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Abstract: 
Detta examensarbete kommer undersöka hur svensklärare i mellanstadiets årskurser 4–6 
didaktiskt bedriver läsförståelsestrategier. Undersökningens teoretiska utgångspunkt har en 
pragmatiskt ansats, detta innebär följaktligen att svensklärarnas praktiska och reflekterade 
erfarenheter kommer att premieras då studien använder halvstrukturerade intervjuer som metod 
att generera data. För att producera användbara data kommer sex legitimerade och verksamma 
svensklärare att intervjuas om läsförståelsestrategier. Läsförståelsen bland svenska elever har i 
allmänhet försämrats under de senaste decennierna, detta i synnerhet bland unga pojkar. 
Orsakerna till detta är omtvistat, men sociala medier, datorspel och ett allmänt ointresse till 
bokläsningen är några av skälen. Detta har sålunda resulterat i att elever generellt sätt har allt 
svårare att hantera mer avancerade texter. Tidigare forskning belyser att elever, från skolstart, 
ska tränas och stimuleras i att använda sig av läsförståelsestrategier för att förstå det lästa på ett 
djupare plan. Lärare ska genom läsförståelseundervisning möjliggöra och stötta elever att bli 
varse om olika läsförståelsestrategier. Forskningen menar dessutom att elever som har en bred 
arsenal av läsförståelsestrategier, eller som är skickliga med ett fåtal läsförståelsestrategier har 
det betydligt enklare att angripa text.  
 
 
 
Nyckelord: 
Läsförståelsestrategier, lässtrategier, läsinlärning, pragmatism, didaktik, lärare, 
svenskundervisning, mellanstadiet, intervjustudie, reading comprehension strategies, 
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1. Inledning  
 

I artikeln Unga läser mindre – i böcker skriver journalisten Jenny Leonardz (2012) att det 
svenska folket ligger i det övre skiktet när det kommer till bokläsning, då i synnerhet läsmängd. 
Leonardz (2012) belyser emellertid att denna trend håller på att ändras, speciellt när det kommer 
till lästimmar och läsförståelse bland pojkar och män. Vid en jämförelse av Leonardz (2012) 
information med statistik från Statistiska centralbyrån framgår det att färre ungdomar läser 
böcker överlag, i synnerhet pojkar och män (SCB, 2017). Detta stämmer väl överens med 
Skolverket (2019) och Ingemansson (2018, s. 2) som menar att andelen avancerade läsare har 
minskat samtidigt som andelen lässvaga har ökat. Skolverket (2019) nämner även pojkarnas 
sjunkande intresse för bokläsning, i synnerhet läsande för nöjes skull. Stenlund (2011, s. 77) 
berättar i sin avhandling att en fjärdedel av hennes respondenter (elever) inte läser på fritiden. 
I Regeringens (2018, s. 23) skrift blir läskraven påtagliga, sett ur ett samhällsperspektiv. 
Samhällets krav på individen betyder att samtliga barn och ungdomar har rätt till gedigen 
utbildning i läsning, vilket också innebär utbildning i förståelse av det lästa.  
 
”Skolorna testade ofta elevernas läsförståelse men undervisade sällan om hur eleverna skulle 
öka sin läsförståelse” (Taube, 2007, s. 72). Westlund (2009, s. 7) hävdar att skolans viktigaste 
uppdrag är att ge elever verktyg och metoder för att förstå text. Författaren (ibid.) förklarar att 
eleverna kommer ställas inför situationer som kräver god läsförmåga och god läsförståelse. Om 
eleverna har läskompetens underlättas därmed deras handlingsmöjligheter. Enligt Skolverket 
(2017, s. 7) ska undervisningen i läsförståelse utmynna i att pedagoger tillhandahåller elever 
med adekvata lässtrategier, dessa strategier ska göra det möjligt för elever att förstå texters 
budskap. Pedagoger ska även möjliggöra situationer där elever får träna på att göra inferenser 
(läsa mellan raderna). Westlund (2009, s.40–41) och Lundberg (2010, s. 126) menar att 
undervisning i lässtrategier är avgörande för att möta styrdokumentens riktlinjer. Enligt Statens 
offentliga utredningar (2018, s. 23); Skolverket (2018, s. 256); Liberg, Geijerstam och Wiksten 
Folkeryd (2010, s. 7) är läsning och läsförståelse grundläggande för att navigera sig i det 
moderna samhället.  
 
Skolverket (2018, s. 256) förordnar att pedagoger didaktiskt ska bejaka elevers läsförmåga 
genom att stötta och guida elever till att bli självständig läsare. Trots att styrdokumenten 
stipulerar dessa mål, framkommer det i Regeringens (2018, s. 23) rapport en dyster bild av 
ungdomars läsning. I artikeln skriver Leonardz (2012) att det finns flera orsaker till detta: 
konkurrerande medier såsom datorspel och sociala medier, läsningens status generellt, skolans 
status samt synen på litterär kanon. I artikeln Datorerna får svenska barn att läsa allt sämre 
skriver Monica Rosén (2012) att barn och ungdomar har allt svårare att förstå mer komplicerad 
text. Hon menar att den sjunkande läsförståelsen beror på den minskade träningen samt det 
reducerade intresset till fördel för andra aktiviteter. Hon hävdar vidare att denna trend har pågått 
i 40 år, men att det skett en dramatisk nedgång det senaste decenniet. Bilden av den nedåtgående 
lästrenden bekräftas av Liberg et al. (2010, s. 59). Även Palmqvist (2018) kopplar ungdomars 
minskade läsning till ökat datorspelande. Författaren hävdar att åtta av tio ungdomar spelar 
datorspel varje dag.  
 
