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ning 

Läromedel har använts i många år i skolan och många lärare använder 

dem som en grund i deras undervisning. Tidigare har läromedlen kritiskt 

granskats av staten, idag är det däremot upp till lärarna att själva göra 

denna granskning. Läromedel idag består dessutom inte bara av den trad-

itionella boken, idag finns även digitala läromedel att tillgå i undervis-

ningen. I läroplanen har det getts mer utrymme för det digitala och digi-

tal kompetens ses som en nyckelkompetens för att ett livslångt lärande 

ska kunna ske. De digitala läromedlen kommer användas mer i undervis-

ningen och även dessa behöver kritiskt granskas.      

 

I studien granskas tre digitala läromedel och två frågeställningar besva-

ras, dessa är ”Hur är avsnitten med lässtrategierna strukturerade i de ut-

valda läromedlen?” och ”Hur ger avsnittet Sammanfatta möjlighet att 

utveckla läsförståelsen när läsningen sker via digitala medier?” Resulta-

tet visar att de digitala läromedlens innehåll är bristfälligt för eleverna 

och utvecklingen av läsförståelsen. Utifrån resultatet konstateras det att 

läromedlen är svåra att navigera i och flera av dem saknar en tydlig 

guide över hur de ska användas. När läsning ska ske finns flera brister i 

utformningen och layouten som gör att läsförståelsen kan påverkas nega-

tivt.  

 

Genom studien kan lärare få verktyg och inspiration till att själva 

granska digitala verktyg som de tänkt använda i undervisningen. Genom 

granskningen får lärarna även större förståelse för hur läromedlet funge-

rar. Genom att ta del av denna studie kan lärare även inspireras att skapa 

egna analysaspekter i en läromedelsgranskning för att på så sätt under-

söka om läromedlet erbjuder det som läraren efterfrågar.  

 

Fortsatt forskning hade kunnat ske genom att elever får använda läro-

medlen och att deras åsikter uppmärksammas genom intervjuer eller en-

käter. På så sätt granskas läromedlet ur ett elevperspektiv och nya egen-

skaper i läromedlen kan upptäckas.  
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2. Inledning 

Vi lever i en tid av förändring, skolan och undervisningen ska förändras i takt med 

samhällsutvecklingen. Under den senaste tiden har det integrerats fler och fler digitala 

verktyg i samhället. Diskussionen om digitaliseringen och dess följder för eleverna och 

undervisningen är därför väldigt aktuell. Åsikterna är många, att digitala verktyg underlättar 

undervisningen och ökar elevernas motivation ses om fördelar. Andra anser att 

digitaliseringen förskönas och tros inte vara lösningen på de brister som finns i skolan. 

 

Genom att ta del av aktuell forskning drog vi slutsatsen att läsförståelsen påverkas negativt 

om läsningen sker via digitala medier (Dzamalija & Karlsson, 2019). Skolverket (Wennås 

Brante, 2019) har tagit del av forskning som visar att tryckta texter ger bättre läsförståelse än 

vad digitala texter gör. Trots detta har Regeringen (2017a) beslutat att de nationella proven 

ska digitaliseras redan år 2022. Skolverket (2019a) har fått i uppdrag att upprätta denna 

digitalisering i skolorna. 

 

Enligt Ammert (2011:26, 28) har läroboken en central del i undervisningen, idag består inte 

läromedlen endast av fysiska böcker. Idag består undervisningen av olika läromedel, bland 

annat av webbplatser och applikationer. Eftersom böckerna och läromedlen har stort 

inflytande på undervisningen är det viktigt att undersöka vad de innehåller och hur deras 

innehåll är uppbyggda. Det är därför även viktigt att göra detta med de digitala läromedlen. 

Om lärare ska använda sig av digitala läromedel i sin undervisning behöver de veta vad de 

innehåller och hur de är strukturerade. 

 

 

3. Problemområde 

2017 beslutade Regeringen (2017b:3-4) att Sverige skulle bli ledande gällande digitalisering 

och på att ta tillvara på de möjligheter som digitalisering ger. Målet med digitaliseringen är 

att höja elevernas måluppfyllelse och att säkerställa en likvärdig utbildning. Genom att höja 

elevernas digitala kompetens vill man att kunskapsutvecklingen hos eleverna också ska 

främjas. För att detta ska uppnås behöver eleverna förstå hur digitaliseringen påverkar 

världen och deras liv, då deras liv fylls allt mer med digitala medier. 

