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Abstract 

This master thesis focuses on teaching in reading comprehension strategies and genre 

knowledge. The study is based on research that shows that education in these areas is 

important for students' development of reading comprehension. Reading comprehension in 

itself is the basis for future knowledge acquisition and further studies. The purpose of this 

study is to investigate how teachers, active in the range from pre-school classes to third 

grade classes, works explicitly with reading comprehension strategies and genre 

knowledge. 

The research is based on a web-questionnaire survey of all teachers for current grades in 

the subjects Swedish, Mathematics, Social studies and Science/Technology. It is limited to 

investigating a municipality in southern Sweden. 

The results are coherent in such a way that the majority of teachers asked consider 

themselves to educate explicitly in reading comprehension strategies. Slightly fewer 

participants consider themselves to educate explicitly in genre knowledge. Also, based on 

the answers given by the participants, it turns out that both reading comprehension 

strategies and genre skills are less taught in this municipality compare to what is 

recommended according to science. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar undervisning i läsförståelsestrategier och genrekunskap. 

Studien utgår från forskning som visar att undervisning i dessa områden är av stor vikt för 

elevernas utveckling av läsförståelse. Läsförståelse i sig är grunden för framtida 

kunskapsinhämtning och vidare studier. Studien har som syfte att undersöka hur lärare i 

förskoleklass t.o.m. årskurs 3 arbetar explicit med läsförståelsestrategier och 

genrekunskap.  

Undersökningen bygger på en webbaserad enkätstudie till samtliga lärare för gällande 

årskurser i ämnena svenska, matematik, SO och NO/Teknik. Den begränsar sig till att 

undersöka en kommun i södra Sverige. 

Resultaten är samstämmiga på så sätt att övervägande antal tillfrågade lärare anser sig 

undervisa explicit i läsförståelsestrategier. Något färre anser sig undervisa explicit i 

genrekunskap. Svaren visar även att undervisning förekommer i mindre omfång i denna 

kommun än vad som är önskvärt enligt forskningen i både läsförståelsestrategier och 

genrekunskap. 

 

Nyckelord 
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 Bakgrund 

När jag började på lärarutbildningen fick jag en aha-upplevelse när vi läste om 

läsförståelsestrategier och dess relevans för en god läsutveckling. Jag hade inte reflekterat 

över att man går till väga på olika sätt för att ta sig an en text. Men jag hade ofta funderat 

över varför vissa hade det så mycket lättare än andra. Vid insikten om att vi läser på olika 

sätt och att de går att föra ett metakognitivt samtal kring dessa strategier kände jag att detta 

är något man inte får beröva någon. Vi måste ge våra elever möjligheten att få lära sig detta 

tidigt som det numer även står inskrivet i läroplanen under de långsiktiga målen för ämnet 

svenska (Skolverket, 2016b, s. 248).  

Samma insikt uppstod när jag förstod att man skriver olika inom olika genrer och att det de 

facto fanns vissa givna regler som man skulle förhålla sig till. Det handlade inte enbart om 

en känsla för det skrivna eller om sunt förnuft.  

Ju mer jag funderade kring dessa områden desto mer komplex blev frågan om hur man kan 

undervisa i lässtrategier och genrekunskap redan i de tidigare årskurserna? 

1.1 Syfte 

Mitt syfte med denna studie är att ta reda på om och hur lärare undervisar i lässtrategier 

och genrekunskap i de lägre årskurserna, dvs. från förskoleklass till och med årskurs 3. 

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar 

valts: 

• Undervisar lärare explicit i lässtrategier och genrekunskap i de lägre årskurserna?  

• Vilka metoder och/eller modeller används för att lära ut dessa kunskaper? 

• Vilka läromedel finns att tillgå och används dessa? 

• Skiljer sig undervisningen åt beroende på när läraren tog examen? 
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 Styrdokument och tidigare forskning  

Läsundervisning är något många förknippar med att lära eleverna knäcka läskoden och få 

läsflyt (Roe, 2014, s. 16), men räcker det? Nej, inte om vi ska se till vad forskningen 

kommit fram till sedan 1990-talet. Det krävs något mer, något som ofta sammanfattas i 

ordet läsförståelse (Liberg, 2010b, s. 12). För att uppnå läsförståelse behöver vi lära våra 

elever hur de ska göra. Detta gör vi genom att vi explicit undervisar dem i lässtrategier och 

genrekunskap, vilket Liberg (2010b, s. 46) benämner ger ”strategistödsstrukturer”. 

För att kunna undervisa elever i lässtrategier krävs att lärarna själva har goda kunskaper 

om texters olika uppbyggnad, om genrer och deras språkliga struktur, samt om vad 

lässtrategier är och hur de används. Lärarna behöver även ha kunskap om var varje enskild 

elev befinner sig i sin läsutveckling för att kunna undervisa på ett adekvat sätt (Roe, 2014, 

s. 17).  

Då läsning och skrivning inte går att särskilja utan följer varandra hand i hand (Bjar & 

Liberg, 2010, s. 216), kommer studien fokusera på hur lärare arbetar med både lässtrategier 

och genrekunskap. De texter som används i läsundervisningen kan lika gärna användas i 

skrivundervisningen vilket man enligt Roe (2014, s. 22) bör ta tillvara på. Lässtrategier 

fokuserar på hur vi läser, och att vi läser olika beroende på vilken genre vi läser. När det 

gäller skrivning har vi mer ett behov av att veta hur olika genrer är uppbyggda för att 

kunna skriva en begriplig text. Texters uppbyggnad, dess stil och form ligger till grund för 

hur vi tolkar texter. Detta är grundläggande kunskaper för vår läsförståelse (Roe, 2014, s. 

61).  

Jag kommer fortsättningsvis att övergripande förklara det olika områdena lässtrategier och 

genrekunskap samt relevanta begrepp relaterade till min undersökning. Inledningsvis 

förklaras vad lässtrategier samt genrer i lågstadiet är med hänvisning till läroplanen, 

forskning och tidigare litteratur i ämnet. Jag kommer även presentera vetenskapliga 

undervisningsmetoder och modeller som framkommit i samband med forskning om 

lässtrategier och genreundervisning. 

Fokus i mitt arbete ligger på undervisning från förskoleklass till och med årskurs 3. 
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2.1 Läroplanen om lässtrategier och genreundervisning 

En del av kunskapskraven för årskurs 3 i läroplanen handlar om att eleverna ska kunna 

”använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt” och att eleven ska visa 

”grundläggande läsförståelse” (Skolverket, 2016b, s. 252). Kunskapskraven är en 

sammanfattande text och utgår från de långsiktiga kunskapsmålen och relaterar till det 

centrala innehållet för en given årskurs (Skolverket, 2016a, s. 22). I det centrala innehållet 

för årskurs 1-3 kan vi läsa att eleverna ska undervisas i ”lässtrategier för att förstå och tolka 

texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Skolverket, 2016b, s. 

248). Dessa lässtrategier är relaterade till en metakognitiv förmåga som eleverna ska 

utveckla (Skolverket, 2016a, s. 18). Lässtrategier innebär alltså att eleverna ska ges 

redskap (lässtrategier) för att själva bli medvetna om hur de ska gå tillväga för att angripa 

en text för att utveckla läsförståelse. 

Genre är inte något som uttryckligen står inskrivet i läroplanen. Där har man valt att 

använda sig av formuleringen ”typer av texter” för att omfatta de olika texttyperna 

eleverna skall undervisas i. Detta val av formulering innebär enligt kommentarmaterialet 

att man breddat definitionen som ordet genre kan tänkas stå för (Skolverket, 2016a, s. 15).  

Jag kommer dock fortsättningsvis att använda mig av ordet genre när jag övergripande 

talar om de olika texttyperna berättande texter samt faktatexter som benämns i 

kunskapskraven för årskurs 3. Begreppet faktatexter i kunskapskraven delas upp i det 

centrala innehållet i förklarande, instruerande och beskrivande texter. I kunskapskraven för 

godtagbara kunskaper i årskurs 3 står att elevens texter ska ha en ”tydlig inledning, 

handling och avslutning”, samt att eleven ska ”kunna återge grundläggande delar av 

informationen i enkla former av faktatexter”. Det vi kan utläsa ur läroplanen, även om det 

inte står uttryckt ordagrant i just kunskapskraven utan i stället i det centrala innehållet är att 

eleverna ska undervisas i texters uppbyggnad, budskap, innehåll och organisation 

(Skolverket, 2016b, s. 248ff). De ska även enligt kommentarmaterialet undervisas i, och få 

kunskap om, att olika texter är skrivna för olika mottagare. Genom att eleverna ges 

möjligheten att både skriva och läsa olika typer av genrer, samt att de explicit får studera 

texternas likheter och skillnader ges eleverna en ökad medvetenhet vilket utvecklar deras 

förmåga att bygga upp sina egna texter (Skolverket, 2016a, s. 16, 22).  
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Vi ska nu se närmare på vad forskning skrivit i områdena lässtrategier och 

genreundervisning. 

2.2 Forskning om lässtrategier 

De flesta forskare är idag eniga om att läsning inte handlar om att passivt ta emot text. Det 

krävs ett engagemang. Att bli en bra läsare är en livslång process som måste underhållas 

(Roe, 2014, s. 29f).  

