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Sammanfattning Undervisningen utvecklas och förändras kontinuerligt i takt med att 

samhället förändras. En stor förändring de senaste åren är att de digitala 

verktygen flyttat in i klassrummet, detta till stor del eftersom att 

samhället digitaliserat. Med det digitaliserade samhället framkommer 

nya metoder som eleverna kan använda för att utveckla sina kunskaper, 

däribland också sin läsförståelse. Det är skolans skyldighet att utifrån 

kursplanen att introducera eleverna till metoder som framkommer på 

skärm som undervisningsmaterial. Syftet med denna studie är att se vad 

forskning säger om hur läsförståelsen påverkas om texten läses på 

papper eller på skärm. Resultatet av litteraturstudien visar att skillnad 

finns mellan läsning som sker på papper eller på skärm, när läsning 

sker via en skärm påverkas läsförståelsen negativt. Denna negativa 

påverkan beror bland annat på metakognitiva processer som tillkommer 

och attityder till det medium som används. Litteraturstudien har dock 

även visat på positiva aspekter med användningen av det digitala, bland 

annat kan undervisningen anpassas mer till elevens individuella behov. 

Till vidare forskning kan man undersöka hur läsförståelsen påverkar 

elever som blivit uppväxta med det digitala i undervisningen. 
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Inledning 
 I inledningen lyfter vi fram varför vi ser litteraturöversiktens område som intressant, vi 

reflekterar även kort hur vår egna skolgång såg ut gällande det digitala och hur det skiljer sig 

åt mot dagens skolor och undervisning.  

 

Det digitala har alltid varit en del av oss och av vår skolgång under 90-talet. Men under vår 

skolgång fick vi endast en introduktion om hur man kunde använda sig av datorn för att söka 

information och bekanta oss med funktionen med hur man skriver korta texter på en dator. 

Detta är i kontrast till dagens skola där de flesta eleverna har tillgång till egna datorer eller 

lärplattor under lektionstid som ett redskap i undervisningen. Förbättras läsförmågan och 

inlärningen genom läsning på skärm eller ställer den andra krav på mottagaren som man inte 

är medveten om? Vi funderar även över ifall texterna som läses på skärm ger samma 

förståelse av läsningen som om man läser texten på papper.  

  

Under vår verksamhetsförlagda del av utbildningen har uppfattningarna varit att eleverna mer 

sällan använder sig utav böcker och det traditionella pappret. Ersättningsvis har man börjat 

använda sig mer utav skärmar till elevernas undervisning i klassrummet, där man bland annat 

har tillgång till att läsa texter på skärm. Skolan och undervisningen formas utifrån 

samhällsutvecklingen vilket idag tyder på att digitaliseringen har en stor del i både samhället 

och skolan. Styrdokumenten (Skolverket, 2018a) preciserar att skolan har ett uppdrag där de 

bör utveckla elevernas digitala kompetens vilket resulterar i att eleverna kommer använda sig 

mer utav digitala verktyg som ett redskap i sin undervisning. Med den digitaliserade 

undervisningen medföljer även att läsning på skärm kommer bli mer omfattande i 

klassrummet samt att med detta kommer även lärarnas digitala kompetens behöva vara 

välutvecklad. 

Skolverket (2015) skriver att nästan alla lärare har tillgång till surfplatta/dator i grundskolan 

men att det även har ökat bland eleverna. Det visade sig att i grundskolan har en av fyra 

elever en egen dator som ett verktyg under lektionstid. Eftersom både lärare och elever har 

mer tillgång till skärmbaserade medel i klassrummet blir det en automatik att man använder 

det som stöd i sin undervisning. Skolverkets rapport är dock några år gammal och efter vad vi 

har sett ute i skolorna så ser vi att de flesta elever idag har egna skärmar att arbeta med. 
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Reichenberg (2014) benämner att en vanlig tolkning man gör är att dra slutsatsen att eleverna 

får en god läsförståelse genom att läsa mycket, vilket enligt henne delvis stämmer. Vidare 

skriver Reichenberg att elever som redan har utvecklat en god läsförståelsestrategi har lättare 

att läsa tyst och avkoda orden för att få förståelse, medan elever som har det svårt med 

avkodning oftast blir passiva i sitt läsande istället för aktiva, vilket resulterar till att elevernas 

läsförståelse inte utvecklas till bättre. Reichenberg (2014) lyfter även att lärarens roll har 

förändrats och påverkat elevernas läsförståelse, detta eftersom en utav kunskapskraven är att 

eleverna ska arbeta självständigt men dessvärre befinner sig inte många elever på en sådan 

nivå vilket bidrar till att eleverna utvecklar en passiv attityd till läsning i böcker.  

Bakgrund 

Bakgrunden omfattar vad läsförståelse har för betydelse i ämnet svenska samt vilka faktorer 

som påverkar elevernas läsförståelse. I bakgrunden förklaras även termer som är viktiga att 

förstå i litteraturöversikten. Den ökade digitaliseringen i samhället diskuteras och även hur 

den kan påverka undervisningen. Skolans uppdrag lyfts i relation till området. Bakgrunden 

avslutas med problemområdet vi kommit fram till och litteraturöversiktens syfte och 

frågeställning. 

Terminologi 

I studien är vårt fokus läsförståelse på papper jämfört med läsförståelse på skräm. Med 

papper avses det fysiska pappret, med skärm avser vi olika medium såsom lärplattor 

(exempelvis en Ipad) och liknande enheter, samt datorer med skärm. E-readers är skapade att 

efterlikna det fysiska pappret genom att belysning i skärmen och skärmens egenskaper 

anpassas, dessa har vi till största mån undvikit då vi fokuserar på hur läsningen och 

läsförståelsen påverkas av att läsningen sker via en skärm som inte ger samma förutsättningar 

som det fysiska pappret gör. I undervisningen förekommer främst datorer med skärm och 

lärplattor, vilket gör dessa intressanta för vår litteraturöversikt. En av våra källor har dock 

gjort sin undersökning med just en E-readers, vi har valt att ta med denna undersökningen för 

att kunna se om dessa ger ett annat resultat än det resultat som går att få genom läsning på en 

lärplatta eller dator med skärm. Läsningen som undersöks på skärm berör både den som sker i 

olika dokument men även sådan läsning som sker på internet.  
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Läsförståelse  

Enligt skolans läroplan (Skolverket, 2018a) är språket det främsta vi behöver för att 

kommunicera, lära och tänka, det är dessutom viktigt att ha ett varierat språk för att på ett bra 

sätt kunna verka och leva i samhället. För att kunna utveckla en god läsförståelse är det 

viktigt att eleverna undervisas i detta så tidigt som möjligt och fortsätter med detta genom 

hela sin skolgång. Att läsa innebär att tankearbetet är igång både före, under och efter 

läsningen, vilket möjliggör en process som innebär att tolkning och meningsskapande kan ske 

av läsningen (Skolverket, 2016a). 

 

Det är viktigt att alla elever förstår syftet till att läsa, det också viktigt att ha en aktiv läsning 

men det grundläggande syftet är att eleverna ska tänka igenom vad de läser och förstå textens 

innebörd (Westlund, 2009). Westlunds (2009) definition av begreppet läsförståelse är att 

eleverna inte bara ska läsa texter utan att läsförståelsen består såväl av strategier, tidigare 

kunskap och elevens motivation. Det är viktigt för eleverna att skapa en mening med 

läsförståelsen och känna sig bundna till texten de läser för att utöka sin förståelse med hjälp 

av läsning.  

Försämrad läsförståelse  

För att läsförståelsen hos elever skall utvecklas behöver det vara en interaktion mellan läsaren 

och texten som läses, samt att läsaren är medveten om syftet i texten och i vilka sammanhang 

det tillhör (Skolverket, 2016a). Läsförståelsen har försämrats hos eleverna och skapat en ökad 

klyfta mellan låg- och högpresterande elever vilket bidrar till att vi kommer från den 

likvärdiga utbildningen i skolorna (Skolverket, 2011).  

 

Den senaste PISA undersökningen (2016b) visar att elevernas läsförståelse har förbättrats om 

man jämför med studien som gjordes 2012, men läsförståelsen är fortfarande inte lika bra 

som den var på 2000-talet. Elevernas läsförståelse är på rätt väg, men dent behöver ännu 

förbättras. 
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Det har blivit allt mer vanligt att eleverna blir passiva läsare och fokuserar inte aktivt på 

läsningen i böckerna. Vanligtvis är det de elever som är passiva läsare som blir distraherade 

av något annat i klassrummet och inte har tillräckliga förkunskaper till läsningen för att förstå 

vad de läser. De elever som har svårt med läsförståelsen bör få lämplig hjälp av läraren för att 

minska störningarna av annat skriver Reichenberg (2014).  

