs- och skrivutveckling.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv och Lev Vygotskij 
Under de senaste 20 åren har det sociokulturella perspektivet haft inflytande på både             

forskning om undervisning och i utformandet av läroplaner (Arnqvist, 2003). Det           

sociokulturella perspektivet ger människan möjlighet att utveckla språk, tanke samt          
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kunskap i olika miljöer med tillhörande sociala interaktioner (Skoog, 2003). En           

företrädare för det sociokulturella perspektivet är Lev Vygotskij, som skrev sina arbeten            

om utveckling, lärande och språk (Säljö, 2014). Språket är ett av de viktigaste             

redskapen, enligt Vygotskij. Genom det talade och skrivna språket kan vi kommunicera            

med våra medmänniskor och ge uttryck för och skapa gemensam förståelse. Förutom att             

förmedla och få till sig kunskaper kan språket hjälpa oss att i samspel med varandra ge                

uttryck för värderingar och känslor (Bråten, 2011). Språket är på så sätt det främsta              

redskapet för utveckling och lärande (Säljö, 2014).  

Den svenska skolan är en institution som ska bygga sin undervisning utifrån samhällets             

krav på grundläggande färdigheter. Detta medför en risk för att den enskilde elevens             

vardagliga och personliga erfarenheter inte tas tillvara eller sätts i samband med            

undervisningens innehåll (Säljö, 2015). Här får läraren en central roll i undervisningen            

där det handlar om att kunna tillgodose och ta utgångspunkt i elevernas erfarenheter för              

att vidare kunna leda dem mot ett nytt lärande och nya utvecklingsmöjligheter (ibid.).             

Synsättet styrks av Vygotskijs tes om att eleverna har lättare för att nå nya              

utvecklingsmöjligheter om läraren kan utgå från de kunskaper och erfarenheter som           

eleverna redan förfogar över (Säljö, 2016).  

Ett centralt begrepp inom lärandets process i den sociokulturella teorin är; Zone of             

Proximal Development alltså den närmaste proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014).         

Vygotskij har definierat begreppet som: 
avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad                
man kan prestera under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater              
(Säljö, 2016, s.120).  

Det handlar om avståndet mellan de här två olika zonerna och var gränsen går för vad                

eleven klarar individuellt och vad eleven behöver hjälp och stöd i för att komma vidare i                

sin kunskapsutveckling (Säljö, 2016). För att eleven ska kunna komma vidare behövs            

kunskap och hjälp från en mer kompetent person exempelvis en lärare eller en             

klasskamrat. Detta benämns som scaffolding och beskrivs som att den mer kunnige            

inledningsvis ger mycket stöd för att efterhand successivt minska stödet för att så             

småningom upphöra helt. I detta samspel görs lärande synlig utifrån ett sociokulturellt            

perspektiv (Säljö, 2014).  
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Säljö (2015) beskriver att Vygotskij efter sin bortgång varit en stor inspiration för             

utvecklingsarbeten i frågor som handlar om bland annat literacy, det vill säga läs- och              

skrivkunnighet. Eftersom skolan möter elever med olika bakgrunder, erfarenheter och          

intressen ställer detta krav på undervisningen. Lärarens roll är att ge eleverna stöd för att               

utveckla grundläggande färdigheter så att de kan delta i samt bli medskapare av nya              

literacypraktiker (Liberg & Säljö, 2014).  

2.1.1 Sociokulturellt perspektiv på läs- och skrivutveckling 

Många elever är fyllda med förväntningar om att få utveckla sitt läsande och skrivande              

när de börjar i grundskolan. Lärare i tidig skolålder behöver ta vara på elevers vilja att                

lära om skriftspråket i undervisningen (Alatalo, 2018). Det handlar om att lärare            

behöver förstå att elever har olika kunskaper och erfarenheter inom läsning och            

skrivning innan de börjar grundskolan. Detta beror, som det sociokulturella perspektivet           

belyser, att eleverna har olika hemförhållanden och växer upp i olika miljöer. I och med               

detta är det av vikt att lärare i sin läs- och skrivundervisning knyter an till de olikheter                 

som finns i klassrummet och använder sig utav den närmaste proximala           

utvecklingszonen och scaffolding (Liberg, 2007a). Samuelsson (2019) lyfter betydelsen         

av att utveckling sker genom en social interaktion med andra samt genom att plocka in               

artefakter som förekommer i elevernas vardag. Om elever får möjlighet att komma i             

kontakt med flera olika texttyper som både de själva och deras klasskamrater har mött              

eller möter i vardagen kan skola och vardag samverka och eleverna blir säkrare på hur               

de kan använda sig utav sitt språk i dagens informationstäta samhälle (Skolinspektionen,            

2015). Om läs- och skrivutveckling integreras i meningsfulla och kunskapssökande          

kontexter utifrån elevernas intresse och tidigare kunskaper synliggörs syftet med läsning           

och skrivning (Skoog, 2003).  

3. Forskningsbakgrund 
I detta avsnitt beskrivs aktuella läs- och skrivutvecklingsstrategier för att ge läsaren en             

förståelse på vilka grunder dagens läs- och skrivutveckling kan bedrivas. Eftersom           

elevernas erfarenheter och intressen är två viktiga byggstenar för läs- och           

skrivundervisningen blir begreppet literacy högst relevant och skrivs fram i emergent-,           
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vardags- och digital literacy. Detta kopplas avslutningsvis till ny forskning om hur            

lärare bedriver en gynnsam läs- och skrivundervisning.  

3.1 Läs- och skrivutvecklingsstrategier 
Eftersom de flesta barn kan läsa och skriva enklare ord redan innan de börjat i               

grundskolan har läs- och skrivinlärning snarare blivit en fråga om läs- och            

skrivutveckling (Liberg & Säljö, 2014). Utifrån de två grundläggande principerna          

ljudmetoden och helordsmetoden har det med tiden vuxit fram ett antal olika läs- och              

skrivutvecklingsstrategier som ligger till grund för dagens läs- och skrivundervisning.          

Utifrån syftet med vår studie har vi valt att presentera några av de strategier vi mött i                 

våra intervjuer som ligger till grund för läs- och skrivutveckling där vardagsnära texter             

integreras. 

3.1.1 Phonics 

Phonics, eller ljudmetoden i svensk översättning, kom från Tyskland till Sverige i            

mitten av 1800-talet och är en strategi som många pedagoger fortfarande utgår ifrån när              

det handlar om hur barn lär sig att läsa (Fast, 2007). Den handlar om att utveckla en                 

förmåga i att kunna utgå från de enskilda språkljuden av bokstäverna och med hjälp av               

den kunskapen sammanfoga ljuden till olika ord. På så sätt kan denna strategi betraktas              

som syntetisk, det vill säga att ljuden sammanfogas till ord (Andersson, 1986). 

3.1.2 Bornholmsmodellen 
Bornholmsmodellen bygger på ett forskningsprojekt som utvecklats av Ingvar Lundberg          

på 1970-talet (Lundberg, 2007). Metoden grundar sig på språklekar som ska generera en             

språklig medvetenhet och ge eleverna en positiv upplevelse för att lära samtidigt som de              

upptäcker språkljuden och språket. Det handlar om att skapa förståelse för att ord             

innehåller olika fonem, hur språket är uppbyggt med ord och meningar, hur olika fonem              

kan ljudas samman samt hur ljuden kan representeras av bokstäver (Lundberg, 2007).            

Bornholmsmodellen har med tiden utvecklats och metoden som tidigare handlat om att            

arbeta med språklekar har utvidgats till att väva in bokstavskunskap som anses vara en              
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viktig förutsättning för en god språkutveckling (ibid.). Utifrån ovanstående beskrivning          

blir det synligt att Bornholmsmodellen utgår ifrån Phonics.  

3.1.3 Whole Language 

Whole Language är en läsutvecklingsstrategi som kommer från Nya Zeeland och som            

svenska forskare blivit inspirerade av. Strategin utmärks av att helheten och förståelsen            

granskas (Taube, 2007). Whole Language, eller helordsmetoden i svensk översättning,          

tar utgångspunkt i språkets helheter, meningar och ord. På så sätt arbetar man sig från               

helheten ner mot textens beståndsdelar. Detta blir ett mer undersökande arbetssätt och            

benämns som analytiskt. Eleverna får på så sätt en möjlighet att se språket med dess               

meningar och ord i en kontext (Andersson, 1986). 

3.1.4 ASL - Att Skriva sig till Läsning  

Att Skriva sig till Läsning är en strategi som i grund och botten vill förändra läs- och                 

skrivutveckling till skriv- och läsutveckling. Arne Tragetons (2014) metod grundar sig           

på forskning där en kombination av både Phonics och Whole Language förekommer.            

Att lära sig skriva med god handstil som 6-åring kan vara påfrestande vilket gör att               

motivation och intresse successivt försvinner. Datorn blir på så sätt ett redskap som             

underlättar skrivningen och elevernas arbete i par ökar deras stimulans och muntliga            

kompetens. Syftet med hela denna metod är att barnen med hjälp av varandra och              

möjliga kommunikationsmedel som datorer och Ipads, lär sig läsa utifrån sitt eget            

skrivande (ibid.).  

Ovanstående strategier ligger till grund för läs- och skrivundervisningen och det är upp             

till varje enskild lärare att välja strategi alternativt strategier. Utifrån de två            

grundläggande principerna Phonics och Whole Language kan texter integreras för både           

läsning och skrivning. Vardagsnära texter skulle på så sätt kunna få plats i läs- och               

skrivutvecklingen och öka möjligheten för god motivation och intresse för läsning och            

skrivning (Skolinspektionen, 2015).  

3.2 Literacy  
Begreppet literacy är svårt att översätta till ett specifikt ord inom svenskan och flera              

forskare slår fast att de föreslagna översättningarna och beskrivningarna inte omfamnar           
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det breda spektrum som begreppet rymmer (Bergöö & Jönsson, 2012). Istället för att             

använda sig av olika begrepp för läs- och skrivfärdigheter blir literacy ett användbart             

samlingsord i både internationella och svenska sammanhang. 

Liberg och Säljö (2014) beskriver att utvecklingen av literacypraktiker är något som            

kommer att pågå hela livet. Literacy handlar om att på olika sätt hantera både              

traditionella texter men också nya mediala former (Fast, 2019). Bergöö och Jönsson            

(2012) beskriver att de språkliga aktiviteterna inte enbart handlar om den tekniska            

färdigheten såsom att avkoda ord. Det handlar i större utsträckning om att kritiskt kunna              

granska de texter man läser, dra slutsatser, koppla det till sådan kunskap de fått till sig i                 

andra sammanhang och tidigare erfarenheter (ibid). På så sätt kan barnet lättare utgå             

från sin egen värld vid läsning av en text och dra nytta av vad de redan vet, och möta det                    

med ny information (Fast, 2019). I undervisningen kan läraren plocka in flera olika             

texter och artefakter. Det skulle exempelvis kunna vara meny-broschyrer från en           

restaurang som barnen ofta besöker eller en digital text från ett chatt- eller sms-forum.              

På så sätt genererar undervisningen betydelsefull kunskap som kopplas till elevernas           

vardag och syftet med en god kompetens inom läsning och skrivning blir synligt             

(Liberg, 2010). 

3.2.1 Emergent literacy  

Ansvaret för elevers läs- och skrivutveckling är inte ett ansvar som enbart vilar på              

skolan utan det är en progression som påbörjas i tidig ålder och som fortsätter att               

utvecklas i förskolan och under hela grundskolan (Liberg, 2010). Emergent literacy           

utvecklas inte i en systematisk undervisning där en metod används i syfte att lära sig               

bokstäver, dess ljud eller för att sätta samman dessa till ord. Emergent literacy utvecklas              

i barnens vardag långt innan den formella undervisningen tar fart (Fast, 2016).            