Läsningens grund ligger i avkodning, men utan att sätta samman avkodningen med 

förståelse uppstår inte det vi kallar läsning. Gough och Tunmer (1986, s. 7) illustrerar 

denna samverkan med formeln L=A x F, där L står för läsning, A för avkodning och F för 

förståelse. Du kan alltså förstå en text (F) som någon annan avkodar (A) åt dig, men utan 

att du själv utfört dessa moment tillsammans (A x F) uppstår inte läsning (L). Likaså kan 

du avkoda en text (A), men om den exempelvis är på ett språk du inte kan så uppkommer 

inte förståelsen (F) och då uppstår inte läsning (L). Så konkret sagt måste du kunna 

avkoda, men du måste också förstå det du avkodar för att det ska kallas för läsning.  

Både för att avkoda och för att förstå tar man till olika strategier. Dessa strategier kallas 

lässtrategier. Lässtrategier innefattar alltså både avkodningsstrategier och 

läsförståelsestrategier (Westlund, 2012, s. 172). Fortsättningsvis kommer jag relatera till 

läsförståelsestrategier även om jag enbart skriver lässtrategier.  

Vad är det då som måste till för att förstå vad man läser om de inte uppkommer av sig 

självt hos alla som man tidigare trodde inom forskningen (Westlund, 2012, s. 98)? Jo, det 

krävs att man aktivt kliver in i texten genom att använda sig av olika läsförståelsestrategier. 

Läsförståelsestrategier handlar om att utveckla en metakognitiv förmåga kring hur man 

läser, dvs. få konkreta redskap för hur man kan tänka när man tar sig an en ny text. En 

medvetenhet om hur man gör, samt en medvetenhet kring när man förstår eller inte förstår 

och vad man ska göra då (Strømsø, 2008, s. 34). Forskningen har visat att det som skiljer 

en osäker läsare från en säker läsare är just läsarens användande av lässtrategier (Westlund, 

2012, s. 125). Med denna insikt måste vi förstå vad lässtrategier innebär för att kunna 

hjälpa alla våra elever till att bli säkra läsare, vilket detta arbete nu kommer gå in närmare 

på. 
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Lässtrategier har kommit att delas in i tre områden, vad läsaren gör före, under och efter 

läsningen (Roe, 2014, s. 110). Vidare har lässtrategier kommit att delas upp i olika nivåer, 

nivå 1 innefattar vad eleven konkret gör för att förstå en text, exempelvis läser om, letar 

ledtrådar i texten, anpassar läshastigheten. Denna nivå handlar om strategier på en ytnivå. 

Sedan finns ytterligare en nivå, en djupare nivå där läsaren försöker förstå det 

underliggande i texten, t.ex. huvudbudskapet eller författarens avsikt med texten 

(Westlund, 2012, s. 34). Det de har gemensamt hur man än delar upp lässtrategierna, är att 

de ska leda till läsförståelse. Det finns många omständigheter som påverkar hur väl elever 

lyckas uppnå god läsförståelseförmåga. Förutom att läsaren måste kunna avkoda så 

inverkar sådant som minnet, ordförrådet, läsarens visuella föreställningsförmåga samt 

förmågan att göra inferenser (2012, s. 72, 96). Även elevens motivation och 

självförtroende är väsentliga bitar som inverkar (Bråten, 2008a, s. 62). Men även texten i 

sig påverkar, såsom vilken genre texten tillhör och hur texten är uppbyggd rent språkligt 

(Fredriksson & Taube, 2012, s. 55ff).  

Det finns idag tre forsknings- och evidensbaserade läsförståelsemetoder för att undervisa i 

lässtrategier (Westlund, 2012, s. 265). Dessa metoder kommer beskrivas närmare i kapitel 

2.5 om metoder för undervisning.  

Läsförståelsestrategier handlar således om att lära sig förutspå och reda ut oklarheter, 

sammanfatta och ifrågasätta texten. Dessa fyra strategier anser bland annat Palincsar och 

Brown (1984) enligt Westlund vara det viktigaste för utvecklandet av god läsförståelse 

(2012, s. 76). Vad man konkret gör när man tillämpar dessa 4 strategier är att man börjar 

med att koppla på förkunskaper i ämnet man ska läsa och förkunskaper i vilken typ av 

genre man ska läsa. Förkunskaper är enligt bland annat Bråten (2008a, s. 63f) den allra 

viktigaste enskilda biten som måste till stånd för att förstå en text. Man kan inte förvänta 

sig att elever som inte har förkunskaperna kommer att förbättra sin läsförståelse utan att 

man först ger dem explicit undervisning i ämnesområdet, innan man angriper texten. 

Likaså kan man inte förvänta sig att eleverna vet hur man kopplar på sin förförståelse utan 

introduktion i den strategin. Avslutningsvis har läsaren nytta av att sammanfatta vad som 

står i texten som ytterligare ett steg till förståelse, men även här måste eleverna ges explicit 

undervisning i strategin (Westlund, 2012, s. 76).  
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Undervisning i lässtrategier bör enligt många forskare påbörjas redan i förskoleklass 

(Westlund, 2012, s. 195). Forskning visar även att det är viktigt att lässtrategier integreras i 

alla ämnen och inte bara i svenskaundervisningen, utan även på NO- och 

matematiklektionerna men även i SO-undervisningen (Bråten & Strømsø, 2008, s. 164). 

Andra viktiga saker som framkommit i forskning kring en god läsutveckling är lärarens 

förmåga till att vara en ledare i klassrummet. Tydliga regler, höga förväntningar, goda 

rutiner, tillåtande atmosfär och arbetsro i klassen är avgörande delar. Andra betydelsefulla 

saker som är avgörande och som skiljer en god läsutveckling hos eleverna från en mindre 

god är om undervisningen är tydligt förankrad till autentiska lärsituationer, dvs. att 

läsningen har ett syfte. Gynnsam undervisning innehåller dessutom mycket högläsning av 

läraren. Många forskare påpekar att både högläsning och tyst läsning är viktigt för 

utveckling av ordförrådet vilket gynnar läsförståelsen samt att högläsningen är viktig för 

att tidigt införa explicit strategiträning (Westlund, 2012, s. 73, 195). Och sist men inte 

minst framkommer vikten av att läraren har insikt kring vart varje enskild elev ligger och 

att de utmanas att läsa och skriva i den proximala utvecklingszonen, varken över eller 

under (Anmarkrud, 2008, s. 204ff; Andreassen, 2008, s. 254ff). 

2.3 Forskning om genreundervisning 

Om forskning om lässtrategier fokuserar på vad läsaren gör med texten, fokuserar 

genreundervisningen istället på vad texten gör med läsaren (Strømsø, 2008, s. 38). Tidigare 

forskning runt 1980-talet av bland annat Stein (1983) visar att barn tidigt (före skolålder) 

implementerar en känsla för olika genrers uppbyggnad. Man fann bland annat att barn 

tidigt strukturerade om en berättelse om den inte hade en typisk uppbyggnad som de var 

bekanta med sedan tidigare. Var det en narrativ text som berättades med fel struktur 

ändrade barnen strukturen till att efterlikna den narrativa genren vid återberättandet. 

Samma sak visade sig barnen göra med sakprosatexter. Så kontentan av detta visade sig 

vara att ju färre genrer eleverna kom i kontakt med desto svårare hade eleven att 

tillgodogöra sig innehållet i texten. Textens struktur har en avgörande betydelse för hur 

läsaren minns innehållet. Läsarens förmåga att koppla på sina förkunskaper i olika genrers 

uppbyggnad ökar inte bara läsförståelsen av innehållet, utan det fungerar även som en 

strukturell hjälp för att minnas (Strømsø, 2008, s. 38f). 
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Trots att genre är ett komplext ord som används på många olika sätt i vårt samhälle, samt 

att vi i den svenska läroplanen för det yngre åldrarna istället använder oss av formuleringen 

”typer av texter” (Skolverket, 2016a, s. 15), väljer jag att använda mig av ordet genre. Jag 

väljer detta begrepp i enlighet med Martins (1984) definition av begreppet, som enligt 

Johansson och Sandell Ring innebär att varje genre har ett speciellt syfte med 

igenkännbara steg (2012, s.22). Till undervisning av genrer kopplas genrepedagogiken. 

Genrepedagogiken växte fram i Australien som en reaktion mot den progressiva 

undervisningen på 1980-talet (Liberg, 2009, s. 11). Genrepedagogikens syfte var att ge alla 

elever tillgång till det de hade rätt till, dvs. lärarledd undervisning. Detta skulle ske explicit 

genom modellering och stöttning, och inte som i den progressiva andan utifrån tanken om 

att eleverna själva skulle upptäcka sin kunskap som till exempel Piaget förordade (Jerlang, 

2008, s. 341). 

Genrepedagogiken brukar illustreras som en pall som består av tre ben (figur 1). 

Figur 1. Genrepedagogikens tre ben 

Det 3 delarna består av: 

1. Vygotskijs teori om lärande (den 

proximala utvecklingszonen). 

2. Hallidays teori om språk. 

3. Martins och Rotharys 

pedagogiska modell. 

 (Johansson &Sandell Ring, 2012, s. 28). 

Även Hansson (2013, s. 73) poängterar att genrepedagogiken har tre bärande komponenter 

för att anses komplett. Men Hansson har slagit ihop ben 1 och 3 i den ursprungliga 

illustrationen, vilken Hansson benämner som den ”praktisk-pedagogiska komponenten” 

som står för undervisningsmodellen rent praktiskt. Den andre komponenten enligt Hansson 

är den ”språkvetenskapliga komponenten”, som han relaterar till systemisk-funktionell-

lingvistik (SFL), som rör vilken betydelse språket i genren får för den sociala kontexten, 

dvs. hur språkets funktionella upplägg påverkar läsaren (ben 2). Den tredje komponenten 

som jag inte anser finns med i grundmodellen i figur 1 menar Hansson är den ”ideologiska 

komponenten” (2013, s. 72ff). Där vill Hansson lägga in den allmännyttiga funktionen 

samhället har av människans kunskap kring olika genrer. Vidare påstår Hansson att svensk 
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skola enbart har anammat det praktiska upplägget av genrepedagogiken, dvs. i dess 

bemärkelse att man ska skriva utifrån en viss förutbestämd mall, och i och med detta 

saknar svensk genreundervisning det andra komponenterna. Dvs. undervisningen 

innehåller inte kunskaper om hur språket ska byggas upp i de olika genrerna eller 

kunskaper om hur språket påverkar individen som samhällsmedborgare (2013, s. 70, 75f). 