Litteraturforskaren Jimmy Vulovic (2017) skriver i sin essä Läsningen gjorde mig till mer än 
bara en kropp att läsning transformerade honom till en ny person. Han menar att alla behöver 
få möjligheten att ta till sig text och därmed chansen att uppleva läsglädje. Denna läsglädje, 
menar författaren, ändrar och förändrar ens syn på världen samt hur verkligheten är beskaffad.  
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Sammanfattningsvis menar Rosén (2012); SCB (2017); Regeringen (2018) att elever läser 
mindre, att deras vårdnadshavare läser mindre, samt att båda könen läser mindre även om pojkar 
och män är överrepresenterade. Vidare framgår det, förutom läsmängden, att läsarna dessutom 
har en sämre läsförståelse jämfört med en generation tillbaka. För att motverka denna 
nedåtgående spiral ska undervisningen i svenskämnet ge elever rikliga möjligheter att använda 
sig av läsförståelsestrategier. Dessa ska möjliggöra att elever utvecklar förmåga att förstå 
textens budskap samt att göra inferenser i dem. För att göra detta berättar Alatalo (2018) i en 
föreläsning vid Högskolan Dalarna, att elever efter att ha automatiserat läsningens tekniska sida, 
ska få stöd och hjälp att förstå det lästa genom att utveckla adekvata läsförståelsestrategier. 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

I läroplanen för svenskämnet i grundskolan framkommer det att elever ska undervisas i 
lässtrategier med avsikten att främja deras läsförståelse. Syftet med studien är att undersöka 
mellanstadielärares erfarenheter av läsförståelsestrategier i svenskundervisningen.  

För att uppnå syftet utgår studien ifrån följande frågeställningar: 

     *  Hur undervisar lärarna om läsförståelsestrategier? 

     *  Hur hanterar lärarna eventuella didaktiska problem med läsförståelsestrategier? 

     *  Hur säkerställer lärarna att läsförståelsestrategier har en effekt på läsförståelsen? 

 

2. Bakgrund 
 

Denna del kommer att belysa historiska och nutida perspektiv på läsning och läsförståelse. 
Bakgrunden kommer att inledas med en kronologisk inblick över läsutbildningen. Därefter 
kommer bakgrunden att belysa styrdokumenten, centrala begrepp som läsning, läsförståelse, 
lässtrategi samt vad det innebär att läsa.  
 

2.1 Ett historiskt perspektiv 
 

Den svenska lästraditionen har anor från medeltiden och feodalsamhället där kyrkan, prästen 
och husbonden ansvarade för läsutbildningen. Persson (2016, s. 98) berättar att läsningen, 
historiskt sett, var ett medel för den kristna kyrkan att behålla makten under reformationstiden 
då kyrkan fick en lägre ställning politiskt. Prästen i byn hade kontrollplikt, hen utförde alltså 
husförhör vilket innebar att individer i hushållet läste ordagrant ur Luthers lilla katekes; därefter 
bedömde prästen individens läsprestation. Persson (2016, s. 98) förklarar att husbonden var 
huvudansvarig i arbetet med att få drängar och pigor läskunniga inför prästens kontrollplikt. 
Persson (2019, s. 98–99) menar också att läsning, nu som då, handlar om självförverkligande. 
Om individer inte klarade att läsa innebar det omfattande sociala svårigheter och 
missförhållanden. Detta resulterade i nekad konfirmation och dessutom fick dessa individer inte 
gifta sig. Hartman (2012, s. 26–27) menar att utantilläsningen kom att upphöra på grund av de 
allt större kraven på förståelse av det lästa, i synnerhet efter industrialismen.  
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2.2 Läsförståelsestrategier 
 

Westlund (2015, s. 55) menar att elevers litterära erfarenhet befrämjas då undervisningen syftar 
till att belysa textens olika genredrag. Följaktligen ska pedagogen, i ett boksamtal eller 
genomgång, påvisa hur man kan resonera kring texten; pedagogen ska även åskådliggöra hur 
man utför analyser och jämförelser av textmassan. I detta avseende menar Liberg et al. (2010, 
s. 59) att elever ska få kognitiva verktyg att röra sig i texten samt förmågan att dra slutsatser 
från det lästa. Westlund (2015, s. 55) menar således att dekonstruktion av text bidrar till 
läserfarenheten som också är ansatsen till litterär kompetens. Skolforskningsinstitutet (2018, s. 
11) definierar läsförståelsestrategier som metoder och redskap till att förstå text som annars inte 
hade begripits fullt ut. Därmed används läsförståelsestrategier till att fylla texten med ytterligare 
information som främjar förståelsen av det lästa. Detta är den definition som kommer att 
användas i detta examensarbete.  
 
Alatalo (2011, s. 52) berättar att pedagogen ska bemöta elever som interaktiva aktörer då de 
samtalar om texter. Vidare menar Alatalo (2011, 52–53) att pedagogen ska anpassa och 
kompensera undervisningen då hen introducerar läsförståelsestrategier för att på bästa möjliga 
vis åskådliggöra kunskapen till eleverna. Detta handla om det som nämnts i föregående stycket 
att pedagogen och eleven samtalar om texten, att de till exempel konstruerar en mind-map eller 
att pedagogen tillhandahåller elever frågor om texten. Vidare ska pedagogen tillsammans med 
eleven analysera och jämföra olika texter. Taube (2007, s. 69–70) skriver att pedagoger, i 
didaktisk bemärkelse, bör bejaka undervisning som höjer elevers metalingvistiska skicklighet, 
således ge elever mentala redskap att reflektera om det lästa under läsningen. Chambers (2011, 
s. 23) är överens med Taube (2007) då han menar att skolan bör arbeta för att utveckla elever 
till tänkande läsare. Taube (2007) är i linje med Skolverket (2018, s. 256) som stipulerar att 
elever behöver stöttning då de ska orientera sig i allt större och mer komplicerade texter. Taube 
(2007, s. 72) hävdar att pedagoger, under lång tid, försökt mäta elevers läsförståelse. Men 
understryker emellertid att undervisning i läsförståelsestrategier, i historisk avseende, förekom 
sparsamt. 
 
