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Sammanfattning Läsförståelse är en förmåga som är nödvändig för att kunna ta del av 

information och verka i samhället. På grund av den snabba tekniska 

utvecklingen förmedlas allt mer information via digitala medier 

vilket medför att kraven på läsförmågan numera även omfattar 

digitalt läsande. En konsekvens av denna utveckling är att 

undervisningen i skolan behöver anpassas för att ge elever de 

förutsättningar som krävs för att kunna ta del av och förstå den 

information som finns tillgänglig såväl analogt som digitalt. Syftet 

med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning visar om 

hur elever utvecklar digital läsförståelse i modersmålsundervisning. 

Studiens resultat visar att de likheter som finns medför att eleven 

behöver behärska samma förmågor för digital läsförståelse som för 

traditionell läsförståelse. De skillnader som finns medför att lärare 

behöver inkludera träning av unika förmågor som krävs för digital 

läsförståelse för att möjliggöra elevers utveckling av digital 

läsförståelse. Studiens resultat visar att om lärare inkluderar 

lässtrategier och elevsamarbete i undervisningen kan det påverka 

elevers utveckling av digital läsförståelse positivt. På grund av att 

det finns lite svensk forskning på området finns behov av studier 

kring hur modersmålsundervisning i en svensk skola påverkar 

elevers utveckling av digital läsförståelse.   

Nyckelord Digital läsförståelse, läsförståelse av digital text, lässtrategier och 

traditionell läsförståelse. 
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Förord 
 

En av de viktigaste förmågor som elever behöver lära sig är att läsa och förstå vad texten 

förmedlar. Därför anser vi att det är särskilt viktigt att elever utvecklar läsförståelse för att 

kunna förstå och ta del av den information som finns tillgänglig för att kunna medverka i ett 

demokratiskt samhälle. Vårt intresse för digital läsförståelse växte fram eftersom läsande idag 

även omfattar att läsa texter digitalt. Vi anser att det är viktigt att elever blir undervisade i 

lässtrategier för att självständigt kunna ta sig an och förstå digitala texter då allt mer 

information förmedlas via multimodala medier. 
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kompletterat varandra i skrivandet för att kunna ta oss framåt och slutföra vårt arbete. 

Skrivandet har i majoritet bedrivits gemensamt och endast ett fåtal gånger på egen hand. 

Demokrati har genomsyrat vårt arbete då besluten som tagits alltid har fattats tillsammans. Vi 

vill även rikta ett stort tack till våra sambos och familjer för all hjälp och stöd vi fått under 

arbetets gång. Även tack till våra kurskamrater både i och utanför handledningsgruppen för 
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1. Inledning 
		

Att kunna läsa är en färdighet som behövs för att kunna tillgodogöra sig information. 

Reichenberg (2008:11) belyser att en faktor för att lyckas i såväl svenskämnet som i skolans 

alla ämnen är att ha en god läsförståelse. Stenliden (2016:1) framhåller att utvecklingen av 

digital teknik i dagens samhälle går allt fortare och integreras i såväl det vardagliga livet som i 

skola och arbetsliv. En följd av denna utveckling är att informationsflödet ökar allt mer och 

för att kunna ta del av den information som finns tillgänglig krävs nya förmågor för att kunna 

växla mellan traditionella och digitala medier. Att enbart behärska ett traditionellt läsande 

som innefattar medier av tryckt text menar Stenliden (ibid:1) inte längre är tillräckligt, utan 

numera behöver läsaren även ha förmåga att tolka och förstå digitala texter. Det finns likheter 

i vilka strategier som krävs för att ta sig an traditionella tryckta texter och digitala texter, men 

det finns även skillnader. De skillnader som uppmärksammats är att det krävs fler och andra 

förmågor att läsa digitala texter utöver de som behövs för traditionell tryckt text (ibid). 

  

Stenliden (2016:1) påpekar bland annat att förmågorna informationssökning på olika 

webbsidor och navigation mellan olika webbsidor är en viktig del av den digitala läsningen. 

Det medför att när läsaren söker information på olika webbsidor behöver läsaren kunna 

hantera olika sökmotorer och hyperlänkar vilket medför förmågan att kunna skifta mellan 

olika webbsidor. Navigationen skiljer sig på så vis mot det traditionella läsandet som i dess 

motsvarighet sker linjärt och byte av sida sker genom att vända blad och all information finns 

synlig samtidigt. Eftersom digital läsning därmed skiljer sig från traditionell läsning medför 

det andra krav på läsaren (ibid:1). 

  

Stenliden (2016:10) betonar att nya krav även ställs på lärarens kompetens för att kunna 

tillgodose de nya förmågor som krävs för digital läsning. Det innebär att lärare behöver 

undervisa elever i aktiviteter där de lär sig hur de ska ta sig an digitala texter (ibid:10). I en 

rapport av OECD (2015:) belyses att vid läsning av text på skärm behöver läsaren scrolla i 

texten för att ta del av all information, vilket ställer högre krav på läsarens kognitiva resurser 

än vid läsning av tryckt text. En studie har visat att när läsaren behöver scrolla i texten kan det 

medföra en negativ påverkan på elevers läsförståelse av texter på skärm (Mangen, Walgermo 

och Brønnick, 2013:65). Dessutom finns få internationella studier som behandlar digital 
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läsförståelse, och desto färre svenska studier. Det blir därför intressant att undersöka vad 

forskning visar om hur elever utvecklar digital läsförståelse. 

 

2. Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka vad forskning visar om hur elever utvecklar 

digital läsförståelse i modersmålsundervisning. 

  

2.1 Frågeställningar 

 

v Vad visar forskning påverkar elevers digitala läsförståelse utifrån de skillnader och 

likheter som finns mellan digital och traditionell läsförståelse? 

v Vilka lärresurser och förmågor med påverkan på utveckling av digital läsförståelse 

kan identifieras utifrån forskning? 

 

2.2 Centrala begrepp 
  

Här presenteras några av de centrala begrepp som är återkommande i litteraturstudien för att 

ge ett förtydligande åt läsaren. För att skapa en förståelse för begreppen läsförståelse av 

digitala texter, läsförståelse av traditionella texter och läsförståelse av traditionella texter på 

skärm har vi valt att använda oss av Rasmussons förklaringar (2014:3).  

  

Läsförståelse av digitala texter, benämns ibland i studien som digital läsförståelse: innebär 

att läsa och förstå texter på digital skärm, exempelvis via dator. Dessa texter kan innehålla 

hyperlänkar, bilder, animationer, ljud etcetera. Läsningen sker ofta icke-linjärt. 

 

Läsförståelse av traditionella texter, benämns ibland i studien som traditionell läsförståelse, 

läsförståelse av text i tryck: innebär att läsa och förstå texter i tryck, exempelvis böcker och 

tidningar, där läsning sker linjärt. 
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Läsförståelse av traditionella texter på skärm: innebär traditionella texter som är överförda i 

format anpassat till skärm, exempelvis till pfd eller e-bok. Läsningen av texten är oftast linjär 

och innehåller inte hyperlänkar, animationer, ljud, videos etcetera. 

 

Lärresurs: innebär i litteraturstudien resurser som är till nytta i utvecklingen av läsförståelse, 

exempelvis elevsamarbete.  

 

Förmåga: i litteraturstudien är förmågor kopplade till de förmågor som behövs för 

läsförståelse av såväl digitala som traditionella texter, exempelvis stava, inferera och 

navigera. 

 

3. Bakgrund 
  

3.1 Begreppen läsning och läsförståelse 
  
Fredriksson och Taube (2012:18) beskriver läsning som två huvudmoment; avkodning och 

språkförståelse. Dessa huvudmoment är beroende av varandra, då de lägger grunden för 

förståelsen för det som läses. Med avkodning menas att den som läser förstår hela ordets 

innebörd, alltså vad ordet betyder, hur det sägs och hur det används. Språkförståelse innebär 

att den som läser förstår ord i både skrift och tal. För att uppnå en god läsfärdighet krävs att 

båda dessa moment behärskas, det spelar ingen roll om en god avkodning finns om 

språkförståelsen är låg och vice versa, eftersom det medför att förståelsen kring läsningen inte 

kan uppstå. Fredriksson och Taube (2012:28) hänvisar till Hoover och Gough som definierar 

läsförståelse utifrån sin modell Simple View of Reading, SVR, med språkförståelse 

multiplicerat med ordavkodning. Det innebär att om någon av dessa två är lika med noll 

kommer inte läsförståelse att uppstå. Därför behöver läsaren behärska båda elementen. 

  

Fredriksson och Taube (2012:18) ger en liknelse vid att läsa på ett annat språk. Läsaren kan 

genom avkodning läsa det som står, men då du inte behärskar språket, det vill säga inte har en 

språkförståelse, kommer du trots avkodningen inte förstå de lästa orden (ibid). Reichenberg 

(2008:7) betonar vikten av varför det är viktigt med en god läsförmåga, eftersom det enligt 

henne är ett måste för att tillskansa sig kunskap och färdighet inom olika ämnen. Fredriksson 

och Taube (2012:8-9) håller med om att läsförmågan är viktig och menar att “god läsförmåga 

är en förutsättning för ett livslångt lärande”. 



8 

Begreppet läsförståelse är inte helt enkelt att definiera, utan är som Westlund (2009:8) menar 

komplext. Det finns inget färdigt koncept på hur en god läsförståelse uppnås, då det är många 

faktorer som påverkar denna färdighet (ibid:8-9). För att läsförståelse ska uppnås krävs det att 

en interaktion mellan läsaren och texten uppstår, det vill säga att mening skapas vid 

lästillfället (ibid:70). Reichenberg (2008:62) menar för att en god läsförståelse ska kunna 

utvecklas ställs även krav på läsarens kognitiva förmågor. En av dessa är att läsaren kan 

inferera, med det menat att kunna reflektera kring innehållet i texten och kunna dra slutsats av 

det, det vill säga att kunna läsa mellan raderna (ibid:). Westlund (2009:102) betonar även 

bland annat att läsarens ålder och förkunskaper spelar roll för inferensförmågan, vilket är en 

viktig faktor för en god läsförståelse (ibid). 

3.2 Läsförståelse av tryckta texter kontra läsförståelse av digitala 
texter 
  

Leu, McVerry, O’Byrne, Kiili, Zawilinski, Everett-Cacopardo och Forzani (2011:6-7) redogör 

kring innebörden av digital läsförståelse, vilket ofta kan uppfattas som att läsaren läser en 

webbsida i taget. Dock är det inte vad digital läsförståelse innebär. Att läsa en enda webbsida 

skiljer sig lite mot traditionell läsförståelse. Vid traditionell läsförståelse läses en begränsad 

text utan koppling till andra texter. Läsaren har sällan eller aldrig någon social interaktion och 

söker inte efter någon information. För att läsa en enda webbsida krävs få om ens några 

läsförmågor och strategier utöver de som behövs för traditionell läsförståelse. Digital 

läsförståelse kräver däremot andra förmågor och strategier då läsningen istället sker digitalt, 

exempelvis på en datorskärm. Leu et al. beskriver det som en process där flera faktorer spelar 

in. Uppgifter som behandlar digital läsförståelse innebär att läsaren vid läsning på olika 

webbplatser måste behärska att exempelvis kunna plocka ut viktig information för att sedan 

syntetisera den, samt inneha förmågan att vara källkritisk. För att uppnå en god digital 

läsförståelse krävs att läsaren även har förmågan att ta sig an offline texter, då digital- och 

traditionell läsförståelse samverkar (ibid).      