Även Liberg (2009, s. 21) säger att avsaknaden av de språkliga delarna bleker metoden i 

Sverige och att den riskerar att bli ”instrumentaliserad” i sitt genomförande i svensk 

undervisning om inte lärarna ser upp vid det didaktiska valen de gör. Lärarna måste 

reflektera över om det är en genres statiska uppbyggnad eller om det är genrens 

språkexplicita användningsområde i autentiska situationer de ska undervisa om? Ska 

undervisningen leda till att eleverna vet hur en viss genre byggs upp? Eller ska eleverna 

förstå hur olika genrers språkliga uppbyggnad når sina syften och påverkar läsaren?  

Mycket av den forskning som gjorts kring genrepedagogisk undervisning har varit inriktad 

på att undersöka elever i åldrarna 10 år och uppåt. Men forskning har även visat att elever 

är kapabla att lära, och att de själva redan använder sig av ett genretänk så tidigt som i 

förskolan vilket torde tyda på att undervisning i genrekunskap kan påbörjas tidigt 

(Strømsø, 2008, s. 38f).  

2.4 Reading Literacy 

Vi kan ovan se att både läsförståelsestrategier och genrekunskap är viktiga bitar för 

elevernas läsförståelse. Gibbons (2010, s. 24) menar i linje med detta att ”Mycket av 

tidigare forskning vittnar om vikten av undervisning som ger en kognitiv utmaning för att 

alla elever ska uppnå goda resultat”. Gibbons (2010, s. 43) skriver vidare om vikten av 

”stöttning” i undervisningen i kombination med kognitiva utmaningar. Detta härrör till det 

4 undervisningszonerna (figur 2) illustrerade av Mariani 1997.  

Figur 2. Det 4 undervisningszonerna. 

 

 

(illustration finns bland annat i 

Gibbons bok sid. 44 men här i 

egen tappning). 
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Att kunna läsa är inte en enkel sammanfattad fras, det innehåller en komplexitet med 

många pusselbitar som ska till som vi bl.a. kan se ovan i figur 2. Rosén och Gustafsson 

sammanfattar det till att innebära ”både tekniska färdigheter och kognitiva 

förståelseprocesser, det är relaterat till intresse och motivation och till olika texttyper, 

innebörden skiljer sig också för olika åldersgrupper och för olika situationer”. Det begrepp 

som sammanfattat beskriver detta bäst är ”Reading Literacy” (Rosén & Gustafsson, 2006, 

s. 33f). Detta begrepp innefattar mer än det svenska begreppen läsfärdighet, läsförmåga 

eller läskunnighet. Det innefattar i synnerhet en medvetenhet om texters olika egenarter. 

Att våra elever utvecklar ”Reading Literacy” får stå för vikten av att undervisa i både 

läsförståelsestrategier och genrekunskap för att vi ska anses ha gett våra elever allt som 

innefattas i undervisning kring konsten att läsa (och skriva). 

Även om Liberg och Hansson anser att svensk genreundervisning saknar vissa delar för att 

kunna sälla sig till den grundläggande idéen i genrepedagogiken, anser jag ändå att fokus i 

de yngre åldrarna borde få ligga på baskunskaper och på grunderna i modellen. De yngre 

eleverna har fortfarande fokus inställt på språkets grundläggande bitar, som att lära sig 

bokstäver och grundläggande meningsbyggnad med stor bokstav och punkt. De 

grammatiska delarna är ännu inte så implementerade vilket gör det svårt att gå djupare in i 

den språkliga uppbyggnaden i de olika genrerna. Fokus i detta tidiga skede, borde få ligga 

på den urblekta varianten med mallkonstruktion i olika genrer. Detta med fokus på 

lässtrategier och förståelsen av det lästa och skrivna som ett första steg mot den så kallade 

”riktiga genrepedagogiken”. Att den språkliga uppbyggnaden läggs lite åt sidan innebär 

inte att undervisning i de ämnesspecifika begreppen utgår och inte heller att det som ingår i 

autentiska situationer ska skjutas på framtiden (Liberg, 2006, s. 152f). 
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2.5 Metoder för undervisning i lässtrategier och genrer 

Detta kapitel kommer beskriva några forskningsbaserade modeller för lässtrategi- samt 

genreundervisning. Första avsnittet innehåller en beskrivning av de olika metoderna kring 

lässtrategierna som relateras till denna studies ålderskategori, dvs. för elever på lågstadiet. 

I avsnittet om genrer beskrivs cirkelmodellen samt de genrer som är kopplade till gällande 

ålderskategori. 

2.5.1 Lässtrategier på lågstadiet – RT, TSI, CORI 

Det tre forsknings- och evidensbaserade läsförståelsemetoderna kring att undervisa i 

lässtrategier som nämndes tidigare är reciprok undervisning (eng. Reciprocal 

Teaching/RT), transaktionell strategiundervisning (eng. Transactional Strategy 

Instruction/TSI) och begreppsorienterad läsundervisning (eng. Concepted-Oriented reading 

Instruction/CORI) (Westlund, 2012, s. 67).  

Reciprok undervisning dvs. RT, har sitt ursprung i en studie gjord på 1980-talet av 

Palincsar & Brown (1984). Reciprok har innebörden av ömsesidighet, vilket relateras till 

att undervisningen ska innebära en dialog mellan flera läsare (Andreassen, 2008, s. 233). 

Bråten (2008a, s. 72) beskriver metoden som att det är en metod där man ”arbetar 

tillsammans för att försöka förstå texten med hjälp av föregripande, frågande, utredande 

och summerande strategier”.  

Transaktionell undervisning, TSI, kom på 1990-talet att bli en vidare utveckling av den 

reciproka undervisningsmetoden (Andreassen, 2008, s. 238). Detta utifrån Pressley och 

Wharton-McDonalds projekt (2002) om hur explicit strategiundervisning realiserades i 

praktiken på framgångsrika skolor i Maryland, USA (Westlund, 2012, s. 266). Projektet 

uppmärksammade vikten av att undervisa explicit under flera år, samt att det skulle ske 

integrerat i de autentiska undervisningssituationerna (Andreassen, 2008, s. 241). Bråten 

(2008a, s. 72) påstår vidare att det är i denna metod som lärarens explicita undervisning 

verkligen kommer till stånd. Detta genom att modelleringssekvenserna utökas. Även några 

fler strategier exponeras i denna vidareutveckling, som ”tänka högt”-strategin samt 

användandet av grafiska modeller (Bråten & Strømsø, 2008, s. 166f). 
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Den amerikanske forskaren Guthrie (u.å.) gick ytterligare ett steg när det gällde forskning 

kring läsförståelse. Han började undersöka vilken inverkan individens motivation hade på 

läsprocessen. Han ville i slutet av 1990-talet få eleverna mer intresserade av läsning och 

framförallt i läsning av facklitteratur, vilket resulterade i att han tillsammans med kollegor 

och verksamma lärare på fältet utvecklade ett undervisningsprogram som senare kom att 

kallas Concepted-Oriented reading Instruction förkortat CORI. CORI innefattar klart 

uttalad undervisning i relevanta begrepp innan nytt område ska studeras. Detta med att 

explicit undervisa i relevanta begrepp visade sig enligt Guthrie vara en avgörande faktor 

för läsarens motivation (Andreassen, 2008, s. 245f). 

Likheterna mellan dessa 3 forskningsbaserade modeller är att de alla utgår från att 

individens metakognitiva förmåga är central, samt att läsarens bakgrundskunskaper är av 

största vikt. Men även att vi lär tillsammans med andra genom dialog och imitation, vilket 

förutsätter att läraren undervisar explicit (Westlund, 2012, s. 88). Det som skiljer dem åt är 

att RT i grunden är en intensivträningsmetod i strategierna. TSI bygger på RT men med 

skillnaden att den betonar vikten av att undervisningen ska pågå under hela skoltiden samt 

att kommunikationen om strategianvändandet är central. Vidare har CORI vidareutvecklats 

till att påvisa betydelsen av begreppskunskap (Westlund, 2012, s. 75ff). 

Duffy (1993) skriver i en rapport hos National Reading Panel (NRP) enligt Westlund att 

det viktiga gällande lässtrategier är att det inte ska läras ut som statiska redskap som ska 

plockas fram och användas vid behov. Strategierna ska läras in som praktiska färdigheter 

som används per automatik. Eleverna ska färdighetstränas. För att undervisningen ska ge 

effekt poängteras vikten av autentiska situationer när det gäller att undervisa i lässtrategier, 

dvs. inte undervisa i lässtrategier som ett syfte i sig utan det ska integreras i verkliga lär- & 

lässituationer (Westlund, 2012, s. 73). 