Westlund (2009, s. 265) nämner läsförståelsestrategin RT1 som en interaktiv metod att 
genomföra i läsundervisningen. Strategin utgår från fyra delar och lägger betoning på att 
pedagoger och elever skapar mening tillsammans. I den första delen tränas eleven att förutspå 
vad som kommer hända, elever ställer sålunda hypoteser utifrån en liten mängd information. I 
detta skede menar Gibbons (2014, s. 156) att elevens förförståelse är av betydelse. Desto mer 
eleven kan om genren ju enklare blir det att abstrahera kring textens fortsättning. I den andra 
delen ska eleven ställa frågor till texten. Frågorna används för att kontrollera elevernas 
kunskaper i förhållande till texten, men också vad eleverna vill veta mer om. I det tredje stadiet 
ska frågetecken kring texten redas ut. Dessa frågetecken kan till exempel handla om 
ordkunskap. Ord som är nya, svåra eller otydliga kan skapa problem för elever och därmed 
oförståelse och möjligtvis irritation. I denna situation ska elever använda olika strategier att ta 
sig vidare, till exempel att läsa om texten (mer om detta i nästa stycke), googla ordet, slå upp 
ordet i en ordbok eller använda sig av en klasskompis eller lärare. Frågetecken kan även 
genereras från textens handling eller karaktärer. I dessa situationer menar Liberg et al. (2010, 
s. 59) att mer avancerade läsförståelsestrategier är användbara. Författarna menar att elever 
behöver tränas i att röra sig i texten, även kallad textrörlighet. Detta innebär att eleven 
medvetandegörs att använda kontexten i berättelsen för att reda ut oklarheter, eleven använder 
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sin förförståelse och mentala bilder och associationer för att koppla olika skildringar i texten. 
Genom detta kontextuella och dekontextuella förhållningssätt kan eleven särskilja mönster och 
reda ut frågetecken när det kommer till oklarheter. Liberg et al. (2010, s. 59) hävdar därför att 
elever ska undervisas i både grundläggande läsförståelsestrategier och mer avancerade 
strategier. I det fjärde steget av RT menar Westlund (2009, s. 266) att eleven sammanfattar den 
viktigaste informationen om texten, information som berör huvudaktörerna, handlingen och 
miljön. Genom att eleven syntetiserar texten får eleven ytterligare en möjlighet att se texten och 
därigenom möjlighet att se nya detaljer i den. Westlund (2009) hävdar att resursstarka läsare 
använder flera läsförståelsestrategier för att underlätta läsförståelsen. 
 
Fridolfsson (2008, s. 83) menar att de första sidorna i en bok framhåller mycket information. 
Därför påvisar författaren att elever behöver strategier att differentiera innehållet. Pedagogen 
bör, tillsammans med eleverna, uppmärksamma ledtrådarna som bokförfattaren planterat. 
Dessa ledtrådar kan handla om huvudkaraktärens attributsdrag, bokens inledande handling samt 
miljön där handlingen utspelas. Fridolfsson (2008, s. 83) hävdar att bakgrundinformationen ger 
fakta som både genererar intresse och nyfikenhet kring boken. Därför ska pedagogen arbeta 
med att medvetandegöra elever för dessa element.  Författaren menar också att elever behöver 
träna på att spekulera över hur boken kommer att fortsätta. Således ska pedagogen föra en 
diskussion med eleverna där pedagogen frågar eleverna om hur texten och huvudkaraktärerna 
kan komma att förändras.  
 
Chambers (2011, s. 48) understryker att omläsning främjar läsförståelsen. Författaren hävdar 
att om en elev läser om en text aktualiseras situationerna i texten på nytt. Omläsningen kan 
därför generera nya detaljer om texten som ger eleven en djupare förståelse för den. Den andra 
läsningen kan också underlätta avkodningsprocessen för eleven, vilket innebär att eleven kan 
fokusera mer på textens innehåll. Chambers (2011, s. 48–49) menar också att elever som 
dokumenterar läsningen i form av läsdagböcker har enklare att minnas det de läste. Denna 
strategi innebär att elever enbart antecknar titeln i läsdagboken. Författaren menar att strategin 
ger eleven, och framtida pedagoger, en tydlig överblick över elevens läsning.  
 
Westlund (2009, s. 266) åskådliggör lässtrategin TSI2 som hon menar har liknande drag med 
RT, i synnerhet när det kommer till hur man angriper texten. Emellertid menar författaren att 
TSI används för att tydligare exemplifiera elevernas strategier för varandra. Eleverna exponerar 
således sina lässtrategier genom att tänka högt. Genom detta förhållningssätt sker en transaktion 
mellan eleverna och pedagogen. Transaktionen hjälper eleverna att se fler betraktelsesätt på hur 
man kan angripa en text.  
 

2.3 Styrdokument 
 

Läsförståelsestrategier ska användas i svenskundervisningen för att hjälpa elever förstå texters 
olika budskap. Dessa ska även möjliggöra att elever kan röra sig i texten samt göra inferenser i 
den (Skolverket 2018, s. 256). Avsikten med läsförståelsestrategier är, enligt Skolverket (2017, 
s. 10), att ge elever möjlighet att förstå texter på ett djupare och breda plan. Elever ska bekantas 
med texter som ligger närmare deras befintliga kunskaper för att sedermera läsa mer utmanande 
texter. Progressionen och arbetsgången sker stegvis efter att läraren riktat uppmärksamhet på 
elevens förmåga att analysera och syntetisera text. Skolverket (2017, s. 23) hävdar att 
pedagogen ska utgå från elevens kunskapsnivå i allmänhet och de personliga intressena i 
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synnerhet. Enligt Skolverket (2018, s. 13) ska pedagogen möjliggöra undervisningssituationer 
där eleven får tillfälle att även ta ett personligt ansvar för sin egen inlärning. Skolverket (2017, 
s. 7) menar att pedagogen, oavsett om det handlar om sakprosa eller skönlitteratur, behöver 
arbeta med att ge elever verktyg och metoder för att stötta dem i sin läsutveckling. 
 
Styrdokumenten (Skolverket, 2018, s. 256) stipulerar att pedagoger ska möjliggöra situationer 
där elever får söka och ta till sig information. Pedagogen ska därefter tillhandahålla strategier 
som hjälper eleverna att systematiskt bearbeta informationen. Vidare ska eleverna få stöd i att 
inta ett kritiskt förhållningssätt samt möjligheten att tolka information. Eleverna ska även få 
möjlighet att ta självständiga beslut kring information. 
 

2.4 Läsning och läsförståelse 
 

Läsning är ett komplext fenomen som fortfarande inte kan förklaras hur det går till i hjärnan 
(Vetenskapsrådet, 2007, s. 7; Stenlund, 2011, s. 77). Vetenskapsrådet (2007, s. 8) beskriver 
läsningen som kognitiv ekvilibristik, vilket innebär att läsning sätter höga krav på läsaren och 
läsarens metaspråkliga förmåga när det gäller bokstavsstrukturer och att avkoda mönster. 
Vetenskapsrådet (ibid.) menar att läsare behöver träna upp sin metakognitiva förmåga för att 
läsandet ska övergå från automation till förståelse. Därför behövs läsförståelsestrategier för att 
underlätta och bearbeta information i det lästa.  
 