Skolans uppdrag 

För att eleverna ska tillförskaffa sig en bra grund i svenskämnet är språket framförallt ett 

viktigt redskap. Språket utvecklar inte bara elevernas identitet utan skapar även en trygghet 

för eleverna att resonera kring sina tankar och få en förståelse för andra runt omkring sig 

(Skolverket 2018a). Det framkommer även (Skolverket 2018a) att skolans uppdrag är att ge 

eleverna en varaktig kunskap som underlättar för dem i samhället men även att skolan ska 

medverka till att eleverna ska utveckla sin insikt till hur digital teknik kan påverka dem som 

individ i ett samhälle och utvärdera den information som framkommer.  

 

Ännu ett av skolans uppdrag är att eleverna ska få möjlighet att lära sig genom digitala 

verktyg (Skolverket, 2018a). För att kunna följa med i vårt föränderliga samhälle och den 

digitalisering som sker kontinuerligt ska även eleverna få ta del av detta i undervisningen. 

Det är lärarens uppgift att se till att eleven får använda digitala verktyg under 

undervisningstid på så sätt att det främjar kunskapsutvecklingen, men det är även lärarens 

ansvar att vara medveten om för- och nackdelar som den ökade digitaliseringen i samhället 

kan föra med sig.  

 

Skolverket (2018a) tar i läroplanen, i det centrala innehållet i svenska upp att eleven ska 

förses med lässtrategier för att kunna tolka och förstå texter från olika medier. I dessa är det 

viktigt att eleverna kan förstå textens budskap när de läser och dessutom utvecklar en 

kunskap till att läsa mellan raderna. Fortsättningsvis lyfts det även fram att eleverna ska lära 

sig använda texter i digitala miljöer där texter framkommer på skärm där det även finns 

tillgängliga länkar och interaktiva funktioner. På så sätt kan eleverna arbeta med exempelvis 

berättande texter på ett annat sätt och det finns tillgängligt för att elever oavsett kunskapsnivå  

(Skolverket 2018a). 
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Digitaliseringen i samhället och skolan 

Fleischer & Kvarnsell (2015) skriver att skolan är en viktig funktion av samhället och att 

utvecklingen av skolan bör följa samhället, då eleverna i skolan är samhällets framtid. Vidare 

skriver de att det är skolans uppgift att lära eleverna hur de ska orientera sig och leva i det 

samhället som de kommer att växa upp i. De menar att digitaliseringen har gjort att vårt 

samhälle har förändrats, vilket i sin tur också följaktligen också behöver förändra elevernas 

utbildning. Genom att endast förse eleverna med de digitala verktygen har de sett att 

motivationen ökar hos eleverna, men att kunskapsutvecklingen inte gått framåt, därför 

poängterar de att eleverna måste lära sig att använda de digitala på rätt sätt för att det ska vara 

kunskapsutvecklande och en bli en bra del av undervisningen.  

 

PISA-testen som utförs i skolan har tidigare utförts på papper, men den senaste 

undersökningen som gjordes 2015 (Skolverket, 2016b) utfördes för första gången digitalt. 

Fram till år 2022 har regeringen beslutat att de nationella proven ska digitaliseras, men fram 

tills dess ska ett flertal skolor agera testgrupper för utformning av proven (Skolverket, 

2018b). Detta är två exempel på hur skolan förändras i takt med den ökade digitaliseringen. I 

takt med digitaliseringen behöver påverkan på elevernas lärande också ses över.  

 

Liu (2005) påstår att vi människor kommer utveckla ett nytt beteende vid skärmanvändning 

som innebär nya strategier för inlärning, såsom att skanna texter och söka efter specifika ord. 

Dock tror han inte att det fysiska pappret kommer försvinna då människor enligt hans studie 

fortfarande föredrar att läsa på papper, speciellt när det krävs en djupare läsförståelse. Med 

tanke på den ökade digitaliseringen och att läsförståelsen är nyckeln till allt lärande anser vi 

att det är viktigt att se hur digitaliseringen påverkar undervisningen och läsförståelsen hos 

eleverna.  

 

Larson (2013) anser att det är viktigt att elever blir skickligare att använda E-böcker som ett 

inlärningsverktyg som ger ett stöd i undervisningen samt att det ligger på lärarna att eleverna 

ska lära sig olika lässtrategier som att skapa meningsbyggnad, textens struktur och utveckla 

sin läsförståelse. Vidare skriver Larson (2013) att med hjälp av E-böcker som 

undervisningsmaterial bidrar de till att eleverna får en bakgrundskunskap, en ny läsupplevelse 
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och även till att elevernas senare studier blir bättre. I undersökningen som Larson gjorde 

(2013) om E-böcker togs det fram verktyg som användes för att underlätta elevernas läsning. 

Bl a fanns en ordbok med ord som fanns i texten, lärarna hade själva valt ut vilka ord som 

skulle förekomma i ordboken. Enligt skolans läroplan (2018a) är en av lärarnas uppgift att 

anpassa undervisningen utefter elevens förutsättningar och behov, att göra detta med digitala 

medier kan vara ett sätt. Vidare skriver Larson (2013) att lärarna upplevde det positivt att 

använda sig utav E-böcker eftersom de hade möjlighet att engagera sig i elevernas läsning då 

de fick möjlighet att se elevernas kommentarer och vem utav eleverna som använt sig utav 

ordboken som fanns tillgänglig. Dock påpekar även lärarna i studien att E-böcker inte ska 

ersätta den traditionella boken utan ses som verktyg för att utveckla elevernas läsupplevelse 

och deras kritiska tänkande kring läsförståelse. Även om Larsons studie berör E-readers så 

lyfter hon viktiga punkter som även berör vår litteraturstudie.  

Problemområde  

För att elever ska kunna ta in ny kunskap under sin skoltid så krävs det att eleverna utvecklar 

en god läsförståelse, detta behövs inte bara under skolgången utan även för elevernas framtid, 

så att de kan utveckla sin språkliga kompetens och klara sig i samhället (Skolverket, 2016a). 

Eftersom vårt samhälle ständigt digitaliseras ytterligare innebär det att mer tid läggs på att 

läsa via digitala. Idag är digitala dokument lättillgängliga och utbudet är väldigt stort (Liu, 

2005). Vi blir dock frågande till om läsning på en skärm är samma sak som läsning på 

papper, och om dessa olika medier ger samma förutsättningar för eleverna att utveckla sin 

läsförståelse, om så inte är fallet vill vi ta reda på vad det är som skiljer dessa åt.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på vad forskning säger om läsförståelsen om läsningen 

sker via papper eller via ett digitalt medium, så som lärplattor och datorer, samt om 

läsförståelsen påverkas beroende mediet som används för läsningen. Om läsförståelsen 

påverkas av mediet, är syftet även att ta reda på vad det är som gör att skillnaderna uppstår.  

 

Syftet utgår i följande frågeställning: 

- vad säger forskning om skillnader i läsförståelsen om texten läses på papper eller skärm? 
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Metod 

I metodavsnittet beskriver vi hur vi har gått tillväga i våra sökningar och hur urvalen har gått 

till, vi beskriver även upp hur skrivprocessen genomförts.  

Sökstrategier 

För att samla in data till vår litteraturöversikt genomförde vi både systematiska och manuella 

sökningar. Våra systematiska sökningar gjordes på databaserna ERIC och SwePub. 

Valet av våra sökord gjordes utifrån vårt syfte, vilket Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström (2018) förespråkar är ett korrekt sätt att ta fram sina sökord på. Främst berör vårt 

syfte läsförståelse och hur den kan påverkas av läsning på skärm jämfört med läsning på 

papper. Söksträngen vi användes oss var följande: "reading comprehension" AND digital* 

AND teachers OR educators. 

Vi valde att ta med teachers OR educators då vi anser att det är till stor del läraren som väljer 

vilket av medierna som ska användas i undervisningen, därför anser vi det är relevant att ha 

med dessa i våra sökningar. Söksträngen och träffarna går att utläsa i tabell 1. 

 

ERIC är en större och internationell databas, denna databas innehåller det som är skrivet 

inom pedagogik och psykologi (Eriksson Barajas et al., 2018), där gjordes alla sökningar på 

engelska. Eftersom ERIC är en stor databas behövde vi begränsa våra sökningar för att 

minska på resultaten, vi använde därför booleska operatorer såsom AND (Eriksson Barajas et 

al., 2018). AND gör att sökningar kommer innefatta de två orden som vi har sammankopplat 

med AND, vilket gör att sökningen smalnas av.  