Som sagts tidigare bör undervisning i lässtrategier enligt forskare påbörjas redan i 

förskoleklass, i alla fall RT och TSI. Detta kan göras bland annat vid högläsningstillfällen 

genom att läraren modellerarar strategierna (Westlund, 2012, s. 195). CORI anser många 

bör påbörjas senare, åk 2 alt. i mellanstadiet, vilket bland annat Liberg ( 2006, s. 152f) 

nämner, men poängterar att det är komplexa faktatexter med många nya begrepp som man 

ska använda med försiktighet i de lägre årskurserna. Man ska alltså inte ta bort de 

ämnesspecifika begreppen som dyker upp i de autentiska undervisningssammanhangen.  
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Vid vidare intresse av hur man i praktiken undervisar i de olika strategierna hänvisar jag 

till Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse (2012), Martin Widmarks projekt 

En läsande klass (2014) samt Ivar Bråtens bok Läsförståelse i teori och praktik (2008b). 

2.5.2 Genrer på lågstadiet – Cirkelmodellen 

Det vi idag oftast talar om när vi pratar om genrer i skolan och undervisningsmodeller är 

cirkelmodellen. Cirkelmodellen har sitt ursprung i Australien i den så kallade 

Sidneyskolan. Sidneyskolan utarbetade en undervisningsmodell som en reaktion mot den 

progressiva undervisningskulturen (Hedeboe & Polias, 2008, s. 7; Liberg, 2009, s. 11). Alla 

individer är bekanta med olika kulturella kontexter där olika genrer förekommer, och med 

detta som underlag utarbetade Sidneyskolan en undervisningsmodell som skulle ge alla 

elever samma möjlighet samt fungera som ett stöd för alla elevers språkliga utveckling 

oavsett bakgrund (Hedeboe & Polias, 2008, s. 13). 

Cirkelmodellen är en metod som går ut på att explicit undervisa i hur olika genrer är 

uppbyggda. Detta ska göras genom fyra steg. (Liberg, 2009, s. 15).  

1. Bygga upp kunskap inom ämnesområdet. 

2. Modellering och dekonstruktion av genren. 

3. Gemensam textkonstruktion inom genren i det givna ämnesområdet. 

4. Självständig textkonstruktion. 

Vilket steg man börjar med är olika från gång till gång och beror på elevernas förkunskaper 

i det ämnet som ska studeras, samt utifrån deras befästa kunskaper i genren (Johansson & 

Sandell Ring, 2012, s. 31). 

Genrer i de lägre åldrarna kännetecknas som skrivit tidigare av berättande texter samt 

faktatexter vilka ligger till grund för kunskapskraven i årskurs 3 (Skolverket, 2016b, s. 

252f). Det viktiga gällande dessa (och andra) genrer är att de har vissa specifika drag och 

att det är denna typ av kännedom som gör att eleverna har större potential att utveckla god 

läsförståelse.  

Exempelvis kännetecknas berättande texter av att de har som syfte att underhålla, det finns 

ett centralt tema, berättelsen innehåller levande och identifierbara varelser eller ting. 

Berättelser börjar med en inledning innehållande bakgrundsinformation, berättelsen 
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övergår i något spännande/komplicerat som avslutas i någon form av lösning. De språkliga 

drag en berättelse kännetecknas av är att den skrivs i preteritum, har en tydlig tidsföljd med 

konnektorer som påvisar tidsaspekter (det var en gång, först, efter en stund, till slut m.fl.). 

Även den stora mängden verb kännetecknar den berättande genren (Bråten, 2008a, s. 67f; 

Liberg, 2010a, s. 218; Gibbons, 2010, s. 164). 

Faktatexter inkluderar beskrivande, instruerande och förklarande genrer (2016b, s. 248). 

Dock är dessa begrepp inte det som används i genrepedagogiken, utan där delas 

faktatexterna in i historiska, förklarande, instruerande texter och rapporter (Johansson & 

Sandell Ring, 2012, s. 103). Det som förenar dem är att de är ordnade i sekvenser med 

fasta områden, oftast med mellanrubriker (Bråten, 2008a, s. 67f; Liberg, 2010a, s. 218). 

Enligt en rapport från Skolverket (2012, s. 47) är det svårt med tidsperspektiv för yngre 

elever, vilket gör att de historiska texterna från ursprungsmodellen för genrepedagogiken 

bör flyttas upp till högre årskurser. Om vi korrigerar grundmodellen till att gälla de yngre 

eleverna och innefatta förklarande, instruerande och beskrivande grenar hos faktafamiljen 

som det står i den svenska läroplanen, så kan uppdelningen se ut som i figur 3.  

 
Figur 3. Faktafamiljen utefter LGR 11 

Det språkliga bitarna i faktafamiljen kan sammanfattas efter Johansson och Sandell Rings 

beskrivningar till att innehålla en bestämd ordning där man återger något i sekvenser 

(kronologisk ordning alternativt från det synbara till det icke synbara). Samtliga ska ha en 

rubrik och en bakgrundsdel. Gemensamt är att tempus alltid övervägande är presens även 

om preteritum förekommer, samt att alla innehåller aktionsprocesser och ämnesspecifika 

ord (2012, s. 103ff). 

Vid intresse av hur man i praktiken undervisar i de olika genrerna hänvisar jag till Låt 

språket bära av Johansson & Sandell Ring (2012) samt till Gibbons bok Lyft språket, lyft 

lärandet (2010). Tips och idéer kan även hämtas från Grönte och Karlsson material 

Pennvässaren (2002) även om det materialet inte följer genrepedagogikens alla delar. 
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 Teoretiska utgångspunkter 

Evidensbaserade forskningsstudier kring både lässtrategier och genrepedagogik baseras på 

explicita undervisningsmodeller med mycket stöttning och uppmuntran. Båda utgår från 

den så kallade proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen innefattar att 

barnen ska ges stödstrukturer på så sätt att de kan delta i aktiviteter som ligger strax 

ovanför deras egen förmåga men tillsammans med någon som redan kan (figur 2). Det är i 

denna zon det är som mest gynnsamt att utvecklas för att så småningom nå nivån att utföra 

aktiviteten på egen hand. Det är främst i denna proximala utvecklingszon som lärarens 

explicita undervisning spelar en stor roll (Liberg, 2010a, s. 229).  

3.1 Kognitiv psykologi - Kognitivism 

I början av 1970-talet började forskare fördjupa sitt intresse för vad läsarens förkunskaper 

hade för betydelse för läsförståelsen. Detta intresse uppstod till följd av den kognitiva 

psykologins insikter om människans egna tänkande (Strømsø, 2008, s. 30). 

Förkunskaper har en central plats i den så kallade schemateorin som tillhör den kognitiva 

synen på hur minnet och lärandet hänger samman. Schemateorin handlar om att aktivera 

den delen av hjärnan som är relevant för läsaren som en grund att fästa den nya kunskapen 

vid. Utan denna grund kan inte schemat byggas vidare/byggas om 

(ackommodation/assimilation) vilket gör att förståelse inte kommer till stånd (2008, s. 

30ff). Vår omvärldskunskap är ordnad i flertalet olika scheman som alla är länkade till 

varandra. En schemateoretiker förklarar denna länkning genom att säga att våra scheman 

gör att vi kan känna igen oss, att vi kan rikta vår uppmärksamhet mot det väsentliga, fylla i 

det som fattas, dra slutsatser osv. Detta gör vi genom att vi kopplar på tidigare kunskap 

inom området eller genom att vi kopplar på andra scheman som har liknande drag vilka i 

sin tur gör att vi känner igen oss (2008, s. 33).  

En vidare utveckling av denna kognitiva era fokuserade på om människan var medveten 

om dessa processer eller inte. Detta resulterade i att begreppet metakognition blev ett 

centralt begrepp i forskningen av läsförståelse (Strømsø, 2008, s. 34). Begreppet 

metakognition innebär alltså individens medvetenhet kring sin egen kunskapsinhämtning 

(meta betyder kunskap om, kognition betyder tankemönster), dvs. att själv uppmärksamma 
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när man förstår och när man inte förstår (Strømsø, 2008, s. 36). Även begreppet 

lässtrategier kom att få en betydande plats i forskningen i detta skede (Strømsø, 2008, s. 

34). Individen anses med andra ord ha en förmåga att tänka kring sitt eget tänkande.  

3.2 Socialkonstruktivism och sociokulturell teori 

Efter andra världskriget kom pedagogiken att lyftas ut ur psykologiämnet för att mer och 

mer bli ett eget forskningsfält (Fredriksson & Taube, 2012, s. 30). Så ur den kognitiva 

teoribildningen utvecklades flertalet andra mer pedagogiska teorier, bland annat 

socialkonstruktivism och sociokulturell teori.  

Den socialkonstruktivistiska teorin bygger vidare på den kognitiva teorin på så vis att man 

anser att individen själv har möjligheten att påverka sina tankeprocesser och sitt 

kunskapsinhämtande (Westlund, 2012, s. 19). Individen anses alltså inte vara en varelse 

som passivt tar emot kunskap, utan individen måste aktivt bearbeta den inhämtade 

kunskapen för att lärande ska komma till stånd (Säljö, 2014, s. 56).  

Den sociokulturella teorin bygger på pedagogiska insikter och uppmärksammar individens 

behov av att samtala med andra. Kunskap kommer till stånd genom språket så till vida att 

individen måste kommunicera och verbalisera sin kunskapsinhämtning för att den ska leda 

till i ny kunskap. Individens omgivning och kultur är alltså en betydande faktor (Westlund, 

2012, s. 20f). Det är i den sociokulturella teorin som mycket av forskningen kring 

lässtrategier och genrekunskap fortsätter. Andreassen (2008, s. 233) skriver exempelvis att 

lässtrategier innebär explicit undervisning vilket innefattar att lärandet sker i interaktion 

med andra och att den kognitiva schemautvecklingen uppstår i det sociala samspelet.  

