


























































































































Bilaga 7 - Missivbrev till elev 
Information om undersökning av elevers läsförståelse 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Jag heter Marie Oscarsson och går lärarprogrammet på Mälardalens högskola. Det är nu min sista 

termin, och det är dags för mig att skriva examensarbete. Examensarbetet är inom området för språk 

och språkutveckling och innefattar en studie om elevers användande av läsförståelsestrategier. Syftet 

med undersökningen är att utröna högstadieelevers användning av läsförståelsestrategier och försöka 

klargöra om eleverna reflekterar över sitt eget tänkande och lärande samt ser resultatet av det inom 

området för läsförståelse. I den sista PisA-undersökningen som presenterades i december 2012, kunde 

vi åter ta del av svenska elevers försämrade resultat i läsförståelse. Att känna till elevers tankar, 

uppfattningar och erfarenheter inom området kan ge värdefull vägledning i lärarens arbete kring 

elevers läsförståelse. 

Metod för datainsamling till denna studie är intervjuer. Det antal som beräknas ingå i undersökningen 

är sex elever, med en jämn fördelning mellan könen. I denna intervju förväntas du svara och reflektera 

över dina strategier du använder när du tar dig an en text. Intervjuerna kommer att registreras via 

ljudinspelning som syftar till att underlätta för mig att hålla fokus kring svar och följdfrågor. Att 

medverka i undersökningen kan gynna din utveckling i läsförståelse. När man genom tal får formulera 

sina tankar, kan de bli tydligare för en och på så vis klargöra den egna lärprocessen. Tidsåtgång för 

intervjuen förväntas bli cirka 30 minuter. Om intresse finns är det möjligt att efter fårdigställandet av 

studien ta del av dess resultat. I och med transkribering tilldelas materialet fiktiva namn, vilket gör att 

du som deltagare inte kan identifieras av utomstående. Tillgång till ljudinspelningen har endast jag, 

samt handledare och examinator vid efterfrågan. Ljudinspelningen förstörs i samband med 

examination. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut på databasen Diva. 

heggbacken@telia.com 
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Bilaga 8 - Missivbrev till vårdnadshavare 
Information om undersökning av elevers läsförståelse 

Jag heter Marie Oscarsson och går lärarprogrammet på Mälardalens högskola. Det är nu min sista 

termin, och det är dags för mig att skriva examensarbete. Examensarbetet är inom området för språk 

och språkutveckling och innefattar en studie om elevers användande av läsf"örståelsestrategier. Syftet 

med undersökningen är att utröna högstadieelevers användning av läsförståelsestrategier och Törsöka 

klargöra om eleverna reflekterar över sitt eget tänkande och lärande samt ser resultatet av det inom 

området f"ör läsiörståelse. I den sista PisA-undersökningen som presenterades i december 2012, kunde 

vi åter ta del av svenska elevers Iörsämrade resultat i läsiörståelse. Att känna till elevers tankar, 

uppfattningar och erfarenheter inom området kan ge värdefull vägledning i lärarens arbete kring 

elevers läsiörståelse. 

Metod f"ör datainsamling till denna studie är intervjuer. Det antal som beräknas ingå i undersökningen 

är sex elever, med en jämn fördelning mellan könen. I denna intervju f"örväntas elev svara och 

reflektera över sina strategier elev använder när denne tar sig an en text. Intervjuerna kommer att 

registreras via ljudinspelning som syftar till att underlätta för mig att hålla fokus kring svar och 

f"öljdfrågor. Att medverka i undersökningen kan gynna elevs utveckling i läsf"örståelse. När man 

genom tal får formulera sina tankar, kan de bli tydligare för en och på så vis klargöra den egna 

lärprocessen. Tidsåtgång för intervjuen förväntas bli cirka 30 minuter. Om intresse fmns är det möjligt 

att efter färdigställandet av studien ta del av dess resultat. I och med transkribering tilldelas materialet 

fiktiva namn, vilket gör att deltagare inte kan identifieras av utomstående. Tillgång till 

ljudinspelningen har endast jag, samt handledare och examinator vid efterfrågan. Ljudinspelningen 

Törstörs i samband med examination. 

Elevs deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Elev har rätten att när som helst avbryta sitt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser. Undersökningen kommer 

att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 

databasen Diva. 

D Jag godkänner att mitt barn blir intervjuad 

D Jag godkänner inte att mitt barn blir intervjuad 

Vårdnadshavares underskrift 

 

heggbacken@telia.com 

 

 

gustav.bockgard@mdh.se 
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