 

Vi använde också den booleska operatorn OR (Eriksson Barajas et al., 2018) vilket möjliggör 

att man även kan använda flera ord samtidigt som är varandras synonymer. Sökningen blir på 

så sätt vidare men man får med alla de ord som kan vara relevanta i våra sökningar. OR 

använde vi bland annat när vi sökte på ordet teachers, till det ordet kunde vi även få med 

educators.  
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Tabell 1 

Sökningar på databasen ERIC 

Söksträng Begränsningar Träffar Valda källor 

Rad 1: "reading comprehension" AND  

Rad 2: digital* AND  

Rad 3: teachers OR educators 

Peer reviewed 

Academic journals 

År 2013-2018 

Full-text 

26 
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Tabell 1. Tabellen visar söksträngen som användes i databasen ERIC, begränsningar som 

användes, träffar och vilka av dessa träffar som valdes ut.  

 

SwePub är en svensk databas, när vi använde den infördes söksträngen i sökrutan vilket gav 

oss väldigt många träffar, därför ändrade vi vår söksträng i denna databas för att begränsa 

antalet träffar. Söksträng och träffar går att utläsa i tabell 2. 

 

Tabell 2 

Sökningar på databasen SwePub 

Söksträng Begränsningar Träffar Valda källor 

“reading comprehension” digital* Fritt Online 

 

3  

 

2 

 

Tabell 2. Tabellen visar söksträngen som användes i databasen SwePub, begränsningar som 

användes, träffar och vilka av dessa träffar som valdes ut.  

 

En fras vi använde i alla våra sökningar var reading comprehension, eftersom denna fras 

innefattar ett mellanslag satte vi citationstecken runt det för att resultatet skulle begränsas till 

att orden bara kommer tillsammans och i den ordningen vi skrivit in dem i. På detta sätt får vi 

endast fram de resultat som innehåller reading comprehension i en följd.   

 

Vi trunkerade även ordet digital, trunkering gör man genom att sätta en * efter ordet. Genom 

trunkering får man fram alla olika varianter på ordet. Exempelvis genom att trunkera digital 

kunde våra sökningar även innefatta bland annat orden digitalisering och digitala.   

 

Eriksson Barajas et al. (2018) beskriver hur vidare sökningar kan genomföras, i form av 

manuella sökningar. Dessa sökningar kan ske genom att titta på de artiklar som hittats genom 

de systematiska sökningarna och deras referenslistor.  Efter att ha läst artiklarna fann vi några 

referenser som vi ansåg kunde vara intressanta för vår studie och gjorde manuella sökningar 
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efter dessa referenser. De manuella sökningarna skedde genom Halmstad högskolas bibliotek 

och deras sökfunktion OneSearch, sökningar gjordes även i deras tidskriftssamling. Manuella 

sökningar gjordes även på Skolverkets hemsida. 

 

Sökningen i ERIC begränsades till att bara ta fram de artiklar som var refereegranskade, 

vilket innebär att de är granskade för att säkerställa att de är av vetenskaplig karaktär. Vi 

valde endast dessa artiklar då vi vet att deras innehåll är kontrollerat och säkerställt att de är 

vetenskapligt skrivna.   

Olika år på undersökningsgrupper 

Undersökningsgrupperna som deltar i de olika artiklar är det stort åldersspann på. 

Åldersspannet som artiklarna berör går från årskurs 3 till studenter på universitet. Vi anser att 

detta inte har en större betydelse i vår studie, då alla studier har genomförts på liknande sätt. 

Det som skiljer undersökningarna åt är att texterna som undersökningspersonerna fick läsa 

och sedan testas på för att prova deras läsförståelse, är anpassade till deras ålder. Eftersom att 

texterna är anpassade efter åldern på undersökningspersonerna och deras förutsättningar, 

anser vi att studierna trots olika åldrar går att ta med i vår studie, då de mäter samma 

förmågor. Vi har dock valt bort de undersökningar som berör barn som går på förskola då vi 

anser att de är för unga för att ha kunnat utveckla en såpass bra läsförmåga att den går att 

utvärdera.  

Urval 

Första urvalet gjorde vi genom att läsa sammanfattningarna på artiklarna. Genom att läsa 

dessa kunde vi avgöra om artiklarna skulle vara relevanta för vår studie. De artiklar som vi 

ansåg var relevanta läste vi sedan mer grundligt. Även vid denna läsning skedde urval, trots 

att sammanfattningen lät lovande för vår studie fick ändå några artiklar förkastas då vi ansåg 

att de föll för långt bort ifrån vårt syfte och frågeställningar. För att kunna göra ett bra urval 

och endast få med källor som var väsentliga för vår studie bestämde vi både inklusions- och 

exklusionskriterier, dessa går att utläsa i tabell 3. 
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Tabell 3 

Inklusions- och exklusionskriterier för de systematiska sökningarna. 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Studier som antingen har gjort jämförelser 

eller undersökt hur läsförståelsen påverkas 

om text läses på papper eller skärm. 

Forskningen ska inte beröra förskola. 

Undersökningsdeltagarna ska gå i 

grundskola till högskola.  

Forskningen ska inte beröra bilderböcker 

eller ljudböcker. 

Forskningen ska beröra läsning, ej 

skrivning. 

Forskning som berör formativ bedömning 

och olika pedagogiska modeller är inte 

relevanta. 

Forskningen ska vara utförd under de 

senaste 5 åren.  

Forskning ska inte beröra datorspel och hur 

detta påverkar eleverna i undervisningen. 

Tabell 3. I tabellen redovisas de inklusions- och exklusionskriterier som användes för att 

göra ett urval bland de träffar vi fick i sökningarna.  

 

I de manuella sökningarna valde vi dock att ta med källor som var äldre än 5 år, detta då vi 

ansåg att de fortfarande var relevanta för vår litteraturöversikt efter att vi djupläst dem.  

Vårt insamlade datamaterial 

Källorna vi har valt att ta med i vår studie berör främst eleverna och hur deras läsning 

påverkas när den sker via skärmar. De flesta undersökningar som genomförts i de utvalda 

källorna har utförts med en experimentgrupp och en kontrollgrupp. 

De flesta av våra källor berör forskning som har skett internationellt, vi har valt att ha med 

dessa trots att de inte berör läsförståelse inom det svenska språket. Vi anser att läsförståelse 

går att mäta oavsett språk och går därmed att relatera till vårt ämne. De källor vi har valt att 

inkludera går att utläsa i artikelöversikten som går att finna som bilaga A. 

Exkludering av artiklar 

En del av artiklarna vi valde, valde vi sedan att ta bort då vi senare insåg att de föll för långt 

bort från vårt syfte. Dels berörde en av dem förskolebarn och bilderböcker, vilket vi ansåg 

var för låg ålder på undersökningsdeltagarna för att de skulle vara relevant för oss. En annan 

artikel berörde lärarens digitala kompetens vilket inte var något vi ansåg var betydelsefullt för 

vår studie. De artiklar som endast berörde läsförståelse utan digitala inslag valdes också bort.  
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Bearbetning och analys 

När alla källor samlats in började vi att läsa dessa mer grundligt, vid denna läsning skedde 

även en del urval. Viktiga aspekter och sådant som berörde vårt ämne antecknades och 

sammanställdes, vi var båda två aktiva i läsningen och sammanställningen av källornas 

resultat. Bearbetningen och analys skedde i första hand genom att källornas resultat delades 

in i olika resultataspekter, när det påvisades att skillnader finns i läsning och läsförståelsen 

mellan de olika medierna. Sedan så kontrollerade vi vad källorna kom fram till för orsaker till 

detta. Vi bestämde att dessa resultataspekter skulle utgöra rubriker i vårt resultat för att få 

struktur och ordning där källornas resultat presenteras. Det är alltså orsakerna till skillnaderna 

i läsning och läsförståelse som blivit rubriker i vårt resultat, kategoriöversikt och 

resultataspekter går att finns som bilaga B och C. När källornas resultat presenterats 

diskuterades dessa genom att analysera våra egna tankar kring resultatet men även vad andra 

författare och samhällsinrättningar, exempelvis Skolverket, säger om vårt ämne. Brister och 

tankar kring vårt arbete med bearbetning och analys har lyfts i metoddiskussionen.  

 

Resultat 

I resultatet redovisas källornas resultat i relation till varandra. Källornas resultat delas in i 

kategorier. Dessa har tagits fram, baserat på vad orsakerna enligt källorna kan vara till att det 

skiljer sig mellan läsning på papper och på skärm.  