Skriftspråket synliggörs i tidig ålder och barn förvärva successivt kunskaper om läsande            

och skrivande i interaktion med andra människor. Inlärningen sker därför i det dagliga             

livet samt i olika miljöer. Eftersom barn omges och involveras i läs - och              

skrivaktiviteter tidigt i vardagen har de redan innan skolåren börjat utveckla en            

förståelse för läsandets och skrivandets funktion (Bergöö, 2016).  
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Förståelsen för skriftspråkets funktion blir betydelsefull i barnets egen lek. Detta då            

läsande och skrivande ofta kan integreras på olika sätt (Alatalo, 2018). Samuelsson            

(2019) menar att leken kan ha didaktiska syften genom att utgå ifrån det engagemang              

som den fria leken ger hos barnen. Han ser möjligheter med guidad lek där en vuxen                

kan finnas till hjälp och stötta barnen i både språk och förståelse för den kulturella               

aktiviteten. Alatalo (2018) kompletterar Samuelssons studie om guidade lek med          

lärarinitierad lek som innebär att barn tillsammans i verksamheten bygger upp           

vardagsnära funktioner exempelvis en polisstation, akutmottagning eller en restaurang. I          

leken planeras sådant som behöver skrivas i form av skyltar, annonser eller            

meddelanden som på så sätt blir vardagsnära texter. På det viset blir skrivandet             

funktionellt och meningsfullt utan att ingå i en formell undervisning (ibid.). 

3.2.2 Vardagsliteracy  

Vardagsliteracy är ett begrepp som Barton och Hamilton (2012) använder sig av. De             

syftar till den literacy som lärs in informellt, det vill säga inlärning som sker i               

vardagliga situationer och i familjesammanhang. I dessa familjära interaktioner sker ett           

lärande utifrån vardagliga aktiviteter och på så sätt integreras lärandet i den aktuella             

vardagen. Exempel på när lärande och aktivitet integreras är vid skrivning av            

inköpslistor, diskussion kring teveprogram, eller när barnet lyssnar på en uppläsning av            

en text (Fast, 2019). Fast (2019) lyfter att vid dessa aktiviteter lär sig barn saker om                

livet, om andra människor samt om själva språket. Hon menar att om lärare ska kunna               

tillgodose elevernas vardagsliteracy i undervisningen behöver elevernas vardagsnära        

texter användas som utgångspunkt. Exempelvis kan en reklamaffisch utgöra         

utgångspunkten som skapar vägar för att eleverna ska kunna utforska sin egen vardag             

och de texter de möter där (ibid.). Bergöö och Jönsson (2012) hänvisar till forskaren              

Barbara Comber som menar att varje arbete med texter som utgår ifrån elevernas vardag              

ger nya perspektiv och ny kunskap som eleverna sedan kan tillämpa i sitt fortsatta              

utforskande. Ett vardagsnära arbete handlar ytterst om glädjen i att förstå världen och             

det samhälle vi lever i (ibid.). 
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3.2.3 Digital literacy  

Genom den tekniska utveckling som över tid skett har vi med hjälp av             

boktryckarkonsten, teknisk utrustning som telefoni och radio samt utvecklingen av          

internet fått tillgång till medier och andra textgenre än förr i tiden. Idag omges vi av                

chattfunktioner, sms och e-mail i det vardagliga livet och texter blir idag mer än en               

nedskriven text på ett papper. Med hjälp av dagens teknik leder den oss inte bara till                

andra typer av texter utan även nya uttrycksmedel (Liberg, 2007b). De nya            

uttrycksmedlen är en värdefull tillgång för människans kunskapsutveckling i dagens          

samhälle och förmågan att kunna använda sig utav mejlskrivande, stavningsprogram          

och att googla sig fram till nytt lärande är exempel på något som numera anses som en                 

basfärdighet (Liberg & Säljö, 2014). I och med digitaliseringen upplever inte människan            

begränsningar av tid och rum utan med hjälp av digitala plattformar kan ett globalt              

lärande vara tillgängligt oavsett vid vilken tid och vart man befinner sig (Bagga-Gupta             

& Säljö, 2013). Barnen har med andra ord goda förutsättningar att kunna nå hela              

världen med hjälp utav internet. Det delas berättelser och bilder på enorma avstånd             

världen över och möjligheter för undervisning som är tillgängligt dygnet runt (ibid.).            

Därför är det av vikt att lärare beaktar de här möjligheterna och använder sig av               

vardagsnära texter som exempelvis e-mail, chatt- och sms-meddelanden i         

undervisningen.  

3.3 Gynnsam läs- och skrivutveckling 
Syftet med läsning och skrivning handlar inte enbart om att läsa eller skriva text utan               

det handlar om förståelse för att det finns en upplevelse i form av ett budskap. Detta                

budskap är viktigt att eleverna blir medvetna om (Liberg, 2007a). Det finns som tidigare              

nämnts två huvudsakliga strategier för hur läs- och skrivutveckling kan gå till (Liberg &              

Säljö, 2014). Å ena sidan handlar det om att eleverna knäcker den fonetiska koden              

genom att ljuda bokstäver och sätta samman delarna till helheter (ord och meningar). Å              

andra sidan handlar det om att eleverna möter språket i texter som tar utgångspunkt i               

deras erfarenheter, i naturliga och meningsfulla sammanhang där det talade och skrivna            

språket utvecklas parallellt.  
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3.3.1 Literacyfärdigheter för gynnsam läs- och skrivutveckling 

Liberg och Säljö (2014) beskriver hur synen på grundläggande färdigheter inom läsning            

och skrivning har förändrats genom historien dels beroende på hur samhället fungerar,            

dels på vilka förväntningar som ställs på medborgarna. I dagens samhälle och i             

utbildning handlar det om att utveckla olika färdigheter av literacy där eleverna ska             

kunna förstå, använda, reflektera och engagera sig i olika sorters texter som de möter i               

sin vardag både i och utanför skolan (Damber, 2017). För att eleverna ska kunna nå               

dessa literacyfärdigheter beskriver Liberg och Säljö (2014) hur lärare idag bör erbjuda            

en för eleverna gynnsam läs- och skrivundervisning. De anser att utvecklingen inte            

enbart handlar om en utveckling av tekniska färdigheter, utan det är viktigt att förstå och               

synliggöra att läsande och skrivande är en del av ett sammanhang. Först då kan det               

benämnas som en literacypraktik (ibid.). 

Liberg och Säljö (2014) använder begreppet high literacy. I ett          

undervisningssammanhang innebär det att man som lärare gör tydliga kopplingar av           

ämnesinnehåll både inom och utanför skolan samt anknyter till elevernas erfarenheter           

och tidigare kunskaper. För att kunna göra detta behöver lärare få syn på och ta tillvara                

elevernas intressen och erfarenheter av olika textvärldar. Det blir därför av vikt att             

lärarna är nyfikna och tar reda på vilka olika slags texter elever möter utanför skolan.               

Först då kan läs- och skrivundervisningen ta utgångspunkt i de vardagsnära texter som             

eleverna har kännedom om för att sedan kunna kombinera dem med texter de möter i               

skolan (Liberg & Säljö, 2014; Säljö, 2014). High literacy handlar också om att eleverna              

får möjlighet att arbeta tillsammans med varandra och på så sätt utveckla en djupare              

förståelse för det aktuella innehållet. Färdigheter som tränas bör dessutom vara           

integrerade i ett sammanhang, en kontext, så att de färdigheter som eleverna behöver             

träna på har en tydlig koppling till ett vardagssammanhang som de kan känna igen sig i                

(Liberg, 2010). Att lära sig tekniska färdigheter utan anknytning till sammanhang eller            

sociokulturell inramning kan leda till att det blir svårt att få syn på när respektive               

färdighet är användbar (Liberg & Säljö, 2014). När de grundläggande färdigheterna har            
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bemästrats är det av vikt att läraren kan stötta eleverna i att utveckla nya tankar och                

idéer för att eleverna ska få en djupare förståelse och för att uppnå high literacy (ibid.).  

3.3.2 Elevernas textvärldar och populärkulturens texter   

Schmidt (2017) anser att läs- och skrivutvecklingen behöver utgå ifrån elevernas           

erfarenheter och intressen. Texter som används i undervisningen bör därför vara texter            

som eleverna omges av i vardagen och som de kommer i kontakt med på fritiden, det                

vill säga vardagsnära texter (Liberg & Säljö, 2014). Elevernas textvärldar består även            

utav texter som kombinerar ljud, skrift och bild som exempelvis leksaker, filmer, sms,             

videoklipp och datorspel för att nämna några. De texter som nämns är exempel på det               

som kallas populärkultur (Schmidt, 2017). Liberg (2007b) anser att populärkultur          

behöver integreras mer i undervisningen då den idag utgör en betydande del av             

elevernas vardag. Genom att plocka in populärkulturen som material i undervisningen           

kan läs- och skrivundervisningen kännas mer intressant och meningsfull för eleverna           

(ibid.).  

I flera studier belyses bristen av att verksamma lärare inte använder sig utav             

vardagsnära texter i undervisningen. Fast (2007) undersöker till exempel i sin studie hur             

skolan tar hänsyn till elevernas erfarenheter av populärkultur i undervisningen. I studien            

framgår att skolan i liten utsträckning utgår ifrån kunskaper, erfarenheter och intressen            

som finns i elevernas vardag. Resultatet visar också på en kunskapsbrist hos lärarna där              

de vardagsnära texterna för eleverna genererar en oro istället för möjligheter. Genrer            

som sagor och faktatexter för barn är etablerade i läs- och skrivundervisningen och är de               

två genrer som de nationella proven i årskurs 3 utgår ifrån. En intressant faktor som               

Gibbons (2018) lyfter med hänsyn till berättande texter är att just denna genre har en               

komplex struktur med tanke på den röda tråden i inledning, händelseförlopp och            

avslutning. Eftersom det är en svårighet i sig anser Fast (2007) att texter som eleverna               

anses som “experter i” bör ta större plats i undervisningen. Många lärare i hennes studie               

uppfattar att literacy är något som förknippas med enbart böcker och inte inkluderar             

elevernas textvärldar kopplade till dagens populärkultur. Hon menar att det krävs ett            

stort engagemang och arbete för att få syn på vilka vardagsnära texter som varje enskild               
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elev har intresse för. Av studiens resultat framgår också att lärarna har en rädsla för att                

populärkulturen skapar något sorts mönster för eleverna där skillnaden mellan          

verklighet och fiktion kan bli oklar (ibid.). 

Även granskningen av Skolinspektionen (2015) visar att det används ett fåtal           

vardagsnära texter i läs- och skrivundervisningen. Skolinspektionen menar att eleverna          

måste få möta fler texttyper från sin egen värld i skolan, särskilt i de tidiga skolåren för                 

att fånga elevernas intresse för en läs- och skrivutveckling. Autentiska texter, det vill             

säga texter som bygger på elevernas erfarenheter och som de möter i sin vardag, har               

visat sig gynna eleverna i läs- och skrivutvecklingen på så sätt att innehållet blir något               

som känns meningsfullt (ibid.). Detta är även något som framhålls av Frykholm (2007).             

Han säger: 
En förutsättning för att skapa intresse för att läsa och skriva är naturligtvis att det finns                
tillgång till spännande, meningsfulla och bra texter och annat material som man kan             
behöva. Att textens innehåll upplevs som intressant och att den speglar ett innehåll som              
på något sätt är bekant för läsaren är ofta viktigare än att den är lättläst rent tekniskt sett.                  
Också en mindre skicklig läsare kan – om än med möda – läsa en mycket komplicerad                
text om sitt favoritämne men kanske inte en enklare text om något som inte intresserar               
honom eller henne (s. 105). 

Frykholm (2007) påvisar vikten av ett intressant innehåll i texten samt att det ska kännas               

meningsfullt för eleverna att kunna läsa. En aktuell fråga är därmed vilka texter elever              

möter i sin vardag och finner intresse för. Lärare behöver således mer kunskap om              

elevernas erfarenheter av och intresse för texter utanför skolan för att kunna använda             

dessa i undervisningen (Schmidt, 2017). 

3.3.3 Lärarens didaktiska val med hänsyn till vardagsnära texter   

Utanför skolan kommer eleverna i kontakt med flera olika texttyper (Fast, 2019). Därför             

blir det betydelsefullt att välja ut sådana texter som eleverna har kännedom om för att de                

ska bli engagerade i läsning av en text (Liberg, 2017). Detta ställer krav på att läraren                

hela tiden är medveten om de didaktiska val hen gör gällande valet av texter för sin                

undervisning men också för hur upplägget av undervisningen ser ut (Liberg, 2010).            