Enligt Fridolfsson (2008, s. 79–80) går de flesta elever genom ett läsutvecklingsförlopp. 
Ansatsen till läsningen och läsförståelse börjar i pseudoläsningen, även kallad skenläsning. 
Fridolfsson (2008, s. 79–83) hävdar att pseudoläsningen innebär att eleven kan memorera korta 
sagor och texter ordagrant. Individen försöker sålunda imitera personen som läser. Nästa stadie 
i läsutvecklingsförloppet heter logografiskt läsning och detta innebär att individer memorerar 
logotyper, såsom McDonald’s och ICA. Logografisk läsning kännetecknas av att individen inte 
kan läsa orden McDonald’s och ICA om inte orden presenteras med en specifik karaktär. 
Därmed har individen fortfarande inte ”knäckt koden”. Att använda den logografiska läsningen 
är fördenskull inte hållbart i förlängningen. Därför utbildar man elever i den alfabetisk-
fonologiska läsningen. I detta skede lär sig individen grafem-fonem-korrespondensen vilket till 
exempel innebär att eleven kan ljuda grafemen s-o-l, och sedan syntetisera fonemen-grafem 
förbindelsen till ordet sol. Här har individen ”knäckt” den alfabetiska principen. Alatalo (2018) 
hävdar att pedagoger har ett viktigt uppdrag när det kommer till elevers utveckling av den 
fonologiska förmågan. Här anför föreläsaren att pedagoger ska belysa språkets innehållssida i 
kontrast till språket formsida. Genom att göra det kan eleven bli varse om språkets struktur och 
därefter börja läsa ortografiskt-morfemiskt. I detta stadie är eleven inte beroende av att ljuda 
samtliga ljud i ett ord, utan eleven läser enheter i ett ord, där ett exempel är ordet 
långfärdsskridskor. Genom att använda den morfologiska metoden delas ordet upp i lång-färds-
skrid-skor. Individen har genom läsundervisning och lästräning skapat ortografiska ordbilder 
där bokstavskombinationer förekommit ofta, till följd därav börjar eleven även läsa felstavade 
ord korrekt. När individen genomgått samtliga steg i läsutvecklingsförloppet menar Fridolfsson 
(2008, s. 83) att läsningens tekniska sida är etablerad och läsningen upptar mindre kognitivt 
bemödanden av individen. Fridolfsson (ibid.) menar att eleven nu kan börja läsa för att förstå 
och tolka och inte enbart avkoda.  
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Frank och Herrlin (2016, s. 67) menar att läsning inte är läsning om individen inte förstår det 
lästa. Nedanstående multiplikationsformel förklarar författarnas uppfattning om begreppet 
läsning. 
 
” [Läsning = Avkodning x Förståelse av språk]” (Frank och Herrlin, 2016, s. 67). 
 
I kontrast till den historiska synen på läsning menar Frank och Herrlin (2016, s. 67) att 
avkodningen av grafem är av lika stor betydelse som förståelsen av det lästa, därutav 
multiplikationstecknet mellan begreppen avkodning och förståelse. Därför anses det enligt 
författarna inte som läsning om man enbart avkodar grafem, utan förståelse är av lika stor 
betydelse. Vidare menar Frank och Herrlin (2016, s. 66–67) att faktorer som ordigenkänning, 
ordförråd och läsflyt spelar in i läsformeln på ett implicit plan.  
 

2.5 Läsmiljöns inverkan på läsningen 
 

Chambers (2011, s. 27) menar att god läsning och läsundervisning grundar sig i adekvata 
läsmiljöer. Goda läsmiljöer syftar följaktligen till att skapa förutsättningar för läsförståelse och 
lässtrategier. Därför ska pedagogen arbeta för att underbygga undervisningssituationer som 
befrämjar läskompetensen. Chambers (2011, s. 28) understryker emellertid att studiero bör 
genomsyra läsundervisningen. Förutom den fysiska miljön ska dessutom relationen mellan 
pedagogen och eleven bejakas. I detta sammanhang menar Liberg (2014, s. 364) att samspelet 
mellan pedagogen och eleven är avgörande för att skapa adekvata undervisningsmiljöer.  
Damber (2016, s. 216) är i samförstånd med Liberg (2014) och lägger emfas på att växelverkan 
mellan pedagogen och eleven är av betydelse för att undervisningssituationen antingen lyckas 
eller misslyckas. Damber (ibid.) menar att pedagogen och eleven är både aktörer och 
medskapare i undervisningen. I likhet med Liberg (2014) och Damber (2016) menar Chambers 
(2011, s. 121) att pedagogen bör beakta samspelet med eleven för att utveckla elevernas 
läsförståelsestrategier. Författaren menar att eleverna behöver tränas i att bli tänkande läsare. 
Pedagogen högläser för elever och samtidigt modellerar vad en god läsare gör under läsningen. 
Vidare ska pedagogen ge respons på elevernas läsning och därmed ge framåtsyftande 
återkoppling som främjar läskompetensen.  
 

2.6 Sammanfattning  
 

Bakgrundens ambition har varit att förklara hur etablerade läsforskare ser på 
läsförståelsestrategier samt vad det innebär att använda sig av läsförståelsestrategier. 
Bakgrunden har även haft som syfte att belysa hur samhällsförändringen även förändrat våra 
sätt att förstå och tolka skriven text. Dagens moderna samhälle ställer högre krav än någonsin 
på sina medborgare när det kommer till läsning och läsförståelse. Utöver detta har bakgrunden 
även illustrerat signifikansen av att lärare lär ut läsförståelsestrategier så tidigt som möjligt. 
Detta för att stärka elevers förmåga att hantera avancerade texter; läsförståelsestrategier ska 
därmed bejakas under hela skoltiden för att möta de allt större textuella kraven som ställs på 
individen och individens möjlighet till självförverkligande.  
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3. Tidigare forskning  
 

Denna del kommer att presentera ett urval av modern forskning på läsförståelsestrategier samt 
hur de används i undervisningen. Ambitionen är att anknyta vedertagen forskning i förhållande 
till syftet med studien. Avsnittet kommer även att belysa hur forskarna ser på användandet av 
lässtrategier, såsom antal lässtrategier och tillvägagångssätt. Vidare kommer denna del att ge 
exempel på vad lärare på fältet kan beakta då de implementerar olika metoder för att hjälpa 
elever att angripa text. 
 