Metakognitiva processer påverkar läsförståelsen på skärm  

Mangen, Walgermo & Brönnik (2013) har gjort en undersökning med 72 elever i årskurs 9 på 

två olika grundskolor i Norge, syftet med undersökningen var att se hur läsförståelsen 

påverkas av digital interaktion. Den genomfördes med en experimentgrupp som läste texter 

på skärm och en kontrollgrupp som läste texter på papper. Mangen et al. (2013) resultat i 

undersökningen visar att eleverna mindes mer efter att ha läst på skärm men deras 

läsförståelse påverkades negativt om man jämför med läsförståelsen som uppnåddes när 

texten lästes på papper. Vidare observerade Mangen et al. (2013) även att eleverna läste 

långsammare om texten lästes på skärm jämfört med på papper. Orsaken till att läsförståelsen 

inte blev lika bra genom läsning digitalt menar Mangen kan bero på de kognitiva processer 

som behövs när eleverna ska navigera och läsa på en skräm. De kognitiva processerna som 
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nämns här menar man består av att man behöver scrolla upp och ner i dokumentet och 

navigera mellan olika dokument.  

 

Rasmusson (2014) har i sin avhandling gjort fyra olika studier om det digitala läsandet, vi 

berör dock enbart två av dessa studier då vi anser att de övriga faller utanför vår 

litteraturstudies syfte. I första studien deltog 235 elever, syftet var bland annat att se om det 

fanns skillnad i läsförståelsen om texten lästes på papper eller skärm. Hennes resultat visar att 

gruppen som läste på papper presterade en aning bättre, speciellt när texterna var långa. När 

långa texter lästes såg Rasmusson att läsaren hade svårare att hantera texten på skärm 

eftersom hen behövde scrolla och inte fick en helhetssyn av texten. Rasmussons resultat går i 

samma linje som Mangen et al. (2013) gör, att de kognitiva processerna som läggs på vid 

läsning på skärm hindrar utvecklingen av läsförståelsen. I Rasmussons (2014) fjärde studie 

undersökte hon vilka förmågor som eleverna behövde vid läsning på digitala medier. 

Undersökningen genomfördes med intervjuer, videoobservationer och ljudupptagningar, sju 

elever deltog i undersökningen. På samma sätt som Mangen et al. (2013) visar också 

Rasmussons resultat att en förmåga som behövdes vid läsning digitalt var navigation. 

Eleverna behöver veta hur de ska navigera på digitala medier, om de inte har denna förmåga 

blir också läsförståelsen och dess utveckling påverkad. Enligt både Mangen et al. (2013) 

studie och Rasmussons (2014) studie kan navigation innebär att kunna ta sig runt på de 

digitala medierna men också att kunna navigera i dokument, såsom att scrolla i dokument och 

bläddra bland dem.  

 

Genom sin studie har Duran (2013) fått liknande resultat som ovanstående studier, att läsning 

på papper ger bättre läsförståelse än vad läsning via skärm ger. Men Duran har även 

undersökt ifall genren på texten kan ha någon inverkan på läsförståelsen. I studien som 

genomfördes med 207 lärarstudenter, fick deltagarna läsa totalt 10 texter, fem av texterna 

lästes via skärm och fem av dem lästes på papper. Texterna bestod av fem olika genrer (poesi, 

berättande text, informationstext, tidningsartikel och nyhetsbrev). Resultatet visade på bättre 

läsförståelse vid pappersläsning samt att genren på texten inte påverkar läsförståelsen i någon 

större bemärkelse. Duran tolkar resultatet som att orsaken till att läsning via skärm får sämre 

resultat sett till läsförståelse beror på att texten inte går att se i sin helhet och man tvingas till 

att navigera i dokumentet.  
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Holmberg (2016) har i sin avhandling såsom Rasmusson (2014) gjort fyra olika studier, även 

i detta fall kommer vi inte ta upp alla studierna utan endast beröra studie tre då syftet med den 

var att se hur läsförståelsen påverkas när texten lästes på skärm och visas tillsammans med en 

annons. Holmberg vill undersöka om annonsen tar uppmärksamhet från eleven och därmed 

påverkar läsförståelsen. Undersökningen genomfördes på elever i mellanstadiet i en svensk 

skola, totalt 137 elever deltog i de 4 undersökningarna. Resultatet i studie 3 visade att 

annonser påverkade läsförståelsen, speciellt annonser som var i rörelse. Men resultatet visar 

också att elever som hade en bättre kontroll på sina ögonrörelser inte påverkades lika mycket 

av annonserna. Att kunna kontrollera ögonrörelserna är enligt Holmberg (2016) något man 

uppnår genom kognitiv mognad. Denna sorts mognad påverkas av åldern, främst uppnås detta 

kring åldern 8-10 år men alla barn mognar i olika takt vilket gör att variationer uppstår. 

Ögonrörelserna var något som kontrollerades under undersökningen för att kunna mäta hur 

mycket deltagarna distraherades av annonserna.  

Resultatsammanfattning 

När eleverna läser kortare texter krävs det inga avancerade kognitiva processer hos eleverna 

men när texterna är längre blir det svårare, vilket gör att läsförståelsen vid längre texter blir 

bättre när eleverna läser på papper. Mangen et al. (2013), Rasmusson (2014) och Duran 

(2013) hävdar alla att det är de kognitiva processerna som behövs när eleverna läser på skärm 

som hindrar eleverna att utveckla sin läsförståelse. Holmberg (2016) påvisar även i sin 

undersökning att när eleverna läser via skärm, i denna anmärkelsen på internet, så är risken 

stor att de inte kan koppla bort annonser som eventuellt kan finnas. De blir på så sätt 

distraherade, vilket leder till att utveckling av läsförståelsen hindras. Kognitiva processer och 

distraktioner ses som en stor orsak till att läsförståelsen påverkas negativt om läsningen sker 

via skärm.  

Attityder och vanor påverkar läsförståelse på båda medierna 

Ackerman & Lauterman (2012) har i sin studie genomfört två experiment, båda dessa bestod 

av två undersökningsgrupper, där en grupp testades med skärm och den andra med papper. I 

första experimentet deltog 80 högskolestudenter, i andra experimentet deltog 76 studenter, 

som hade valts ut från den grupp som deltog i experiment 1. En ytterligare aspekt som 

testades var hur tidspress kunde påverka resultatet i de två grupperna. Deras resultat tyder på 

att de kognitiva processerna spelar in för läsförståelsen vid läsning på skärm, samma sak som 
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flera ovanstående studier har kommit fram till. Resultatet visar också att de som läste på 

papper utnyttjade studietiden mer effektivt än de som läste på skärm. Deras resultat tyder 

även på att attityden till det medium man använder inte har någon betydelse för 

läsförståelsen. Detta såg dem genom att de som föredrog papper fick 10 poäng mer på testet 

än de som sa sig föredra arbeta på skärm, samtidigt fick de som föredrog skärm ingen fördel 

med skärmanvändningen då resultatet ändå blev sämre. Duran (2013) har gjort en liknande 

studie och dess resultat tyder på att oerfarenheten att läsa via skärm gör att resultatet påverkas 

negativt, dock ser Duran att attityden har en påverkan på resultatet, för om attityden är dålig 

mot mediet så blir också resultat sämre.  

 

En forskningsstudie som gjordes av Myrberg och Wiberg (2015) sammanställer 

forskningsresultat av flera olika artiklar inom ämnet om hur läsning skiljer sig åt om man 

läser på skärm eller på papper, de avhandlar även sina egna erfarenheter om ämnet. I kontrast 

till Ackerman & Lautermans studie (2012) så skiljer sig deras resultat åt om man ser till 

attityder. Bland annat lyfter Myrberg och Wiberg (2015) en undersökning som gjordes där de 

flesta som var med i undersökningen ansåg att de hellre läser på papper, men resultaten 

visade att de som läste på papper och skärm fick liknande resultat. Utifrån detta resultat anser 

Myrberg och Wiberg (2015) att det beror på deras attityder till läsning på papper eftersom de 

är vana vid att läsa på papper. Vidare i sitt resultat skriver Myrberg och Wiberg (2015) att 

läsförståelsen inte blir bättre om inte eleven har rätt vanor till läsning via skärm samt att man 

måste använda sig utav det digitala på rätt sätt. Har man rätt attityd och vanor till läsning via 

skärm så blir även inlärningen och läsförståelsen bättre.  

 

En studie utförd av Ortlieb, Sargent & Moreland (2014) påvisar även den att de som läst på 

papper får bättre resultat sett till läsförståelse än de som läst texten på skärm. 

Undersökningen genomfördes med 58 elever i årskurs 3, likt de andra studierna så har den 

genomförts med grupper som testats med olika medier. I denna undersökning delades 

deltagarna in i 3 grupper, en läste på papper, andra på skärm genom ett online läsprogram 

(myON) och den sista gruppen hade en kombination av dessa. Alla elever fick dessutom 12 

stycken privatlektioner (75 minuter åt gången). Resultatet av undersökningen visade att alla 

förbättrade sin läsförståelse. De som hade en kombination mellan papper och skärm fick 

liknande resultat som de med bara papper, medan de som endast läste via skärm presterade 

sämst. Ackerman & Lauterman (2012) som anser att det inte är attityden som påverkar 

resultaten håller Ortlieb et al. (2014) med om. Att bättre resultat hos de som testades med att 
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texten läses på papper beror på att de är mer vana vid det arbetssättet och att de som läste på 

skärm inte har den vanan ännu som behövs för att kunna prestera lika bra.  