  

Skolverket (2015:115-116) redovisar resultat gällande skillnader i elevers läsförståelse av 

tryckta och digitala texter. Digitala texter medför att läsaren behöver ytterligare kunskap och 

strategier för en digital läsförståelse. Skolverket påpekar vikten av att det inte är så enkelt som 

att bara överföra de lässtrategier som används vid att utföra läsförståelsetest på tryckt text till 

att göra det digitalt. Navigation och att kunna använda hyperlänkar betonas som viktiga 
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förmågor för att behärska läsning av digitala texter (ibid). Vid digital läsning är det läsarens 

val som avgör i vilken ordning de olika webbsidorna läses. Detta skiljer sig på så sätt mot att 

läsa traditionellt, vilket istället oftast sker linjärt. Eftersom det finns flera skillnader mellan att 

läsa texter digitalt kontra traditionellt, behöver läsaren behärska andra förmågor än tidigare 

(Skolverket, 2015: 115-116). Den likhet som finns mellan att läsa digitalt kontra traditionellt 

är att läsaren måste inneha färdigheter i både språkförståelse och ordavkodning (ibid:16). De 

likheter som finns mellan läsning av digitala och traditionella texter betonar Skolverket 

(ibid:23,108) medför att korrelationen mellan digital läsning och traditionell läsning är hög. 

För att läsaren ska kunna besvara läsförståelseuppgifter till en digital text kan de behöva 

scrolla i texten och skifta mellan fönster, vilket komplicerar när de bland annat ska utvärdera, 

jämföra och sammanställa information. Det kan även försvåra för elevens förståelse genom att 

de möter symboler och animationer som vanligtvis inte förekommer i traditionella texter 

(ibid). 

  
Stenliden (2016:11-12) belyser i en artikel hur skillnader mellan läsförståelse av traditionella 

och digitala texter påverkar elevers inlärning och lärares undervisning. I artikeln utgår 

Stenliden från tidigare forskning och i en sammanfattning delger hon de viktigaste aspekterna 

inom detta område. Stenliden påtalar att trots de olikheter som finns mellan att läsa texter i 

dessa två olika medier kvarstår ändå likheter. Grundläggande förmågor som bland annat att 

stava, läsa och inferera behövs för läsförståelse av såväl traditionella texter som digitala. 

Skillnader i färdigheter är att inneha en så kallad multimodal förmåga, vilket innebär att 

kunna hantera en dator, använda hyperlänkar och navigera, förstå bilder och symboler 

etcetera. Eftersom det krävs fler förmågor att läsa digitala texter än tryckta påpekar Stenliden 

att det blir mer komplext att läsa digitala texter. Denna komplexitet medför att lärarens 

kompetens och undervisning spelar en central roll eftersom elever behöver instruktioner och 

guidning för att få möjlighet att utveckla de färdigheter som behövs för att uppnå en digital 

läsförståelse (ibid). 

 

3. 3 Traditionell och digital läsförståelse enligt OECD 
 
I en rapport från 2015 av The Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) redovisas resultat av elevers användning och tillgång till digitala verktyg och resultat 

på The Programme for International Student Assessment (PISA) (OECD, 2015:106). 

Rapportens resultat (2015:27-28) baseras på PISA-data från 2012, vilka grundas i 
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frågeformulär, läsförståelsetest etcetera. Totalt deltog 64 länder, varav 34 var OECD-länder 

(ibid). De studenter som deltar i PISA:s tester är mellan 15-16 år. I den delen av PISA 

gällande utvärdering av digital läsning, deltog mer än 38 000 elever från 32 länder (ibid:170). 

Sedan 2009 utförs läsförståelsetesterna i PISA digitalt och i OECD:s rapport (ibid: 106) 

belyses att det finns likheter och skillnader i att läsa digital text och tryckt text. Å ena sidan 

finns det vissa likheter i de förmågor som krävs för en läsförståelse av såväl digital text som 

för tryckt text. Likheterna är att läsaren måste kunna urskilja viktig information i texten, 

använda tidigare kunskaper och kunna tolka innehållet och dra slutsats utifrån det för att 

kunna besvara frågor till texten. För en läsförståelse av digitala texter krävs å andra sidan fler 

förmågor utöver de som behövs för att förstå text i tryckt, eftersom digitala texter till skillnad 

från traditionella kan innehålla hyperlänkar, ljud- och video samt animationer. Det innebär att 

elever behöver lära sig behärska nya förmågor som bland annat innefattar att kunna navigera 

mellan olika texter för att kunna utveckla läsförståelse av digitala texter. Det förekommer att 

elever behöver använda sig av flera källor vid ett läsförståelsetest i tryckt format, men det är 

mer komplext att göra det digitalt eftersom informationen från källorna inte är synliga 

samtidigt för läsaren (OECD, 2015:106). 

  

I rapporten (OECD, 2015:83) skrivs det fram att uppgifter för läsförståelse av såväl tryckt text 

som digital text ställer krav på elevers kognitiva processer. Dock ställs det högre krav på 

elevers förmåga för förståelse av digitala texter än traditionella texter, eftersom eleven 

behöver navigera mellan olika sidor för att lösa uppgifterna. Det ställer bland annat högre 

krav på elevers korttidsminne (ibid). För att elever ska bli framgångsrika när de navigerar 

krävs det att de behärskar färdigheter som exempelvis innebär att kunna bedöma olika källors 

tillförlitlighet, bedöma vilka länkar som är användbara etcetera (ibid:106). Det som enligt 

rapporten (ibid: 2015:107) avgör en uppgifts svårighetsgrad är beroende på hur synligt svaret 

är för läsaren i texten. Svårigheten minskar om läsaren bara behöver förhålla sig till en enskild 

webbsida och endast behöver scrolla i texten för att finna svaret samt om det finns tydliga 

instruktioner om hur läsaren ska gå tillväga vid navigationen (ibid:106). Svårigheten ökar 

med antalet sidor som läsaren behöver navigera mellan och desto fler länkar som krävs för att 

lösa uppgiften. Detta eftersom läsaren behöver syntetisera svar från olika webbsidor för att 

kunna besvara uppgiften. Andra faktorer som påverkar svårighetsgraden på 

läsförståelseuppgifter är hur hyperlänkarna är förlagda i texten, hur navigationsverktyg är 

konstruerade och om olika sökmotorer behöver användas (ibid:107). 
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4. Tidigare forskning 
 
 
I detta avsnitt skildras vad tidigare forskning visar i relation till studiens syfte och 

frågeställningar med fokus på läsförståelse. Två av källorna framkom genom manuella 

sökningar med inriktning på modersmålsundervisning. Den tredje källan framkom genom 

våra systematiska sökningar, vilken dock valdes bort på grund av att dess ämnesinriktning 

var matematik. Denna studie var dock relevant i tidigare forskning då studien har fokus på 

läsförståelse.  

  
Mangen, Walgermo och Brønnick (2013:65) har i en studie undersökt om det förekommer 

skillnader i deltagarnas läsförståelse beroende på om textläsning skedde på skärm eller på 

papper. Studien bestod av ett förtest som innefattade tre delar som behandlade ordförståelse 

och läsförståelse och ett eftertest med fokus enbart på läsförståelse. Studien utfördes på två 

olika grundskolor i Norge där 72 deltagare i åldern 15-16 år deltog. Dessa elever slumpades 

sedan i två grupper, den ena gruppen läste två texter på papper och den andra läste identiska 

texter i pdf-format på datorskärm. I anslutning till dessa texter fick eleverna svara på 

förståelsefrågor, oavsett vilken grupp deltagarna tillhörde nedtecknades svaren digitalt 

Texterna var mer än en sida långa, vilket medförde att de som läste på papper fick vända blad 

och de som läste på skärm fick scrolla i texten. De som läste på datorskärm fick även skifta i 

fönstret mellan text och frågor. Studiens resultat visade att de elever som utförde 

läsförståelsetestet på papper presterade avsevärt bättre än de som utförde testet på datorskärm. 

Mangen et al. lyfter i sin diskussion fram möjliga förklaringar till varför de båda grupperna 

presterade olika på läsförståelsetestet. Deltagarna som genomförde testet digitalt presterade 

sämre, vilket Mangen et al. menar kan förklaras med att om inte hela texten finns tillgänglig 

samtidigt för läsaren på datorskärmen medför det att läsaren behöver navigera sig i texten 

genom att scrolla. Vidare kan navigation orsakat en negativ effekt på elevernas läsförståelse 

eftersom läsaren kan få stöd i sin läsförståelse genom att de minns var på sidan de har läst en 

viss information. När texten är i pdf-format kan läsaren därmed inte på samma sätt som när de 

läser text på papper få en minnesbild om de läst särskild information exempelvis uppe i högra 

hörnet av pappret. De elever som utförde testet på datorskärm fick skifta mellan fönster för att 

få tillgång till texten och frågorna, vilket kan ha orsakat deras sämre resultat på testet. Att inte 

kunna se text och frågor samtidigt ställer högre kognitiva krav på läsaren, vilket kan medföra 

brister i läsförståelsen (ibid: 63-64).  
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I en holländsk longitudinell studie undersökte Muijselaar, Swart, Steenbeek-Planting, Droop, 

Verhoeven och de Jong (2017:196-198) genom kvantitativ metod sambandet mellan 

lässtrategier och läsförståelse från årskurs fyra till årskurs fem. Deltagare i studien var 312 

elever i årskurs fyra och fem, vilket motsvarar årskurs tre och fyra i svensk skola. Muijselaar 

et al. belyste att läsare behöver behärska grundläggande färdigheter som läsflyt, ordförråd och 

arbetsminne för att uppnå läsförståelse. Dessa färdigheter mättes i studien genom olika test 

och inkluderades i undersökningens analys för att se hur de påverkade läsförståelsen (ibid). 

För att mäta elevernas läsförståelse fick de genomföra läsförståelsetester såsom Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS) och holländska standardiserade tester. I början 

av årskurs fyra och i slutet av årskurs fem användes texter från PIRLS där elevernas 

läsförståelse testades. Svarsalternativen till uppgifterna var antingen av öppen karaktär eller 

med flervalsalternativ. Testerna mätte fyra olika nivåer av läsförståelse och däribland 

elevernas inferensförmåga. Innan eleverna påbörjade PIRLS- testet fick de instruktioner hur 

de skulle besvara frågorna (ibid:196-197). I studien (ibid) användes de holländska 

standardiserade lästesterna på samma sätt i de båda årskurserna. Däremot gavs inga öppna 

svarsalternativ, utan istället multipla eller sant/falskt svarsalternativ till frågorna. För att 

undersöka elevers kunskap om lässtrategier användes ett formulär om läsförståelse med fokus 

på vilka strategier läsaren använder under läsning. Formuläret innehöll frågor med fyra olika 

svarsalternativ om vad läsaren skulle göra före, under och efter texten lästes (ibid:197).  

 

I studien (Muijselaar et al., 2017:204-206) undersöktes om nivåerna av lässtrategier och 

läsförståelse ökade över tiden och resultatet visade att kunskapen om lässtrategier var 

signifikant högre för eleverna i årskurs fem än i årskurs fyra. Studiens resultat visade att det 

fanns en unik effekt av lässtrategier på läsförståelsen och också av läsförståelse på 

lässtrategier. Det visade sig genom att elevernas kunskap om lässtrategier i årskurs fyra 

påverkade deras läsförståelse i årskurs fem med hänsyn till läsflyt, ordförråd och arbetsminne. 

Dessutom hade läsförståelsen i fjärde klass en unik inverkan på kunskap om lässtrategier i 

femte klass. Studien visade att det var en hög korrelation mellan elevernas ordförråd och 

läsförståelse, medan en lägre korrelation visades mellan läsförståelse, läsflyt och arbetsminne 

(ibid:204-206). I studien visades även måttliga till starka samband mellan elevernas 

läsförståelse och deras kunskap om lässtrategier. Sammanfattningsvis visar studien att det 

finns ett gemensamt utvecklingsförhållande mellan läsförståelse och lässtrategier vilket beror 

på effekten av lässtrategier på läsförståelse, liksom effekten av läsförståelse på lässtrategier. 