Schmidt och Wedin (2015) förklarar att när elever orienterar sig utifrån deras            

textvärldar visar det sig att de kommer i kontakt med många olika texter som              

exempelvis webbplatser, datorspel, serietidningar och böcker. När de befinner sig i           
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texten är det möjligt att de uppmärksammar ett flertal andra texttyper som exempelvis             

annonser, reklam, sociala nätverk och Youtube. På så sätt leder det till att eleverna              

kommer i kontakt med flera andra olika slags texter än vad läs- och skrivundervisningen              

vanligtvis brukar ta utgångspunkt i. Därför är det viktigt att lärare tar reda på vad det är                 

för olika typer av texter som eleverna orienterar sig i så att läs- och skrivundervisningen               

kan ta utgångspunkt ur de texterna. Schmidt och Wedin (2015) ser ett stort engagemang              

när elever får visa samt samtala om de texter som de möter i populärkulturen. De säger:  
Genom den snabba utvecklingen av informationstekniker och de olika modaliteter som           
följt i dess spår, har den textrepertoar som barn möter i sin vardag kommit att kraftigt                
expanderas. Behovet av att kunna tolka och förstå budskap och innehåll i olika slags              
texter har kanske aldrig varit större (s. 51). 

Valet av en text ska generera något meningsfullt där eleverna kan se nyttan av att kunna                

läsa och skriva så att det i sin tur leder till motivation och engagemang för att arbeta                 

vidare. Molloy (2002) tar upp detta som en utmaning för läraren eftersom det oftast är               

läraren som väljer ut texter för undervisningen. Det är ett stort arbete för läraren att hitta                

texter som passar varje enskild elev. Hon menar på att om läraren kan ta ett steg bakåt                 

och istället låter eleverna själva få välja texter utifrån sitt intresse så ökar chansen för att                

eleverna hittar sådana texter de är intresserade av att läsa (ibid.).  

3.4 Sammanfattning av forskningsöversikt 
Utifrån vår forskningsöversikt framhävs vikten av att läs- och skrivundervisningen bör           

utgå ifrån ett gemensamt lärande som ska kännas meningsfullt för eleverna. Eleverna            

bör få möjlighet att se varför de behöver utveckla kunskap inom de grundläggande             

färdigheterna inom läsning och skrivning. Läsning och skrivning är inte enbart något            

som “bara skall göras” i undervisningen utan det handlar om att förstå de olika              

färdigheterna i ett vardagligt och funktionellt sammanhang. Populärkulturen är högst          

aktuellt i dagens samhälle eftersom nya texttyper ständigt utvecklas. Det blir därför av             

vikt att läraren håller sig uppdaterad på nya texttyper som eleverna växer upp med och               

kommer i kontakt med i sin vardag. Här kan undervisningen generera ett utbyte mellan              

lärare-elev, elev-elev och elev-lärare och det blir tydligt att kunskapsutvecklingen sker i            

det sociala samspelet. För att eleverna ska kunna vara aktiva och bidragande i sin läs-               
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och skrivundervisning blir det av vikt att den tar utgångspunkt i elevernas olika             

erfarenheter, intresse och kunskaper.  

4. Metod och material  
I detta avsnitt presenteras vilken metod för insamling av material vi använt oss utav i               

vår studie. Därefter beskriver vi vårt urval av respondenter, undersökningens          

tillvägagångssätt och genomförande, bearbetning och analys av data samt validitet och           

generaliserbarhet av det insamlade materialet. Avslutningsvis presenteras de etiska         

överväganden vi tagit hänsyn till i vår studie. 

4.1 Kvalitativ forskning och val av metod 
Vårt arbete grundar sig på en kvalitativ forskningsmetod med syfte att ta reda på hur               

verksamma lärare beskriver sina erfarenheter av att arbeta med vardagsnära texter i tidig             

läs- och skrivutveckling. Valet av en kvalitativ metod grundar sig på att det är en metod                

som möjliggör insamlingar för en innehållsrik- och detaljrik data. För vår analys är vi i               

behov av utförliga svar och en djupgående förståelse av lärarnas erfarenheter,           

kunskaper, uppfattningar och åsikter (Denscombe, 2018; Stukát, 2005). Därför valde vi           

en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.  

Vi använde oss av personliga semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju          

är en planerad intervju som innehåller vissa områden med övergripande frågor som ska             

behandlas. Däremot lämnas utrymme för att låta den intervjuade utveckla sina tankar            

och idéer. På så sätt behöver intervjuaren vara flexibel för att ställa följdfrågor till sina               

redan förberedda frågor beroende på vilka svar den intervjuade ger (Denscombe, 2018).            

Formen för semistrukturerade intervjuer ger tydliga ramar och är densamma för           

samtliga intervjuade lärare men tillåter att intervjun behandlar betydelsefulla sidospår.          

För att få syn på lärarnas erfarenheter och kunskaper utgick vi ifrån en intervjuguide              

som innehöll öppna frågor för att nå ett djupare samtal (se bilaga 4). Samtliga intervjuer               

spelades in med ljudupptagning. Denscombe (2018) menar att en ljudupptagning          

erbjuder en närmast fullständig dokumentation i vad som sägs under intervjun.  
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4.2 Urval och respondenter 
Till en början skickade vi ut vårt missivbrev till skolor i de två kommunerna vi valt att                 

genomföra studien i. På grund av rådande omständigheter med Covid -19 saknade            

många skolor behörig personal inom de årskurser vi valt att undersöka och av de lärare               

som var verksamma fick vi svar att de tyvärr inte hade tid att ta emot oss. Vi fick därför                   

tänka om angående vårt urval och bestämde oss för att istället använda oss av ett               

subjektivt urval (Denscombe, 2018). Detta innebär att vi tog kontakt med utvalda lärare             

som vi visste var villiga att hjälpa oss att få tillgång till data för vår undersökning. På så                  

sätt handplockade vi respondenter och begränsade oss till ett mindre antal än vad vi från               

början hade tänkt oss. Vi mejlade lärare som vi kommit i kontakt med under vår               

verksamhetsförlagda del av utbildningen. Detta i förhoppning om att vi redan skulle            

vara ett känt ansikte för de tillfrågade informanterna och på så sätt öka våra möjligheter               

att hitta behöriga lärare. Efter denna ändring fick vi snabbt svar och kunde omgående              

boka in intervjuer. 

Eftersom vår studie riktar in sig på läs- och skrivutveckling i skolans tidiga år letade vi                

efter legitimerade svensklärare verksamma i F-3. Vi ville bredda vårt spektrum och            

försöka få tillgång till lärare som varit verksamma under olika lång tid inom läraryrket.              

Samtidigt har vi haft begränsade resurser och vi har därför valt att använda oss utav ett                

så kallat bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018). I vårt fall betydde det att vi riktade in              

oss på närliggande kommuner som passade väl utifrån förutsättningarna för          

föreliggande studie. I vår studie har vi intervjuat fyra informanter som kommer ifrån två              

olika kommuner och där varje informant är verksam inom varsin årskurs i de tidiga              

skolåren.  

4.3 Tillvägagångssätt och genomförande 
Som tidigare nämnt samlade vi in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer och             

där vi sammanställde en så kallad intervjuguide (Bryman, 2008). Intervjuguiden fick           

lärarna inte ta del av innan intervjun då det finns en risk att informanten kan               

tillrättalägga eller förbereda sina svar. Våra frågor berörde lärarnas bakgrund,          

nuvarande arbetssätt kring läs- och skrivutveckling samt användning av vardagsnära          
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texter i undervisningen. Utifrån vårt syfte och frågeställning ville vi utforma öppna            

frågor för att få tillgång till utvecklade svar av lärarnas erfarenheter och kunskaper. Vår              

tanke med semistrukturerade intervjuer var att informanten skulle känna en frihet i hur             

de ville utforma sina svar och att samtalet skulle bli lättsamt (ibid.). Slutna frågor som               

enbart kunde besvaras med ja eller nej skulle endast förekomma vid följdfrågor ifall vi              

ansåg att något behövde förtydligas.  

Våra intervjuer baserades på så kallade uppsökande intervjuer (Stukát, 2005). En           

uppsökande intervju handlar om att träffas i en lugn och trygg miljö för den              

intervjuande och därför föreslog vi att genomföra intervjun på deltagarnas arbetsplatser           

(ibid.). Intervjuerna tog mellan 30–40 minuter och spelades in både på dator och mobil.              

Vid intervjun medverkade vi båda två. Stukát (2005) lyfter fram att det ibland kan vara               

en fördel med att vara två personer som intervjuar då båda kan upptäcka och få syn på                 

mer än vad en ensam intervjuare kan. Vi hade ett gemensamt ansvar för att              

intervjufrågorna ställdes men en utav oss hade mer fokus på intervjuns huvudfrågor            

medan den andra fokuserade på att anteckna informantens svar. Båda hade under hela             

intervjun möjlighet att inflika med följdfrågor om sådant som vi ansåg skulle vara             

betydelsefullt att få reda på i vår undersökning.  

4.4 Bearbetning och analys av data  
Efter varje intervju diskuterade och sammanfattade vi innehållet och enades om vad            

som var av relevans för studiens syfte. Sedan lyssnade vi av ljudfilerna och hjälptes åt               

att transkribera ljudfilen. Vi skrev ordagrant ned vad respondenterna sagt under           

intervjuerna och vi kunde på så vis läsa samtalet som en skrift (Norrby, 2014). Vi valde                

att skriva i ett delat dokument där vi kunde lägga till digitala kommentarer under              

processens gång (Denscombe, 2018). Efter att vi transkriberat kontrollerade vi vårt           

dokument och jämförde med vår upplevelse som vi hade direkt efter intervjun. Vi             

jämförde ifall de moment som vi från början upplevt som intressanta fortfarande var det              

eller om det hade tillkommit kommentarer under transkriberingen som skulle vara mer            

intressanta. Vi diskuterade även ifall det var andra moment som skulle kunna vara             

betydelsefulla och centrala utifrån den frågeställning vi haft för studien.  
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När vi transkriberade använde vi oss utav en grov transkription (Norrby, 2014). Vårt             

syfte med intervjun var att ta reda på betydelsefulla innehållsaspekter för vår studie och              

vår transkribering behövde därför inte innehålla några förtydliganden ifall informanten          

stakat sig eller tagit pauser under intervjun. Det mest väsentliga för vår studie var alltså               

innehållet av det informanten sa och inte hur de sa det. Enligt Denscombe (2018) gör               

transkribering det lättare att jämföra data som samlats in och hjälper oss att få en så                

kallad närkontakt med intervjun. Vid utskrift av alla intervjuer följde vi Stukáts (2005)             

råd om att enbart skriva ut de delar som var intressanta av transkriberingen. Detta              

hjälpte oss att hålla reda på alla papper och gjorde det lättare att använda utvalda och                

relevanta avsnitt. På våra utskrifter markerade vi sedan sådant som vi ansåg var viktigt,              

likheter och skillnader samt detaljer som skulle kunna ha betydelse för vår kommande             

analys.  

Vid vår analys av insamlad data låg studiens teoretiska utgångspunkt till grund för hur              

vi granskade materialet. Informanternas uttalande analyserades utifrån det        

sociokulturella perspektivet och vi kunde se ett flertal likheter. Delvis den sociala            

interaktionen där språket användes som det främsta redskapet för ett gemensamt           

lärande. Vi kunde också se att informanterna hämtade texterna från en kontext, det vill              

säga situationer som eleverna erfarit och haft tidigare kunskaper om. Lärarna instämde            

även vikten av att tillgodose olika kunskapsnivåer i undervisningen och där de arbetade             

utifrån både scaffolding och den närmaste proximala utvecklingszonen.  

4.5 Generaliserbarhet och validitet 
Vår studies omfattning och urval är begränsat vilket gör att resultatet inte går att              

generalisera till någon större grupp utan gäller endast för den undersökta gruppen.            

Lärarnas erfarenheter och kunskaper är något som är individuellt och på så sätt är              

undersökningen inte representativ för samtliga skolor och grundskolelärare i de tidiga           

skolåren.  

Validitet betyder att man mäter det man avser mäta i en studie. Stukát (2005) beskriver               

validitet som något svårfångat men ändå grundläggande för undersökningen. Det          

handlar om att flertalet gånger fråga sig ifall man undersöker det som ska undersökas              
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och vidare ta med i sin beräkning att du möjligen inte alltid fått helt ärliga svar på dina                  

frågor (ibid.). För att beakta validiteten i studien har vi i framställningen av             

intervjufrågorna haft syftet samt vår frågeställning som utgångspunkt för trovärdigheten          

i det vi avser mäta. Intervjufrågorna var öppet utformade för att inte vara ledande för               

lärarna att svara på. Vidare fick de ställa frågor om det var något som var otydligt och vi                  

ställde följdfrågor om det behövde förtydligas. Det gjorde vår studie tillförlitlig.  