 

Det digitala utbudet är stort och det finns en mängd digitala verktyg och läromedel som lärare 

kan använda i sin undervisning. Läroplanen (2018:4) förespråkar att digitala verktyg ska 

implementeras mer i undervisningen, detta gör att lärarna behöver kunskap och redskap i hur 

de ska granska alla de läromedel som medföljer de digitala verktygen. Detta har lärarna inte 

försetts med ännu, vilket är ett problem när de digitala verktygen ska inkluderas i 

undervisningen (Sjödén, 2015:22). Att välja vilket läromedel som är mest lämpat för eleverna 

och som hjälper dem att utvecklas är svårt för läraren. Vid val av digitalt läromedel behöver 

det först därför utvärderas av läraren (Åkerfeldt & Selander, 2016:1). 
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3.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka tre digitala läromedel som är uttalade att kunna användas 

av elever i skolan för att hjälpa dem i utvecklingen av deras läsförståelse. I analysen har 

avsnitt valts som är menade att utveckla elevernas läsförståelse, dessa avsnitt benämns som 

Läsförståelsestrategier. Avsnitten Sammanfatta har sedan valts ut för vidare analys. För att 

bemöta syftet ska följande frågor besvaras: 

 

➢ Hur är avsnitten med lässtrategierna strukturerade i de utvalda läromedlen? 

➢ Hur ger avsnittet Sammanfatta möjlighet att utveckla läsförståelsen när läsningen sker 

via digitala medier? 

 

Min hypotes är att de digitala läromedlen inte utvecklar läsförståelsen som det är avsett. Detta 

beror på att de innefattar delar och moment som försvårar utvecklingen av läsförståelsen när 

läsningen sker via digitala medier. 

 

 

4. Bakgrund 

Under denna rubrik lyfts relevant bakgrundsfakta. Digitaliseringen i skolan, läsförståelse och 

digitala läromedel berörs i avsnittet. Även studiens avgränsningar inkluderas.  

4.1 Digitaliseringen i skolan 

Digitaliseringen tar allt större plats i både skolan och samhället. När läroplanen (Skolverket, 

2018:4) reviderades för fjärde gången förstärktes digitaliseringens roll i undervisningen. 

Digitaliseringen har både positiva och negativa följder. Elevernas digitala kompetens ska 

förstärkas, vilket i sin tur gör att de digitala verktygen behöver ta mer plats i undervisningen. 

Fleischer & Kvarnsell (2015:11-12) menar att en ökade digitaliseringen innebär att 

kunskapsbildningen också förändras. Författarna påpekar att skolan måste följa denna 

samhällsförändring eftersom det är eleverna som är framtiden. Fleischer & Kvarnsell 

(2015:24-25) ser att digitaliseringen för med sig många positiva effekter, bland annat att 

elevernas motivation kan öka när de äger sin egen enhet och får arbeta med den. De 

framhäver också att negativa effekter uppstår till följd av digitaliseringen, bland annat att 

kunskapsklyftorna mellan eleverna ökar och att arbetsbelastningen för lärarna blir större. 

 

Med dagens teknik kan varje person tillgå obegränsat med information och kunskap. Med 

tanke på detta frågar sig Selander (2011:70) vilka faktakunskaper skolan bör prioritera för att 

eleverna ska förses med den kunskapsbas som behövs. Selander problematiserar det 

obegränsade informationsflödet, och framhåller vikten av att eleverna arbetar källkritiskt. 

Han menar att digital kompetens är väsentligt eftersom samhället är digitaliserat. 
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Europakommissionen har kommit fram till att digital kompetens är en nyckelkompetens för 

ett livslångt lärande (Regeringen, 2018a). 