 

En forskningsstudie som gjordes av Kaman (2018) undersökte om elevers läsförståelse kunde 

förbättras med hjälp av digitala medier, genom att de fick läsa texterna via skärm. 

Kaman (2018) benämner i sitt forskningsresultat, att de digitala texterna som undersöktes 

kvantitativt utvecklade 4:de klassarnas läsförmåga positivt samt att antal läsfel hos eleverna 

minskade, men dock varade förståelsen av texter hos eleverna en kortare period. Dessutom 

ansåg eleverna som fick vara med i undersökningen om digitala texter att det gav dem en 

positiv erfarenhet. I Kamans (2018) forskningsstudie valdes 30 elever ut av 75 stycken, dessa 

var de med lägst poäng efter att 4:de klassarna gjort ett prov i läsförståelse. I denna studien 

fick en del av eleverna läsa texterna på en stor skärm och efter läsningen undersökte man 

elevernas läsförståelse. Eleverna fick tre frågor som de fick besvara (Kaman, 2018). 

Undersökningen visade att läsfel minskade och när elevernas tillfrågades om deras attityd till 

läsning påverkas av medierna sa många att deras attityd till läsning påverkades positivt av 

läsning via skärm (Kaman, 2018). Det benämns även att när eleverna läste texten via skärm 

fick de bra resultat under det testet som utfördes efter halva tiden av studien, men vid 

sluttestet visade resultatet att läsförståelsen inte påverkades något i jämförelse med 

läsförståelsen man fick vid läsning på fysiskt papper. Detta tolkar forskaren som att 

läsförståelsen påverkas positivt av läsning via skärm under en kortare period, men vid läsning 

en längre period försvinner denna positiva påverkan. 

Resultatsammanfattning 

Resultatet som framkom om hur attityder och vanor för de olika medierna påverkar elevernas 

läsförståelse visar att detta har en stor påverkan. Ortlieb et al. (2014) menar att de vanor man 

har till de olika medierna spelar stor roll, om vanan är att läsa på papper så kommer detta 

också ge bäst förutsättningar för läsförståelse. Ortlieb et al. (2014) påstår också att om vanan 

till det digital ökas så kan även förutsättningarna för läsning via skärm och påverkan på 

läsförståelsen förbättras. Ackerman & Lauterman (2012) visade i sin studie att attityden inte 

påverkar läsförståelsen, detta kunde de påvisa genom att de som föredrog att läsa via skärm 

ändå presterade sämre än de som läste på papper. Myrberg och Wibergs (2015) resultat 

skiljer sig dock emot vad Ackerman & Lauterman (2012) kom fram till, de är i samma linje 



17 
 

som Ortileb et al. (2014) och menar att har man rätt vanor och attityd till läsning på det 

medium man använder, så blir även resultatet bättre.  

Teknologiska faktorer påverkar läsningen på skärm  

Roser (2017) har gjort en studie där hon undersöker hur lärplattor som används för läsning 

påverkar elevernas inlärning och prestationer i skolan. Undersökningen utfördes i 

mellanstadiet genom både intervjuer och enkäter för att samla in både kvantitativa och 

kvalitativa data. Tester genomfördes både före och efter undersökningen för att kunna 

kontrollera elevernas läsförståelse, läshastighet och deras säkerhet i läsningen. Jämförelser 

gjordes mellan två grupper, ena gruppen genomförde undersökningen genom läsning på 

papper och den andra genom läsning på lärplatta. I kontrast till källorna vi redan nämnt så 

visade Rosers (2017) resultat att lärplattor inte påverkade läsförståelsen, resultatet visade att 

lärplattorna varken försämrade eller förbättrade resultatet. Eftersom lärplattan inte försämrar 

elevernas läsförståelse och inlärning menar Roser (2017) att man ändå kan implementera 

lärplattan mer i undervisningen för dess teknologiska fördelar. Roser menar att genom 

lärplattans funktioner såsom ändring av typsnitt och storlek på texten, direkt tillgång till 

ordbok och möjligheten att få texten uppläst när den är svår att förstå kan vara en fördel för 

eleverna och deras inlärning.  

 

Ackerman & Lauterman (2012) har sett att det tidigare antagits att det varit teknologin som 

gjort skärmen underlägsen jämfört med det fysiska pappret och med nyare teknik har 

förhoppningarna varit att de teknologiska faktorerna skulle försvinna. Men trots framgångar i 

den teknologiska världen har de genom resultatet på sin studie sett att skärmen fortfarande är 

underlägsen. För att säkerställa i sin studie att alla deltagarna hade bra vana inom tekniken 

valde man att göra den med ingenjörsstudenter. Deras resultat visar att trots en bra datorvana 

så ger fortfarande skärmen sämre resultat sett till läsförståelse. Eftersom skärm kontinuerligt 

ger sämre resultat trots förbättrad teknik så beror inte försämrade resultat på teknologiska 

faktorer. Därför går deras resultat i linje med Rosers (2017), att läsning via skärm ger sämre 

resultat, vilket beror på något annat än teknologiska faktorer. 

 

I kontrast till både Rosers (2017) och Ackerman & Lautermans (2012) studie så visade 

Larsons (2015) studie att majoriteten av deltagarna föredrog att använda ett digitalt medium 

när de läste, exempelvis en läsplatta. Larsons studie genomfördes i årskurs 5 med 26 
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deltagare, studien pågick under fem veckors tid och data samlades in genom observationer 

och intervjuer. Orsaken till varför de ansåg att det digitala var bättre än böcker var av 

praktiska skäl, exempelvis att det var lätt att markera i texten och direkt tillgång till ordbok 

som även kunde läsa upp svåra ord så man kunde höra det. Deltagarna förklarade att med mer 

vana med det digitala mediet så lärde de sig att använda det på ett bra och effektivt sätt. 

Larson menar att genom teknologin får man många andra fördelar för att hjälpa elevernas 

inlärning, exempelvis elever som hade svårt att se kunde själva enkelt förstora texten och 

elever som hade svårt med uttal av vissa ord kunde gå till ordboken för att få orden upplästa. 

Resultatsammanfattning 

Att de teknologiska faktorerna kan påverka elevernas läsning via skärm visas i våra källor. 

Utifrån de resultaten som vi har valt att granska visar Ackerman & Lauterman (2012) att 

läsning på skärm ger ett dåligt resultat och att det inte beror på de teknologiska faktorerna, 

Roser (2017) ser dock att läsning via ett digitalt medium varken försämrar eller förbättrar 

läsförståelsen. Både Roser (2017) och Ackerman & Lauterman (2012) skriver att utifrån 

deras undersökningar anser dem att eleverna bör implementera digitala verktyg för att kunna 

använda teknologins fördelar. I motsats till att läsa på skärm skriver Larson (2015) utifrån sin 

undersökning att det föredras att läsa på skärm eftersom eleverna upplevde att de verktyg som 

fanns tillgängliga underlättade för elevernas utveckling i läsförståelse.  

Individualisering kan ske genom skärmen  

I en studie som gjordes av Bergeson & Rosheim (2018) använde man klassrumsobservationer 

för att mäta elevernas olika nivåer av läsförståelse. I undersökningen som pågick under två 

veckor deltog 6 elever, varav det var tre svaga och tre starka elever i läsförståelse, som fick 

läsa texter på lärplattor. Medan eleverna läste texten på lärplattan skedde även 

ljudinspelningar där eleverna berättade om vad de tänkte medan de läste. Resultatet av 

undersökningen visade att de bättre läsarna uttalade sina tankar i snitt 64 gånger medan de 

mindre bra läsarna uttalade sina tankar 23 gånger. Resultatet visade även att de bättre läsarna 

valde att uttala sig under sin läsning medan de mindre bra läsarna kände sig mer säkra med 

att uttala sina tankar om läsningen efter de läst klart texten. Bergeson & Rosheim (2018) 

menar att de mindre bra läsarna har svårt att skapa mening med texten de läser vilket 

resulterar till att deras läsförståelse blir sämre. För elever som har svårt med läsförståelse är 

det en fördel att de läser på lärplattor eftersom eleverna kan genom hyperlänkar klicka upp så 
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att de får förklarat det som var svårt i texten medan de läser, vilket bidrar till att de får en 

bredare förståelse.  