Denscombe (2018) lyfter att intervjuer har för- och nackdelar gällande validiteten i data.             

En fördel är att en personlig intervju ger en direktkontakt och en möjlighet att              

kontrollera riktighet och relevans under tiden data samlas in. En nackdel är att data              

baseras på vad respondenterna säger, vilket inte nödvändigtvis stämmer överens med           

vad de faktiskt gör (ibid.). Det finns på så sätt en risk att respondenterna förskönar sina                

svar i en intervju baserat på vad de tror att forskaren vill höra vilket enligt Stukát (2005)                 

kan minska validiteten.  

4.6 Etiska överväganden 
Vid utformning av en vetenskaplig text är det nödvändigt att känna till vilka etiska              

ställningstaganden som finns att ta hänsyn till. Som forskare har man ansvar för att de               

människor som ingår i studien inte tar skada eller utsätts för någon form av kränkning               

(Vetenskapsrådet, 2017). Det har varit vår avsikt att följa Vetenskapsrådet          

rekommendationer (2017) kring de grundläggande etiska frågorna sekretess,        

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet och ständigt ha dem i åtanke när vi arbetat             

oss igenom de fyra huvudkraven för en god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2002).           

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra allmänna huvudkrav som finns för svensk          

forskning och som benämns som informationskravet, samtyckeskravet,       

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

När det gäller informationskravet handlar det om att vi som forskare är skyldiga att              

informera våra undersökningsdeltagare om bland annat syftet med den aktuella          

forskningen (Bryman, 2008). Dessutom är det av vikt att de som medverkar får             

information om vad de har för uppgift i forskningen, att deras deltagande är frivilligt              

och att de har rätten att avsluta sin medverkan när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). När               
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vi gjorde vårt urval skickade vi ut ett missivbrev där studiens syfte stod med och att vi                 

med vår undersökning ville komma åt lärarnas erfarenheter och kunskaper av att arbeta             

med vardagsnära texter i en tidig läs- och skrivutveckling.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen självmant ska få bestämma          

över sin medverkan i undersökningen och avbryta utan att utsättas för någon            

påtryckning eller påverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Inför varje intervju gick vi igenom           

en samtyckesblankett där bland annat detta krav stod med. De fick både skriftlig och              

muntlig information om att de när som helst skulle kunna avsluta sin medverkan utan              

någon närmare förklaring. Dessutom stod detta i vårt missivbrev som skickades ut allra             

först.  

Konfidentialitetskravet berör sekretess och offentlighet. Vi har tystnadsplikt när det          

gäller känsliga uppgifter om de personer vi intervjuat (Vetenskapsrådet, 2002).          

Dessutom har vi skyldighet att avidentifiera exempelvis personuppgifter och förvara          

insamlade data på ett säkert sätt så att obehöriga inte kan komma åt dem (Bryman,               

2008). Vi valde därför att göra våra deltagare anonyma och istället döpa om dem till               

lärare F, 1, 2, och 3. Vi har dessutom både i vårt missivbrev och samtyckesblankett               

informerat om att deltagarnas namn, arbetsplats och kommunen de är verksamma i            

kommer att avidentifieras.  

Det sista huvudkravet kallas för nyttjandekravet och innebär att den insamlade data vi             

fått tillgång till i våra intervjuer enbart är till för detta forskningsändamål            

(Vetenskapsrådet, 2002; Bryman, 2008). Detta informerades våra deltagare om i          

missivbrevet som vi skickade ut.  

5. Resultat 
I följande avsnitt redovisas de fyra intervjuer vi gjort i vår studie. Resultatet tar              

utgångspunkt i lärarnas beskrivning av sina erfarenheter och kunskaper av att           

genomföra undervisning med vardagsnära texter i tidig läs- och skrivutveckling.          

Inledningsvis ger vi en kort presentation av de lärare som har deltagit i vår studie samt                

en redogörelse för varje lärares definition av begreppet vardagsnära texter. Vidare           
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lyfter vi likheter och skillnader av insamlad data med koppling till vårt syfte,             

frågeställning och teoretiska utgångspunkt. Slutligen sammanfattas vårt resultat och en          

analys redovisas.  

5.1 Presentation av lärarna 
Alla lärare i vår studie är kvinnor och verksamma på lågstadiet i årkurs F-3. Samtliga               

lärare är behöriga och har olika lång erfarenhet inom yrket. Vår studie omfattar fyra              

lärares erfarenheter och kunskaper inom valt område och vi har genomfört en intervju i              

respektive årskurs. Vi presenterar lärarna som lärare F, 1, 2 och 3, där respektive              

beteckning står för årskursen läraren är verksam i.  

Lärare F är i grunden utbildad till förskollärare. Efter genomförd utbildning har hon             

arbetat tio år inom förskolan innan hon sökte sig till skolans värld. Hon har vid               

intervjutillfället varit verksam i förskoleklass i tio år och bedriver sin läs- och             

skrivutveckling mestadels utifrån Bornholmsmodellen.  

Lärare 1 är utbildad grundskolelärare F-3 och är behörig för att undervisa i alla ämnen               

från förskoleklass upp till årskurs 3. Hon är nyexaminerad lärare och i sluttampen av sitt               

första läsår som behörig lågstadielärare. I sitt arbete kring läs- och skrivutveckling har             

Att Skriva sig till Läsning (ASL) en framträdande utgångspunkt.  

Lärare 2 är utbildad grundskollärare årskurs 1–7 med inriktning svenska och SO med             

engelska som tillval. Inom yrket har hon varit verksam i 21,5 år varav 15 år på                

lågstadiet. I sin nuvarande läs- och skrivutveckling blandar hon olika strategier utefter            

sin egen erfarenhet samt kunskap. 

Lärare 3 är utbildad förskollärare i grunden och har nu på senare år läst upp behörighet                

för undervisning i årskurs 1–6. Hon har tidigare arbetat i förskoleklass men de senaste              

fyra åren har hon varit verksam på lågstadiet. I arbetet med läs- och skrivutveckling              

ligger Att Skriva sig till Läsning (ASL) till grund för undervisningen. 
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5.2 Lärarnas tolkning av begreppet vardagsnära texter 
Nedan redovisar vi varje lärares individuella tolkning av begreppet vardagsnära texter.           

Begreppet är centralt för vår studie och återkom vid upprepade tillfällen under            

intervjuerna. De intervjuade lärarna fick definiera begreppet samt beskriva hur vanligt           

förekommande vardagsnära texter är idag.  

De intervjuade lärarna är relativt eniga om att vardagsnära texter har stor betydelse för              

hur undervisningen utformas, det vill säga att utgångspunkten för läs- och           

skrivundervisningen ska vara nära kopplad till elevernas vardagliga texter. Däremot är           

begreppet vardagsnära texter i sig inte så vanligt förekommande i diskussionerna utan            

det är istället innebörden av begreppet som kommer upp till diskussion med lärarna.             

Lärare 3 förtydligar frågan om vardagsnära texter som begrepp i följande utsaga:  
Ja ungefär så mycket som att det står en rad i läroplanen, så mycket pratar vi om                 
det (Lärare 3). 

Lärare F belyser i nedanstående utsaga att vardagsnära texter inte enbart är nedskrivna             

texter utan hon kopplar vardagsnära texter till barnens fria lek. Hon definierar begreppet             

såhär: 
För mig är det i deras fria lek som är elevnära. Då ser ju jag vad de är och vad de gör i                       
egna leken (Lärare F). 

Eftersom hon arbetar med yngre elever är leken en inspiration till undervisningen och             

vise versa. Lärare F’s utsaga visar att hon hämtar inspiration av sådana vardagsnära             

sammanhang som hon och eleverna befinner sig i och kopplar in det i sin undervisning. 

Lärare 1 anser att vardagsnära texter har flera betydelser och att det handlar om att det                

ska vara: 
Meningsfullt för dem. Att de känner att det hamnar i någon sorts kontext, att man har en                 
förståelse, kanske en erfarenhet, man känner att man blir motiverad, nyfiken av det helt              
enkelt (Lärare 1). 

Hon anser alltså att vardagsnära texter är något som ska kännas meningsfullt för             

eleverna samt att de kan dra egna kopplingar och se det utifrån ett sammanhang. Vidare               

i intervjun är hon tydlig med att förklara att vardagsnära texter är väldigt olika för varje                
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elev. Det vill säga att det som är vardagsnära för en elev behöver inte vara vardagsnära                

för en annan.  

Lärare 2 menar att vardagsnära texter är texter som eleverna har lätt att känna igen sig i                 

och blir inspirerade av. Inspirationen kan föra eleverna vidare i deras läsning och             

skrivning. Lärare 2 förtydligar vikten av böcker som utgör en utgångspunkt för de             

vardagsnära texter hon väljer att arbeta med i undervisningen. Däremot anser hon att det              

är viktigt att blanda olika texter men att hon tror det kommer i senare årskurser när                

säkerheten sitter i.  

Lärare 3 anser att vardagsnära texter är något som eleven kan relatera till och handlar               

om något de själva har upplevt eller har erfarenhet av. Hon menar att det är av vikt att                  

eleverna kan känna igen sig i texterna för att kunna dra paralleller till sig själva. Lärare                

3 upplever att om eleverna kan relatera till sig själva så har de lättare för att komma                 

igång i arbetet. Vidare förklarar hon att en vardagsnära text ska kännas spännande och              

det ska finnas ett intresse för det som ska läsas.  

5.3 Lärarnas arbete med läs- och skrivundervisning 
Nedan redovisas resultatet avseende studiens fråga om lärarnas nuvarande arbetssätt,          

hur de aktualiserar vardagsnära texter och avslutningsvis deras hänsyn till elevers olika            

förutsättningar i läs- och skrivundervisningen. Vi har jämfört och försökt urskilja           

lärarnas erfarenheter samt kunskaper och har valt ut betydelsefulla avsnitt och citat för             

vår studie. 

 

I vår studie har vi fått syn på ett flertal olika läs- och skrivutvecklingsstrategier,              

exempelvis Att Skriva sig till Läsning och Bornholmsmodellen. Tre av fyra lärare            

uttrycker att de har en läs- och skrivutvecklingstrategi som ligger till grund för             

undervisningen. Däremot poängterar samtliga att de dessutom blandar strategier utifrån          

sin yrkesprofession. Vi har också fått se att läseböcker tillsammans med arbetsbok är             

vanligt förekommande i läs- och skrivundervisningen. I tre av fyra klassrum används            

ABC-klubbens läsebok av Mats Wänblad och arbetsbok av Ingela Felth Sjölund och Pia             

Hed Andersson.  
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Som nämnts ovan är alla överens om att läs- och skrivundervisningen ska vara             

intressant och meningsfull för eleverna och alla lärare uppger att de försöker ta hänsyn              

till elevernas vardag i undervisningen. Lärare F anser att elevernas läsning och            

skrivning ska grunda sig på språklekar och språkstimulans. Hon använder sig utav            

Språklust av Carin Rydja som innehåller sånger och ramsor där eleverna bland annat får              

möjligheten att träna “mungymnastik”. Dessutom kompletterar hon Språklust med andra          

läromedel som exempelvis Trulle av Anita Palmkvist och Anne-Marie Bryntse, Livet i            

bokstavslandet av Ulf Stark, Marika Nylund Ek och Marie Trapp och webbsidan            

Skolplus där ord och uppgifter är något som eleverna kan få syn på och ha användning                

av i sin vardag.  

I tre av fyra klassrum kan vi se att ABC-klubbens läsebok med tillhörande arbetsbok har               

en framträdande roll. Även om detta är det mest förekommande materialet så har lärarna              

olika inställningar till det. Motiveringen som lärare 1 har för att hon använder sig av               

ABC-klubben som utgångspunkt i undervisningen är att hon anser att det är den läsebok              

där innehållet är mest anknutet till elevernas vardag. Hon menar att eleverna i texten              

kan möta sådana situationer de själva kommer i kontakt med i sitt liv, exempelvis              

kompis- och familjerelationer samt tankar som uppkommer som barn. Hon anser också            

att möjligheten för en nivåanpassad läsundervisning finns tillgänglig i läseboken då den            

är uppdelad i olika färger beroende på svårighetsgrad.  