När elever tar sig an svårare texter kan problem i läsförståelsen uppstå och för att överkomma 
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glappet i läsförståelsen kan lässtrategier användas. För att få en effekt på läsförståelsen 

behövs det stora kunskaper om lässtrategier och hur de ska användas. Studiens resultat visar 

att det utöver undervisning i lässtrategier kan vara viktigt att även bedriva annan lästräning, 

exempelvis genom att lägga mycket tid på att läsa och förstå mer komplexa texter och att 

träna på att göra inferenser (Muijselaar et al., 2017:204-206).  

 

Österholm (2006:50) redogör i sin avhandling med matematik som ämnesinriktning för tre 

empiriska studier. I denna litteraturstudie redovisas enbart delstudie I vars syfte var att 

undersöka hur texter med matematiskt innehåll påverkar läsförståelsen. I studien deltog 66 

gymnasieelever på naturvetenskapsprogrammet och 35 universitetsstudenter från olika 

utbildningar. Gymnasieeleverna representerade fyra olika klasser från två olika skolor från två 

olika kommuner någonstans i Sverige och samtliga gymnasieelever studerade sista terminen 

på gymnasiet. Materialet i studien bestod av två matematiska texter (en med matematiska 

symboler samt en utan) och en historietext. Varje deltagare erhölls en matematisk text samt en 

historietext (ibid). Innehållet i de båda matematiska texterna samt i historietexten hade 

Österholm (2006:53) för avsikt skulle vara okänt för deltagarna. De matematiska texterna var 

skapade enbart för studiens syfte. Efter respektive text fick läsaren besvara tillhörande frågor, 

vilka antingen var textbaserade eller förkunskapsbaserade. De textbaserade frågorna kunde 

besvaras med direkt information från texten, däremot krävdes det ytterligare någon typ av 

kunskap eller information för att läsaren skulle kunna besvara de förkunskapsbaserade 

frågorna (ibid:53,57). Inför läsningen av de olika texterna genomfördes ett förkunskapstest 

där centrala begrepp i texterna testades. Förkunskapstestet var tidsbegränsat och syftet med 

tidsbegränsningen var att deltagarnas svar skulle motsvara deras spontana tankar gällande 

respektive ord eller begrepp som förklarades (ibid:54). Studiens resultat (ibid:64) visade att 

förkunskaper gav bättre effekt på läsförståelse av olika texter och att detta var oberoende av 

vilken text som lästes. Österholms studie (ibid:65) visade även ett positivt samband mellan 

matematiktexten utan symboler och historietexten. Denna likhet fanns inte bland de deltagare 

som läste matematiktexten med symboler samt historietexten. Detta visade alltså en skillnad i 

läsförståelse mellan de olika matematiska texterna vilket tydde på att det utöver förkunskaper 

fanns ytterligare någon faktor som påverkade läsförståelsen. Utifrån studiens resultat drog 

Österholm (ibid:66-68) slutsatsen att det finns en skillnad mellan de matematiska texterna 

som kan bero på (1) att den matematiska texten med symboler kräver en typ av läsförmåga 

deltagarna inte behärskar samt (2) deltagarna använder en speciell typ av läsförmåga som i 

detta fall är oanvändbar. Slutligen visade resultatet att den generella läsförståelsen är viktig 
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vid läsning av både matematiska texter och historietexter. Det spelade således ingen roll 

vilken av dessa texter läsaren tog sig an. Även i läsningen med de matematiska texterna 

visade resultatet att den ämnesspecifika förmågan verkade vara viktig samt att förkunskaper 

är en viktig del i läsningen då det påverkade läsförståelsen. För att uppnå läsförståelse av 

matematiska texter med symboler kan det komma att kräva en mer ämnesspecifik kunskap av 

läsaren (Österholm, 2006:66-68).  

 

5. Metod 
  

I det här avsnittet redogörs för de metoder som använts i litteraturstudien. Metoden 

presenterar sökord, systematiska sökningar, databaser, urval, granskning samt 

databearbetning som har genomförts i litteraturstudien. 

  

5.1 Datainsamling 
  
I linje med hur Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013:78) beskriver att en 

systematisk sökning kan utföras inledde vi våra sökningar med sökord från vårt syfte och 

frågeställningar. Utefter rekommendation hämtad från Eriksson Barajas et al. valde vi ut 

enstaka ord ur våra frågeställningar som vi sökte på såväl separat som i olika kombinationer. I 

en sökning som innehåller fler än ett av sökorden kan funktionen booleska operatorer som 

AND, OR eller NOT användas (ibid). Vi använde oss av boolesken AND, vilket innebär att 

sökningen smalnas av och blir begränsad eftersom endast träffar där båda sökorden påträffas 

framkommer. Vi använde oss även av OR för att i samma sökning få träffar på sökordens 

synonymer. Dock användes endast de booleska operatorerna vid sökningar på databasen 

ERIC. Vi kunde inte använda denna funktion på SwePub då den inte finns tillgänglig. 

Däremot kan exempelvis frassökning användas som avgränsningsverktyg på SwePub.  

  

Under våra systematiska sökningar använde vi oss av databasen SwePub, vilket är en databas 

där vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, licentiatuppsatser med flera finns 

publicerade. Dessa är registrerade vid svenska lärosäten samt andra myndigheters 

publiceringsdatabaser. Sökningarna inleddes på svenska, för att sedan följas upp med 

motsvarande ord på engelska. Vid samtliga sökningar använde vi oss av avgränsningen 

refereegranskad och övrigt vetenskapligt, dock går inte dessa att kombinera vid samma 



15 

sökning. Vid sökningarna i SwePub valde vi att avgränsa oss till doktorsavhandlingar och 

licentiatuppsatser. De sökorden vi använde var: läsförståelse, reading comprehension, “online 

reading comprehension”, “digital läsförståelse”, “digital läsning”, “digital reading”, “digital 

reading comprehension”, “digitala verktyg” och “digital tools”. 

 

Utöver databasen SwePub utförde vi sökningar i databasen Education Resources Information 

Center (ERIC) som är en databas med innehåll av pedagogik och psykologi. Det finns ett 

flertal versioner av ERIC och i våra sökningar använde vi oss först utav den öppna versionen 

innan vi tog del av innehållet i en av de licensierade versionerna. Vi valde att söka i ERIC 

eftersom vi ville få ett bredare sökresultat då ERIC även innefattar internationella studier. Vid 

sökning på engelska använde vi oss av frassökning då sökordens översättning från svenska till 

engelska blev en sammansättning av två ord, eftersom de till skillnad från svenskan särskrivs i 

engelskan. Vår motivering var att vi ville få sökorden mellan svenska och engelska lika för att 

möjliggöra likvärdiga sökningar på ERIC som de vi utförde på SwePub. Frassökning 

medförde att vi även fick begränsade träffar eftersom sökningen inte sker på de två orden 

fristående från varandra. När vi sökte på ett begrepp i taget gav det alltför många träffar för att 

vi rimligtvis skulle kunna läsa alla sammanfattningar. I den öppna versionen började vi 

därmed göra avgränsningar genom peer reviewed, år, utbildningsnivå och beskrivning, vilka 

dock inte heller gav en tillräcklig avgränsning. Istället utgick vi ifrån en rekommendation av 

Eriksson Barajas et al. (2013:79) som innebär att sökorden kombineras på ett systematiskt 

sätt. Har man sökorden A, B och C kan de kombineras på följande sätt A AND B, A AND C, 

B AND C och A AND B AND C. Detta söksätt resulterade i en mer överblickbar träfflista 

med träffar av relevant innehåll. 

 

I den licensierade versionen av ERIC avgränsade vi sökningarna till academic journals, peer 

reviewed och år. Vi avgränsade även med booleskerna AND och OR, vilket gav oss möjlighet 

att söka på flera sökord samtidigt med olika synonymer. Denna typ av sökning gav oss ett 

överblickbart träffresultat där träffar med relevanta nyckelord förekom. Sökningarna skrevs in 

i en tabell, där datum, databas, sökord, avgränsningar, antal träffar samt valda källor 

redovisades. I den systematiska sökordstabellen presenteras litteraturstudiens sökningar.  
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Här följer ett utdrag ur den fullständiga sökordstabellen som presenteras i sin helhet i bilaga 

A1-A3. 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Valda källor 

171202 ERIC “online reading 

comprehension” 

Peer reviewed, 

Academic journal 

20 1 

  

5.2 Granskning 
  
Vid våra sökningar gjorde vi en avgränsning i tid på de senaste tio åren 2008-2017, eftersom 

vi ville ha aktuell forskning då området fortfarande är relativt outforskat. Vid tidpunkten för 

våra sökningar fanns dock inget publicerat under året 2017, därav blev sökningen automatiskt 

avgränsad till 2008-2016. Vi valde även att avgränsa våra sökningar med sökfunktionerna 

peer reviewed, refereegranskad och academic journals. Peer reviewed och refereegranskad 

innebär att texten före publicering har blivit kritiskt granskad gällande både innehåll och 

kvalitet (Eriksson Barajas et al., 2013:61-62). Då vi fick träffar med fler än 100 

sammanfattningar valde vi att inte läsa dem, utan vid de tillfällena gjorde vi ytterligare 

avgränsningar som till exempel att lägga till fler sökord för att smalna av. Vi läste alla 

sammanfattningar vid respektive sökning, då det inte gick att utröna om träffen var relevant 

endast utifrån titeln. Nedan redovisas de exklusionskriterier vi utgick ifrån vid val av källor 

till resultatet: 

 

Exklusionskriterier: 

  

1.   Årtal som ligger utanför 2008-2017 (äldre forskning än år 2008) 

2.   Speciella behov (funktionsnedsättningar i form av hörsel- och synnedsättning) 

3.   Andra ämnesområden (studier som berör läsförståelse eller digitala verktyg inom 

exempelvis matematik och musik) 

4.   Ingen studie (artiklar som inte redovisar studie) 

5.   Dubbelpublikation (samma källa som uppkommit vid olika sökningar) 
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5.3 Databearbetning 

 
Våra sökningar resulterade i totalt 230 träffar och utav dessa läste vi alla sammanfattningar. I 

de 42 källor vars sammanfattningar vi fann relevanta utifrån vårt syfte och frågeställningar 

lästes sedan syfte, frågeställningar och resultat för att vi skulle få en uppfattning om vidare 

relevans för litteraturstudien. I detta steg fann vi att vissa av de 42 valda källorna inte innehöll 

någon studie, istället utgjordes de av exempelvis intervjuer, tidningsartiklar etcetera. De 

avhandlingar och artiklar vi ansåg inte hade en koppling till det vi avsett undersöka sorterades 

bort som bortfall. De som vi däremot fann av intresse lästes mer djupgående på resultat, syfte, 

metod, urval och etiska övervägande. För att få en överblick över de källor vi läste skrevs 

dessa kontinuerligt in i en artikelöversikt med källans författare, publikationsår, syfte, urval 

och metod (se bilaga C). 

  

Av de 42 källorna valdes slutligen 18 källor ut för fortsatt analys. När vi gjorde ännu en 

kvalitetsgranskning på de 18 utvalda källorna sorterades ytterligare tio ut som bortfall, vilket 

resulterade i ett totalantal på åtta källor. De tio källor som blev bortfall var med motivering att 

vi inte ansåg att de svarade mot vårt syfte och frågeställningar. För att få en högre validitet på 

litteraturstudien valdes endast de källor ut med resultat som svarade mot litteraturstudiens 

syfte och frågeställning. Ur de studier som bestod av flera delstudier valdes därför endast de 

delstudier ut som var relevanta för litteraturstudien. Kihlström (2007:231) menar för att få en 

högre validitet ska endast det som avses undersökas vara det som undersöks. Vidare påpekar 

Kihlström att när en litteraturstudie genomförs ska endast de resultat som är relevanta för 

problemområdet undersökas (ibid:227-228). 