 

Individualisering av läsning via lärplattor kan enligt Bergeson & Rosheim (2018) bidra till att 

alla elever kan känna sig säkra med sin läsning, de väljer självmant om de vill få texten 

förklarad med hjälp av hyperlänkar eller inte. Detta avslöjar inte om eleven är en svag eller 

stark läsare eftersom texten är anpassad efter individuella behov. Ett annat verktyg som kan 

användas på lärplattorna är att eleverna kan stryka under och anteckna medan de läser vilket 

är ett effektivt sätt att öka processen i läsförståelsen. En annan viktig faktor som även den 

bidrar till individualiseringen av läsning via lärplattor är att lärarna kan planera arbetet så att 

det gynnar alla elever och att det blir individanpassat för de elever som behöver den extra 

hjälpen med textläsning (Bergeson & Rosheim 2018) 

  

I en studie som gjordes av Hall, Cohen, Vue & Ganley (2015) använde man sig utav en 

metod som kallas offline/online forum. Det utfördes två studier där 14 klasser deltog, 

eleverna gick i årskurs 5 och de fick använda sig utav verktyg som fanns tillgängliga på 

online forumet. Fokus låg på att undersöka elevernas läsförmåga via online forumet och deras 

förhållningsätt till att använda sig av text via skärm och de verktyg som fanns i forumet. 

Hall et al. (2015) skriver att man bör använda online verktyg för elever eftersom man 

förebygger kognitiva hinder som delvis kan störa elevernas lärande och prestation inom 

läsningen. Undersökningen tyder på att det är ett sätt att använda för elever som brottas med 

inlärningssvårigheter, men att online forumet finns tillgängligt för alla elever i klassen. Det 

ger även en möjlighet för eleven att kombinera sin läsning via skärm med att föra 

anteckningar medan de läser. Hall et al. (2015) nämner även att eleverna som använde sig 

utav online forumet hade tillgång till verktyg som underlättade deras läsning som ordlista, 

textmarkering, bokmärkning, röstassistans och teckenstorlek. Liknande resultat fick Roser 

(2017) på sin undersökning, att man bör använda sig av de funktioner som tillkommer med 

utvecklad teknologi till elevernas fördel och hjälp till att utveckla sin läsförståelse.  

 

I Hall et al. undersökning (2015) fick eleverna även möjlighet att välja hur de ville svara på 

frågorna till texten, de kunde välja att skriva ner sina svar i forumet eller spela in där de 

besvarar frågorna muntligt. Frågorna om texten valdes av lärarna. Efter undersökningen såg 

forskarna i resultatet att 93% av eleverna blev bättre på avkodning av texterna samt att 

läsförståelsen ökade med 10% procent med hjälp av online forumet (Hall et al. 2015). I 
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studien av Hall et al. (2015) där online forumet lyftes fram för att stärka elevernas 

läsförståelse kunde online forumet bidra till ett individualiserat arbetssätt för eleverna 

eftersom de hade möjlighet till att välja hur de skulle styra sin läsning med hjälp av de 

tillgängliga verktygen. Det framkommer även i Bergeson (2018) att eleverna får mer 

möjligheter till att stärka sin läsförståelse med hjälp av verktyg som finns tillgängliga vid 

läsning på skärm.  

Resultatsammanfattning 

Att individualisering kan ske via skärm stämmer utifrån de resultat som studierna kommit 

fram till. Genom individualisering kan eleverna få den hjälp de behöver för att utveckla sin 

läsförståelse. Bergeson & Rosheim (2018) skriver att läsning via lärplattor underlättar 

elevernas läsning, eftersom eleverna får möjlighet att välja själva om de vill använda sig utav 

hyperlänkar som hjälp oavsett om det är en svag eller stark elev. Hall et al. (2015) går i 

samma linje som Roser (2017), de menar att det är till fördel att använda verktyg som finns 

tillgängligt på skärmen för att få ett individualiserat arbetssätt för den enskilde eleven.  

 

Lärarens didaktiska val som kan påverka elevernas 

läsförståelse  

Bergeson & Rosheim (2018) anser att det är lärarens uppdrag att utifrån de mål som 

förekommer i skolan att anpassa undervisningen för enskilda elevers behov och att 

lärplattorna kan anses som en bra metod för att anpassa undervisningen. Vidare skriver 

Bergeson & Rosheim (2018) att utifrån elevernas behov är det en fördel att använda 

lärplattorna i undervisningen eftersom lärplattan inte kan avslöja om eleven är en svag eller 

stark läsare. Det är även viktigt att läraren som använder lärplattan som 

undervisningsmaterial ska planera det på ett bra sätt så att det blir ett gynnsamt för alla 

elever. Exempelvis behövs mer stöd från läraren när de osäkra läsarna använder sig utav 

lärplattan. De menar att lärarens planering till användningen och arbete är viktigare för 

eleverna att ta del av och förstå än att eleverna ska använda sig ett skärmbaserade arbetssätt 

för att utveckla sin läsförståelse (Bergeson & Rosheim, 2018).  
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Myrberg och Wiberg (2015) skriver att den tryckta boken inte blir bättre om man för över den 

till skärm utan att det blir bara mer praktiskt som undervisnings stöd. Men om läraren 

utvecklar den skärmbaserade läsningen med hyperlänkar för eleverna så underlättar det för 

dem vilket bidrar till att inlärningen och läsförståelsen blir bättre.  

Resultatsammanfattning 

Utifrån våra källors resultat visar det sig att lärare har en stor roll till att elevernas 

läsförståelse ska utvecklas samt att det är till viss del lärarens ansvar att förmedla det till 

eleverna. Bergeson & Rosheim (2018) skriver tydligt fram att läraren skall utifrån skolans 

mål anpassa undervisningen för varje elevs behov, ett sätt att göra detta kan vara med hjälp 

av digitala medier. Även Myrberg och Wiberg (2015) anser att man som lärare bör använda 

sig utav de digitala verktygen som finns för att kunna hjälpa eleverna med deras läsförståelse.  

Resultatdiskussion 

I diskussionen kommer källornas resultat att diskuteras i relation till det vi tagit upp i 

bakgrunden, våra egna tankar kommer även att lyftas. Kritiska punkter angående vissa källor 

kommer även att tas upp. 

 

Samhället digitaliseras mer och mer, information sprids idag väldigt fort genom nätet. Denna 

digitalisering och ökning av information i samhället är något Lui (2005) också talar om. Vi 

anser dock att man behöver ta reda på om läsningen via skärm är samma sak som läsning på 

det fysiska pappret, om så inte är fallet anser vi det är viktigt att veta vad det är som skiljer 

dessa medier åt gällande läsning och läsförståelse. Förutom många fördelar med lärplattor 

som många elever idag har i skolan så visar resultatet på denna litteraturstudie att det även 

finns nackdelar, bland att lärplattan har en tendens att distrahera eleverna från sina 

arbetsuppgifter. Dels finns det annonser och länkar som kan locka eleverna och ta deras 

uppmärksamhet från uppgiften som Holmberg (2016) ser i sin studie, men det finns också 

många funktioner och appar på enheterna som vi anser kan störa eleverna. Både Larson 

(2015) och Hall et al. (2015) ser dock positivt på de funktioner och appar som finns att tillgå 

på lärplattan, de menar att läsaren kan anpassa texttyp och textstorlek, får möjlighet till 

uppläsning och direkt tillgång till ordbok, vilket enligt dem kan förbättra läsförståelsen.  
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Majoriteten av våra källors resultat har kommit fram till att det fysiska pappret ger läsaren en 

bättre läsförståelse, en tydlig översikt över detta går att läsa i bilaga C, orsakerna till att 

läsning via skärm ger sämre resultat än läsning på papper har vi sett vara flera, se bilaga B. 

Källornas resultat har bland annat visat att metakognitiva processer tillkommer vid läsning 

via skärm, attityder och vanor till vilket medium man använder vid läsning har också haft en 

inverkan på läsförståelsen.  

 

Eftersom PISA-testen har digitaliserats (Skolverket, 2016b) och även nationella proven är på 

väg mot den utformningen (Skolverket, 2018b) är det viktigt att se vad denna digitalisering 

gör med elevernas inlärning och prestation. Enligt Skolverket och den senaste PISA-

undersökningen (2016b) har man genomfört pilottester där man sett om provets 

svårighetsgrad förändras genom att det digitaliseras, men enligt rapporten kan de inte finna 

att något tyder på detta. Det går dock inte utläsa vad för uppgifter som ingick i dessa tester 

vilket vi är kritiska till. Våra källors resultat visar att läsningen och läsförståelsen påverkas 

negativt om det krävs att långa texter läses. Det är viktigt att vara medveten om att läsning på 

skärm inte ger samma förutsättningar som läsning på papper. 

 

Larsons studie (2015) visar att den teknologiska biten ses som en fördel för elevernas läsning. 