3.3 Teoretisk utgångspunkt 

Antar man att den svenska skolan bygger på en sociokulturell och socialkonstruktivistisk 

syn på lärande som framhävs i läroplanen (Skolverket, 2016a, s.6) har man enligt Persson 

(2016, s. 7) ”avlägsnat allt som har med biologi, genetik, fysiologi och neurologi att göra”. 

Jag vill dock hävda att man lämpligtvis inte bör särskilja dessa ovan beskrivna olika teorier 

kring lärande. Istället åberopar jag att den explicita undervisningen har sin grund i 

kognitivismen men även att den har en given plats i den socialkonstruktivistiska och 

sociokulturella eran. Det vore då på sin plats att lägga in den explicita undervisningen i en 
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socialkonstruktivistisk, kognitiv syn på lärande vilket är den teoretiska infallsvinkel jag 

utgår ifrån. Lärande sker alltså genom interaktion med andra, språket har en given plats, 

men den pedagogiska aspekten ur socialkonstruktivism måste kombineras med den 

kognitiva teoribildningen inom psykologin om människans metakognitiva förmåga. 

Ska man dessutom gå djupare in i det olika teoretiska infallsvinklarna som Fredriksson och 

Taube (2012, s. 30) poängterar så kan man se på läsning och skrivning ur fler perspektiv, 

exempelvis ur ett språkvetenskapligt, sociologiskt och etnografiskt perspektiv. Detta gör 

det hela ytterligare komplext. Jag nöjer mig här med att se på lässtrategier och 

genrekunskap ur en psykolog-pedagogisk vinkel med funktioner som metakognition och 

stöttning som bakgrundsvariabler. 
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 Material och metod 

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångsätt, val av metod, hur jag samlat ihop mitt empiriska 

material samt vilka etiska ställningstaganden jag förhållit mig till. Kapitlet innehåller även 

information om vilka styrkor och svagheter som metoden stött på under arbetets gång. 

4.1 Genomförande 

Jag började min undersökning med att göra en mindre förstudie för att kartlägga vilka 

läromedel som fanns att tillgå inom valt område. Min förstudie innebar bland annat 

mejlkontakt med läromedelsförlag, av vilka jag fick både beskrivningar, hänvisningar samt 

material hemskickat. Jag screenade även respektive förlags hemsida och hade mejlkontakt 

med några läromedelsförfattare. 

Jag kontaktade sedan samtliga 5 rektorer/biträdande rektorer (bilaga 1) i en kommun för att 

få tillåtelse att genomföra en enkät med berörda lärare. Vidare distribuerades enkäten 

(bilaga 3) med tillhörande missivbrev (bilaga 2) till de berörda lärarna via länk genom 

skolornas interna datasystem. Då enkäten var webbaserad fick jag svaren direkt och kunde 

omgående efter avslutad enkät söka svaren på mina frågeställningar. 

Tanken var att jag skulle fördjupa mig i lärarnas arbetssätt i realiteten genom individuella 

intervjuer eller observationer, men då det visade sig svårare än jag trodde att finna lämpliga 

kandidater valde jag att i slutändan endast fokusera på enkäten. 

4.2 Enkät som metod 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur verksamma lärare arbetar med 

lässtrategier och genrekunskap från förskoleklass till och med årskurs 3. Detta resulterade i 

en kvalitativ forskning med ett metodval som innefattade en webbaserad enkät (bilaga 3). 

Med insikt om att jag omöjligt kunde ta reda på hur samtliga lärare i landet gjorde 

begränsade jag mitt urval till att undersöka verksamma lärare i en kommun i södra Sverige. 

I enlighet med Trosts (2016, s. 25ff) rekommendationer avgränsade jag urvalet av 

informanter ytterligare, idrottslärare undervisar t.ex. inte i läsförståelsebaserade metoder. 

Det slutgiltiga urvalet av informanter utgörs således av lärare som undervisar i svenska, 

matematik, SO och NO/Teknik. Detta val baseras på att explicit undervisning i dessa 
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ämnen visat sig vara av största vikt för utvecklandet av läsförståelse enligt tidigare 

forskningsresultat (Bråten & Strømsø, 2008, s. 164). Jag ansåg att en enkät som metod var 

det mest lämpade metodvalet med utgångspunkt från undersökningens syfte och 

frågeställningar. Detta då det i enlighet med god forskningssed var denna metod som hade 

minst tänkbara påverkan på informanternas svar (Gustafsson m.fl., 2011, s. 31). Enligt 

Bryman (2011, s. 49) är inte reliabilitetsfrågan den centrala i en kvalitativ undersökning i 

frågan kring om någon annan kan upprepa studien för att få samma resultat. Intresset ligger 

mer i om samma intressenter skulle ge samma svar om de fick fylla i enkäten en gång till, 

vilket jag vill hävda att de troligen skulle då enkätens validitet noga setts över och 

tolkningsutrymmet minimerats.  

För att få till stånd ett så säkert resultat som möjligt användes en utformning på enkäten 

(bilaga 3) som anses ha hög standardisering. Frågorna har t.ex. varit desamma till samtliga 

informanter (Trost & Hultåker, 2016, s. 57). Vidare har utformningen setts över noggrant 

för att säkerställa validiteten, genom att exempelvis noga välja svarsalternativ. Detta dels 

för att mäta det frågan avsett, men även för att minska informanternas möjlighet till 

individuella tolkningar (2016, s. 62). Jag har valt att inte använda attityd- eller åsiktsfrågor 

där informantens personliga tolkning kunnat vägas in i svarsalternativet, exempelvis 

genom ord som ”mycket”, ”lite”, ”helt” osv. (2016, s. 70). Även om jag har haft för avsikt 

att undvika öppna frågor, inte minst för att det är tidskrävande, har det på sina ställen inte 

varit helt möjligt eller önskvärt. Dessa öppna frågor har till största delen handlat om 

följdfrågor där svaret på huvudfrågan i linje med undersökningens syfte redan har 

besvarats i grundfrågan (se enkätfrågor 4, 7, 12, 16, 21, 24 i bilaga 3). Detta torde stärka 

validiteten i undersökningen då frågorna systematiskt och noggrant valt ut för att minska 

tolkningsmöjligheten. 

En miss jag gjorde i min enkät var att jag inte frågade om vilka ämnen de undervisade i 

generellt för att kunna ta ställning till om de undervisade i lässtrategier och genrer i 

samtliga av sina ämnen där det kunde ha varit relevant. Ytterligare en problematisk aspekt 

jag kom att beakta i ett senare skede när enkäten redan var i informanternas händer var mitt 

val av ordet ”explicit”. Det används frekvent inom bland annat forskning och i 

tidningstexter som gäller läsförståelsemetoder och genreundervisning, men det är även ett 

ord som kanske inte alla har en relation till. Inom området kring läsförståelsemetoder och 
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genreundervisning används ordet framförallt när det handlar om modellering i 

undervisningssekvensen. Det innefattar att läraren uttryckligen visar hur det ska gå till 

genom att exempelvis ”tänka högt” och genom att agera modell. Här får jag helt enkelt 

förlita mig på att de lärare som valt att svara på enkäten är förtrogna med de senare årens 

forskning inom detta område i enlighet med skollagens 5:e portalparagraf, kring att 

undervisningen ska vila på en vetenskaplig och beprövad grund (SFS 2010:800, 2010). 

4.3 Etiska ställningstaganden 

Etik är något det flesta människor är medvetna om. Det går inte obemärkt förbi utan 

innebär att man reflekterar över något (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011, s. 15). 

Jag kommer med den utgångspunkten här beskriva mina etiska överväganden i denna 

undersökning. 

Arbetets utformning och syfte faller i realiteten utanför lagens egentliga mening eftersom 

den inte rör känsliga personuppgifter eller påverkar informanterna psykiskt eller fysiskt 

(Gustafsson m.fl., 2011, s. 21, 49). Med anledningen av detta har jag valt att följa vanlig 

kodex som i detta fall innebär det riktlinjer som utfärdats av Vetenskapsrådet i skriften 

Forskningsetiska principer (2002). Det krav som benämns med samlingsnamnet 

”individskyddskravet” har varit utgångspunkten för detta arbete. Med utgångspunkt i det 

fyra delarna i individskyddskravet, ”informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet” har jag övervägt val av både metod och 

informanter (2002, s. 6). 

För att följa de etiska riktlinjerna kring samtyckeskravet och informationskravet, skickades 

först en förfrågan inklusive ett missivbrev (bilaga 1) ut till samtliga rektorer och biträdande 

rektorer i kommunen. Detta utskick innehöll även en kort information om syftet med 

studien och information om hur den skulle genomföras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 8ff). 