 

Enligt Skolverket (2019b) ska de nationella proven digitaliseras år 2022, fram till dess ska 

100 skolor agera testpiloter, testen startar höstterminen 2019. Digitaliseringen av de 

nationella proven hoppas Regeringen ska föra med sig många fördelar. Det ska vara möjligt 

att testa fler kunskapskrav, den administrativa delen ska minska för lärarna och bedömningen 

ska kunna ske externt. (Skolverket (2019a) lyfter fördelarna med digitaliseringen, men ifall 

digitaliseringen påverkar elevernas resultat framförs inte. Eftersom tidigare forskning 

(Dzamalija & Karlsson, 2019) kommit fram till att läsförståelsen kan påverkas negativt av 

läsning via digitala meder, så är det viktigt att både elever och lärare förbereds inför 

digitaliseringen. Förberedelserna ska enligt Skolverket (2019a) ske genom att skolorna 

utrustas med den rätta tekniken och en fungerande digital infrastruktur. Lärare och elever ska 

förberedas genom att de får en tillräcklig digital kompetens för att kunna genomföra proven.   

4.2 Läsförståelse 

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

kommunicera, lära och tänka. I ämnet svenska i läroplanen (Skolverket, 2018) ligger stort 

fokus på läsförståelsen, det är inte bara i detta ämnet läsförståelsen är viktig utan den är viktig 

i alla ämnen. Den senaste PISA undersökningen (Skolverket, 2016:22) visar emellertid att 

elevernas läsförståelse är bristfällig och att eleverna har ett stort behov att utveckla den. 

 

Reichenberg (2014:10-12) förklarar att högläsningen föräldrar gör drastiskt har minskat, tiden 

som föräldrar lägger på högläsning har i det närmaste halverats. Vidare skriver hon att 

läsningen eleverna gör i de lägre åldrarna fortfarande ses som rolig men när de börjar närma 

sig mellanstadiet blir läsningen svårare och lusten minskar. Elever tycks klara av att avkoda 

orden, men har svårigheter att förstå vad det är de läser, vilket försvårar 

kunskapsutvecklingen väldigt mycket. 

 

Enligt Westlund (2012:11-12) är det viktigt att alla elever förstår syftet med läsning, det är 

också viktigt att elever får tänka igenom vad de läser och kan förstå textens innebörd. 

Westlunds (2012:69-71) definition av begreppet läsförståelse är att eleverna inte bara ska läsa 

texter, läsförståelsen består av såväl strategier, tidigare kunskap och elevernas motivation. 

Rasmusson (2014:1) skriver att redskapen vi använder för läsning hela tiden förändras och att 

vi idag går allt mer ifrån boken till datorn eller lärplattan. I samband med att läsningen av 

traditionella böcker minskar så ser också hon att resultaten i olika undersökningar blir sämre 

och att läsförståelsen försämras. 

4.3 Att utveckla läsförståelsen 

Reichenberg (2014:15, 63) menar att texten har en stor roll när läsförståelsen ska utvecklas. 

Texten ska vara läsbar för eleverna och väcka deras intresse. Intresset för läsningen är viktigt 

för att utveckla läsförståelsen. För att utveckla läsförståelsen krävs det också att läsaren läser 
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aktivt och inte passivt. Att läsa aktivt innebär att läsaren har kunnat automatisera sin 

avkodning och kan därmed lägga resurser för att förstå det som läses. Reichenberg (2014:62) 

skriver även att eleverna behöver utveckla förmågan att göra inferenser för att utveckla 

läsförståelsen, att göra inferenser betyder att läsaren kan plocka ut ledtrådar ur texten och 

tillsammans med sina förkunskaper kan läsaren dra slutsatser om vad författaren skrivit 

mellan raderna. 

 

2013 skrev Westlund en avhandling om läsförståelse och hur diskursen går kring 

bedömningen. För att utveckla en god läsförståelse behöver eleven träna på flera förmågor, 

summeringen av dessa möjliggör utvecklingen av en god läsförståelse enligt Westlund 

(2013:52-59). Enligt den tidigare forskning hon har tagit del av behöver eleven utveckla flera 

förmågor för att kunna utveckla läsförståelsen. Eleven behöver utveckla en bra 

avkodningsförmåga, detta innebär att eleven förstår de ord som hen tar in av texten. Eleven 

behöver också ha ett flyt när hen läser, detta utvecklas genom att eleven kontinuerligt tränar 

på sin läsning. Att ha en förmåga att sammanfatta eller återberätta en text och kunna dra 

inferenser är några lässtrategier eleven behöver utveckla för att påverka läsförståelsen 

positivt. Eleven behöver också utveckla ett metakognitivt tänkande för att bli medvetna om 

sig själva som läsare. Motivation och engagemang är viktigt vid läsningen, även att eleven 

blir medveten om olika textstrukturer och tränar på sitt skrivande. Genom att eleverna besitter 

dessa förmågor ökar förutsättningen för att de ska kunna utveckla deras läsförståelse. 