Lärare 2 använder sig utav ABC-klubbens läsebok då hon likt lärare 1 upplever att              

eleverna kan känna igen sig i texten och tycker därför att den är spännande. Däremot är                

hon inte lika nöjd med tillhörande arbetsbok utan hon kompletterar med läromedlet            

Språkskrinet av Annika Mårtensson och Marianne Billström. Hon anser att Språkskrinet           

är bra eftersom den tar upp olika teman och belyser sådana färdigheter som hon tycker               

att eleverna ska kunna i årskurs 2. Däremot påpekar hon att det inte räcker med enbart                

läromedel utan eleverna måste få möjlighet att träna läsning och skrivning på flera olika              

sätt. Detta spår bygger lärare 3 vidare på då hon uttrycker att hon inte är så glad över att                   

använda sig utav färdiga läromedel. Hon vill istället kunna variera sina texter utifrån             

vad eleverna tycker är intressant och koppla in sådana texter som eleverna möter i sin               
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vardag. Hon menar att det finns en risk med att använda sig utav färdigtryckta              

läromedelsböcker. Hon säger: 
Tänk om man tycker ABC-boken är svintråkig. Då blir ju hela det arbetet så tråkigt för                
då är ju den kopplad till det, och så använder man den i ett helt år (Lärare 2). 

Hon menar att hon når fler elevers intresse när hon varierar texter och inte utgår från en                 

och samma kapitelbok.  

 

Samtliga lärare menar att vardagsnära texter ska kännas meningsfulla för eleverna.           

Däremot finns det en skillnad när de diskuterar sina valda texter för undervisningen.             

Lärare 2 använder sig utav texter som är skrivna i bokform. Exempel på sådana böcker               

är Handbok för superhjältar av Elias Våhlund och Agnes Våhlund, Den stora vänliga             

jätten av Roald Dahl, Den vita stenen av Gunnel Linde, Mio min Mio och Bröderna               

Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Hennes motiv för valda böcker är att det finns någon              

form av budskap som engagerar eleverna. Det budskap hon upplever att eleverna kan             

känna igen sig i är exempelvis utanförskap och det onda mot det goda. Som svar på                

frågan ifall hon använder sig av andra texttyper än böcker svarar hon:  
Jag ser nog vikten av böcker ändå. För att ska de lära sig skriva så behöver man se en                   
löpande text med stor bokstav och med punkt och att den har en handling (Lärare 2). 

I frågan om att väva in fler genrer som exempelvis artiklar i undervisningen anser hon               

att det inte finns så många som är anpassade och skrivna för barn, vilket gör att                

läsningen blir svår och tråkig. De småböcker hon väljer för sin undervisning är skrivna              

av författare som har kunskap om vilka ord de ska använda, hur långa orden ska vara                

och vilka stavelser som ska förekomma. Hon förtydligar att det är viktigt att eleverna              

kommer i kontakt med flera olika slags texter (chattfunktioner och bloggar exempelvis)            

men hennes reflektion är att det är något som eleverna kommer i kontakt med              

allteftersom de utvecklas och blir äldre.  

Lärare 1 instämmer och ser betydelsen av att använda skönlitterära- samt faktatexter            

vilket är de två texttyper som hon använt sig mest av hittills i sin undervisning. Däremot                

kompletterar hon undervisningen med andra texter som exempelvis kalasinbjudan,         

tidningsartikel och annonser. Hon menar på att hon försöker hitta ämnen, texter och             
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innehåll som blir meningsfullt för eleverna och som de känner sig nyfikna på. För att               

det ska bli lustfyllt anser hon att man som lärare behöver vara ganska kreativ. 

Något som lärare 1 upplever ger stor motivation i hennes klassrum i arbetet med läs-               

och skrivutveckling är när eleverna får skriva fritt till en bild. Hon menar på att man                

som lärare behöver vara kreativ och lyssna in elevernas intresse för att undervisningens             

innehåll ska kännas meningsfullt och lustfyllt. Lärare F instämmer i betydelsen av att             

lärandet ska vara lustfyllt och upplever ett sådant tillfälle när hon i sin undervisning              

leker fram språket med sina elever. I hennes klassrum bygger läs- och            

skrivundervisningen på spel och att få plocka med bokstäver, exempelvis spelet Alfapet.            

Hon poängterar också vikten av att kunna uppmuntra och fånga eleverna i vardagliga             

sammanhang och även betydelsen av att hela tiden prata med eleverna för att få syn på                

var de befinner sig i sin utveckling. 

För lärare 3 är det av stor vikt att arbetet tar utgångspunkt i elevernas intressen. Det kan                 

handla om att eleverna själva ska hitta texter som intresserar dem och att hon skriver ut                

texter från olika internetsidor som är aktuella för eleverna. Något som hon förespråkar             

är att använda sig utav texter som förekommer i nutid. Hon säger: 
Då blir det blir mer verkligt här och nu och det är inte en gammal text som är skriven på                    
en dator […]. Utan att det är en bild kanske och att man ser att det är skrivet på någon                    
sida relaterad till någon lokaltidning eller vad som helst. För det tror jag att man jobbar                
för lite med, eller det är jag helt säker på att man inte tänker alls så (Lärare 3).  

Här förtydligar hon för sig själv hur viktigt det är att använda texter som kan relatera till                 

något som eleverna kan möta och ha användning av både i och utanför skolan. 

5.4 Elevernas olika förutsättningar för läs- och skrivutveckling 
En vardagsnära text för en elev behöver inte vara vardagsnära för en annan. Här blir den                

sociokulturella teorin framträdande eftersom elever växer upp i olika miljöer och har            

olika erfarenheter med sig in i läs- och skrivundervisningen. Därför valde vi att i              

intervjun lyfta frågan om hur lärare tar hänsyn till elevernas olika intressen, erfarenheter             

och kunskapsnivåer i sin läs- och skrivundervisning. Nedan följer resultatet på en stor             

och utmanande fråga. 
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På de skolor vi besökte var klassernas elevantal väldigt olika, allt från fyra upp till 30                

elever. Vissa av lärarna yttrade sig om svårigheten med att kunna tillgodose alla elevers              

olika intressen och erfarenheter i valet av texter. Läroplanen (Skolverket, 2019a) har på             

senare år hämtat inspiration från sociokulturell teori och vi kan se att det tydligt skrivs               

fram att undervisningen ska utgå från elevernas olika erfarenheter och intressen. Detta            

upplever å andra sidan våra intervjuade lärare som en svårighet när klasserna idag består              

av ett stort elevantal och med olika bakgrunder. Svårigheten blir att möjliggöra för alla              

elever att dra kopplingar till egna erfarenheter och vardagliga händelse i texternas            

innehåll. Däremot upplever inte lärare F (som har fyra elever) att det är lika svårt att                

tillgodose elevernas intressen och erfarenheter. I sitt arbete med läs- och skrivutveckling            

lyfter hon in den fria leken där eleverna exempelvis leker skola eller affär. Hon kan se                

att eleverna “tar efter” vanligt förekommande ord ur vardagliga sammanhang på           

exempelvis egentillverkade skyltar eller på tavlan i lekrummet. Lärare F menar på att             

det vardagliga är av vikt då undervisningen blir roligare men också mer naturlig för              

eleverna. Färdigheter tränas på så sätt med anknytning till sådant som eleverna kommer             

kontakt med i sin vardag. Detta överensstämmer med sociokulturell teori som belyser            

vikten av att lärandet bör ske i ett sammanhang, i en kontext. Då blir det både naturligt                 

och synligt för eleverna när respektive färdighet inom läsning och skrivning kan komma             

till användning. Lärare 3 som i sin klass har 30 elever uttrycker att det är en stor                 

utmaning att hitta en text som passar alla. Hon förtydligar sedan att det inte alltid går att                 

tillgodose alla elevers intressen och erfarenheter och hon påtalar istället vikten av att             

variera urvalet av texter i sin undervisning. Eftersom hon har varit klasslärare för sina              

elever i snart tre år har hon skapat goda relationer så hon känner eleverna väl och har                 

därför bildat sig en uppfattning om deras individuella intressen. Lärare 2 resonerar på             

samma sätt då hon i sin undervisning låter eleverna själva få välja texter de ska läsa.                

Som lärare hjälper hon exempelvis hockeyfantasten med att hitta böcker som handlar            

om hockey eller hjälper elever som är hästintresserade med hästböcker. När det sedan             

handlar om att skriva tillåter lärare 2 eleverna att utgå ifrån egen fantasi och intressen.               

Däremot upplever hon det inte helt oproblematiskt då detta kan blir en brist på              

motivation för att skriva andra typer av texter. Hon säger:  
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Det är lite lätt att fotbollskillen bara skriver om Barcelonamatchen som han önskar.             
Man vill ju bredda dem lite också genom att idag så ska vi skriva om det här (Lärare 2).  

Likaså har lärare 1 (efter knappt ett helt läsår) en god kännedom om vad eleverna har                

för erfarenheter och intressen. Till en början valde hon ut texter som eleverna arbetade              

med, medan hon nu på senare tid gett eleverna valmöjligheter för att själva välja utifrån               

intressen. Genom detta arbetssätt har hon kunnat se en ökad motivation för att kunna              

läsa och skriva. Både lärare 1 och lärare 3 har i sin undervisning tillgång till dator                

respektive Ipads och båda två upplever en större skrivglädje när de får använda sig utav               

digitala hjälpmedel. Lärare 1 berättar att vissa elever kan dela med sig av nyproducerade              

texter i ett dokument till henne på en fredagskväll. Hon tar det som ett kvitto för att de                  

utvecklat läs- och skrivglädje. 

 

Alla lärare är eniga om att den planerade läs- och skrivundervisningen måste ta hänsyn              

till olika kunskapsnivåer. Lärare 3 som i sin klass har 30 elever upplever att det finns en                 

svårighet med att ge varje elev en individuell text. Hon försöker därför i sin              

undervisning variera och delvis portionera ut olika texter. Eleverna får ibland möjlighet            

att själva välja men hon vill gärna att eleverna diskuterar vald text tillsammans med              

henne för att kunskapsnivån ska stämma överens. Vid vissa tillfällen arbetar eleverna            

tillsammans med varandra, antingen i mindre grupper eller i par. På så sätt kan hon styra                

vilka elever som har störst nytta av varandra i ett gemensamt lärande. Lärare 1 arbetar               

också utefter elevernas individuella kunskapsnivåer och har det gemensamma lärandet          

som en viktig byggsten i sitt klassrum. Utifrån läsningens perspektiv arbetar lärare 1             

mycket med gemensamma diskussioner i klassrummet för att eleverna ska kunna           

utveckla förståelse för innehållet på ett djupare plan. När hon belyser skrivningen            

arbetar eleverna ibland i skrivpar där de hjälps åt att skapa en text utifrån de               

kunskapsnivåer de befinner sig på. Vi ser ett samband mellan lärare 1 och lärare 3 i                

valet av arbetssätt. Det vill säga att de bygger en undervisning utifrån sociala             

interaktioner där språket likt det sociokulturella perspektivet är det främsta redskapet för            

utveckling och lärande.  
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Av de vardagsnära texter som lärare 1 väljer ut till sin undervisning omarbetar hon              

texten och anpassar den utifrån elevernas olika kunskapsnivåer. I vidare arbete när            

eleverna skapar sina texter på datorn ger hon individuell stöttning på olika sätt. Hon              

säger: 
Vissa stryker jag till och med under på texten. Det här ska du skriva, det här behöver du inte                   
skriva och plockar dem allra viktigaste delarna för att de behöver det för att hitta nån motivation.                 
Medan vissa bara får stödord eller bara skriver utefter det vi har pratat om från huvudet och sånt                  
de kan sen innan och googlar (Lärare 1).  

Tanken med hennes läs- och skrivundervisning är att läsning och skrivning inte ska vara              

något jobbigt utan det handlar om att hitta olika sätt som fungerar för varje enskild               

individ. Anledningen till detta är att eleverna hela tiden ska känna motivation för att              

utvecklas inom läsning och skrivning. 

Lärare 2 belyser att det finns olika kunskapsnivåer när det gäller läsning och skrivning i               

alla klassrum. För vissa elever kan hon kontrollera stavning medan hon hos andra elever              

anser att det är tillräckligt om de får ihop bokstäverna. Hon menar på att det ibland kan                 

vara viktigt att läraren “lockar” elever med kortare texter så att de lättare kan hitta               

motivation för att sedan ta sig an svårare texter. Hon ger exempel på att en serietidning                

som exempelvis Kalle Anka kan vara en text som lockar till att senare läsa längre               

löpande texter. Precis som lärare 2 menar på att elever i ett och samma klassrum har                

kommit olika långt i sin läs- och skrivutveckling finns samma skillnad i förskoleklassen.             