Även om varje informant själv hade rätt att välja om de ville delta eller inte valde jag att få 

rektorernas tillstånd. Detta för att lärarna skulle ges möjligheten att delta i undersökningen 

inom ramen för den ordinarie arbetstiden (2002, s. 9). Skriftligt samtycke från samtliga 

informanter skulle heller inte ha varit praktiskt genomförbart via en webbaserad enkät. Vid 

distribution av enkäten bifogades ett missivbrev (bilaga 2) även till lärarna med utförligare 

information om etiska riktlinjer samt om syftet med studien (Trost & Hultåker, 2016, s. 
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110ff). Då missivbrevet sändes ut i samband med enkäten valde jag i enlighet med 

Vetenskapsrådets rekommendationer att anse att enskilt samtycke tillgodosetts i samband 

med att enkäten fylldes i och returnerades av respektive informant (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 9). Enkätens utformning (bilaga 3) var medvetet helt anonym, med varken kön, ålder 

eller skoltillhörighet bland frågorna. Jag ansåg att detta inte var relevant sett ur studiens 

syfte, och i och med detta lades även grunden för ”konfidentialitetskravet” som handlar om 

att informanterna inte går att identifiera av obehöriga (2002, s. 12). Det fanns dock 

möjlighet för informanterna att frivilligt lämna sina kontaktuppgifter i enkäten i det fall de 

kunde tänka sig att delta i fler studier. I och med detta förekom avstamp från full 

anonymitet för vissa informanter, men det var då av egen fri vilja. Det var också 

framskrivet i enkäten att det var tillåtet att dra sig ur undersökningen vid ett senare skede i 

enlighet med regel 3 inom samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). I missivbrevet 

framkom också information kring nyttjandekravet med en utförligare beskrivning om att 

deras uppgifter inte skulle vidarebefordras till någon obehörig, utan enbart användas i 

denna studie (2002, s. 14). Då det kan krävas att jag redogör för min undersökning kan jag 

inte fullt ut lova att någon utomstående aldrig kommer få ta del av materialet som ligger till 

grund för analysen (Gustafsson m.fl., 2011, s. 69). Men jag kan i alla fall garantera att jag 

har och kommer göra allt som står i min makt för att upprätthålla anonymiteten och kravet 

kring obefogat nyttjande i den mån det är möjligt. 

Jag har även så långt det varit relevant försökt tillgodose de andra rekommendationerna 

från Vetenskapsrådet, exempelvis att återkoppling kommer ske till skolorna efter avslutad 

och godkänd studie för de som är intresserade (Vetenskapsrådet, 2002, s. 15). 
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 Resultat och analys  

I detta kapitel kommer resultaten från enkäten redovisas samt en sammanställning från 

förstudien kommer lyftas fram. Enkätens resultat kommer redovisas utefter enkätens 

frågeindelning (bilaga 3). 

5.1 Informanternas utbildning och uppdrag 

I enkäten uppkom svarsfrekvensen till 21 stycken utav cirka 40 verksamma lärare från 

förskoleklass till och med årskurs 3. Av dessa 21 undervisade tre stycken i mer än en 

årskurs vilket jag tolkar som att de undervisar i SVA eller har någon form av 

specialundervisning. Detta baseras på att enkäten var riktad till de som undervisade i 

ämnena svenska, matematik, SO och NO/Teknik. Åtta av dessa 21 undervisade i 

förskoleklass, två i årskurs 1, sex i årskurs 2 samt två stycken i årskurs 3 (figur 4).  

Figur 4. Informanternas nuvarande undervisningssituation.

 
Övervägande delen hade mer än 10 års erfarenhet och endast en var obehörig.  

Figur 5. Informanternas examensår. 
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5.2 Undervisning i lässtrategier 

Resultaten visade att 16 av 21 lärare anser sig undervisa explicit i lässtrategier (figur 6). 

Figur 6. Figur 7. 

Sammanlagt 18 stycken anser att man ska börja undervisa explicit i lässtrategier i 

förskoleklass (figur 7). Fyra av dem arbetar i förskoleklass, men undervisar inte explicit i 

lässtrategier. Endast tre anser att man bör påbörja lässtrategiundervisningen senare. I 

relation till informanternas uppdrag (figur 4) och examensår (figur 5) kan jag se att 

samtliga som undervisar i åk 1-3 förutom en undervisar explicit i läsförståelsestrategier. 

För att relatera de evidensbaserade modellerna RT och TSI kontra informanternas 

examensår (figur 5) kan vi se att av de som tog examen innan 1991, dvs. då den mest 

omfattande forskningen kring lässtrategiernas betydelse för läsförståelsen pågick 

(Andreassen, 2008, s. 230), så uppgav sju av nio att de arbetar explicit med lässtrategier. 

Tre av dessa uppger även att de gått någon påbyggnadskurs relaterat till området. Av de 

som hade en senare examen uppgav tre stycken att de inte undervisade i lässtrategier varav 

två undervisade i förskoleklass och en i åk 1. Gällande CORI som kom senare, på 1990-

talet och redovisades först 2002, uppgav två stycken sig tillämpa den metoden i 

undervisningen. En av dessa tog examen tidigare än 2002 men uppgav att hen hade en 

påbyggnadsutbildning inom läs- och skrivutveckling. 

Det flesta av dem som uppger att de arbetar med lässtrategier gör det 2-4 gånger i veckan, 

tre stycken säger sig arbeta dagligen med lässtrategier och några endast en gång per vecka. 

Genomsnittet för den sammanlagda lektionstiden per vecka för samtliga lärare är två 

lektioner.  

Arbetet i lässtrategier sker huvudsakligen på svenskalektionerna (figur 8), få av de 

tillfrågade lärarna undervisar i lässtrategier i övriga ämnen.  
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Figur 8. Informanternas undervisning i lässtrategier fördelat på ämnen. 

Sammanlagt 15 stycken uppger att de använder sig av en speciell metod i sin explicita 

undervisning. Alla dessa uppger RT eller TSI i någon form. Även om vissa informanter 

nämner specifika läromedelsnamn så hänvisar dessa läromedel i sin tur till båda eller 

någon av dessa två forskningsbaserade metoder. Endast två stycken uppger CORI som 

modell. Även om många uppgav att de använder sig av en speciell metod kan jag se i 

svaren att de gör en egen mix av metoder/modeller. Informant 10:s svar på följdfrågan där 

svaret varit ja på frågan om hen använder en speciell metod lyder ”Använder läromedel till 

viss del som bygger på RT. Hämtar även inspiration från En läsande klass, men använder 

ingen metod, modell rakt av.”. Endast en informant uppger att hen inte använder någon 

speciell metod, men uppger att hen undervisar explicit i lässtrategier.  

Jag kan utifrån dessa svar se att en stor del av de verksamma lärarna i denna kommun 

arbetar explicit med lässtrategier. Det jag dock kan se är att fler anser att man bör påbörja 

undervisningen tidigare än vad de i själva verket gör. Vidare kan jag utläsa att de är få som 

undervisar i lässtrategier i andra ämnen än svenska. 

Jag kan även se att jag varit otydlig i min enkät med vad jag menar med lässtrategier. Detta 

blir tydligt då jag ser att där jag efterfrågat om lärarna använder sig av någon specifik 

metod i undervisningen förekommer metoder som är mer inriktade på avkodningsstrategier 

än på läsförståelsestrategier. Men där dessa metoder nämnts har det även kompletterats 

med någon form av läsfixar-metod (läsfixare är visuella stödstrukturer i form av figurer att 

ha som hjälp vid läsförståelsestrategiträning för de yngre eleverna). Detta gör att jag tolkar 

svaren som att 16 av 21 faktiskt undervisar explicit i läsförståelsestrategier på något sätt 

med sina elever. 
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5.3 Undervisning i genrekunskap 

Enkätens svar visar att 14 lärare anser sig undervisa explicit i genrekunskap (figur 10). 

Hälften av de svarande anser att man ska böja undervisa explicit i genrer redan i 

förskoleklass (figur 9). 

Figur 9.    Figur 10. 

Undervisning i genrekunskap sker i snitt någon gång i veckan enligt dessa informanter, 

endast två stycken säger sig arbeta oftare.  

Sammanlagt 13 stycken av det 14 som uppgett att de undervisar explicit i genrekunskap 

gör detta i huvudsak på svenskalektionerna. Undervisning i genrer på NO- & 

tekniklektionerna sker hos mindre än hälften. På SO- och matematiklektionerna läggs ännu 

mindre fokus (figur 11). 

Figur 11. Informanternas undervisning i genrekunskap fördelat på ämnen. 

Jag kan se att en övervägande del av lärarna anser sig undervisa explicit i genrekunskap. 

En relativt stor del anser även här i likhet med undervisning i lässtrategier att man ska 

börja med det redan i förskoleklass. Det är emellertid få som säger sig arbeta utefter 
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genrepedagogiken och cirkelmodellens tankar. Det är däremot relativt många som arbetar 

med mall-tänket kring hur en viss genre är uppbyggd rent konkret. Flera hänvisar 

exempelvis till Gröntes material Pennvässaren som bygger på framförallt den berättande 

genrens olika delar med färdiga mallar att arbeta efter. Vidare visar svaren på enkäten att 

många inte arbetar med någon specifik metod fullt ut, utan snarare skapar sitt eget 

arbetssätt utifrån olika framställningar och debattörer i ämnet, exempelvis Gibbons, 

Johansson & Sandell Ring och Grönte. Informant 4:s svar kring metod lyder exempelvis 

”Genrepedagogik inspirerad av Stärk språket – stärk lärandet samt av Pennvässaren”. 

Ingen av informanterna nämner något läromedel i sin undervisning kring genrekunskap. 

Sammantaget kan sägas att många anser sig undervisa explicit men ingen använder någon 

metod fullt ut.  

5.4 Läsning i klassrummet 

Det jag kunde se i enkäten vara att tyst läsning förekom hos nio av dessa 21 lärare. Hos 

endast tre av dessa lärare skedde det oftare än 1 gång/veckan. Men vi såg även tidigare 

under avsnittet om informanternas uppdrag (figur 4) att åtta stycken av informanterna 

undervisade i förskoleklass där många troligen inte lärt sig läsa. Samtliga av dessa åtta 

uppgav att de inte hade tyst läsning schemalagt i sitt klassrum, vilket kan vara förståeligt 

om de inte kan läsa. Om vi räknar bort dessa åtta informanters klassrum, uppkommer 

antalet klassrum med schemalagd tyst läsning till att innefatta nio av 13 stycken. 