  

Vid analys av våra åtta källor användes en innehållsanalys. Eriksson Barajas et al. (2013:147) 

skriver att vid en innehållsanalys identifieras mönster och teman utifrån granskning av de data 

som valts ut. Detta ska göras på ett systematiskt sätt för att kunna finna relevanta teman för 

vidare analys (ibid). Arbetet i vår innehållsanalys gick till på så vis att vi granskade våra 

källor för att finna gemensamma nämnare i resultatet. Därefter skapades kategorier utifrån de 

mönster som framträdde gemensamt i dem. Detta utfördes explicit genom att vi skrev ut våra 

resultat fysiskt på papper för att sedan lägga upp dem sida vid sida. Därefter analyserades 

resultat för resultat och de mönster som framträdde färgmarkerades. Dessa mönster blev 

sedermera våra kategorier och för att kvalificera in i en kategori var kravet att det fanns en 

koppling till litteraturstudiens syfte och frågeställningar. De kategorier vi kodade fram var 
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följande: text på skärm påverkar digital läsförståelse, förmågor påverkar digital läsförståelse 

och lärresurser påverkar digital läsförståelse. Här följer en beskrivning av kategorierna: Text 

på skärm påverkar läsförståelsen: är texten digitalt på skärm kan den vara direkt överförd 

från tryck till skärm till exempelvis pdf-format. Texten kan även vara dynamisk med 

hyperlänkar, animerade annonser etcetera. Förmågor påverkar digital läsförståelse: innebär 

vilka förmågor elever behöver behärska för läsförståelse, exempelvis navigations- och 

inferersförmåga. Lärresurser påverkar digital läsförståelse: vilka lärresurser elever får i 

undervisningen påverkar utvecklingen av digital läsförståelse, exempelvis läraren, 

klasskamrater, digitala verktyg, lässtrategier etcetera. I nästa steg skapade vi en 

kategoriöversikt (se bilaga B) för att få en överblick över källornas resultat. 

 

5.4 Metoddiskussion 

  
I vår litteraturstudie genomfördes de systematiska sökningar på såväl nationella som 

internationella databaser, eftersom vi sökte i både SwePub och ERIC. Att sökningarna har 

skett på såväl nationella som internationell publikationer kan ha medfört en ökad 

tillförlitlighet på litteraturstudien. Eftersom det gjorts få studier på digital läsförståelse hade vi 

svårigheter att finna källor som hade relevans för litteraturstudien. Det i sin tur påverkade 

våra val av källor och hur vi avgränsade sökningarna. Dock kan avgränsningen till 

doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser i SwePub medfört att träffar av relevant karaktär 

uteslutits. Även de exklusionskriterier som skapades inför sökningarna kan begränsat urvalet 

av källor. Bland annat var ett av våra kriterier för bortfall funktionsnedsättning, exempelvis 

hörsel- och synnedsättning. Dessa källor valdes dock inte bort förrän vi läst deras 

sammanfattningar, men vi kan ändå inte garantera att dessa källor inte innehöll data som 

kunnat vara av intresse för vår litteraturstudie. Vårt slutliga urval av källor resulterade i endast 

åtta källor och detta kan ha påverkat tillförlitligheten av litteraturstudiens resultat. Vi hade 

möjligtvis kunnat komma fram till ett mer rättvisande resultat om fler relevanta källor hade 

kunnat tillgås. Vi har dock uppfattningen att de källor som valts ut utgör relevans för 

litteraturstudien eftersom de svarar på studiens syfte och frågeställningar. Resultaten i de 

källor som valts ut innehåller mer än det som presenterats i litteraturstudien, dock har endast 

det som har relevans för litteraturstudien presenterats. Exempelvis innehåller en källa fyra 

delstudier där vi endast valt ut resultat från två av dessa. Detta med motivering att vi ansåg att 

de övriga delstudierna frångick litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Vi kan inte med 
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säkerhet uttala att de bortvalda delstudierna på något vis kunnat bidra ytterligare till studien 

och påverka dess resultat. Av de 18 valda källor vi valde ut för kvalitetsgranskning hade vi 

inte räknat med ett så stort bortfall som tio källor. Av de åtta källor som slutligen valdes ut är 

fyra kvantitativa, två kvalitativa samt två som har både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Dessa studier har vi valt att blanda i litteraturstudiens resultatdel och detta kan ha påverkat vår 

studies resultat då kvalitativa och kvantitativa metoder skiljer sig åt. En del av våra utvalda 

källor har presenterat sina resultat i både ord och statistik, vilket vi inte har gjort. Vi har 

istället valt att endast presenterat resultaten i ord, vilket kan ha medfört avvikelser av källans 

resultat. Flertalet av de källor vi valt är dessutom skrivna på engelska. Vi reserverar oss för 

eventuella feltolkningar av källornas resultat eftersom engelska inte är vårt modersmål. 

 

När vi började göra våra sökningar sökte vi endast med hjälp av våra sökord för att få 

relevanta träffar och för att försöka få fler träffar utökade vi våra sökord med fler synonymer 

än de vi startade sökningarna med. I efterhand har vi kommit på att sökningarna kunde 

resulterat i fler träffar genom att söka på nyckelord som förekom i våra sökträffar, exempelvis 

reading skills, hypermedia, electronic learning, comprehension abilities. De källor vi slutligen 

valde ut representerade ett brett spektra av populationer eftersom de få studier vi fann har 

utförts på bland annat olika åldrar, olika språk, olika målgrupper och i olika delar av världen.  

  

Vi ville finna källor vars innehåll var relevant för vår litteraturstudie och för att få träffar som 

är aktuella sattes en tidsbegränsning på tio år, 2008-2017. Däremot ledde detta till få träffar 

vilket resulterade i att vi breddade tidsbegräsningen. Dessvärre resulterade inte sökningarna i 

fler träffar eftersom inga källor publicerade innan 2008 fanns. Därmed spelade vår 

tidsbegränsning ingen större roll i de sökningar som genomfördes. För att finna relevant data 

lästes källornas sammanfattningar och vid ett flertal tillfällen gick det att inte avgöra enbart 

utifrån dem om källan var relevant. I de fall lästes källan mer djupgående med särskilt fokus 

på syfte och resultat. För att få en god validitet av studien krävs enligt Bjereld, Demker och 

Hinnfors (2009:112-113) att det som avses undersökas, verkligen är det som undersöks. I vår 

studie innebar det att de träffar där risk fanns att innehållet avvek från litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar sorterades ut som bortfall.  

 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav inom etik är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Björkdahl Ordell, 2007:26). Av samtliga åtta 

källor är det fem stycken där samtyckeskrav finns presenterat. Eriksson Barajas et al. 
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(2013:141) påpekar att det är ett krav att etiska överväganden görs i samband med att en 

vetenskaplig studie genomförs. Vid en litteraturstudie är det väsentligt att välja källor som 

redovisar att etiska överväganden har gjorts vid utförandet av studien (ibid:69-70). I 

litteraturstudien presenterar de svenska studierna etiska överväganden tydligt, medan det i de 

studier utförda utanför Sverige presenteras mindre tydligt och oftast endast samtyckeskrav. 

Orsaker till att de studier där etiska principer inte presenterades eller där vissa av 

huvudkraven uteblivit kan möjligen bero på att dessa texter inte är presenterade i sin helhet, 

exempelvis vetenskapliga artiklar som är sammanfattningar av en större studie. 

    

6. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultat utifrån litteraturstudiens källor med avsikt att besvara 

litteraturstudiens frågeställningar. Resultaten rubriceras under de kategorier som 

framkommit genom vår analys och studiens frågeställningar är följande: vad visar forskning 

påverkar elevers digitala läsförståelse utifrån de skillnader och likheter som finns mellan att 

läsa text i tryck och digital på skärm? och vilka lärresurser och förmågor med påverkan på 

utveckling av digital läsförståelse kan identifieras utifrån forskning? 

 

6.1 Text på skärm påverkar digital läsförståelse 

 
I en kvantitativ studie genomförd av Kujawski Taylor (2011:279) deltog 74 

introduktionspsykologistudenter. Syftet med studien var att undersöka om studenterna kunde 

tillgodogöra sig ny information på ett likvärdigt sätt från en digital text som från en text tryckt 

på papper. Det material som användes i studien var två texter av olika komplexitet, vilka 

studenterna fick läsa antingen i pappersformat eller i e-format. Båda texterna åtföljdes med ett 

likadant frågeformulär som deltagarna skulle besvara för att deras läsförståelse skulle kunna 

bli bedömd. Texterna valdes särskilt ut för att ingen i studien skulle ha några förkunskaper 

kopplade till texterna för att inte påverka deltagarnas resultat. Studenterna läste inte båda 

texterna, utan de blev slumpmässigt tilldelade antingen versionen i pappersformat eller i e-

format. De som fick tilldelat versionen e-format fick även en tillhörande instruktion hur man 

navigerar i den digitala texten (ibid:279). Resultaten visade att det inte förekom några 

skillnader i förståelsen mellan versionen av den tryckta texten och e-versionen samt att 

textens komplexitet inte spelade någon roll för läsarens förståelse av texten. Kujawski Taylor 
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(ibid:279-280) drog som slutsats av sina resultat att läraren inte behövde ta hänsyn till vilken 

version studenterna läste eftersom resultatet visade att de lärde sig likvärdigt genom de olika 

formaten (ibid:279-280). 

  

Rasmussons (2014:ix) avhandling bygger på fyra studier, vi har valt att enbart presentera 

resultat från studie I och IV på grund av deras relevans för denna litteraturstudies syfte. Syftet 

med studie I (2014:50) var att undersöka om det förekom några skillnader mellan digital 

läsförståelse och traditionell läsförståelse. Rasmussons ansats var kvantitativ och mätte 

elevernas färdigheter med hjälp av läsförståelsetest av ett urval av texter som tidigare använts 

i International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) studien 

1991. Vid undersökningen lät Rasmusson 235 stycken 14–15 åringar genomföra två olika test, 

vars skillnad låg i att det ena utfördes traditionellt på papper och det andra digitalt på skärm 

(ibid). Rasmussons (ibid:64-65) sammanfattade resultat av sin delstudie visade att det fanns 

en skillnad mellan att läsa text i tryck kontra text på skärm. Hon menade att ett 

läsförståelsetest trots att inga ändringar skett annat än att det överförs från pappersformat till 

skärm ändå inte går att likställa. Rasmussons hypotes var att skillnaden kunde bero på att 

läsning på skärm krävde mer kognitiva resurser av läsaren än vid läsning på papper. 

Skillnader i läsningen var att läsaren istället för att fysiskt byta blad var tvungen att scrolla i 

texten när läsningen skedde digitalt. Detta kan ha orsakat brister i läsförståelsen eftersom den 

fysiska rörelsen att vända blad kan ge stöd när eleven ska läsa och tolka texter (ibid). I 

kontrast till Kujawski Taylors (2011) resultat visade Rasmussons (2014:51) något högre 

provresultat när testet utfördes på papper än det som utfördes på skärm. Skillnader i resultaten 

förekom trots att testutförandet var relativt likt och att båda studierna utförts med kvantitativ 

metod.  

 

Holmberg (2016) har i sin avhandling redovisat fyra studier vars övergripande syfte var att 

undersöka hur elever påverkades av reklamannonser under tiden de besökte en webbsida med 

statiska och rörliga animationer. Hans studier var del av en större studie som gjorts. I de fyra 

delstudierna deltog 137 elever i åldrarna 9-12 år från två olika grundskolor i södra Sverige 

(ibid:29-30,103). Varje delstudie avslutades med en enkät där eleverna fick besvara några 

frågor, exempelvis kön och internetvanor (ibid:29). Utifrån Holmbergs studier presenteras i 

denna litteraturstudie endast resultatet från den tredje delstudien av kvantitativ ansats. Syftet 

med delstudien var att undersöka hur barns läsförståelse påverkas av annonser på webbsidor i 

anslutning till elevernas textuppgift (Holmberg, 2016:55). För att undersöka hur elever 



22 

påverkades av reklamannonser studerades elevernas ögonrörelser genom att de mättes med 

särskild mätutrustning när de läste på skärm. Innan eleverna genomförde testet på skärm fick 

de först muntliga instruktioner om hur de webbaserade uppgifterna skulle lösas. De blev inte 

informerade om studiens bakomliggande syfte för att resultatet inte skulle påverkas. Därmed 

utelämnades information om de annonser som förekom på webbuppgiften för att inte påverka 

att deltagarna aktivt undvek den reklam som var i anslutning till varje uppgift (ibid:104-105).  