Lärare F betonar att vi alla är individuella och det handlar om att utmana den ena eleven                 

på ett sätt och den andra på ett annat. Alla elever har olika erfarenheter av läsning och                 

skrivning med sig in i skolan och hon är tydlig med att det är hennes uppgift som lärare                  

att kunna se deras utvecklingsområden och vad hon behöver hjälpa eleverna med för att              

komma vidare. Hon förtydligar: 
Man bygger ju på varje elevs nivå, det är ju det de handlar om. [...] För det är det viktigaste att                     
jag inte tappar dem utan att det här lustfyllda ska få vara med hela tiden. Det är en utmaning att                    
få lagom, de som är lite högre och de som är lite lägre (Lärare F).  
  

5.5 Sammanfattning av resultat 
Det övergripande arbetssättet för alla fyra klassrum grundade sig på en gemensam och             

social interaktion där lärandet skedde utifrån pararbete, mindre grupper och helklass. I            
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definitionen av vårt centrala begrepp, vardagsnära texter, samtyckte lärarna om att det            

är texter som tar hänsyn till elevernas olika intressen och kunskapsnivåer och där             

innehållet bör vara något som de kan göra egna kopplingar till. Lärarna visade sig eniga               

om att vardagsnära texter är något som kan bidra till att läs- och skrivundervisningen              

kan kännas meningsfull, motiverande och lustfylld. Utifrån lärarnas beskrivningar         

framhölls det att de lägger olika stor vikt vid användningen av vardagsnära texter i läs-               

och skrivundervisningen som komplement utöver det valda läromedlet. I         

undervisningen använde sig lärarna av bland annat läromedel, skönlitteratur,         

dagstidningar, faktatexter, filmer samt serietidningar. De vardagsnära texter lärarna valt          

ut till undervisningen har de valt utefter sin egen definition. Viktigt att poängtera är att               

dessa texter kanske inte stämmer överens med vad eleverna anser som vardagsnära. I             

vårt resultat fick vi enbart syn på ett fåtal vardagsnära texter och vi hade önskat få ta del                  

av ett större utbud av texter som berörs av emergent-, vardag- och digital literacy.  

5.6 Analys  
Utifrån vårt redovisade resultat kan vi se många likheter med vår teoretiska            

utgångspunkt. Det sociokulturella perspektivet blir synligt vid ett flertal olika tillfällen.           

Generellt ser vi att alla lärare försöker ta hänsyn till elevernas vardag i undervisningen              

och att de i resultatet belyser vikten av att koppla lärandet till flera olika miljöer som                

eleverna orienterar sig i. På samma sätt beskriver Linde (2012) och Claesson (2007) att              

gränserna mellan vardag och skola anses behöva suddas ut. De färdigheter som eleverna             

ska lära sig är sådana färdigheter som de kan ha användning utav i flera olika               

sammanhang och det blir därför extra viktigt att sätta in innehållet i en kontext för att                

lättare synliggöra för eleverna när respektive färdighet är användbar. Exempel på när            

innehållet blir satt i en kontext är när den fria leken äger rum med tillhörande               

lärarintierad lek eller när lärarna aktualiserar texter som exempelvis kalasinbjudan,          

annonser och tidningsartiklar. För att tillgodose elevernas olika förutsättningar belyser          

lärarna också vikten av att använda sig utav en nivåanpassad undervisning som vi finner              

likt med Vygotskijs den närmaste proximala utvecklingszonen som handlar om vart           

gränsen går för vad eleven kan klara individuellt och när eleven behöver stöd för att               

komma vidare. Eftersom många utav lärarna arbetar utifrån par, mindre grupper och i             
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helklass grundar sig undervisningen på sociala interaktioner där språket synliggörs som           

det främsta redskapet för utveckling och lärande. På så sätt kan vi även se hur               

scaffolding tar plats i undervisningen eftersom eleverna får dela med sig av kunskaper             

mellan varandra. Scaffolding blir betydelsefullt när undervisningen integrerar texttyper         

som är kända för vissa elever och okända för andra. I och med att lärarna försöker att                 

variera sitt textutbud i läs- och skrivundervisningen med hänsyn till elevernas olika            

intresse samt underliggande kunskaper synliggörs Vygotskijs tes som handlar om att           

eleverna lättare når nya utvecklingsmöjligheter ifall läraren kan bygga vidare på de            

kunskaper, erfarenheter och intressen som redan finns.  

6. Diskussion och slutsats 
Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare arbetar med vardagsnära texter i tidig               

läs- och skrivutveckling för årskurs F-3. Följande frågeställning ligger till grund för att             

besvara studiens syfte:  

● Hur beskriver lärare sina erfarenheter av att genomföra undervisning med          

vardagsnära texter i tidig läs- och skrivutveckling? 

I detta avsnitt kommer vårt resultat av studien att diskuteras i förhållande till tidigare              

forskning och teoretiska utgångspunkt. I resultatdiskussionen diskuteras: begreppets        

betydelse, lärarnas nuvarande arbetssätt, konkreta exempel på vardagsnära texter samt          

hur vardagsnära texters användning tar hänsyn till elevers olikheter. Ovanstående          

avsnitt diskuteras i relation till konsekvenser för undervisningen. Därefter förs en           

metoddiskussion och avslutningsvis skrivs en slutsats fram och vad denna studie har för             

betydelse för vår yrkesprofession samt förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Vad gäller lärarnas nuvarande arbetssätt framkommer det i vår studie att tre av fyra              

lärare har valmöjlighet i att bestämma vilken läs- och skrivutvecklingsstrategi de ska            

använda i sin undervisning. Trots att lärarna använder sig utav olika strategier har de              

bevisat att vardagsnära texter där innehållet berör elevers erfarenheter och intressen går            

att använda i undervisningen. Oavsett om lärarna utgår från ljudmetoden eller           
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helordsmetoden kompletterar de intervjuade lärarna undervisningen med texter som         

eleverna har intresse för och där innehållet känns igen och är meningsfullt. Däremot ser              

det olika ut när det gäller de tekniska läs- och skrivfärdigheterna. Lärare 1 och lärare 3                

arbetar med tekniska färdigheter knutet till helordsmetoden där det grundläggande          

arbetssättet utgår ifrån Att Skriva sig till Läsning. Fokus ligger på att eleverna med hjälp               

av varandra och i användning av digitala verktyg ska lära sig att läsa och skriva utifrån                

språkets helhet med tillhörande meningar och ord i en kontext (Andersson, 1986;            

Tragetorn, 2014). De andra två lärarna arbetar däremot med de tekniska färdigheterna            

utifrån ljudmetoden. Lärare F säger sig själv arbeta utifrån Bornholmsmodellen medan           

lärare 2 inte uttrycker någon specifik metod, men efter hennes beskrivning av nuvarande             

arbetssätt kan vi se att hon använder sig av ljudmetoden. Det handlar med andra ord om                

att den fonologiska medvetenheten lägger grunden för att kunna läsa och skriva            

(Andersson, 1986; Lundberg, 2007). Bergöö och Jönsson (2012) belyser att det inte            

enbart handlar om att träna tekniska färdigheter isolerat utan undervisningen bör           

inkludera färdigheterna i ett större sammanhang, i en kontext. Det sociokulturella           

perspektivet förespråkar att sätta in respektive färdighet i större sammanhang vilket ökar            

möjligheten för eleverna att få syn på respektive färdighets användbarhet samt att nå             

high literacy (Liberg & Säljö, 2014). Vi anser att om eleverna får se språket som helhet                

och i vardagsnära texter kan syftet för läsning och skrivning bli något meningsfullt.             

Däremot håller vi med om att vissa färdigheter ibland behöver tränas lite extra, men              

utifrån vår forskningsbakgrund finns det inget som säger att man måste träna det isolerat              

utan vardagsanknytning. Vardagsnära texter kan istället utgöra en utgångspunkt för att           

träna ett flertal tekniska färdigheter i en lustfylld process.  

 
I studien har betydelsen av begreppet vardagsnära texter varit centralt och resultatet av             

våra intervjuer visar att lärarna definierar begreppet likadant. De menar att texterna som             

de använder sig utav i undervisningen ska ha ett innehåll som eleverna kan känna igen               

sig i. I kommentarmaterialet för svenskämnet (2017a) blir vardagsnära texter          

uppmärksammat med begreppet elevnära texter. Där beskrivs begreppet som         

åldersanpassade och kända texter för eleverna. Detta är något som våra lärare tar stor              
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hänsyn till i sin läs- och skrivundervisning och utifrån sin egen definition av begreppet              

väljer de texter som kan kännas meningsfulla för eleverna. Vi tycker oss se att lärarna               

använder sig utav åldersanpassade texter i undervisningen men vi ställer oss           

fundersamma till Skolverkets definition. Vi anser att det inte handlar om ålder eller             

årskurser utan istället om elevens individuella literacy. Det vill säga att en yngre elev              

kan ha god erfarenhet i både emergent-, vardags- och digital literacy medan en äldre              

elev kan sakna samma erfarenhet eftersom det är individuellt. En konsekvens för            

undervisningen kan vara att läraren undviker en texttyp för hela klassen då den anses              

vara för svår för någon elev. Därför är det av vikt att läraren varierar olika texttyper i                 

undervisningen vilket kan fungera både som en utmaning men också som en morot för              

att locka till läs- och skrivutveckling.  

Vid sammanställningen av lärarnas definitioner av begreppet vardagsnära texter         

gentemot vår forskningsöversikt blir det tydligt att lärarna är eniga med forskningen            

inom flera områden. Exempelvis sammanfattar lärarna definitionen av begreppet på så           

sätt att textens innehåll ska kännas intressant, meningsfull och att eleverna kan göra             

egna kopplingar till texten utifrån erfarenheter och kunskaper. Schmidt (2017) är en av             

flera forskare som också anser att läs- och skrivutvecklingen behöver utgå ifrån            

elevernas erfarenheter av vardagliga sammanhang samt intressen och det visar sig i vårt             

resultat att våra lärare tar stor hänsyn till detta. Genom att utgå ifrån vardagliga händelse               

knyter undervisningen samman med den vardagsliteracy eleverna besitter (Barton &          

Hamilton, 2012). För att kunna ta hänsyn till elevernas vardagsliteracy behöver de texter             

som används i undervisningen vara texter som eleverna kan känna igen sig i och som               

eleverna omges av i sin vardag, det vill säga texter som de möter hemma och på sin                 

fritid (Fast, 2019; Liberg & Säljö, 2014). Vår tolkning av lärarnas sammanfattade            

erfarenheter och kunskaper visar i stora drag att de väljer texter med ett intressant              

innehåll baserat på elevernas vardagsliteracy. En svårighet med att anpassa textens           

innehåll är att synliggöra elevernas individuella vardagsliteracy och bygga         

undervisningen utefter deras olika kunskaper och erfarenheter. Det är även det som            

Vygotskijs grundläggande tes handlar om, att eleverna får bättre förutsättning för att            
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utvecklas ifall läraren utgår ifrån de erfarenheter och kunskaper som de redan besitter             

(Säljö, 2016). 

 
Att det finns ytterligare en definition av begreppet vardagsnära texter belyses i den             

tidigare redovisade forskningen (Fast, 2019; Alatalo, 2018; Liberg, 2007b; Schmidt,          

2017). Vi syftar på de olika texttyper som är vardagsnära för eleverna vilket inte är lika                

framträdande i lärarnas beskrivningar. Fast (2019) beskriver att de olika texttyperna som            

eleverna möter i sin vardag behöver integreras för att eleverna ska kunna skapa en              

förståelse för sin egen vardag och de texttyper som de möter där. Eftersom det ständigt               

utvecklas nya literacypraktiker är det av vikt att man som lärare håller sig uppdaterad              

och plockar in nya typer av texter som eleven behöver kunskap om både som individ               

men också för att kunna bidra till samhällsutvecklingen (Liberg & Säljö, 2014).  