4.4 Digitala läromedel 

1975 vidgades begreppet lärobok till läromedel, då läromedel inte enbart innefattar böcker 

utan mycket mer (Ammert, 2011:17). Digitala läromedel förklarar Åkerfeldt & Selander 

(2016:1) är olika digitala program, appar och resurser som är utformade för att användas av 

elever i skolan som ett stöd i deras kunskapsutveckling. Åkerfeldt & Selander (2016:5-6) 

lyfter att lärare idag ofta använder digitala lärspel. Tidigare har spel ansetts inte platsa i 

undervisningen utan eleverna har fått spela när extra tid funnits. Detta håller nu på att ändras. 

De digitala lärspelen och andra resurser ses idag mer som ett stöd i elevernas 

kunskapsutveckling. Utbudet av digitala läromedel är stort, när lärare ska välja bland dem 

behöver de undersöka och utvärdera dem för att säkerställa att de stödjer elevernas lärande. 

Traditionella läromedel granskades av staten fram till 1991. När detta upphörde blev det upp 

till lärarna att säkerställa att de läromedel som används är kunskapsutvecklande och att de 

följer läroplanen (Reichenberg, 2014:15). 

 

Sjödén (2015:21-22) problematiserar inte de digitala verktyg som fått mer plats i 

klassrummet, utan följderna de för med sig. Han menar att utbudet de digitala medierna för 

med sig problem för lärarna eftersom de inte har försetts med verktyg för att sålla i det stora 

utbudet. Eftersom datorer med mera har blivit ett nytt sätt att förmedla kunskaper har 

förhoppningarna varit att elevernas inlärning ska öka, vilket Gärdenfors (2010:224) kritiserar. 

Han menar att det inte räcker att eleverna förses med digitala medier, de måste lära sig att 

använda dessa på ett bra sätt för att lärande ska ske. Under de senaste åren som Sjödén 

(2015:22) föreläst för verksamma lärare har det framförts en stor önskan att få fortbildning i 
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hur de ska välja bra pedagogiska appar och läromedel att använda i sin undervisning. 

Gärdenfors (2010:224) menar att om eleverna använder lärprogram som ger likartade 

uppgifter och ger en stjärna vid godkänt resultat lär sig inte eleverna mer än vad de hade gjort 

vid vanlig undervisning. Gärdenfors ser att digitala medier har skapat mer motivation och 

engagemang hos eleverna, och detta behöver användas för att göra de digitala medierna och 

dess innehåll till ett läromedel för eleverna. För att lärande via digitala medier ska ske krävs 

det att eleven är aktiv och känner sig engagerad. En annan positiv aspekt som digitala medier 

för med sig är att lärandet kan anpassas till de olika lärostilarna som eleverna har. Genom att 

läsa av elevens lärostil och anpassa uppgifter och feedback kan interaktiviteten och lärandet 

öka (Gärdenfors, 2010:229). 

 

Åkerfeldt & Selander (2016:1) berör också problematiken i att det är upp till läraren att 

bestämma vilket digitalt läromedel som ska användas. Att kunna sålla och värdera 

kunskapsstrukturerna i läromedlet är en viktig del i granskningen. Läromedelsanalyser kan 

genomföras på många sätt, beroende på vad läraren vill att läromedlet ska erbjuda eleven och 

undervisningen. 

 

I det här arbetet kommer digitala läromedel att analyseras, dessa finns att tillgå på internet. 

De är utformade som läromedelsdatabaser och utgivna av större läromedelsföretag. 

Läromedlens struktur och layout kommer analyseras, både texter och tillhörande uppgifter 

inkluderas i analysen. 