 

För studien (Holmberg, 2016:40-41) skapades en webbsida som hade karaktären av en 

nyhetssida. Uppgiften var utformad genom att eleverna först befann sig på en hemsida där de 

sedan via länk tog sig vidare till en instruktionssida. Därefter fick de återigen klicka sig vidare 

via länk till de faktatexter som var aktuella för uppgiften. För att kunna besvara de tillhörande 

läsförståelsefrågorna fick de navigera sig vidare via länk. Totalt var det sex faktatexter de 

skulle ta sig an och för varje text fanns tre frågor med fem svarsalternativ. Eleverna skulle ha 

fokus på att svara så rätt som möjligt snarare än att göra det på tid. Layouten för webbsidan 

hade utseendet att texten var presenterad i en huvudkolumn och digitala annonser till höger i 

en sidokolumn. Annonserna förekom i såväl statiskt tillstånd som i animerat (ibid). 

Holmbergs hypotes var att om en elev hade hög nivå av blickkontroll skulle detta medföra att 

de i sin tur inte skulle påverkades av webbannonser. Resultatet visade att elevers läsförståelse 

påverkades märkbart negativt av de animerade webbannonserna. De elever som påverkades 

mest var nioåringarna som hade en lägre nivå av blickkontroll (ibid:60-61). Resultatet visade 

även att eleverna påverkades mer negativt av de animerade annonserna än av de statiska 

(ibid:vi). Holmbergs (2016) resultat är därmed i linje med Rasmussons (2014) resultat som 

visade att läsförståelsen påverkades negativt när texten lästes på datorskärm. Däremot skiljer 

sig både Holmbergs (2016) och Rasmussons (2014) resultat från Kujawski Taylors (2011), 

vars resultat inte uppvisade någon skillnad i läsförståelse analogt kontra digitalt. 

 

6.1.1 Resultatsammanfattning av kapitel 6.1  
 

Att text på skärm påverkar läsförståelsen synliggörs i två av studiernas resultat genom att 

deltagarnas läsförståelse påverkades negativt av de skillnader som finns mellan att läsa på 

skärm och text i tryck. Detta visade sig genom att deltagarna presterade sämre i 

läsförståelsetestet som utfördes på datorskärm. I den ena studien var det på grund av 

distraherande onlineannonser och i det andra fallet berodde det på att läsaren behövde scrolla i 
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texten, vilket ställde högre krav på läsarens kognitiva resurser. Trots att dessa två studier har 

olika metoder och syften blev slutsatsen ändå att läsning digitalt på skärm ger en försämrad 

läsförståelse. En av dessa studier lyfter dock att trots att inga ändringar skett annat än att 

texten överförts från pappersformat till skärm går texterna inte att likställa. I en av de tre 

studierna visade det sig att läsa text på skärm inte påverkade läsförståelsen då det framträdde i 

resultatet att det inte förekom några skillnader i om testet utfördes digitalt på skärm eller 

traditionellt på papper. Studien visade på motsatt resultat trots att tillvägagångssättet liknade 

en av de studier som visade att text på skärm påverkade läsförståelsen negativt. Orsaken kan 

bero på att deltagarna var universitetsstudenter på en utbildning som ofta har en mycket hög 

intagningsnivå och därmed förutsätts att studenterna har en mycket god läsvana och hög 

läsförståelse. I de två andra studierna var deltagarna avsevärt yngre och gick i grundskolan. På 

grund av åldersskillnad och utbildningsnivå har grundskoleeleverna inte kommit lika långt i 

sin läsutveckling som universitetsstudenterna och har därav inte lika god läsvana, vilket kan 

vara orsaken till skillnaderna i läsförståelsen.  

6.2 Förmågor påverkar digital läsförståelse 
  

I Rasmussons (2014:57-58) fjärde delstudie studerades vilka förmågor elever behöver för 

läsförståelse av digitala texter. Denna kvalitativa studie gjordes i tre steg där första var en 

semistrukturerad intervju, andra steget var att elever i par fick ta sig an en uppgift där de läste 

en text på nätet som dokumenterades genom video- och ljudupptagning. Det sista steget var 

uppföljningsintervjuer med de elever som deltog i steg två (ibid). Ur den data Rasmusson 

(2014:58) fick fram genom sina videoobservationer kunde hon identifiera olika kategorier 

som hon i sin tur omvandlade till förmågor. I sitt resultat delade hon sedan upp dessa 

förmågor i fem huvudkategorier; traditionell litteracitet, multimodal litteracitet, navigation, 

IT-förmågor och förmåga att hantera information. Gällande traditionell litteracitet kom 

Rasmusson (2014:58) fram till att grundläggande förmågor för läsförståelse som att stava var 

väsentligt att eleverna behärskade. Stavning var viktigt på grund av om eleverna stavade fel 

när de skrev in webbsidors namn i sökfältet misslyckades de med sin navigation på nätet. 

Vidare fann hon vikten av att eleverna hade en god läsförståelse för traditionella texter för att 

ha framgång i sin läsförståelse av digitala texter. I den andra kategorin visade studiens resultat 

att elever behöver förmågan att kunna tolka och utläsa tecken och symboler som förekommer 

på webbsidor vilket inkluderas av att kunna förstå hur en hyperlänk ser ut för att kunna 

navigera sig vidare från en webbsida till en annan (ibid). Nästa kategori som Rasmusson 
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(2014:58) presenterade innefattade navigation, vilket är en nödvändig förmåga för att eleven 

skulle kunna hitta webbsidor av relevans för de uppgifter som skulle besvaras. Hon fann 

också i sin studie att elevernas strategier skiljde sig åt vilket visade sig i att vissa direktsökte 

på webbsidans namn medan andra gick via sökmotorer. Hon fann skillnader i deras strategier 

att söka efter den information de behövde finna för att kunna svara på de frågor de ställts 

inför. Rasmusson menar att webbsidors utformning kan vara problematisk för elever, vilket 

riskerar utgöra svårigheter när de navigerar. Enligt Rasmusson kunde detta ha en indirekt 

negativ effekt på deras läsförståelse (ibid). Den fjärde kategorin av förmågor Rasmusson 

(2014:59) presenterade i sin studie var gällande IT-förmågor. Resultatet av studien visade att 

elever behövde såväl praktisk som teoretisk kunskap för att kunna hantera en dator, 

webbläsare och webbsidor. Den femte och sista kategorin belyste att eleven behövde kunna 

hantera information på nätet. Detta innebar att eleven skulle kunna utläsa vilken typ av genre 

de mötte när de besökte en webbsida. Utöver denna förmåga behövde de för att kunna 

använda relevant information i sina uppgifter ha förmåga att kritiskt kunna granska och 

värdera den (ibid).  

 

För att ha framgång i digital läsförståelse skrev Rasmusson (2014:65) fram ett sammanfattat 

resultat, vilket visade att de förmågor som krävdes för läsförståelse med papper och penna var 

desamma som för läsförståelse av digitala texter. Dock belyste hon att det utöver de förmågor 

som krävdes för läsförståelse av traditionella texter tillkom förmågor som exempelvis att veta 

hur en hyperlänk ser ut eller navigera på webben för att eleven skulle utveckla en god 

läsförståelse för digitala texter. Rasmusson skrev fram i sitt resultat att lärare fortsättningsvis 

behöver ta hänsyn till dessa förmågor i sin undervisning för att möjliggöra att elever ska 

kunna bli framgångsrika i sin läsförståelse av digitala texter (ibid).  

 

I en studie av Coiro (2011:370) undersöktes om digital läsförståelse spelade en betydande roll 

i elevers läsning av digitala texter utöver deras läsförståelse av traditionella texter och 

förkunskaper (ibid). I denna studie avses traditionella texter vara informationstext i tryckt 

format, exempelvis tidningar och böcker. De digitala texterna innefattade texter som innehöll 

hyperlänkar, animationer, samt bild, ljud och video (Coiro, 2011:355-356). I studien deltog 

118 elever i årskurs sju, vilket motsvarar årskurs sex i svensk skola. Eleverna valdes ut med 

hjälp av ett bekvämlighetsurval ur sex olika mellanstadieskolor och dessa skolor 

representerade fem olika skoldistrikt i en Amerikansk delstat. För att få en variation på 

deltagarna gjordes ett stratifierat urval för att dela in de deltagande skolorna i två grupper. 
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Den första gruppen innehöll skolor med mer jämnt fördelad ekonomisk situation varpå den 

andra gruppen innehöll skolor med mer utmanande ekonomisk situation. Utifrån denna 

indelning valdes sedan 60 studenter ut från varje grupp, och placerades i grupp ett eller grupp 

två (ibid:360-361). Studiens ansats var både kvalitativ och kvantitativ där såväl intervjuer, 

frågeformulär och läsförståelsetest användes som data. I studien (ibid:363-364) samlades 

elevernas resultat in från ett statligt standardiserat prov avseende traditionell läsförståelse 

samt ett enkätformulär med tio frågor angående deltagarnas internetanvändning hemma 

respektive i skolan som deltagarna fick svara på. Traditionell läsförståelse, digital 

läsförståelse samt förkunskaper var de variabler som mättes i studien. Variablerna mättes 

genom tre instrument. Deltagarnas traditionella läsförståelse mättes genom ett statligt 

standardiserat test. Elevernas förkunskap mättes genom ett frågeformulär med sex frågor där 

både ämnesspecifik och uppgiftsspecifik kunskap krävdes för uppgiften rörande digital 

läsförståelse. Deltagarnas digitala läsförståelse mättes genom poäng på två ORCA-test 

(Online Reading Comprehension Assessment) och uppskattades genom ett sammanvägt 

resultat från ORCA-Scenario I och ORCA-scenario II. Dessa två test genomfördes under två 

olika tillfällen med 16 veckors mellanrum. Eleverna fick självständigt lösa uppgifterna under 

ett tidsspann på sextio minuter. Uppgifterna var designade för studiens syfte i form av en 

skattjakt på Internet. I skattjakten ingick det att deltagarna utförde tre olika uppgifter, uppgift 

1 och uppgift 2 behandlade i första hand lokaliserings- och kommunikationsförmåga, medan 

uppgift 3 innebar kritiska utvärderings- och syntesfärdigheter. De båda frågeformulären 

angående elevers internetanvändning samt deras förkunskaper genomfördes i sällskap av en 

forskare under femton minuter (ibid).  

  

Resultatet av studien (Coiro, 2011:370) visade att en kombination av de tre variabler som 

undersöktes i studien, traditionell läsförståelse, ämnesspecifika förkunskaper för den aktuella 

uppgiften samt digital läsförståelse krävdes för att kunna läsa texter på Internet. I studien 

presenterades en positiv korrelation mellan digital och traditionell läsförståelse. Resultatet 

tyder på att de förmågor som krävs för att läsa och förstå en text digitalt har likheter med att 

läsa och förstå en traditionell text i tryck, vilka innebar exempelvis stavning. Utöver de 

traditionella förmågorna krävdes mer unika förmågor för digital läsförståelse, exempelvis 

känna igen hyperlänkar, navigera, syntetisera information från flera webbsidor (ibid:370). 

Coiro kunde även utifrån sin analys av elevernas testresultat utläsa att om de har goda 

ämnesspecifika förkunskaper kunde det kompensera för om de har en lägre digital läsförmåga 

likaväl som en god digital läsförmåga kunde kompensera för bristande förkunskaper (ibid). 
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Resultatet i Coiros (2011) studie visar i likhet med Rasmussons (2014) studie att det krävs 

ytterligare förmågor för digital läsförståelse än för traditionell läsförståelse. Båda studierna 

visade att det finns en positiv korrelation mellan både digital och traditionell läsförståelse. 