Vi är dock kritiska till studien som hon genomfört. Vi anser att det är en liten studie med 

endast 26 deltagare, dessutom mäter den inte hur läsning på skärm påverkar elevernas 

läsförståelse. Studiens resultat baseras på elever och lärares tankar och tyckande. Även om 

deltagarna i studien föredrar att använda skärm för läsning så går det inte att avgöra om deras 

läsförståelse påverkas positivt eller negativt. Om man ser till Ackerman & Lautermans (2012) 

studie så visade den att deltagarna som föredrog skärm för läsning, inte drog fördelar av 

detta. Trots att deras attityd till skärmen var positiv så blev deras resultat ändå sämre än det 

resultat som de som läste på fysiskt papper fick. Med detta i åtanke, att attityden till mediet 

egentligen inte gör att läsförståelsen också blir bättre så kan vi inte anta med säkerhet att 

deltagarna i Larsons studie (2015) fick bra läsförståelse för att de gärna läste via skärm. 

 

I Ortlieb et al. (2014) studie visade resultatet att alla deltagare i gruppen förbättrade sig sett 

till läsförståelsen, men att de som läste på papper fick bäst förbättring. Vi är dock även 

kritiska till denna studie då den innefattar ett flertal timmar av lärarledd hjälp i just läsning. 

Denna hjälp anser vi kan ha inverkat på resultatet som vi sökte, om det är medierna som 

påverkar läsförståelsen. Genom tutoring anser vi att det är svårt att avgöra om resultat 
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stämmer, om det är just tutoring som hjälpt dem att utveckla sin läsförmåga eller om det är 

tutoring som gjort det. Dessutom har alla deltagarna inte samma person som hjälpt dem under 

dessa tillfällen, vilket vi anser också sänker studiens reliabilitet.  

 

En annan av våra källor som vi är kritiska till är Duran (2013), den innehåller en genomförd 

undersökning och hans resultat visar att läsning på papper ger bättre resultat sett till 

läsförståelse. Vad vi kan tolka så orsakerna till sitt resultat förklarar han endast genom att ta 

upp andra forskares resultat, vilket vi är kritiska till. Även om andra forskare får liknande 

resultat som Duran, anser vi inte att det är pålitligt att förklara orsakerna till resultatet genom 

andra forskares tolkningar. Vår tolkning är Duran antar att orsaken till sämre resultat vid 

läsning på skärm beror på att texten inte går att se i helhet, detta redovisar han som en 

förklaring genom att referera till en annan forskares undersökning. Vi anser att det inte går att 

dra sådana slutsatser mellan hans artikel och andras undersökningar, då dessa undersökningar 

skiljer sig åt i utförande. 

 

Skolverket (2015) menar att undervisningen idag innefattar mer digitala medier såsom 

datorer och lärplattor, detta är något som vi själva också uppmärksammat när vi varit ute i 

skolorna. Många lärare ger eleverna mer valmöjligheter att arbeta med digitala medier och 

fler moment i undervisningen innefattar ett digitalt medium. Något vi har uppmärksammat är 

att många lärare idag fotar sidor i läroböckerna och skickar ut dessa till eleverna. Vi har ställt 

oss frågan till varför lärarna har börjat att göra detta. Att läsa lärobokssidorna på sin lärplatta 

blir vi kritiska till med tanke på resultatet vi har fått genom att analysera våra källor. De flesta 

av våra källor visar att läsning via skärm är inte samma sak som läsning på ett fysiskt papper, 

vi anser att detta är något lärarna bör vara medvetna om. Myrberg och Wiberg (2015) 

redovisar att det digitala är positiv i den aspekten att allt kan samlas på ett ställe och man 

behöver inte handskas med böcker som både är tunga och tar plats. Detta är anledningen till 

varför vi tror att lärarna fotar sidorna, för att de ska bli mer tillgängliga för eleverna men hur 

detta kan påverka deras läsning och läsförståelse har lärarna troligen inte reflekterat över.  

Holmberg (2016) påvisar i sin undersökning att annonser på Internet kan distrahera eleverna 

från sin läsning. Eftersom vi ser att eleverna idag är mycket på internet, bland annat för att 

söka information, anser vi det är viktigt att man bör vara medveten om att eleverna kan 

distraheras och deras läsning störs. Vi ser hos eleverna med lärplattor att andra distraktioner 
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också uppkommer, såsom appar och popup-meddelanden som kan komma från dessa. Detta 

anser vi kan störa både läsningen och kunskapsutvecklingen överlag. Läraren bör vara 

medveten om detta när hen planerar uppgifterna, så att det som ska göras på exempelvis en 

lärplatta blir meningsfullt och kunskapsutvecklande. 

Den senaste Pisa-undersökningen utfördes digitalt (Skolverket, 2016b) och de nationella 

proven kommer att digitaliseras (Skolverket, 2018b). Detta innebär att det inte bara är lärarna 

som behöver vara medvetna om vad den ökade digitaliseringen gör med elevernas inlärning, 

utan även de som skapar testen och beslutar hur de ska genomföras bör vara medvetna om 

det. De behöver vara säkra på att genom att ändra utformning och genomförande av proven, 

att de fortfarande testar samma kunskaper och förmågor hos eleverna. Med tanke på resultatet 

från våra källor som ser att läsförståelsen skiljer sig åt mellan papper och skärm, anser vi att 

även testen som digitaliseras kommer göra att de skiljer sig åt. Vi tror att elever kommer få 

svårigheter att kunna fullt ut visa allt vad de kan genom digitaliserade test, då bara själva 

testet kommer vara svårare för dem att genomföra. Vi ser dock positiva delar med 

digitaliserade test också, när vi ser på det ur lärarperspektivet, med denna förändring hoppas 

vi att rättningen av testen blir enklare och att det enklare att genomföra en objektiv 

bedömning av testen.  

 

Hall et al. (2015) skiljer sig åt från andra artiklar eftersom eleverna använde sig utav ett 

online baserat forum. Eleverna och lärarna var delaktiga i forumet vilket ledde till ett samtal 

via skärm mellan lärare och elever, samt att skolan engagerade föräldrarna eftersom de även 

fick tillgång till forumet. Vi anser att detta är ett utvecklande arbetssätt eftersom både skola 

och hem är engagerade i elevens läsförståelse, dock med hänsyn till att alla elever och 

föräldrar inte har den möjligheten med ett skärmbaserade verktyg hemma. Med detta blir det 

ett ständigt utvecklande i det digitaliserade samhället för både skola och hem. Vi anser att det 

hade underlättat för eleverna om man redan i en tidig ålder får en lärplatta eller dator som 

man kan använda för att utföra sina läxor hemma med, på så sätt blir även de hem som inte 

har tillgång till enhet med skärm delaktiga. Det framkom även att elever som hade 

inlärningssvårigheter ansåg det var lättare att läsa på skärm eftersom det fanns verktyg 

tillgängliga som underlättade deras läsning, exempelvis elever som har dyslexi kunde få 

texten uppläst och ord förklarade. Hall et al. (2015) skriver vidare att det är en fördel att 
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använda sig utav lärplattan som ett verktyg för lärarna att engagera sig med att skriva 

feedback till eleverna för att underlätta sitt arbete samtidigt som de är aktiva på online 

forumet under elevernas läsprocess. Utifrån Hall et al. (2015) kan vi även relatera till vår 

egna erfarenhet där lärare använder sig allt mer av digital feedback för eleverna samt att de 

får en större helhetsbild eftersom de kan se en statistik som underlättar deras utvecklande 

arbete för den enskilde eleven. 

 

Reichenberg (2014) skriver att det har blivit allt vanligare ute i klassrummen med så kallade 

passiva läsare, de som inte fokuserar på innehållet i böckerna utan läser boken passivt. Detta 

har orsakats av att eleven inte har fått lära sig bra lässtrategier. Att arbeta med dessa elever 

tillsammans med ett digitalt medium kan vara en fördel med tanke på resultatet i denna 

litteraturstudie. Läsningen kan individualiseras ytterligare och genom att hjälpmedel såsom 

ordböcker och hyperlänkar läggs in i lärplattan kan läsningen underlättas för eleven, bland 

annat Larson (2015) och Hall et al. (2015) tar upp detta.  

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen tar vi upp kritiska punkter för vår arbetsprocess och vår 

litteraturöversikt. 

 

När vi valde ut källor ur de träffar vi fick genom våra sökningar, fick vi ihop många källor 

men vid vidare djupläsning av dessa valde vi att välja bort några. Dels berörde några lärarnas 

kompetens och någon studerade olika lärarkårer och deras datorvanor. Eftersom vår studie 

berörde eleverna och läsning på olika medier ansåg vi att dessa föll för långt bort från vårt 

syfte. Vi är dock medvetna om att lärarnas kompetens har en påverkan på undervisning när 

digitalt innefattas men i vår studie förutsätter vi att en god digital kompetens är en grund för 

att det digitala ska kunna inkluderas på ett korrekt sätt.  