3.1 Litteratursökning 
 

Enligt Barajas, Forsberg och Wengström, (2013, s. 74–77) ska skribenten, efter 
problemavgränsningen, generera adekvata sökord. Avsikten med sökorden är att systematiskt 
söka relevanta undersökningar som korrelerar med det tänkta arbetets syfte. Författarna (ibid.) 
framhåller att manuell sökning, i form av kedjesökning, är en framgångsrik väg att utgå ifrån. 
Genom att hitta en intressant avhandling och artikel kan man hitta flera relevanta studier genom 
att undersöka studiens käll- och litteraturförteckning. Vidare talar författarna om 
databassökningar och hävdar att olika databaser premierar olika områden. 
 
I mitt sökande efter matnyttig forskning använde jag mig av kedjesökning. Jag utgick från att 
systematiskt undersöka tidigare material som hade brukats i grundlärarprogrammet 4–6. Genom 
att inta detta förhållningssätt hittade jag Alatalo (2013) och forskning från 
skolforskningsinstitutet. Detta genererade sedermera Brevik (2017) och Elbro och Buch-
Iversen (2013) genom manuell kedjesökning. Därefter tog jag kontakt med en bibliotekarie på 
Högskolan Dalarna som hjälpte mig att utforma lämpliga sökord. Efter det mötet började jag 
söka på orden:  läsförståelsestrategier, reading comprehension strategies tillsammans med 
följande ord: lärarperspektiv, svenskundervisning, erfarenhet, grundskolan, elementary school, 
teacher experience of reading comprehension och metod. Genom att testa olika kombinationer 
av ovanstående sökord fick jag en myriad av studier och artiklar. Därför började jag avgränsa 
parametrarna ytterligare för att utesluta irrelevanta undersökningar. Genom att enbart söka efter 
material som hade granskats, även kallat Peer review, blev det distinktare att hitta användbara 
undersökningar men också svårare då det inte har skrivits omfattande om det jag specifikt sökte.  
Förutom denna avgränsning letade jag både efter forskning från 2000-talet och tidigare. Då 
hittade jag Jönsson (2010), Ingemansson (2018), Spörer, Brunstain och Kieschke (2009) och 
Vaseghi, Reza, Talatifard och Saeedeh (2019). Jag hade som ambition att finna nationella och 
internationella studier som belyste läsförståelsestrategier. Sökningen har pågått sedan 2019-10-
28.  

3.2  Läsförståelsestrategier ur ett didaktiskt perspektiv 
 

Brevik (2017, s. 83) belyser i sin sociokulturella intervju- och observationsstudie Strategies and 
shoes: Can we ever have enough? Teaching and using reading comprehension strategies in 
general and vocational programmes att följande läsförståelsestrategier har använts av 
deltagande elever: visualisering, förförståelse, aktivt lyssnande, skumma och sökläsa, 
nyckelord, inställning, summering, närläsning, diskutera med andra, granska och förutsäga samt 
göra inferenser.  Brevik (2017, s. 91) hävdar att det fortfarande finns för lite forskning på hur 
många läsförståelsestrategier som är lämpligt att använda, men menar emellertid att flertalet 
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metoder understundom underlättar för elever att förstå text. Brevik (2017, s. 90) poängterar 
dessutom att elever endast använder läsförståelsestrategier som känns meningsfulla för dem.  
Författaren betonar att det essentiella är hur lässtrategier används i läsningen istället för antalet 
använda metoder, därför är det av stor betydelse att lärare lär ut läsförståelsestrategier på ett 
explicit sätt i undervisningen. I likhet med detta berättar Alatalo (2011, s. 52) i sin 
doktorsavhandling Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3 att läsförståelsen inte enbart blir 
bättre av att läsa stora mänger text, utan hon påstår att elever bör undervisas i 
läsförståelsestrategier. Alatalo (2011) utgår från intervjuer och enkäter ur ett 
socialkonstruktivistiskt synsätt då hen menar att pedagogen bör tillhandahålla elever metoder 
och strategier att angripa text. 
 
Medan Brevik (2017) öppnar upp för en mängd olika läsförståelsestrategier så väljer Jönsson 
(2007, s. 74) i sin doktorsavhandling Litteraturarbetets möjligheter. En studie av barns läsning 
i årskurs F-3 att endast fokusera på fyra läsförståelsestrategier då hen skildrar sin 
klassrumsobservation. Jönssons (2007) baserar sin studie både från pragmatismen och den 
sociokulturella teorin. Läsförståelsestrategi ett handlar om att förutsäga vad texten kommer att 
handla om. Här kan eleven till exempel kontrollera på fram- och baksida för att utvinna 
information och sedan förutsäga vad texten kommer att handla om. I strategi två ska eleven lära 
sig att ställa frågor till texten. Frågorna kan handla om textens handling, textens karaktärer och 
miljön. I strategi tre ska eleverna summera texten utifrån den information som inhämtats. 
Eleverna ska återberätta viktiga element från texten på ett adekvat sätt. I strategi fyra ska texten 
klargöras och utredas. Vad kan eleven säga om texten, vad är budskapet, vad vill författaren 
åskådliggöra, vilka underliggande budskap finns det. Jönsson (2007, s. 74–75) beskriver hur 
lärare hjälper elever att använda dessa strategier till ökad läsförståelse.  
 

3.3 Kognition och förförståelse 
 

I sin artikel Clarifying Differences Between Reading Skills and Reading Strategies, som är 
baserad på intervjuer, skriver Afflerbach, Pearson och Paris (2008, s. 371) att elever, i sin 
läsutveckling, behöver utveckla metakognitiva förmågor för att på ett mer nyanserat sätt angripa 
text. Forskarna (ibid.) utgår från det sociokulturella perspektivet och menar också att mer 
avancerade texter kräver mer av elevens kognitionsförmåga. Därför behöver läsundervisningen 
i skolan bejaka flera läsförståelsestrategier för att stötta eleven i hanterandet av komplexa texter. 
Afflerbach et al. (ibid.) menar dessutom att skickliga läsare använder flera strategier oftare. 
Detta för att de känner sig säkra och självständiga och därmed litar på sin förmåga att orientera 
sig i texter.  Afflerbach et al. (2008, s. 369) hävdar även att vissa elever kan behöva mer tid och 
stöttning för att internalisera läsförståelsestrategier. Forskarna menar att pedagoger i dessa fall 
bör beakta elevers progression noga när det kommer till deras läsförmåga.  
 