 

6.2.1 Resultatsammanfattning av kapitel 6.2 
 

I ovanstående studiers resultat står unika förmågor i fokus för att utveckla digital läsförståelse. 

Ett exempel som talar för att den digitala läsförståelsen påverkas av vilka förmågor läsaren 

behöver behärska är att texten presenteras digitalt på skärm. Det medför att förmågor som att 

navigera samt veta hur en hyperlänk ser ut och fungerar påverkar den digitala läsförståelsen. I 

ovanstående studier tydliggörs ett gemensamt resultat vilket visar en positiv korrelation 

mellan digital och traditionell läsförståelse. Det visar sig genom den likhet som påverkar 

digital läsförståelse, vilket är att läsaren behöver ha minst samma förmågor för digital 

läsförståelse som för läsförståelse av tryckt text. Trots att de båda studierna har genomförts i 

olika delar av världen samt att ena studien är kvalitativ och den andra både kvalitativ och 

kvantitativ visar de liknande resultat. Att de uppvisar liknande resultat kan bero på att 

deltagarnas ålder i de båda studierna är relativt lika vilket gör att vi förutsätter att eleverna har 

ungefär samma läsvana och läsförståelsenivå. Den ena av dessa studier lyfter även förmågan 

att syntetisera information som ytterligare en unik förmåga i digital läsförståelse samt att om 

läsaren har goda ämnesspecifika förkunskaper kan det kompensera för en låg digital 

läsförmåga. 

 

6.3 Lärresurser påverkar digital läsförståelse 
 

I en jämförande fallstudie utförd av Henry, Castek, O'Byrne och Zawilinski (2012:279) 

undersöktes frågeställningen hur Internet Reciprocal Teaching (IRT) påverkar en studerandes 

roll i klassrummet. Denna studie var del av två separata större studier. Henry et al. (ibid:290) 

genomförde sin studie i Nordöstra USA och i Norra Kalifornien på olika skolor. För att samla 

in data användes en kvalitativ ansats där bland annat ljud- och skärmvideoinspelningar, olika 

typer av observationer, fältanteckningar med flera användes (ibid:292-293). I studien beskrivs 

tre fall där deltagarna hade någon typ av språk- och inlärningssvårighet och gick i klasser 

motsvarande svenska skolans årskurser tre och sex. IRT-modellen användes i alla tre fall och 
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författarnas förklaring av IRT-modellen är utifrån Leu et al. vilka presenterar att det är en ny 

instruktionsmodell för att undervisa i läsning av digitala texter. IRT-modellen är en 

sammansättning av Palinscar och Browns modell Reciprocal Teaching (RT) och digitala 

texter. RT-modellen kan översättas med ömsesidig undervisning och är en samarbetsmodell 

för textsamtal. Syftet med RT-modellen är att öka elevers läsförståelse genom att de får träna 

på lässtrategier som att ställa frågor till texten, utreda oklarheter i texten, sammanfatta den 

lästa texten och förutsäga vad som kan hända senare i texten. I modellen turas lärare och 

elever om att vara samtalsledare. Läraren börjar alltid som samtalsledare med att förklara och 

instruera om de olika lässtrategierna för att sedan låta en elev ta över rollen. Läraren finns 

alltid som stöd åt den elev som agerar ledare, men är i övrigt passiv (ibid:280, 283, 289-290).  

 

I studien (Henry et al. 2012:283-285) beskrivs att RT-modellen används till traditionella 

tryckta texter, men har i IRT-modellen anpassats till digitala texter. I IRT-modellen läser 

eleverna digitala texter där de själva konstruerar sina egna texter när de söker information 

genom att de klickar på länkar som leder dem till olika webbsidor. Det medför att i IRT-

modellen läser elever olika texter, medan i RT-modellen läses samma text av alla. De 

strategier som lärs ut via IRT-modellen är bland annat att läsa och tolka sökresultat på 

webbsidor, göra slutsatser om var olika länkar kan leda läsaren och om den information som 

påträffas är relevant eller inte samt kunna kritiskt granska information. I IRT-modellen 

anpassas instruktionerna till tre faser där första fasen främst är lärarstyrd med fokus på 

grundläggande dator- och Internetanvändning. Under fas II delar lärare och elever på ansvaret 

för undervisningen. I denna fas får elever lösa uppgifter via Internet med fokus på att 

lokalisera och kritiskt granska information, syntetisera information och kommunicera via 

Internet. I fas III undersöker elever självvalda frågor på Internet, vilka de delar med andra 

både inom och utanför klassrummet genom kommunikationsverktyg på Internet. Genom 

dessa tre faser får elever lära sig ta ett större ansvar för sitt eget lärande genom att 

undervisningen skiftar från lärarstyrd till elevcentrerad samt att elever får stötta varandra i 

utförandet av uppgifter som sker digitalt (Henry et al., 2012:283-285). Studiens resultat 

(ibid:293-300) visar att utvecklingen av elevers digitala läsförståelse påverkas av lärarens 

undervisning. Resultatet visade positiva effekter på elevers läsförståelse genom att använda 

IRT-modellen i undervisningen. Studien visade att det genererade negativa effekter på 

elevernas digitala läsförståelse om läraren gav direkta instruktioner. Däremot visade resultatet 

på en positiv påverkan på elevernas digitala läsförståelse när läraren integrerade 

elevsamarbete i undervisningen. När eleverna fick utbyta kunskaper och strategier med 
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varandra gav det en positiv påverkan på deras digitala läsförståelse. Ytterligare en positiv 

påverkan var när läraren gav eleverna utmanande uppgifter i samband med elevsamarbete. 

Sammanfattningsvis förbättrade de tre eleverna sin digitala läsförståelse genom att få agera 

expert och leda andra genom att de fick utbyta information och strategier med sina 

klasskamrater (ibid).  

 

I en studie utförd av Maduabuchi och Vivian I (2016:20) i Abakaliki i Nigeria ingick totalt 25 

engelsklärare från nio olika skolor som valdes ut genom ett slumpmässigt urval. Skolorna 

utgjordes av både privata och offentliga skolor. Syftet med studien var att undersöka vilka 

för- och nackdelar som kan uppkomma av att använda informations- och 

kommunikationsteknik vid undervisning av gymnasieelevers läsförståelse på engelska som 

andraspråk. Genom ett frågeformulär konstruerat av forskarna själva samlades data in till 

studien. Resultaten från studien visade att lärarna trots tillgängligheten av digitala verktyg inte 

tenderade att använda dessa i sin undervisning av läsförståelse. Anledningen var att de istället 

föredrog att använda konventionella metoder i sin undervisning. Detta var oberoende av om 

läraren hade eller inte hade IT-kunskap. I studien framkom det såväl fördelar som nackdelar 

med användningen av digitala verktyg i undervisningen av läsförståelse (ibid). Några av 

fördelarna som Maduabuchi & Vivian I (ibid:21) lyfter i sitt resultat är att användandet av 

digitala verktyg innebar att eleverna fick stöd av dessa i sin inlärningsprocess vilket ledde till 

ett meningsfullt lärande samt en högre motivation i sina studier. Ytterligare en vinst var att 

eleverna med hjälp av digitala verktyg fick tillgång till material för digital läsning. En av de 

nackdelar som framkom var att läraren inte hade en tro på att eleverna hade förmåga att välja 

ut relevant material i förhållande till den mängd information som fanns tillgänglig på nätet. 

En annan nackdel var att eleverna riskerade att distraheras när de navigerade på nätet, 

eftersom de kunde komma ifrån uppgiftens syfte genom att klicka sig vidare till irrelevanta 

webbsidor via länkar och annonser. Vidare fann de att lärarna hade en oro att inte nå fram till 

eleverna då eleverna inte förmådde behålla uppmärksamhet på både läraren och datorn 

samtidigt, vilket ledde till att elevernas fokus på läraren blev lidande. Sammanfattningsvis 

visade resultatet att vilka lärresurser eleverna fick tillgång till i undervisningen var en faktor 

som påverkade utvecklingen av elevernas digitala läsförståelse (ibid:21). Resultatet är i linje 

med vad Henry et al. (2012) presenterar i sitt resultat, skillnaden mellan studierna är dock att 

Maduabuchi och Vivian I (2016) har lärare som undersökningsobjekt och Henry et al. (2012) 

har grundskoleelever. Studien av Maduabuchi och Vivian I (2016) har visserligen en 
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ämnesinriktning på engelska som andraspråk, men studiens resultat är av relevans för 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar.  

 

Molin och Lantz-Andersson (2016:132) genomförde en kvalitativ studie under en vecka 

genom att utföra deltagarobservationer, intervjuer samt videodokumentationer. Syftet var att 

undersöka hur elevers läskunnighet kan utvecklas genom att ha tillgång till en egen iPad. 

Därmed studerades hur lärare och elever nyttjade digitala verktyg, däribland 1:1 (varje elev 

hade tillgång till en egen iPad) i moment i undervisningen som rörde litteracitet. De elever 

som ingick i undersökningen var 13-14 år (ibid:137). Molin och Lantz-Anderssons (ibid:137) 

studie ingick i ett projekt vars fokus låg på en satsning på Ipads som pågick under ett år 

mellan 2012-2013 i en skola i Sverige. Det teoretiska perspektiv de utgick från i studien var 

det sociokulturella, där lärande i samspel mellan människor står i fokus (ibid:132). Det 

sociokulturella perspektivet framgick tydligt i resultaten där lärarens instruerande roll samt 

samarbetet mellan eleverna visade positiva resultat i utvecklandet av förståelse av litteracitet. 

Molin och Lantz-Andersson (ibid) fokuserade på en modell av Luke and Freebody, “Four 

resources model” i sin analys av sitt empiriska material för att studera både traditionella och 

multimodala texter. Denna modell utgörs av fyra metoder där eleven knäcker textkoden, 

deltar i betydelsen av text, använder text funktionellt och kritiskt analyserar och omvandlar 

text. Dessa metoder är en viktig del i läsningen och någonting en duktig läsare använder sig 

av. Lite mer utförligt beskrivet är dessa fyra följande: (1) när läsaren knäcker textkoden 

innebär det att läsaren kan känna igen och använda sig av de funktioner som krävs, 

exempelvis stavning (2) delta i texters betydelse, vilket innebär att läsaren ska ha förmågan att 

förstå en text oavsett dess ursprung (3) använda texten i dess mening samt (4) kritiskt 

analysera och omvandla text, vilket bland annat är viktigt för förståelsen av texten (ibid:138-

139). 

  

Det resultat Molin och Lantz-Andersson (2016:150) kom fram till var att det fortfarande är ett 

stort fokus på uppgifter av traditionell text i undervisningen och att digital teknik endast 

användes när det behövdes. Därmed användes digital teknik inte i den utsträckning som 

egentligen hade krävts för att eleverna skulle få träna på läsning av multimodala texter. 

Resultaten visade även att läraren, klasskamraterna och digitala verktyg var viktiga lärresurser 

för att eleverna skulle utveckla digital läsförståelse (ibid). Molin och Lantz-Andersson kom 

fram till att det är viktigt att läraren är utbildad i hur digitala verktyg ska användas för att 

bland annat kunna instruera och guida eleverna hur man navigerar mellan olika webbsidor. 
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Samarbetet mellan eleverna var viktigt för att de skulle kunna stötta varandra i momenten och 

för att kunna ta del av varandras digitala kunskap. Molin och Lantz-Anderssons (ibid:150-

151) resultat påvisade även vikten av att inte exkludera de strategier som används vid 

traditionella texter vid undervisandet av läsförståelse av digitala texter, eftersom dessa även 

kunde vara användbara i utvecklandet av digital läsförståelse. Studiens resultat betonade 

vikten av att lärarens medvetenhet om vilka resurser och metoder som möjliggör utvecklandet 

av elevers läsförståelse av digitala texter bör tas hänsyn till vid planering av sin undervisning, 

vilket är i linje med det resultat Maduabuchi & Vivian I (2016) samt Rasmusson (2014) 

redovisar. 