Högläsning var däremot något samtliga informanter tillämpade i sina klassrum, om än i 

varierad skala. 19 av 21 hade högläsning minst 1 gång per vecka, varav åtta stycken av 

dessa hade det minst 1 gång per dag. Så det jag kunde se var att många högläste i sina 

klassrum. Lärarna i förskoleklass läste mest, övriga lärare läste något mindre men 

fortfarande minst 2 gånger i veckan. 

5.5 Läromedel 

Resultaten av förstudien visade att det finns flera läromedel om explicit undervisning i 

lässtrategier. Ett exempel är projektet En läsande klass som finns fritt tillgängligt på 

webben och innehåller läsfixare. Även Natur och Kultur har en variant av läsfixare om är 

kopplat till deras material ABC-klubben i åk 2-3. Betapedagog säger själva att de inte har 
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något specifikt läromedel som tränar strategierna explicit annat än att de har skönlitterära 

böcker med tillhörande arbetsblad/uppgifter som man kan använda tillsammans med 

läsfixarfigurer (de hänvisar till En läsande klass läsfixare i lärarhandledningarna). Ett annat 

exempel är materialet Vips från Liber som är användbart vid träning av strategierna. 

Studentlitteratur har ett basmaterial som heter Simsalabim som även det bygger på läsandet 

av skönlitterära böcker, vilka man kan använda i samband med lässtrategiträning enligt 

läromedelsutvecklare på Studentlitteratur. De nämner även serien Molnet som är ett 

basmaterial i svenska och där det uttrycks på deras hemsida att serien är lämpad för 

lässtrategiträning. Majema meddelar att de inte har något läromedel inom området. 

Sanoma hänvisar till sitt läromedel Zick Zack Läsrummet samt Zick Zack Läs och skriv där 

man arbetar systematiskt med olika läsförståelsestrategier. Gleerups läromedelsutvecklare 

refererar till Prima svenska som är ett omfattande basläromedel med fokus på lässtrategier. 

De nämner även att Fånga förmågan innehåller avsnitt om lässtrategier men att det är ett 

lite mindre omfattande verktyg för en språkutvecklande undervisning. 

I genrekunskap finns det dock ett mer skralt utbud för yngre elever då det flesta läromedel 

och handledningar inte finns tillgängliga förrän i åk 3. Enligt mejlkontakt med förlagen 

finns enligt dem själva dock t.ex. Livet i Bokstavslandet från Liber som utgår från 

cirkelmodellen och genrepedagogiken (främst i åk 2 och 3). Ett annat exempel är 

läromedlet Zick Zack Skrivrummet samt Zick Zack Läs och skriv från Sanoma som också 

utgår från genrepedagogiken och cirkelmodellen (finns från förskoleklass fr.o.m. 2018). 

Natur och kultur säger sig inte ha något specifikt läromedel som förhåller sig till just 

genrekunskap för de lägre årskurserna mer än Skrivmix Start, men de nämner att deras 

läromedel ABC-klubben (främst arbetsboken) berör och visar fram exempel på olika genrer 

i årskurs 3. Studentlitteraturs läromedel Simsalabim och Molnet visar även de enligt 

förlaget fram olika genrer i böckerna. Gleerups hänvisar till sina läromedel Ordvalen - 

Skriv i genrer NO & SO för tidigast åk 3 och till Språkkraft för nyanlända åk 1-3. Utefter 

egna efterforskningar på Gleerups webbsida vill jag nog även lägga in materialet Fånga 

förmågan som ett material inom genrekunskap, i alla fall gällande malltänket från 

genrepedagogiken. Majema säger sig inte ha något och Betapedagog hänvisar till projektet 

En läsande klass som inte specifikt är inriktat på genrekunskap, men som tar upp olika 

genrer. 
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 Diskussion  

Följande kapitel presenterar en sammanfattande diskussion utifrån studiens förstudie, 

enkätresultat och forskningsbakgrund. Diskussionen är uppdelad utefter studiens 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med mina reflektioner kring vidare forskning, samt 

slutord. 

6.1 Sammanfattande diskussion 

Läsning är en basfärdighet, dvs. något grundläggande som alla elever har rätt att lära sig. 

Läsning är avgörande för hur eleven ska lyckas i övriga ämnen i skolan och för resten av 

livet (Fredriksson & Taube, 2012, s. 8). Mot denna bakgrund kan man undra varför det 

undervisas explicit i så liten skala som det till synes gör utifrån denna enkätstudie. Det är 

här i den explicita undervisningen som den proximala zonen tydliggörs, det är här elevens 

kognitiva scheman får en chans att byggas vidare (Strømsø, 2008, s. 33ff). Även det 

socialkonstruktivistiska perspektivet kommer fram här då eleven medvetet måste bearbeta 

den inhämtade kunskapen för att lärande skall komma till stånd (Säljö, 2014, s. 56). Och 

detta görs bäst genom att samtala och verbalisera kunskapen tillsammans med andra i 

enlighet med det sociokulturella perspektivet (Westlund, 2012, s. 20f). Så varför prioriteras 

inte explicit undervisning i lässtrategier och genrekunskap när otaliga forskningsstudier 

påvisar vikten av att det bör undervisas explicit i dessa områden? Har lärarna för liten 

tilltro till elevernas möjlighet att tillägna sig undervisning i lässtrategier och genrekunskap 

i de lägre åldrarna och därför väljer att avvakta? Forskning visar dock att det är fullt 

möjligt att påbörja denna undervisning tidigt i båda områdena. Även om en övervägande 

del av de tillfrågade lärarna började i god tid så uppkom antalet lektionstimmar till att bli 

väldigt få. En annan aspekt som blev tydlig var att fler anser att man bör påbörja arbetet 

med lässtrategier och genrekunskap tidigare än vad de i själva verket gjorde. Detta väcker 

en fråga kring varför lärarna inte undervisar explicit i dessa områden trots sin egen önskan. 

Vad är det som hindrar dem från att undervisa i det redan från förskoleklass om de nu anser 

att man bör det? Vidare ifrågasätter jag svaren kring om dessa som anser sig undervisa 

explicit i genrekunskap verkligen gör det. Visst nämner några exempelvis cirkelmodellen, 

men ingen beskriver något om hur de jobbar med den. Ett exempel är informant 8:s 

kommentar på frågan om hur hen undervisar ”Jag läser böcker för mina elever från olika 
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genrer…”. Frågan jag ställer mig då är om informant 8 gör något mer än läser? Går hen 

medvetet igenom hur boken de läst är uppbyggd så att det blir explicit undervisning i 

genren eller inte? Förövrigt kan jag inte annat än hoppas att dessa högläsningssekvenser 

innehåller någon form av strategiträning. Detta med anledningen av att det enligt Westlund 

(2012, s. 195) är ett ypperligt tillfälle att föra in den explicita undervisningen och 

modellerandet av lässtrategier via högläsningen. Både RT och TSI som lärarna nämner har 

en given plats i detta skede. Tyvärr frågade jag inte om de undervisade i 

läsförståelsestrategier via högläsningssekvenserna, så jag kan dessvärre inte dra några 

slutsatser i frågan. Även Anmarkrud (2008, s. 206) poängterar som vi kunde se i 

forskningsgenomgången att högläsning var ett av det viktigaste momentet ett klassrum 

borde innehålla för en god läsutveckling hos eleverna.  

Många uppger även i enlighet med vad Liberg (2009, s. 21) och Hanssons (2013, s. 70, 

75f) tidigare resultat visat, det vill säga att de arbetar med mall-tänket kring hur en viss 

genre är uppbyggd rent konkret men inget mer. Denna slutsats drar jag utifrån svaren kring 

vilken metod de uppger sig arbeta med, då flera hänvisar exempelvis till Gröntes material 

Pennvässaren. Pennvässaren är en lärarhandledning som bygger på framförallt den 

berättande genrens olika delar med färdiga mallar att arbeta efter. Vidare visade 

enkätsvaren att många inte arbetar med någon specifik metod fullt ut, även om de nämner 

RT, TSI, CORI eller cirkelmodellen så visar deras vidareutvecklingar av svaren att de 

snarare skapar sitt eget arbetssätt utifrån olika framställningar och debattörer i ämnet. 

Informant 4:s svar kring metod löd exempelvis ”Genrepedagogik inspirerad av Stärk 

språket – stärk lärandet samt av Pennvässaren”. 

Det som även påvisats i forskningen är hur viktigt det är att undervisa i lässtrategier och 

genrekunskap i skolans alla ämnen (Bråten & Strømsø, 2008, s. 164). Detta visade sig inte 

vara givet hos dessa informanter. Båda dessa områden berör läsförståelsen och behövs för 

en gynnsam utveckling till en god läsare och skribent. Eleverna behöver utveckla både en 

metakognitiv förmåga kring läsförståelsestrategier och en medvetenhet om texters olika 

egenarter (Rosén & Gustafsson, 2006, s. 33f). Ändå var det en stor del av de tillfrågade 

informanterna som endast undervisade i läsförståelsestrategier och dessutom enbart på 

svenskalektionerna, vilket berövar eleverna en av delarna kring reading literacy. 

Förklaringen anser jag kan ligga i att många av de som svarade på enkäten undervisade i 
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förskoleklass där många ämnen ännu inte är implementerade och det blir svårt undervisa i 

andra ämnen då. Med anledningen av detta, samt min miss kring att fråga om vilka ämnen 

de generellt undervisade i, har jag svårt att dra några egentliga slutsatser kring om det är 

fler än vad enkäten visar som undervisar explicit i fler ämnen än svenska. 