Ingemansson (2018, s. 4) talar om läsning ur ett receptionsteoretiskt perspektiv i sin artikel 
Djupläsning och lässtrategier vilket innebär att läsaren gör en transaktion från texten, alltså att 
delar från texten följer med läsaren efter det lästa. Forskaren har använt sig av metoden 
textsamtal för att ta del av elevernas kunskaper. Kunskapsöverföringar mellan eleven och texten 
sker på premisserna att läsaren har förstått texten, eller delar av texten. Därefter kan läsaren 
bearbeta informationen och använda den i olika situationer. Ingemansson (2018, s. 4) 
exemplifierar att en läsare kan hämta kunskap från en text genom att ställa frågor till texten 
samt att använda befintlig kunskap i texten. Utöver det menar Ingemansson (ibid.) att läsaren 
går in och ut ur texten för att korrelera information, således använder läsaren sin personlighet, 
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karaktär och tidigare kunskaper för att tolka och medvetandegöra texten. I linje med 
Ingemansson (2018) skriver Elbro och Buch-Iversen (2013, s. 448) i sin artikel Activation of 
Background Knowledge for Inference Making: Effects on Reading Comprehension att elevers 
bakgrund och förförståelse är av signifikant betydelse när de ska göra lämpliga inferenser samt 
förstå text. I deras interventionsstudie menar författarna att elever som har en god förmågan att 
göra ”gap-fillers” har i allmänhet lättare att förstå enklare texter och i synnerhet mer avancerade 
texter. Forskarnas studie belyser att elever som får adekvat träning i att aktivera sina 
förkunskaper får till följd därav verktyg att hantera större textmassor.  Elbro och Buch-Iversen 
(2013) menar därför att lärare bör arbeta med att möjliggöra undervisningssituationer där elever 
får arbeta med att göra inferenser i texter. Författarna klargör att text inte kan förstås om inte 
läsaren bidrar. Eleverna ska således få använda sina förkunskaper, samt den kontextuella 
kunskapen, för att fylla ut texten med mer information.  Forskarna menar att denna träning gör 
eleverna mer förberedda att bearbeta svårigheter i texten samt chanserna att utöka sin förståelse 
av den.   
 

3.4 Reciprocal teaching 
 

Spörer, Brunstain, och Kieschke (2009, s. 284) framhåller i sin interventionsstudie Improving 
students’ reading comprehension skills: Effects of strategy instruction and reciprocal teaching 
att elever, genom att använda sig av läsförståelsestrategin RT, utvecklar sin läsförståelse och 
därmed sin förmåga att hantera text.  Spörer et al. (ibid.) menar främst att empirin stödjer elever 
som jobbar med RT i mindre grupper jämfört med större. Deras studie påvisar att RT har både 
kortsiktiga och långsiktiga verkningar på läsförståelsen.  Författarna berättar att explicit 
lästräning förbättrar elevers förmåga att hantera text oavsett vilken läsförståelsestrategi de 
använder; emellertid menar Spörer et al. (2009, s. 284–285) att RT uppvisar signifikanta 
skillnader. Lärares didaktiska val i korrelation till gruppstorlek, menar författarna, inverkar på 
elevernas utveckling. Kamdideh, Zahra, Vaseghi, Reza, Talatifard och Saeedeh (2019, s. 1116–
1117) är i överrensstämmelse med Spörer et al. (2009) när det kommer till 
läsförståelsestrategins RT effekt på elevers läsförståelse. I deras sociokulturella studie The 
Effects of 'Reciprocal Teaching of Reading' and 'Cooperative Integrated Reading and 
Composition' on the Reading Comprehension of Iranian EFL Intermediate Students visar 
forskarna, också genom en interventionsstudie, att RT ger elever handlingskraftiga verktyg att 
bemöta text.  Kamdideh et al. (2019, s. 1115) hävdar till skillnad från Spörer et al. (2009) att 
elever som är äldre och svagbegåvade har störst påverkan av läsförståelsestrategin. Vidare 
påtalar författarna betydelsen av explicit undervisning av strategier, i synnerhet för resurssvaga 
elever. 

3.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis har källorna i tidigare forskning belyst undersökningar både från ett elev-
och ett lärarperspektiv. Brevik (2017), Ingemansson (2018), Elbro och Buch-Iversen (2013) 
och Afflerbach, Pearson och Paris (2008) har samtliga exemplifierad forskning främst utifrån 
ett elevperspektiv, men lärarperspektivet finns även i dessa studier då man både intervjuat och 
observerat elever och lärare. Källorna i tidigare forskning har även varierat när det kommer till 
metodansatsen; i denna bemärkelse har observationer, enkäter, intervjuer, textsamtal och 
interventioner använts för att samla data. Spörer et al. (2009) och Kamdideh et al. (2019) har 
använts sig av det sistnämnda. Utöver detta har även källorna samlat data från stora delar av 
grundskolans samtliga åldrar, detta inkluderar även gymnasieskolan. Syftet med min studie är 
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att inhämta kunskap kring mellanstadielärares erfarenheter av läsförståelsestrategier, sett ur 
svenskundervisningen. Emellertid har källorna inte illustrerat just det specifika området, detta 
på grund av att det inte har skrivits omfattande om läsförståelsestrategier ut detta perspektiv. 
Utöver detta har det även visats sig att vara svårt att hitta studier som behandlar 
läsförståelsestrategier sett ur pragmatiska aspekter. Vidare har jag erfarit svårigheter att hitta 
specifik forskning om elever i årskurserna 4–6 just ur denna bemärkelse. Med detta sagt var 
därför min ambition att hitta tidigare forskning som belyser aspekter av hur lärare kan utveckla 
samt bejaka elevers läsförståelse, vilket jag upplever att jag till viss del har gjort med tanke på 
de källor jag belyst.  
 

4. Teoretiskt ramverk 
 

Under en föreläsning på Högskolan Dalarna berättade Irisdotter Aldenmyr (2019) att teoretiska 
ramverk är nödvändiga i forskningen. Detta för att förstå och bli varse om olika mönster 
omkring oss. Genom ett systematiskt förhållningssätt kan olika perspektiv utmejslas och 
generaliseras och därefter användas. Föreläsaren menar således att vetenskapliga teorier är 
abstrakta förenklingar av hur verkligheten är beskaffad. Svensson (2015, s. 214) fortsätter på 
det spåret genom att klarlägga hur teoretiska perspektiv används i forskning. Författaren (ibid.) 
menar att teorin kan underlätta förståelse av empiri. Vidare menar han att teorier kan förbättras 
eller ifrågasättas på grund av ny forskning. Därför är ödmjukhet i forskningen en vedertagen 
praxis.   
 