 

En del av våra källors undersökningar var väldigt små, bland annat Bergeson & Rosheim 

(2018) och Larson (2015), enligt vår åsikt går deras resultat inte att generaliseras med tanke 

på storleken på undersökningen. Att vi har valt att inkludera dessa undersökningar är vi 

kritiska till, då vi anser att deras resultat inte blir tillräckligt pålitliga. Vid eftertanke borde vi 

exkluderat dessa pga. detta, men eftersom vi inte har gjort detta anser vi det är viktigt att inte 
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lägga för stor vikt i deras resultat. Eftersom att Larsons studie (2015) var den enda som ansåg 

att läsning via skärm var bättre sett till läsförståelse, vilket ingen av våra andra källor kom 

fram till. Om denna källa hade blivit bortvald hade vårt resultat blivit enhälligt, att läsning på 

papper är bäst för läsförståelsen.  

 

Till en början tyckte vi att det var svårt att hitta källor till vårt ämne, men när vi väl fick fram 

en bra söksträng fann vi en hel del. Vi hade dock svårigheter att finna en bra söksträng till en 

början då sökningarna antingen blev för stora eller för små, vi var heller inte helt införstådda 

hur vi skulle gå tillväga. Vi fann till slut en bra söksträng att applicera i databasen ERIC, men 

när vi förde in denna i SwePub fick vi otroligt många träffar, därför fick vi ändra söksträngen 

i den databasen för att begränsa träffarna. Vi är medvetna om att hade vi gjort sökningarna 

via en annan högskola hade resultatet av sökningarna sett annorlunda ut. Detta beror på att 

Högskolan i Halmstad har avtal med vissa databaser, men en annan högskola kan ha avtal 

med andra databaser, innehållet i dessa kan variera.  

 

I våra systematiska sökningar valde vi att ta en begränsning på fem år, detta var av praktiska 

skäl för att begränsa antalet träffar vi gjort. När vi gjorde de manuella sökningarna valde vi 

dock att göra ett undantag då vi hittade en intressant artikel som var sex år gammal. Genom 

att göra denna begränsning är vi dock medvetna att detta kan ha sänkt validiteten på vår 

litteraturstudie då det kan finnas mycket artiklar som är äldre än fem år som fortfarande kan 

vara relevanta för vår litteraturstudie.  

 

När källorna analyserades valde vi att lägga fokus på vilka orsaker gjorde att skillnad fanns 

mellan läsning på olika medier. När vi gjorde detta förutsatte vi dock att skillnader fanns i 

läsningen redan från början av undersökningen, detta gjorde vi främst genom att vi själva 

upplevt detta. Vår uppfattning från start har varit att ska längre läsning göras så föredrar vi att 

läsa på det fysiskt papper och att denna läsning ger oss bättre läsförståelse. Detta tror vi kan 

ha gjort att vår analys har fått mer fokus på ett av medierna, att läsning via skärm ger sämre 

resultat. Vi har sökt efter att ha få detta bekräftat vilket kan ha gjort att vi kanske missat delar 

som motsäger detta. Om vi hade varit ännu mer neutrala i våra sökningar och analys av 

materialet så hade vi kanske inte fått den markanta skillnad som vi faktiskt fick i resultatet. 

När vi analyserade källorna hade vi kunnat lägga fokus på annat än orsakerna, vilket kanske 

hade kunnat ge ett mer jämbördigt resultat mellan de olika medierna.  
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Slutsats och implikation 

Vårt syfte med studien var att se om läsförståelsen påverkas beroende på vilket medium som 

används till läsningen, i detta fall det fysiska pappret och skärm. Vår slutsats är att 

läsförståelsen skiljer sig åt, vilket var vår hypotes i början av arbetet eftersom vi själva 

föredrar att läsa på papper misstänkte vi att många andra också gör det. Genom läsning via 

skärm kan texten inte ses i helhet och man tvingas till att navigera i dokumentet vilket enligt 

flera av våra källor påverkar läsförståelsen negativt. Vårt resultat har dock också visat att 

läsning via skärm kan vara positivt vid vissa avseenden, såsom att texten kan individualiseras 

mer och anpassas till eleven. Texten blir också mer lättillgänglig för eleverna eftersom de 

brukar bära med sig sina lärplattor (exempelvis en Ipad) och datorer överallt.  

Vi ser flera områden man kan forska vidare inom detta ämne, bland annat ser vi idag hos barn 

att det digitala presenteras för dem i allt tidigare ålder, vi är därför undrandes till om vi hade 

fått liknande resultat på denna studien om den endast hade undersökts på barn som blivit 

uppväxta mer med det digitala och skärmen. Forskning kring lärarens digitala kompetens och 

hur den kan påverka undervisningen kan också vara ett intressant område att forska vidare 

inom. 
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Ackerman & 

Lauterman. 

(2012). 

Syftet är att undersöka effekterna av lärande 

under tidspress när texter läses på papper 

eller skärm, på elever som föredrar att läsa 

på papper. Orsaker till resultaten vill med 

undersökas.  

X   X       
Ex1: 80 

Ex2: 76 
   Uni 

Duran.  

(2013). 

Syftet var att med en undersökningsmodell 

undersöka effekterna av läsning på skärm 

och papper hos lärarkandidater.  
 X  X       207    Uni 

Hall, Cohen, 

Vue & Ganley 

(2015). 

Syftet var att med ett specialdesignat 

program se om läsförståelsen förbättras. X          284    3-5 

Holmberg. 

(2016). 

Studie 3: Syftet är att undersöka om barn 

distraheras av internetreklam när de 

integrerade med webbsidor med hjälp av en 

vanlig webbläsare 

 X      X   57    4 

Kaman.  

(2018). 

Syftet är att undersöka effekterna av läsning 

på digitala medier och hur denna läsning 

påverkar läsförståelsen. 
X    X      75    3 

Larson.  

(2015). 

Syftet var att se om läsning med Kindles och 

ljudböcker var lik vanlig läsning och om 

läsförståelsen utvecklades på samma sätt 

som traditionell läsning.  

  X    X    26    5 



32 
 

Mangen, 

Walgermo & 

Brönnick. 

(2013). 

Syftet var att undersöka effekterna av digital 

interaktion på läsförståelsen, i norsk 

klassrumsmiljö. 
X          72    9 

Myrberg & 

Wiberg.  

(2015). 

Syftet med studien var att undersöka 

vetenskapliga artiklar som besvarar frågor 

om inlärningsprocesser om läsförståelse som 

man får genom läsning på papper eller på 

skärm.  

         X -    
6-16 

år 

Ortlieb, Sargent 

& Moreland. 

(2014). 

Syftet är att se hur en digital miljö kan 

påverka elevernas läsförståelse i en positiv 

bemärkelse inom en läsklinik. 
X          58    5 

Rasmusson. 

(2014). 

Att undersöka och beskriva läsförståelse i 

digitala texter i relation till traditionella 

texter. 
X    X  X    235    8-9 

Roser.  

(2017). 

Syftet är att undersöka hur lärplattor kan 

påverka lärande och läsning. 
 X    X     6 klasser    5-7 
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Bilaga B Kategoriöversikt 

Författare (år) Psykologiska faktorer 

(attityder och vanor) 

påverkar  

Metakognitiva 

faktorer påverkar  

Teknologiska 

faktorer påverkar  

Lärarens 

didaktiska val 

som kan påverka 

elevens 

läsförståelse 

Ackerman & Lauterman 

(2012) 

X X X 
 

Duran (2013) X X 
  

Hall, Cohen, Vue & 

Ganley (2015) 

 X   

Holmberg (2016) 
 

X 
  

Kaman (2018) X    

Larson (2015)    X 

Mangen, Walgermo & 

Brönnick (2013) 

 
X 

  

Myrberg & Wiberg (2015) X   X 

Ortlieb, Sargent & 

Moreland (2014) 

X 
   

Rasmusson (2014) X X 
  

Roser (2017   X  
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Bilaga C Resultataspekter 

Författare (år) Ingen skillnad ses på 

läsförståelse beroende på 

medium 

Digitalt ger bättre resultat på 

läsförståelse 

Papper ger bättre resultat på 

läsförståelse 

Ackerman & Lauterman (2012) 
 

 X 

Duran (2013) 
 

 X 

Hall, Cohen, Vue & Ganley 

(2015) 

 X  

Holmberg (2016) - - - 

Kaman (2018)   X 

Larson (2015)  X X 

Mangen, Walgermo & Brönnick 

(2013) 

 
 X 

Myrberg & Wiberg (2015)   X 

Ortlieb, Sargent & Moreland 

(2014) 

 
 X 

Rasmusson (2014) 
 

 X 

Roser (2017 X   
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