Sammantaget kan sägas att många anser sig undervisa explicit, dock är det ingen som 

använder någon metod fullt ut i varken lässtrategiundervisningen eller 

genreundervisningen. Så frågan återstår kring ordet explicit, lägger vi in samma innebörd i 

ordet?  

Den enda egentliga slutsatsen jag kan konstatera utifrån denna studie är att vi lärare 

behöver tillägna mer tid till att undervisa explicit i både läsförståelsestrategier och 

genrekunskap, samt att vi behöver bli bättre på att införa dessa undervisningsmoment som 

integrerade delar i all undervisning. Vi behöver få in dessa explicita moment som naturliga 

inslag, samt att vi inte får välja bort att undervisa i dessa viktiga områden i de yngre 

årskurserna. 

Som synes så har många frågor väckts kring detta område. Eventuellt kan det relateras till 

att jag fick betydligt färre svar, dvs. sämre respons än jag förväntade mig för att kunna 

säkerställa några egentliga mönster. Det lilla empiriska materialet kanske gjorde svaren 

missvisande för att se några tydliga sambandsfaktorer? Fast ändå kan jag inte tro att den 

explicita undervisningen förekommer oftare än vad svaren på min undersökning visade. 

Detta med anledningen av att jag i realiteten inte såg så mycket av den under mina 

fältförlagda studieperioder. 

Ytterligare en fråga som väckts i relation till min tredje frågeställning är, varför har det 

tagits fram så få läromedel eller material för de yngre eleverna i genrekunskap? Det som 

det gick att utläsa av denna enkätstudie var att användandet av läromedel gällande genrer 

var obefintligt bland enkätens tillfrågade lärare, detta trots att forskningen har sedan 1980-

talet påvisat vikten av att undervisa om genrer. Jag menar att det finns övervägande goda 

möjligheter till explicit undervisning i läsförståelsestrategier i form av relevant läromedel 

och relevanta lärarhandledningar. Men i genrekunskap finns det ett väldigt skralt utbud då 

det flesta läromedel och handledningar är anpassade från åk 3. För den saken skull inte sagt 

att det inte finns överhuvudtaget, men det är ett område som behöver ses över. Jag kan här 
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se att det finns ett behov av framtagande av relevant material och handledningar för 

undervisning i genrekunskap till de yngre eleverna. Detta för att ge lärarna en möjlighet att 

införa den explicita genreundervisningen så tidigt som möjligt och med hänvisning till det 

vi kunnat läsa tidigare om att det är fullt möjligt och gynnsamt för utvecklandet av 

läsförståelsen (Strømsø, 2008, s. 38f).  

Gällande den fjärde frågeställningen kring om undervisningen skiljer sig utefter lärarnas 

examensår skulle jag vilja säga nej. Detta då jag inte kunde se några som helst samband 

mellan vilka som undervisade eller inte undervisade i lässtrategier eller genrekunskap i 

relation till deras examensår och när forskningsresultaten publicerades. 

6.2 Vidare forskning 

Andra frågor som inte besvarats eller som uppkommit i samband med detta arbete och som 

skulle vara intressanta att studera vidare är, hur kan läsförståelsestrategier konkret och 

enkelt överföras att fungera på digitala texter för de yngre eleverna? Elektroniska texter 

ställer nämligen andra krav på läsaren då det finns andra saker på skärmen som måste 

sållas bort, samt att källkritiken blir ännu viktigare att förhålla sig till (Strømsø, 2008, s. 

15). Kan man ta in digitala texter i denna tidiga ålder i avseende att träna lässtrategier? Jag 

har i min undersökning inte kunnat finna någon specifik forskning som riktat in sig på 

detta område för de yngre eleverna. Är det att ställa för stora krav på eleverna i lågstadiet 

att även kunna sålla och vara källkritiska i kontakt med webbaserade texter som på förhand 

inte är utvalda av en lärare? Kan man anamma samma läsförståelsestrategier på digitala 

texter eller påverkas människan då av andra kognitiva funktioner? 

6.3 Slutord 

Många frågor har uppkommit, men även några har fått svar. Jag vill med detta tacka er för 

att ni orkat läsa ända hit, och hoppas att ni liksom jag fått en insikt i vikten av att undervisa 

explicit i både lässtrategier och genrekunskap. Samt att ju tidigare vi lärare börjar 

undervisa explicit i båda dessa områden desto mer gynnsamt är det för våra elever.  

Sist men inte minst ett stort tack till min handledare Ann-Kristin Hult, mina kurskamrater, 

Jimmie Persson samt min familj som ställt upp på både stort och smått i verkställande av 

detta arbete. På återseende i skolvärlden!
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Bilaga 1 – Missivbrev – rektor/biträdande rektor 

 

  
Till Rektor 

Jenny Andersson 
jennyandersson.student.kau@gmail.com 

Telefon: XXX-XXX XX XX 

Hej! 

Mitt namn är Jenny Andersson och jag är student på grundlärarprogrammet vid Karlstads 
universitet. I min utbildning ingår att skriva ett examensarbete, vilket innefattar ett arbete 
på 30 hp på avancerad nivå. Jag har valt att skriva om läsförståelse i de lägre åldrarna (f-3), 
framförallt med inriktning på explicit undervisning i lässtrategier och genrekunskap. Jag 
vill undersöka detta genom att intervjua samtliga lärare i X kommun som undervisar i 
svenska, matematik, SO och NO från förskoleklass till och med åk 3. För att kunna 
genomföra min studie behöver jag ditt godkännande att distribuera en webbaserad enkät till 
lärarna på din skola. I så fall skulle jag behöva en lista med mejladresser till de lärare som 
enkäten ska distribueras till alternativt att du distribuerar informationsbrev samt enkätlänk 
till samtliga berörda lärare via Schoolsoft. 
Enkäterna är anonyma såvida inte någon väljer att lämna sina kontaktuppgifter för vidare 
undersökning. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. När mitt arbete är slutfört 
och godkänt kommer en återkoppling ske till din skola. 
Jag är väl medveten om att rektorers och lärares arbetstid ofta är ansträngd och att de 
innebär en extra arbetsbörda att besvara en enkät, men för att få ett så rättvist resultat som 
möjligt över hur verksamma lärare i X kommun jobbar skulle jag uppskatta om du tog dig 
tid att hjälpa mig med detta. Enkäten tar ungefär 10-15 minuter att fylla i. 
Jag behöver ditt svar kring om de är okej eller inte att genomföra denna enkät på din skola 
senast i slutet av vecka 10, 2017. Enkäten gäller alltså samtliga verksamma lärare i X 
kommun som undervisar i ämnena svenska, matematik, SO & NO från förskoleklass till 
och med årskurs 3.  
Mina kontaktuppgifter är jennyandersson.student.kau@gmail.com alternativt XXX-XXX 
XX XX. Ring eller maila gärna om du undrar över något. Min handledare är Ann-Kristin 
Hult, doktor i Nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hon kan nås på följande 
mejladress: ann-kristin.hult@svenska.gu.se. 
Vänlig hälsning 
Jenny Andersson 

 
Lärarstudent 
Karlstads universitet 
2017-02-28 
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Bilaga 2 – Missivbrev – verksamma lärare 
 

 Till samtliga lärare som 
undervisar i svenska, 
matematik, SO & NO från 
förskoleklass till och med åk 3 

 

Jenny Andersson 
jennyandersson.student.kau@gmail.com 

Telefon: XXX-XXX XX XX 

Hej! 

Mitt namn är Jenny Andersson och jag är student på grundlärarprogrammet vid Karlstads 
universitet. I min utbildning ingår att skriva ett examensarbete, vilket innefattar ett arbete 
på 30 hp på avancerad nivå. Jag har valt att skriva mitt arbete inom läsförståelse för de 
lägre åldrarna (f-3), framförallt med inriktning på explicit undervisning i lässtrategier och 
genrekunskap.  
Min undersökning kommer bygga på en webbaserad enkät till samtliga lärare som 
undervisar i svenska, matematik, SO och NO från förskoleklass till och med åk 3 i X 
kommun. Genom enkäten vill jag ta reda på hur de verksamma lärarna i X kommun jobbar 
med läsförståelse. Det är här jag behöver din hjälp! 
Jag är väl medveten om att lärares arbetstid ofta är ansträngd och att de innebär en extra 
arbetsbörda att besvara en enkät, men för att få ett så rättvist resultat som möjligt över hur 
verksamma lärare i X kommun jobbar, skulle jag uppskatta om du tog dig tid att hjälpa mig 
med detta.  
Enkäten tar ungefär 10-15 minuter att fylla i. Svaren är anonyma såvida du inte väljer att 
lämna dina kontaktuppgifter för vidare undersökning. Uppgifterna kommer att behandlas 
konfidentiellt och lämnas alltså inte vidare oavsett om kontaktuppgifter lämnas. När mitt 
arbete är slutfört och godkänt kommer en återkoppling ske till din skola.  
Det skulle glädja mig om jag kunde få ditt svar senast söndagen den 26 mars 2017.  
Mina kontaktuppgifter är jennyandersson.student.kau@gmail.com alternativt XXX-XXX 
XX XX. Ring eller maila gärna om du undrar över något. Min handledare är Ann-Kristin 
Hult, doktor i Nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hon nås på följande mejladress: 
ann-kristin.hult@svenska.gu.se. 
Vänlig hälsning 
Jenny Andersson 
 
lärarstudent 
Karlstad Universitet 
2017-02-28 
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Bilaga 3 - Enkät 
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