  

Verezub, Grossi, Howard och Watkins (2008:327) hade i sin studie fokus på metakognitiva 

läsförståelsestrategier och undersökte och jämförde deltagarnas läsförståelse av hypertexter 

med linjär struktur. Generellt beskrivs hypertexter som icke-linjära, det vill säga att det inte 

finns en bestämd ordning webbsidorna läses i eftersom läsaren klickar sig vidare till 

webbsidorna via länkar. Dock finns det hypertexter som organiseras på samma sätt som texter 

i tryck, genom att de läses linjärt (ibid). Studien som Verezub et al. genomförde baserades på 

en kvantitativ metod där 31 studenter deltog från Swinburne University i Melbourne i 

Australien (Verezub et al. 2008:331). Studien var upplagd att genomföras på fem tillfällen á 

en och en halv timme. Vid första tillfället genomfördes ett förtest och under sista tillfället 

genomfördes ett eftertest. Dessa test var likvärdiga för att resultaten skulle kunna jämföras. 

De övriga tre tillfällena var tillägnade träning där deltagarna fick genomföra olika moment för 

att träna på strategier för att utveckla läsförståelse för hypertexter. En viktig strategi och 

förmåga som var grundläggande för tillfällena var att kritiskt kunna granska hypertexter 

(ibid:332). Det som låg till grund för den träning som deltagarna erhöll var de fem principerna 

för explicita eller direkta instruktioner, DECS (Duffy refererad i Verezub et al., 2008:332). 

Dessa principer innebär att varje färdighet förklaras tydligt och modelleras av instruktören på 

ett konkret sätt. Modelleringen bygger exempelvis på att instruktören använde en text för att 

instruera hur strategin användes för att bygga upp en förståelse och kritiskt granska 

hypertexten. Vidare enligt de fem principerna sammanfattas strategin och används i handling. 

Därefter får deltagarna använda strategin på egen hand där instruktören finns till hands om de 

behöver hjälp. Efter träning ligger dessa principer till grund så att deltagarna självständigt kan 

använda strategier vid läsning av hypertexter. De förmågor som deltagarna blev tränade i för 

att utveckla de strategier som behövs för att kritiskt kunna granska hypertexter var att kunna 

förutse, sammanfatta, parafrasera, visualisera och ifrågasätta (Verezub et al., 2008:332). 
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Datainsamlingen (ibid:331-332) baserades på resultat av de test deltagarna fick utföra. Testen 

bestod av uppgifter kopplade till en webbplats som var skapad enbart för studiens syfte. 

Denna webbplats innefattade 16 webbsidor, varav den första utgjorde själva hemsidan. Övriga 

15 webbsidor utgjordes av text där hypertextlänkar fanns invävda länkade till ljud, bild eller 

text. Uppgifterna kopplade till webbsidorna var designade efter studiens syfte att deltagarna 

skulle träna på läsförståelsestrategier av hypertexter (2008:331-332). Resultatet av studien 

visade att deltagarna fick bättre resultat på eftertestet än på förtestet gällande bland annat den 

inferentiella förmågan och att syntetisera information, vilka är förmågor viktiga för 

läsförståelse av hypertexter. Resultatet visade att träning av läsförståelsestrategier ökade 

effektiviteten att utveckla läsförståelsestrategier för hypertexter med text-, ljud- och 

bildlänkar. Detta till exempel genom att läraren ger instruktioner steg för steg vid 

undervisning i läsning av hypertexter, vilket visade sig vara särskilt viktigt. Verezub et al. 

(ibid:335-336) redovisar i likhet med Henry et al. (2012) och Molin och Lantz-Anderssons 

(2016) att träning av lässtrategier i undervisningen ger positiv effekt på läsförståelsen. 

 

6.3.1 Resultatsammanfattning av kapitel 6.3 
 

En gemensam faktor som synliggörs i ovanstående studiers resultat är att olika lärresurser i 

undervisningen påverkar den digitala läsförståelsen. Ett exempel är att lärarens undervisning 

påverkar elevers utveckling av digital läsförståelse. Tre av studierna visar att det är viktigt att 

läraren inkluderar läsförståelsestrategier genom instruktioner steg för steg i undervisningen 

för att utveckla elevers digitala läsförståelse. Detta trots att studiernas metoder skiljer sig åt 

genom att två av dem har kvalitativ metod med deltagare från grundskolan och den tredje 

studien av kvantitativ metod med universitetsstudenter som deltagare. I resultaten av studierna 

ovan framkommer ytterligare exempel på lärresurser som påverkar den digitala läsförståelsen, 

vilket är ett elevcentrerat arbetssätt. Detta tydliggörs i två av studiernas resultat som visar 

liknande resultat trots att deltagarnas åldrar skiljer sig åt. I den ena studien deltog 

universitetsstudenter och i den andra grundskolelever. Resultatet visar att oavsett elevers ålder 

påverkar elevsamarbete i undervisningen utvecklingen av digital läsförståelse positivt genom 

att eleverna får utbyta och undervisa varandra i lässtrategier och hur de kan användas. 

Lässtrategier som exempelvis IRT-modellen och metakognitiva lässtrategier synliggörs i 

resultaten som lärresurser vilka påverkar läsförståelsen positivt. I likhet med att elevcentrerat 

arbete är positivt för läsförståelsen oavsett ålder gäller samma effekt för implementering av 
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lässtrategier i undervisningen. Baserat på två av studiernas resultat redovisas även att 

lärresursen digitala verktyg inkluderas i undervisningen som viktig faktor i utvecklingen av 

digital läsförståelse. Detta trots att den ena studien var kvantitativ med lärare som deltagare 

och den andra studien av kvalitativ metod med grundskoleelever som deltagare. Däremot 

lyftes i ett av resultaten att navigation mellan olika webbsidor kan påverka elevers läsning 

negativt då de kan distraheras av innehållet genom att klicka sig vidare till irrelevanta 

webbsidor. Resultaten visade även att utelämnandet av digitala verktyg i undervisningen kan 

påverka elevers utveckling i digital läsförståelse negativt.  

 

 

7. Diskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 
 

I resultatdiskussionen kommer studiens resultat att diskuteras i relation till bakgrund, 

tidigare forskning, syfte och frågeställningar. Syftet med litteraturstudien är att undersöka 

vad forskning visar om hur elever utvecklar digital läsförståelse i modersmålsundervisning. 

Litteraturstudien bygger på frågeställningarna: vad visar forskning påverkar elevers digitala 

läsförståelse utifrån de skillnader och likheter som finns mellan digital och traditionell 

läsförståelse? och vilka lärresurser och förmågor med påverkan på utveckling av digital 

läsförståelse kan identifieras utifrån forskning? 

  

Litteraturstudiens resultat visar att om inte hela texten är synlig på datorskärmen på samma 

gång påverkas den digitala läsförståelsen negativt eftersom läsaren behöver scrolla för att 

kunna läsa all text. En orsak till försämrad läsförståelse på grund av scrollning visar resultatet 

kan bero på att det ställer högre krav på läsarens kognitiva resurser. Att läsarens kognitiva 

resurser belastas vid scrollning belyses även i rapporten av OECD (2015:106). I likhet med 

vårt resultat presenteras i tidigare forskning en studie genomförd av Mangen et al. (2013:63-

64) vars resultat visade att eleverna presterade avsevärt sämre på läsförståelsetestet på 

datorskärm jämfört med de som genomförde testet på papper. Anledningen till att elevernas 

digitala läsförståelse påverkades negativt av att läsa text på datorskärm menar de kan ha 

påverkats av att läsaren behövde scrolla för att kunna läsa hela texten (ibid). Vidare visar 

resultatet som Mangen et al. (ibid) presenterar att elevernas läsförståelse även påverkades 

negativt när text och frågor inte var synliga på datorskärmen samtidigt, vilket medförde att de 
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behövde skifta fönster för att få tillgång till både text och frågor (ibid:63-64). Även 

Skolverket (2015:23) skriver fram i sin rapport att elevernas läsförståelse påverkas när de 

behöver scrolla på skärmen under läsning (ibid). I en av litteraturstudiens källor redovisas 

dock ett resultat som motsäger vårt resultat eftersom det visade att de skillnader som finns 

mellan att läsa text på digital skärm och i tryck inte har någon påverkan på läsförståelsen. 

Deltagarna i denna studie har dock till skillnad från de övriga studiernas deltagare en högre 

ålder med lång studieerfarenhet och hög läsvana samt läskunnighet. Detta menar vi utgjorde 

faktorn att deltagarna inte påverkades av de skillnader som finns mellan att läsa text på 

datorskärm jämfört med att läsa text i tryck. En slutsats vi drar av dessa resultat är att 

läsförståelsen påverkas av läsarens ålder och läskunnighet. Denna reflektion går i linje med 

Westlund (2009:102) som menar att läsarens ålder och tidigare kunskaper spelar roll för 

läsförståelsen. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att de likheter som finns mellan att läsa texter digitalt och på 

papper påverkar den digitala läsförståelsen. Resultatet visar därmed på en positiv korrelation 

mellan traditionell och digital läsförståelse, vilket synliggörs genom att läsaren behöver 

behärska samma förmågor, exempelvis att stava. I linje med litteraturstudiens resultat 

presenterar Leu et al. (2011:6-7) och OECD:s rapport (2015:106) att samma förmågor krävs 

för såväl traditionell som för digital läsförståelse, exempelvis att använda sig av tidigare 

kunskap, tolka information och läsa mellan raderna. I Skolverkets rapport (2015:16) redovisas 

dessutom att läsaren behöver behärska språkförståelse och ordavkodning, vilket Fredriksson 

och Taube (2012:28) menar är ett måste för att läsförståelse ska kunna uppstå. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att skillnaden som finns mellan att läsa texter digitalt och på 

papper medför att läsaren behöver behärska unika förmågor för att utveckla en digital 

läsförståelse. Dessa förmågor synliggörs genom att läsning på datorskärm medför att läsaren 

behöver behärska förmågor som att navigera och veta hur en hyperlänk ser ut och fungerar för 

en digital läsförståelse. I likhet med litteraturstudiens resultat påpekar Leu et al. (2011:6-7) 

vikten av att läsaren vid digitala läsförståelsetester behöver behärska mer unika förmågor än 

vid traditionella läsförståelsetester. Detta eftersom multimodala texter till skillnad från 

traditionella texter innehåller hyperlänkar, ljud- och video samt animationer, vilket även 

framhävs i OECD:s rapport (2015:106). I litteraturstudiens tidigare forskning presenteras en 

studie genomförd av Mangen et al. (2013:63-64) att navigering kan medföra negativa effekter 

på elevers läsförståelse eftersom elever vid läsning på datorskärm går miste om det stöd de 
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kan få i sin läsförståelse vid läsning på papper. Stödet innebär att de genom papprets fysiska 

format lättare kan minnas var på pappret de läst specifik information. När texten är i pdf-

format kan läsaren däremot inte på samma sätt få en minnesbild om de läst särskild 

information exempelvis uppe i högra hörnet av pappret (ibid). I litteraturstudiens resultat 

belyses en kritisk aspekt gällande navigation som innebär att det finns risk att eleverna via 

länkar klickar sig vidare till irrelevanta webbsidor och distraheras av innehåll av oväsentlig 

karaktär för den aktuella uppgiften, vilket kan påverka elevers läsförståelse negativt. Detta 

anser vi kan utgöra en problematik eftersom lärare inte kan ha ständig uppsikt och kontroll 

över vilka webbsidor elever besöker under tiden de arbetar med en uppgift. 

   
Litteraturstudiens resultat visar att lässtrategier som exempelvis IRT-modellen och 

metakognitiva lässtrategier är viktiga lärresurser i utvecklingen av digital läsförståelse oavsett 

läsarens ålder och att läraren därmed bör inkludera träning av dessa i sin undervisning. I 

tidigare forskning visas i en studie av Muijselaar et al. (2017:204-206) ett resultat som går i 

linje med vårt resultat att lässtrategier kan påverka läsförståelsen. Resultatet Muijselaar et al. 