4.1 Pragmatism 
 
I detta examensarbete har jag valt att se ur det pragmatiska prismat. I mitt syfte klargör jag att 
jag vill undersöka lärares erfarenheter av läsförståelsestrategier i svenskundervisningen. Enligt 
Sundgren (2011, s. 110); Hartman (2012, s. 313–314) och Säljö (2014, s. 289) är begreppet 
erfarenhet centralt i det pragmatiska perspektivet. Begreppet erfarenhet, menar författarna, är 
ansatsen till kunskap, i synnerhet den reflekterade erfarenheten. Vidare menar författarna att 
begreppet är en fundamental tillgång i det pedagogiska arbetet i skolan. Därför anser jag att 
detta analysverktyg kommer brygga förståelse och insikt gällande aktiviteter och reflektioner i 
resultatdelen. Säljö (2014, s. 289) menar att kunskap, ur ett pragmatiskt perspektiv, inte har 
något särskilt värde, utan relevansen finns i situationer där kunskapen kan användas på ett 
adekvat sätt. Genom det pragmatiska perspektiv anser jag att jag kan uppfylla examensarbetes 
implicita mål, vilket är att få vetskap om hur lärare didaktiskt kan navigera och orientera elever 
i att använda läsförståelsestrategier på ett utvecklande sätt.  
 

5. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska avvägningar, detta inkluderar bland annat 
hur empirin kommer att genereras samt gallringen av respondenter. Därefter beskrivs 
begreppen validitet och reliabilitet. Sedan berörs forskningsetiska premisser.  
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5.1 Val av metod 
 

Metoden i detta examensarbete följer en kvalitativ ansats och därför används verktyget intervju 
för att generera data. Eliasson (2018, s. 26–27) menar att kvalitativa metoder, såsom intervju, 
är fördelaktiga då syftet är att undersöka och förstå sammanhang på både ett personligt och ett 
abstrakt plan. Intervju som metod har valts i linje med studiens syfte och frågeställning som 
stämmer väl överens med arbetets pragmatiska lins. Genom att intervjua mellanstadielärarna 
om deras erfarenheter kring läsförståelsestrategier finns möjlighet för dem att motivera sina 
didaktiska val samt diskutera sina svar på ett djupgående sätt; vidare kan följdfrågor generera 
ytterligare data. Enligt Björkdahl Ordell (2007, s. 194) är intervjuer lämpligt att använda då 
syftet är att ta reda på hur respondenterna uppfattar/erfar/upplever ett fenomen. Larsen (2018, 
s.116) påstår att kvalitativa metoder inte syftar till att finna representativa eller generaliserbara 
sanningar, utan syftet handlar mer om att ge underlag för tolkningar och förklaringar i 
förhållande till fenomenet i fråga. Genom en kvalitativ utgångspunkt kan intervjuaren, som 
ovan nämnt, anpassa och utmejsla intervjusituationen för att frambringa mer data allt eftersom 
studien fortgår; det flexibla tillvägagångssättet kan sedermera ge en större medvetenhet kring 
fenomenet i fråga. Eliasson (2018, s. 26) menar också att verktyget intervju går att kombinera 
med andra verktyg, såsom den kvantitativa metoden enkät. Enligt Larsen (2018, s. 37) har 
kvalitativa och kvantitativa metoder både styrkor och svagheter, därför talar författaren om 
metodtriangulering. Metodtriangulering innebär att kvalitativa och kvantitativa verktyg blandas 
för att stärka arbetet i att generera adekvata data, och samtidigt förebygga eventuella brister. I 
detta examensarbete skulle en metodtriangulering vara önskvärd, emellertid är det inte 
hanterbart i förhållande till kursens parametrar. Därför kommer detta examensarbete enbart 
alstra data från intervjuer med semi- och halvstrukturerad karaktär. Eliasson (2018, s. 26) menar 
att denna intervjuform utgår från en organiserad intervjuguide med distinkta frågor. Utöver 
detta menar författaren (ibid.) att denna intervjuform även möjliggör för följdfrågor till den grad 
respondenten går med på.  
 

5.2 Urval 
 

Eliasson (2018, s. 42–43) belyser begreppen population, individ, urvalsram och stickprov och 
menar att samtliga begrepp bör noga beaktas i urvalsprocessen. När det gäller populationen, i 
förhållande till urvalsprocessen, begränsas det till behöriga svensklärare i grundskolans 
årskurser 4–6.  Urvalsramen och riktlinjen för studie är att kontakta två F-6 skolor i två olika 
kommuner i Mellansverige. Skolorna är redan införstådda med att jag kommer kontakta dem 
under VT20 angående examensarbetet. Stickprovet blir således de svensklärare som väljer att 
delta i undersökningen. Ambitionen är att intervjua sex legitimerade och verksamma 
svensklärare. Samtliga led i urvalsprocessen görs främst utifrån ett tillgänglighetsperspektiv 
med grund i kursens begränsade ramverk, då i synnerhet tidsaspekten.  
 
Alla individer (svensklärare på mellanstadiet) på de utvalda skolorna kommer kontaktas via 
mail. I mailet kommer jag presentera mig själv och syftet med min studie, utöver den 
informationen kommer även en intervjuförfrågan finnas med för dem svensklärarna som vill 
delta. I enlighet med Kihlström (2007a, s. 49) ska emfas läggas på att avgränsa urvalsprocessen 
så mycket som möjligt för att höja kvalitén på intervjuerna och den data som genereras. 
Författaren (ibid.) berättar till exempel att intervjuerna bör utföras med respondenter som har 
gedigen erfarenhet av ämnet eller fenomenet som studien behandlar. I enlighet med Kihlström 
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(2007a) har jag därför valt att enbart intervjua legitimerade svensklärare i årskurserna 4–6. 
Därmed har jag störst sannolikhet att få tillförlitliga svar som baseras på erfarenhet. 
Urvalsprocessen går även i linje med min pragmatiska utgångspunkt där lärarnas erfarenheter 
av läsförståelsestrategier uppmuntras.     
 