Skolinspektionen (2015) ger konkreta exempel på vardagsnära texter som elever          

kommer i kontakt med nuförtiden. Det handlar bland annat om bloggar, annonser, sms             

och chattfunktioner. Flertalet forskare kompletterar listan med exempelvis inköpslistor,         

skyltar, annonser, chatt-funktioner, sms, e-mail, digitala spel, leksakskataloger,        

webbplatser, serietidningar, filmer, leksaker, datorspel samt videoklipp som numera är          

vardagsnära texter för eleverna (Fast, 2019; Alatalo, 2018; Liberg, 2007b; Fast, 2007;            

Schmidt & Wedin, 2015, Schmidt, 2017). Ovanstående exempel belyser att texter idag            

är så mycket mer än en nedskriven text på ett papper och att vi behöver nya färdigheter                 

för att kunna hantera nya uttrycksmedel och texter i digitala former (Liberg, 2007b;             

Liberg & Säljö, 2014)). Därför blir elevernas digital literacy verkligen en viktig            

byggsten för att tillgodose undervisningen i deras läs- och skrivutveckling. Med tanke            

på att mycket idag är digitalt kan detta få konsekvenser för undervisningen eftersom             

tillgången till digitala verktyg ser väldigt olika ut från skola till skola. För att kunna               

involvera elever i en chatt-, eller mejlfunktion förutsätter det att de i undervisningen har              

tillgång till digitala verktyg. 

Att en text numera kan innebär något mer än en nedskriven text på ett papper               

uppmärksammar lärare F som kopplar vardagsnära texter till elevernas fria lek. Genom            
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elevernas fria lek får hon syn på elevernas olika literacyerfarenheter för att sedan ha              

detta som utgångspunkt i sin undervisning. I och med elevernas olika bakgrunder och             

erfarenheter av literacy försöker hon skapa texter i ett funktionellt och meningsfullt            

sammanhang. Hon upplever ett stort engagemang hos eleverna när de exempelvis           

skapar skyltar och skriver vardagligt förekommande ord i sin lek. På så sätt kan vi se                

hur den fria leken i förskoleklassen blir något som lärare F plockar in i sin undervisning                

och en lärarinitierad lek äger rum (Alatalo, 2018). De tre andra lärarna som istället              

definierar begreppet vardagsnära texter som skrivna texter har ett annat arbetssätt.           

Lärare 3 arbetar mycket med sådant som är aktuellt just nu, exempelvis utdrag från              

tidningsartiklar. Lärare 1 använder i sin undervisning kalasinbjudningar samt annonser          

och lärare 2 kompletterar med filmer. Ovanstående texttyper är sådana texter vi fick             

fram som konkreta exempel på vardagsnära texter i vår studie och vi kan se att de är                 

relativt begränsade. Om vi jämför de exempel på vardagsnära texter som aktuella            

forskare givit oss blir det synligt att undervisningen inte använder sig utav så många              

olika texttyper som den skulle kunna innehålla. Med tanke på elevernas olika            

literacyerfarenheter är det av vikt att undervisningen låter sig inspireras av eleverna. Det             

vill säga att när eleverna exempelvis leker får läraren syn på vilka vardagliga             

sammanhang de hämtar inspiration ifrån. För lärarnas val av texter är det snarare en              

fråga om vad de tror är vardagsnära för eleverna. Detta ger konsekvenser för             

undervisningen eftersom eleverna i en och samma klass har individuella          

literacyerfarenheter. En elev kan exempelvis ha rik erfarenhet inom en literacypraktik           

medan en annan elev aldrig kommit i kontakt med den. Därför blir det svårt när läraren                

utgår ifrån vad de tror är vardagsnära texter för eleverna istället för att ta reda på det                 

genom exempelvis en fri lek eller i ett eget val av text. Frågan vi ställer oss blir därmed                  

vad som är vardagsnära text och för vem, är det vardagsnära för läraren eller för               

eleverna? 

På frågan ifall lärarna arbetade mer med någon specifik texttyp framkom det att flera av               

lärarna arbetade mycket med faktatexter och berättande texter i sin tidiga läs- och             

skrivundervisning. Vår fundering var om det faller sig naturligt att den tidiga läs- och              

skrivundervisningen ofta tar utgångspunkt i skönlitterära- samt faktatexter på grund av           
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att både PIRLS och de nationella proven testar elevernas läsförståelse utifrån dessa            

texttyper. Fast (2007) uppmärksammade också i sin studie att lärare arbetar mycket            

utifrån faktatexter samt skönlitterära texter och menade på att nya genrer som eleverna             

har god kännedom om och intresse för inte tar plats i undervisningen. Detta kan vi se i                 

vårt resultat vilket gör oss lite fundersamma eftersom vi i forskningsbakgrunden           

hänvisar till Gibbons (2018) som påpekar att en berättande text anses vara en utav de               

mest komplexa texttyperna. Vi är förvånade över att texter som exempelvis           

chatt-funktioner, leksakskataloger och recept inte får så stort utrymme i undervisningen           

trots att de kan vara kortare och enklare texter som används i syfte att ta del av språkets                  

uppbyggnad.  

Lärarnas definition av begreppet vardagsnära text och val av vardagsnära texter berodde            

till stor del på innehållet av texten snarare än på en variation av de texttyper eleverna                

kommer i kontakt med i sin vardag. Trots att Fast (2007) gjorde sin undersökning för ett                

flertal år sedan kan vi i vår studie se ett liknande resultat. I vårt resultat hade vi önskat                  

se en vidgad syn på vad som är en vardagsnära text och en variation av texttyper som är                  

att beakta som vardagsnära för eleverna. Med detta sagt menar vi att vi inte enbart               

beaktar textens innehåll utan även olika texter som förekommer i elevernas emergent-,            

vardag- och digital literacy. Det blir på så sätt viktigt att man som lärare hela tiden är                 

engagerad och tar reda på elevernas intressen och erfarenheter av vilka texttyper de             

möter i vardagen och sedan inkludera dem i undervisningen. Om läraren inte tar del av               

detta finns det en risk att eleverna ser skola och vardag som två separata miljöer utan                

anknytning till varandra. Schmidt (2017) anser också att populärkulturens olika texter           

behöver få ta större del i undervisningen eftersom det är de texterna som eleverna har               

kännedom om och är intresserade av. Genom en undervisning byggd på texter från             

populärkulturen förstår förhoppningsvis samtliga elever syftet med att kunna läsa och           

skriva. På så sätt anser vi att ett meningsfullt lärande skapas. 

 
Lärarna i studien påpekade att elevernas kunskapsnivåer skiljer sig markant i de tidiga             

skolåren både mellan olika årskurser och klasser. Det gäller att undervisningen           

verkligen anpassas utefter varje elevs individuella kunskapsnivå. Fast (2016) menar på           
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att elevernas utveckling av läs- och skrivfärdigheter utvecklas långt innan den formella            

undervisningen tar fart. På så sätt kan vi se att elevernas emergent literacy med              

tillhörande olika textvärldar har utvecklats olika långt. Lärare 2 beskriver att hon i sin              

undervisning ser skillnad på kunskapsnivåer och ger exempel på att hon för en elev kan               

utmana stavningen medan hon hos en annan elev arbetar med det fonologiska            

medvetandet. Lärare 1 som precis har börjat arbeta med formell undervisning uttrycker            

hur viktigt det är att läraren stödjer eleverna utifrån vilken individuell nivå de befinner              

sig på. Det kan handla om exempelvis stödord, understrykning av text eller digitala             

hjälpmedel. På så sätt kan vi se att undervisningen grundar sig på Vygotskijs teori om               

den närmaste proximala utvecklingszonen och där scaffolding används som en          

byggnadsställning för att eleverna ska kunna komma framåt i sin läs- och            

skrivutveckling (Säljö, 2014). Generellt för alla klassrum var att lärarna arbetade utifrån            

det sociokulturella perspektivet där elevernas lärande framförallt skedde genom socialt          

samspel det vill säga lärare-elev, elev-elev och elev-lärare. Många arbetssätt i läs- och             

skrivutvecklingen utgick från pararbete eller arbete i mindre grupper för att stödja            

varandra i utvecklingen. Detta är precis det som behövs för att eleverna ska kunna nå               

high literacy, det vill säga få möjlighet att arbeta i social interaktion med varandra för               

att hjälpas åt att utveckla en djupare förståelse för textens innehåll (Liberg, 2010).             

Eftersom eleverna har olika erfarenheter av literacy och framförallt emergent literacy i            

den tidiga skolåldern kan detta ge konsekvenser för läraren att i undervisningen kunna             

tillgodose alla elevers kunskapsnivåer. Den sociala interaktionen anser vi kan bidra till            

en ökad kunskapsutveckling eftersom eleverna får möjlighet att använda varandra som           

läranderesurser. Språket är vårt främsta redskap för lärande och utveckling, precis som            

Vygotskij påtalar.  

Eftersom skolans undervisning inkluderar elever med olika bakgrunder, erfarenheter         

och intressen ställer detta krav på lärarens didaktiska val för undervisningen (Liberg &             

Säljö, 2014). I läroplan för grundskolan (Skolverket, 2019a) står det att elevernas            

intressen samt erfarenheter ska vara något som undervisningen tar hänsyn till vilket            

betyder att läraren har en central roll för undervisningens utformning och innehåll. De             

didaktiska val hen gör angående val av text och arbetssätt bör ske med eftertänksamhet              
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(Liberg, 2010). Det kan vara svårt beroende på antalet elever i klassen som i vår studie                

där elevantalet i klasserna är väldigt olika. För lärare F som enbart har fyra              

förskoleklasselever anser hon att det finns god möjlighet att i sin undervisning            

tillgodose elevernas olikheter gällande intressen och erfarenheter. Däremot lyfter lärare          

3 svårigheten med att tillgodose alla 30 elevers individuella intressen och erfarenheter            

under en och samma lektion. Lösningen som hon hade på denna svårighet var att hon               

tillät eleverna att till viss del få möjlighet att hitta texter själva utifrån eget intresse.               

Molloy (2002) lyfter att det är ett stort arbete för läraren då det vanligtvis är hen som                 

väljer ut texter för den undervisningen som ska bedrivas. Vidare ser hon vikten av det               

som lärare 3 gör i sin undervisning, det vill säga att eleverna själva får välja ut vilken                 

text som intresserar dem. Konsekvensen av detta blir att läraren inte får någon             

övergripande kontroll då texttyper samt textens innehåll blir väldigt varierad och att            

undervisningen därmed blir mer övergripande. Å andra sidan medför det istället en ökad             

möjlighet för eleverna att själva välja texter som de är intresserade att läsa och arbeta               

med.  

6.2 Metoddiskussion  
Bryman (2008) framhåller en viss kritik till en kvalitativ undersökning som metod om             

den utförs på ett litet antal deltagare då det kan ifrågasätta studiens generaliserbarhet             

och validitet. Trots kritiken ansåg vi att en kvalitativ forskningsmetod skulle vara            

passande för vårt syfte då vi ville komma åt lärares erfarenheter av och kunskaper om               

arbete med vardagsnära texter. Detta visade sig vara en fungerande metod då vi fick ut               

den data vi behövde för vår studie. Däremot är vi väl medvetna om att inga generella                

svar eller slutsatser kan dras utifrån studien då den endast representerar ett fåtal lärare i               

två mindre kommuner. Trots det, är vår förhoppning att ändå kunna bidra med             

användbara kunskaper om lärares erfarenheter av arbetet med vardagsnära texter i           

undervisningen.  

Till en början hade vi planerat att rikta in undersökningen på lärare i förskoleklass och               

årskurs 1. Detta för att vi ville rikta in oss på skolans första år där läs- och                 

skrivutveckling tar fart i en formell undervisning. Vi fick erfara att det fanns en              

43 

 



 

svårighet i att få verksamma lärare att ställa upp i vår undersökning på grund av rådande                

omständigheter kring Covid -19 och att många skolor saknade behörig personal. Vi fick             

tänka om och istället rikta in oss på de tidiga skolåren där vi valde att intervjua en lärare                  

i varsin årskurs från förskoleklass upp till årskurs 3. Detta anser vi genererade något              

betydelsefullt för vår analys. Vi fick på så sätt fler perspektiv på hur lärarna arbetar med                

läs- och skrivutveckling med utgångspunkt från vardagsnära texter utifrån olika          

kunskapsnivåer i respektive årskurs.  

Från början var tanken att vi skulle använda oss av en kombination av metoder för att                

samla in material där observation och intervju skulle genomföras, men på grund av             

Covid -19 beslutade vi att ändra vårt metodval. Vilket resulterade i enbart intervjuer.             