(ibid) redovisar är att det finns ett betydande samband mellan elevernas kunskap om 

lässtrategier och deras läsförståelse. Lässtrategier kunde användas av eleverna när svårigheter 

i texten uppstod exempelvis på grund av textens komplexitet. För att få en effekt på 

läsförståelsen lyfter Muijeselaar et al. att det behövs stora kunskaper om lässtrategier och hur 

de ska användas (ibid). I litteraturstudiens resultat framkommer ett elevcentrerat arbetssätt 

som ytterligare exempel på en lärresurs som kan påverka den digitala läsförståelsen. Vårt 

resultat visar att när elever får utbyta och undervisa varandra i lässtrategier och hur de kan 

användas vid läsning av digitala texter påverkas deras utveckling av digital läsförståelse 

positivt. Vårt resultat visar även att elevsamarbete och träning av lässtrategier är gynnsamt för 

digital läsförståelse oavsett läsarens ålder.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att det inte går att likställa två identiska läsförståelsetest som 

utförs i tryckt form respektive digital form trots att inga ändringar skett annat än att texten 

överförts från pappersformat till skärm. Detta är även något Leu et al. (2011:6-7) och OECD:s 

rapport (2015:106) presenterar. Vid läsförståelse av traditionella texter på skärm förekommer 

inte hyperlänkar, ljud, bilder eller videos. När läsförståelsetest är kopplade till digitala texter 

innehållande hyperlänkar, animationer, ljud etcetera visar litteraturstudiens resultat att unika 

förmågor krävs eftersom det blir mer komplext att ta sig an denna typ av texter. Att det krävs 

andra och mer unika förmågor för läsförståelse av digitala texter är även något som skrivs 
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fram i både OECD:s och Skolverkets rapport (2015:106; 2015:115-116). Stenliden (2016:11-

12) lyfter i sin artikel att det blir mer komplext att läsa digitala texter, vilket medför att elever 

behöver behärska andra förmågor än vid traditionella texter. Hon benämner dessa som 

multimodala förmågor, vilka hon beskriver är att kunna hantera en dator, använda hyperlänkar 

och navigera, förstå bilder och symboler etcetera. Stenliden (2016:11-12) menar vidare att den 

komplexitet digitala texter medför är att lärarens undervisning spelar en central roll för att 

kunna guida eleverna för att möjliggöra deras utveckling av digital läsförståelse (ibid). Detta 

ligger i linje med vårt resultat som visar att lärarens undervisning påverkar elevers utveckling 

av digital läsförståelse. Resultatet av litteraturstudien visar dessutom för att möjliggöra 

elevers utveckling av digital läsförståelse behöver lärare i större utsträckning integrera 

digitala verktyg i undervisningen. Anledningen är dels för att elever ska få tillgång till digitalt 

läsmaterial, men främst för att kunna träna på de förmågor som tillkommer för digital 

läsförståelse som exempelvis att hantera hyperlänkar, syntetisera information från olika 

webbsidor och navigera på webben. Litteraturstudiens resultat visar om läsaren har goda 

ämnesspecifika förkunskaper kan det kompensera för en låg digital läsförmåga. I tidigare 

forskning presenteras en studie genomförd av Österholm (2006:66-68) vars resultat går i linje 

med vårt resultat att det är läsarens ämnesspecifika förkunskaper som påverkar läsförståelsen 

snarare än vilken typ av text läsaren tar sig an. Att elevers tidigare kunskaper påverkar 

läsförståelsen är även något som skrivs fram både av Westlund (2009:102) och i OECD:s 

rapport (2015:106).  

 

8. Slutsats och implikation 
 

I detta kapitel besvaras litteraturstudiens frågeställningar samt bidrar till att fylla den 

kunskapslucka som identifierats i det problemområde som litteraturstudien grundats i. 

 

I litteraturstudiens resultat har en likhet som finns mellan digital och traditionell läsförståelse 

som påverkar elevers digitala läsförståelse identifierats. Resultatet visar att minst samma 

förmågor som krävs för traditionell läsförståelse även behövs för digital läsförståelse. De 

skillnader som finns mellan digital och traditionell läsförståelse som identifierats i 

litteraturstudien är att läsaren vid digital läsförståelse behöver behärska unika förmågor som 

exempelvis navigation, samt att läsförståelsen påverkas när inte hela texten är synlig samtidigt 

på datorskärmen.  
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Slutsatsen av litteraturstudiens resultat utifrån de likheter och skillnader som identifierats är 

att lärare behöver ta hänsyn till dessa i sin undervisning. Lärare kan därmed inte exkludera 

träning av traditionell läsförståelse eftersom de innefattar förmågor som även är viktiga för 

digital läsförståelse. För att elever ska kunna träna på de förmågor som tillkommer för digital 

läsförståelse behöver läraren tillämpa lärresurser i sin undervisning genom att inkludera 

elevsamarbete, träning av lässtrategier samt användning av digitala verktyg. 

 

Vårt kommande forskningsarbete grundas i att det finns ett begränsat utbud av svensk 

forskning av hur elever utvecklar läsförståelse av digitala texter. Vi har därmed som vidare 

problemområde att studera hur modersmålsundervisning i en svensk skola påverkar elevers 

utveckling av digital läsförståelse.   
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10. Bilagor 
 
Bilaga A1– Sökordstabell Swepub 
Datum Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 
Antal 
valda 

171116 SwePub läsförståelse Övrigt vetenskapligt 
 
 
 

90 - 

171116 SwePub läsförståelse Övrigt vetenskapligt 
Doktorsavhand. 
Lic. uppsats 

15 5 

171116 SwePub läsförståelse Refereegranskat 15 0 

171116 SwePub reading compre- 
hension 

Övrigt vetenskapligt 113 - 

171116 SwePub reading 
comprehension 

Övrigt vetenskapligt 
Doktorsavhand. 
Lic. uppsats 

46 20 

171117 SwePub “online reading 
comprehension” 

Refereegranskad 0 - 

171117 SwePub “online reading 
comprehension” 

Övrigt vetenskapligt 1 1 

171117 SwePub “digital 
läsförståelse” 

Refereegranskad 0 - 

171117 SwePub “digital 
läsförståelse” 

Övrigt vetenskapligt 1 0 

171117 SwePub “digital läsning” Refereegranskad 1 0 

171117 SwePub “digital läsning” Övrigt vetenskapligt 4 0 
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171117 SwePub “digital 
reading” 

Refereegranskad 4 0 

171117 SwePub “digital 
reading” 

Övrigt vetenskapligt 3 1   

171117 SwePub “digital reading 
comprehension” 

Refereegranskad 0 - 

171117 SwePub “digital reading 
comprehension” 

Övrigt vetenskapligt 0 - 

171117 SwePub “digitala 
verktyg” 

Refereegranskad 15 0 

171117 SwePub “digitala 
verktyg” 

Övrigt vetenskapligt 51 - 

171117 SwePub “digitala 
verktyg” 

Övrigt vetenskapligt, 
Doktorsavhandling, 
Lic.uppsats 

9 0 

171117 SwePub “digital tools” Refereegranskad, 
doktorsavhandling, lic. 
uppsats 

- - 

171117 SwePub “digital tools” Övrigt vetenskapligt 52 - 

171117 SwePub “digital tools” Övrigt vetenskapligt, 
doktorsavhandling, lic. 
uppsats 

12 0 
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Bilaga A2 - Sökordstabell ERIC öppen version 

Datum Databas Sökhistorik Avgränsning Antal träffar Antal valda 

171115 ERIC 1. ”reading comprehension” Peer reviewed 10 882 - 

171115 ERIC 2. ”digital tools” Peer reviewed 420 - 

171115 ERIC 3. ”teaching” Peer reviewed 214 438 - 

171115 ERIC 4. ”1” AND ”2” Peer reviewed 4 0 

171115 ERIC 5. ”1” AND ”3” Peer reviewed 3438 - 

171115 ERIC 6. ”2” AND ”3” Peer reviewed  216 - 

171115 ERIC 7. ”1” AND ”2” AND ”3” Peer reviewed 3 0 

171117 ERIC “online reading comprehension” År 2008-2017, 
Peer reviewed 

29 1 

  
Bilaga A3– Sökordstabell ERIC licensierad version 
Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Valda 
källor 

171130 ERIC Ruta ett: "reading comprehension" OR 
"reading ability" 
AND 
ruta 2: strategies OR methods OR 
"classroom techniques" OR teaching OR 
didactics OR education OR "educational 
technology" 
AND 
ruta 3: ict OR information technology or 
"communication technology" OR 
"digital tools" 

Peer reviewed 
2006-2016, 
Academic 
journals 

48 14 

171202 ERIC “online reading comprehension” Peer reviewed 
Academic 
journals 

20 0 
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Bilaga B - Kategoriöversikt 

Författare (år) Lärresurser påverkar 

digital läsförståelse 

Förmågor påverkar 

digital läsförståelse 

Text på skärm påverkar 

digital läsförståelse 

Coiro (2011)   X   

Henry, Castek, 

O’Byrne & 

Zawilinski (2012) 

X     

Holmberg (2016)     X 

Kujawski Taylor 

(2011) 

X   X 

Maduabuchi & 

Vivian I (2016) 

X     

Molin och Lantz-

Andersson(2016) 

X     

Rasmusson  

(2014) Delstudie I 

  X X 

Rasmusson 

(2014) 

Delstudie IV 

X X X 

Verezub, Grossi, 

Howard & 

Watkins (2008) 

X X   
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Bilaga C - Artikelöversikt 

Författare. 
(År). SYFTE 

METOD POPULATION 
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Coiro. 
(2011). 

Syftet med studien är 
att undersöka i vilken 
utsträckning nya 
läskrav hör samman 
med internettexter 
förutsäger prestanda i 
online läsförståese 
utöver offline 
läsförmåga. 

X    X      X      7 118 

Holmberg. 
(2016). 

Ta reda på om barn 
distraheras av 
internetreklam när de 
integrerade med 
webbsidor med hjälp 
av en vanlig 
webbläsare. 

X   X       X    4-6 137 

Henry, 
Castek, 
O’Byrne & 
Zawilinski 
(2012). 

Syftet utgick efter 
deras forskningsfråga 
som handlade om hur 
IRT påverkar eleven i 
klassrummet. 

      X X   X    4,5,7 3 

Kujawski 
Taylor, A. 
(2011). 

Syftet med studien är 
att avgöra om 
eleverna kan lära sig 
tillgodose sig ny 
information lika bra 
från en digital text 
som från en 
pappersbunden text 

X   X       X    Univer
-sitet 74 

Maduabuch
i & Vivian 
I. (2016). 

 
Syftet med studien 
var att undersöka 
vilka för- och 
nackdelar som kan 
uppkomma av att 
använda 
informations- och 
kommunikationstekni
k vid undervisning av 
gymnasieelevers 
läsförståelse på 
engelska som 
andraspråk. 
 

   X        X    25 

Molin och 
Lantz-
Andersson. 

Syftet med studien är 
att undersöka 
läskunnighet där 

    X  X    X    7-8 
En 
klas

s 
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(2016). digital teknik används 
av bade elever och 
lärare för att granska 
samband med digital 
teknik och 
undervisning. 

Rasmusson. 
(2014). 

Syftet med studien är 
dels att undersöka 
och beskriva 
läsförståelse av 
digitala texter i 
relation till 
läsförståelse av 
tradionella texter och 
även utifrån några 
andra aspeker som till 
exempel genus.  

X    X  X    X    8-9 235 

Verezub, 
Grossi, 
Howard & 
Watkins. 
(2008). 
 

Syftet med studien är 
att undersöka och 
jämföra deltagarnas 
läsförståelse av 
hypertexter med linjär 
struktur.  

X          X     31 
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