5.3 Genomförande 
 

I detta examensarbete kommer kvalitativa intervjuer att bedrivas med legitimerade och 
verksamma mellanstadielärare. Under samtliga intervjuer kommer jag därför ta hänsyn till min 
subjektiva förförståelse för gebiten, detta på grund av att inte influera respondenternas svar. 
Kihlström (2007b, s. 16) menar att den egna förförståelsen kan påverka intervjusituationen på 
ett negativt sätt. Därför ska jag på ett konkret plan följa Kihlström (2007a, s. 48) med att bejaka 
öppna frågor som ger respondenten möjlighet att tala fritt utifrån deras erfarenhet vad gäller 
läsförståelsestrategier. Således är ledandefrågor eller frågor som enbart har svarsalternativen ja 
och nej inte lämpliga. Vidare menar Kihlström (2007a, s. 48–49) att det inte är möjligt att vara 
fullt objektiv och menar att forskaren behöver vara varse om detta i intervjusituationen.   
 
Kihlström (2007a, s. 51) menar att det finns flera saker att beakta inför intervjusituationerna, 
såsom att inneha allt material, i form av papper, penna och eventuellt en bandspelare. Utöver 
detta ska intervjun ske på en lämplig plats. Vidare menar författaren (ibid.) också att längden 
på intervjun inte ska överskrida en timme, detta för att respondent kan förnimma trötthet och 
stress, vilket inte är önskvärt.  
 
Samtliga intervjuer i detta examensarbete kommer att spelas in, detta på grund av möjligheten 
att lyssna på respondenternas svar flera gånger. Under intervjuerna kommer jag även att 
dokumentera respondenternas svar, främst stödord för att underlätta efterarbetet. Genom detta 
förhållningssätt kan jag följa Eliasson (2013, s. 25) då hen menar att detta tillvägagångssätt 
minimerar missbedömningar, oklarheter och misstolkningar. Genom detta förfarande kan jag 
även, om nödvändigt, citera respondenterna efter att transkriberingen är klar. Under hela denna 
process kommer jag dokumentera mitt handlande, detta för att examensarbetet ska innehava 
hög validitet och reliabilitet.   
 

5.4 Validitet och reliabilitet  
 

Inom vetenskaplig forskning finns det premisser som bestämmer vilken kvalitét ett arbete 
besitter. För att uppnå hög kvalitet på sin forskning måste forskare uppnå vissa kriterier, dessa 
kriterier centreras och definieras kring begreppen validitet och reliabilitet.  Enligt Thurén (2019, 
s. 49); Fejes och Thornberg (2019, s. 275) är validitet en hållning där forskaren är noga med att 
undersöka det som faktiskt ska undersökas; sedermera ska även användandet av metoder vara 
lämpliga, detta ska överensstämma med studien i övrigt. I en kvalitativ studie, såsom detta 
examensarbete, innebär det att intervjuguiden måste uppnå en standard där frågorna som ställs 
går i linje med arbetets syfte och frågeställning (Larsen, 2018, s. 129). Vidare menar Kihlström 
(2007c, s. 164) att kommunicerbarheten är en viktig aspekt att beakta. Författaren (ibid.) menar 
att transparens och tydlighet bör gå som en röd tråd genom hela arbetet. I den bemärkelsen 
menar Stukát (2011, s. 132–133) att arbetets styrkor och svagheter ska exponeras för att 
frambringa autenticitet, noggrannhet och därmed hög validitet.  
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Thurén (2019, s. 48–49) menar att begreppet reliabilitet är starkt förknippat med begreppen 
tillförlitlighet och trovärdighet. Författaren (ibid.) menar att hög reliabilitet uppnås genom att 
datahanteringen behandlas på ett korrekt sätt, förutom det ska även metodanvändning 
dokumenteras noggrant. I linje med Thurén (2019) menar Kihlström (2007c, s. 164) att en 
annan forskare ska, med samma tillvägagångssätt, uppnå liknande resultat. Därigenom blir 
arbetet transparant och tillförlitligt; i en vidare bemärkelse kan även eventuella felkällor belysas 
och stärka trovärdigheten för arbetet. Fejes och Thornberg (2019, s. 277) påvisar därför att det 
är särdeles viktigt att datainsamlingen dokumenteras på ett systematiskt sätt. Författarna (ibid.) 
menar vidare att forskaren, under hela arbetsgången, ska ta hänsyn till sina metodologiska val.  
 

5.5 Etiska överväganden 
  

God forskningssed grundar sig på att forskaren bejakar forskningsetiska koncept. Detta 
signalerar att forskningen är gjord på samvetsgranna grunder. Därför är det av stor betydelse att 
forskaren är orienterad i både lagar och förordningar sett ur ett etiskt perspektiv 
(Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). Enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 40–41) finns det fyra parametrar 
att ta hänsyn till då humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska bedrivas. Forskaren 
behöver samtycke från samtliga tänkbara individer innan data från berörda individer kan 
inhämtas. Jag kommer att uppfylla detta krav genom att endast tillåta individer vara med i 
studien som skrivit på informations- och samtyckesbrevet. I brevet kommer jag även informera 
att medverkan är frivillig; mellanstadielärarna kan när som helst kan avbryta intervjun. Vidare 
ska lärarna i brevet informeras om syftet. I denna bemärkelse kommer jag, i förväg, skicka 
brevet som tydliggör ändamålet. Jag kommer även i anslutning till intervjutillfället verbalt 
förklara vad arbetet kommer att inbegripa, i synnerhet vid önskemål. Genom att både informera 
i tal och skrift bidrar jag med att öka förståelsen för arbetet och samtidigt förebygga 
missuppfattningar kring det (Ahlbäck, 2018, s. 94–95). I brevet och under efterarbetet kommer 
konfidentialitetskravet bejakas på flera sätt. Jag kommer inte exponera respondenternas 
personliga information på något sätt, obehöriga kommer således inte ha tillgång till någon data. 
Därför kommer personerna i studien inte att identifieras av någon utomstående. Vidare kommer 
skolans geografiska position inte att röjas. Genom detta agerande främjas respondenternas rätt 
till anonymitet. Som en sista markering om att etiska överväganden har uppmärksammats 
kommer jag enbart att använda data genererat från intervjustudien i examensarbetet, därmed 
kommer materialet inte att missbrukas (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8).  
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