Syftet med en kombination var att intervjun skulle ta utgångspunkt i några moment från              

observationen och på så sätt få lärarna att motivera hur de arbetar med vardagsnära              

texter i tidig läs- och skrivutveckling. I efterhand anser vi att studiens syfte och              

frågeställning gick att besvara med enbart intervjuer men att observationer hade kunnat            

tillföra ytterligare infallsvinklar då ord och handling inte alltid stämmer överens. På så             

sätt hade validiteten för vår data ökat eftersom vi skulle fått syn på vad läraren gör i                 

praktiken kontra vad läraren säger i intervjun. 

En möjlig konsekvens med att använda intervju som metod är att informanten kan             

försköna sina svar utefter det de tror att vi forskare vill höra (Denscombe, 2018). Vi               

ville motverka detta genom att inte ge informanterna intervjufrågorna på förhand och på             

så sätt få tillgång till mer spontana svar utifrån lärarnas erfarenheter och kunskaper. En              

risk med att vara två intervjuare är att informanten kan uppleva en känsla av ett               

underläge som kan inverka negativt på svaret (Stukát, 2005). Detta var något som vi              

beaktade och i början av intervjun förklarade vi syftet med att vi båda medverkade.              

Syftet med att vara två var att intervjuns frågor samt följdfrågor skulle bli desamma så               

att den data vi samlade in skulle bli så likvärdig som möjligt.  

Vi använde oss av ljudupptagning för att kunna transkribera intervjuerna i ett senare             

skede. För att vara på den säkra sidan spelade vi in både med hjälp av dator och                 

mobiltelefon. Ljudkvalitén anser vi räckte gott och väl för den transkribering vi senare             
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skulle genomföra. Denscombe (2018) lyfter eventuella svårigheter vid transkribering av          

en ljudupptagning som exempelvis att höra vad som sagts eller att informanten ger             

ofullständiga satser. Vid vår transkribering kunde vi känna igen det som handlar om             

ofullständiga satser. Vi upplevde att vissa informanter vid upprepade tillfällen påbörjade           

en mening men avbröt sedan sig själv genom att börja om på nytt. Därför transkriberade               

vi de fullständiga meningarna som var väsentliga för vårt syfte. Däremot såg vi en              

fördel med att båda två hade närvarat vid intervjuerna när det var dags för              

transkribering. Vi kunde tillsammans hitta en strategi där den ena lyssnade på            

ljudupptagningen och den andra skrev. Vid transkriberingen kunde vi båda hjälpas åt att             

minnas tillbaka vad informanten sagt under intervjun.  

6.3 Slutsats 
Utifrån vår analys blev det synligt att lärarna definierar begreppet vardagsnära texter            

som texter där eleverna ska känna ett intresse som de kan relatera till. I vår studie fick vi                  

ta del av ett begränsat antal olika texttyper som vi sedan kunde se som konkreta               

exempel på vardagsnära texter i läs- och skrivundervisningen. Eftersom lärarna i vår            

studie anför att begreppet för tillfället inte används på deras arbetsplatser skulle det             

kunna vara en bidragande orsak till att nya texttyper inte tar så stor plats i läs- och                 

skrivundervisningen. En hjälp för lärare ute på fältet skulle vara om det i             

kommentarmaterialet gavs exempel på texter som undervisningen skulle kunna         

inkludera utifrån den populärkultur vi lever i idag. Vi ser således att faktatexter och              

skönlitterära texter har en stor roll i läs- och skrivundervisningen och vi funderar på om               

de nationella proven är bidragande till detta. Om de nationella proven hade varierat sitt              

textutbud inför varje års undersökning skulle behovet av att lyfta in flera olika texttyper              

i läs- och skrivundervisningen förmodligen ökat. Då hade det genererat andra krav på             

läs- och skrivfärdigheter för att kunna läsa och strukturera upp andra former av texter än               

enbart traditionella skönlitterära och faktatexter.  

6.4 Studiens betydelse för vår lärarprofession 
För medborgare i ett demokratiskt samhälle är olika färdigheter inom läsning och            

skrivning en nödvändighet. Dagens samhälle kräver en bred kompetens i form av            
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kunskap om olika texttyper och genrer inom olika medier (Liberg, 2007b). I läroplanen             

för grundskolan (Skolverket, 2019a) står det att skolan ansvarar för att alla elever: 
[...] Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande,            
informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.      
(Skolverket, 2019a, s. 12). 
 

I egenskap av blivande lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 har vår             

studie varit intressant att genomföra. Språkkunskaper är ett betydelsefullt redskap för att            

kunna göra sig förstådd i både skrift och tal. Därför blir det av vikt för lärare att                 

använda sig av ett meningsfullt arbetssätt som grundar sig i elevernas tidigare            

erfarenheter och kunskaper av olika texttyper så att de framöver kan ta aktiv del och               

bidra till samhällsutvecklingen. I ett tänkvärt citat av Schmidt och Wedin (2015)            

förtydligar vi våra tankar om studiens betydelse och för vår framtida yrkesprofession: 
Genom den snabba utvecklingen av informationstekniker och de olika modaliteter som           

följt i dess spår, har den textrepertoar som barn möter i sin vardag kommit att kraftigt                

expanderas. Behovet av att kunna tolka och förstå budskap och innehåll i olika slags              

texter har kanske aldrig varit större. (s. 51) 

I förlängningen hoppas vi att vårt examensarbete ska bidra till att ny kunskap genereras              

om hur lärare kan arbeta med vardagsnära texter för en meningsfull läs - och              

skrivutveckling i tidiga skolåldern. Vi vill även uppmana lärare att i undervisningen            

våga inkludera nya textvärldar och sådana texter där elever anses som experter. På så              

sätt sker ett utbyte av lärande i olika praktiker och elevernas vardagsnära texter             

synliggörs i tidig läs- och skrivundervisning.  

6.5 Slutord och förslag till vidare forskning 
Vår forskning har riktat in sig på användningen av vardagsnära texter i tidig läs- och               

skrivutveckling. Vårt kunskapsbidrag är begränsat och vi anser att det behövs mer            

forskning om elevers möte med skolans textvärldar. Vardagsnära texter har blivit allt            

viktigare på grund av den expansion av textvärldar som eleverna möter i sin vardag.  

Av det som har framkommit i studien vore fortsatt forskning om elevernas uppfattningar             

om av hur vardagsnära texter integreras i läs- och skrivundervisningen i tidig skolåldern             

intressant. En fråga att ställa sig gällande vardagsnära texters användning som används i             
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undervisningen kan vara om texten är vardagsnära för eleven, läraren, eller för båda             

två?  

Vardagsnära texter är väldigt olika för varje elev och vi tror att det hade hjälpt lärare att                 

få tillgång till fler konkreta exempel i kommentarmaterialet. Vi anser att vidare            

forskning inom detta fält är betydelsefullt för verksamma lärare för att ständigt kunna             

utvecklas i sin yrkesprofession.  
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Bilaga 1 - Missivbrev  

Hej!  

Vi är två studenter som heter Malin Håkansson och Johanna Johansson och vi läser              

Grundlärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs F-3 på Högskolan i          

Kristianstad. Under denna termin skriver vi vårt examensarbete och vårt valda           

kunskapsområde inriktar sig på arbetet med vardagsnära texter i tidig läs- och            

skrivutveckling. Syftet med undersökningen är att undersöka vad verksamma lärare har           

för erfarenheter av att genomföra läs- och skrivundervisning med vardagsnära texter.           

Vår önskan är därmed att intervjua dig som arbetar i grundskolans tidigare år och som               

har utbildning, kunskap samt erfarenhet inom området.  

 

Intervjun kommer att genomföras i ett personligt möte på cirka 40 minuter där dina              

erfarenheter och tankar kring arbetet med vardagsnära texter blir utgångspunkten.          

Samtalet spelas in via ljudupptagning eftersom vi ska kunna transkribera och analysera            

det efteråt. Vi utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att           

all insamlad data kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt och enbart användas av              

oss samt behöriga på högskolan för studien. Ditt namn, arbetsplats och kommunen du är              

verksam i blir avidentifierat i uppsatsen. Deltagandet i studien är frivilligt och du har              

möjlighet att avbryta när du vill utan närmare motivering. 

 

Vi hoppas att du är intresserad av att delta i vår studie och är välkommen att höra av dig                   

via mail, så bokar vi tid för ett möte. Din medverkan skulle vara till stor hjälp i vårt                  

kommande examensarbete. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

 

        Malin Håkansson       Johanna Johansson 

malin.hakansson0375@stud.hkr.se johanna.johansson0222@stud.hkr.se 

  

Ansvarig handledare: Eva Borgfeldt, eva.borgfeldt@hkr.se  
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 Bilaga 2 - Deltagarbrev 

Hej!   

 

Ett stort tack för att du har tackat ja till att delta i en undersökning som kommer ligga                  

till grund för vårt examensarbete. Undersökningen utförs som en del av           

Grundlärarutbildningen för åk F-3 på Högskolan i Kristianstad. Det kommer bli mycket            

intressant att ta del av dina tankar, erfarenheter och kunskaper om vardagsnära texters             

användning i tidig läs- och skrivutveckling.  

 

Din medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan om och när du vill välja att                 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Samtliga respondentsvar kommer att          

anonymiseras i vår undersökning utifrån Vetenskapsrådets krav på konfidentialitet. 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar,  

 

       Malin Håkansson         Johanna Johansson 

malin.hakansson0375@stud.hkr.se johanna.johansson0222@stud.hkr.se 

 
 

Ansvarig handledare:  

Eva Borgfeldt, eva.borgfeldt@hkr.se  
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                                              Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

 
Samtycke till deltagande i forskningsstudie med titel,  

En undersökning om lärares användning av vardagsnära texter i en tidig 
läs- och skrivutveckling.  

 
Medgivande  

• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer                

gå till. 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag är                

tillfrågad. 

• Jag är medveten om vad syftet med deltagandet är och den tid det tar i anspråk.  

• Jag har fått möjlighet att få mina frågor besvarade angående studien innan den              

påbörjas och jag vet vem jag ska vända mig till vid frågor. 

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt                

deltagande utan en närmare förklaring.  

• Jag ger mitt medgivande till Högskolan i Kristianstad att lagra och bearbeta den              

information som samlas in under studien.  

 

Ditt namn, din arbetsplats och kommunen du är verksam i kommer avidentifieras i 

uppsatsen. Om du är intresserad av att ta del av studien när den är klar skickar vi 

gärna en kopia till dig. 

 
Ort/datum:  
_______________________ 
 
 
Underskrift: Namnförtydligande: 
__________________________ ____________________________ 
 
 
Forskarens underskrift: Forskarens underskrift:  
__________________________ ____________________________ 
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     Bilaga 4 - Intervjuguide 
 

1. Bakgrund 

1.1 Hur länge har du arbetat som lärare för förskoleklass/lågstadiet? 

1.2 Vad har du för utbildning? 

- Är du utbildad inom några specifika ämnen? Vilka? 

- Har du några andra kompetensutbildningar? Exempelvis SvA, Speciallärare. 

2. Nuvarande arbetssätt 

2.1 På vilket sätt arbetar du med läs- och skrivutveckling i ditt klassrum? 

- Vad ligger till grund för att du arbetar på detta sätt? 

2.2 Vad använder du för material och läromedel i din undervisning?  

- Varför har du valt att använda detta? 

2.3 Vilken forskning/ vilka läs- och skrivutveckling-strategier ligger till grund för 

undervisningen? Exempelvis ASL, LTG, Bornholmsmodellen? 

3. Vardagsnära texter i undervisningen 

3.1 I läroplanen används begreppet “Elevnära texter”. Vilken tolkning gör du och dina 

kolleger av begreppet? 

- Hur mycket pratade man om vardagsnära texter under din utbildning?  

- Hur mycket används begreppet vardagsnära texter nu?  

3.2 Kan du ge några exempel på vilka vardagsnära texter ni använder i undervisningen?  

- Vad styr valet av det ni använder? 

- Vid vilken ålder användes ditt exempel?  

3.3 Vilken hänsyn tas till elevernas intressen och erfarenheter i läs- och 

skrivutvecklingen? 

- Finns det några svårigheter i att hitta olika texter?  

- Vad får du dina vardagstexter ifrån?  

3.4 Elevers kunskapsnivåer är väldigt olika, vilken hänsyn tar ni till det?  

3.5 Vilken kompetensutveckling erbjuds du för att hålla dig uppdaterad på forskning 

inom läs- och skrivutveckling?  
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