4.5 Studiens avgränsningar 

Läraren ska i sin undervisning utgå ifrån Läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2018). I läroplanen 

finns alla de ämnen eleverna ska lära sig under grundskolan. Studien har begränsats till ämnet 

svenska i årskurserna 4-6 eftersom det är relevant för min utbildning. Studien kommer 

avgränsa sig till de mål och kunskapskrav i läroplanen (Skolverket, 2018:259) som berör 

elevernas läsförståelse. Den aktuella läroplanen anger även att skolan ska ge eleverna 

förutsättningar för att utveckla sin digitala kompetens (Skolverket, 2018:8) och att de i ämnet 

svenska ska få arbeta i digitala miljöer som innehåller interaktiva texter (Skolverket, 

2018:257). Därmed är det relevant att begränsa arbetet till att analysera digitala läromedel i 

denna studie. I de digitala läromedlen kommer de avsnitten som är menade för att utveckla 

elevernas läsförståelse att väljas ut. 

 

 

5. Tidigare forskning 

Detta avsnitt berörs tidigare forskning kring läsförståelse och hur den påverkas när läsningen 

sker via digitala medier.  

Det finns mycket forskning gällande den läsförståelse som utvecklas genom läsning på 

fysiskt papper, men ser man till läsförståelse när läsning sker via digitala medier finns det inte 
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lika mycket forskning (Rasmusson, 2014:1). 2014 undersökte Rasmusson (2014:51) elevers 

läsförståelse via ett digitalt medium i jämförelse med läsning på papper. 235 svenska elever i 

åldersgrupper 14-15 år deltog i forskningen. Hennes resultat visade att gruppen som läste på 

papper visade en aning bättre påverkan på läsförståelsen, speciellt när texterna var långa. När 

långa texter lästes drog Rasmusson slutsatsen att läsarna hade svårare att hantera texten på 

skärm eftersom de behöver scrolla och inte fick en helhetssyn av texten. Dessutom fick 

läsaren inga taktila ledtrådar när texten lästes digitalt, vilket Rasmusson anser också 

påverkade läsningen. Hon påtalar att ifall test ska digitaliseras bör testskaparna vara 

medvetna om att skillnad i resultaten kan uppstå om läsningen sker via digitala medier. 

 

I en annan del av sin avhandling undersökte Rasmusson (2014:53-54) skillnaden mellan 

pojkar och flickor gällande läsningen via digitala medier. Utöver det läsförståelsetest som 

eleverna gjorde i första undersökning fick eleverna genom en enkätundersökning uppge hur 

mycket tid de lade på spel online. Tillsammans med elevernas skattning och deras resultat på 

läsförståelse testet såg Rasmusson (2014:53-54) ett samband gällande elevernas läsförståelse. 

Rasmusson kom fram till att pojkarnas läsförståelse påverkades inte negativt jämfört med 

flickornas när läsning som skedde via digitala medier. Förklaringen till detta var att pojkar 

vistas mer i den digitala miljön vilket gör att de har kunnat få upp en bra förmåga att läsa 

bilder och symboler, även attityden till mediet anser hon kan ha påverkat resultatet. 

Rasmusson (2014:53-54) menar att en god visuell-spatial förmåga behövs för att kunna 

navigera bland digitala dokument. 

 

Duran (2013:267) har dragit liknande slutsatser som ovanstående studie. Duran har även 

undersökt ifall genren på texten kan ha någon påverkan på läsförståelsen. Studien 

genomfördes med 207 lärarstudenter, i studien 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). Deltagarna 

fick efter läsningen svara på läsförståelsefrågor. Resultaten visar att typ av genre på texten 

inte påverkade läsförståelsen i större bemärkelse. Duran (2013:267) och Rasmusson 

(2014:53-54) drar liknande slutsatser, läsning via digitala medier påverkar läsförståelsen 

negativt. Duran ser att det beror på att texten inte går att se i helhet och läsaren tvingas till att 

navigera i dokumentet, genrer på texten har ingen större påverkan. 

 

Förutom att texten inte går att se i helhet och att läsaren behöver navigera i dokumenten 

påverkar läsförståelsen så har Holmberg (2016:42-43) sett att annonser också kan påverka 

läsförståelsen. I hans avhandling var en av de fyra undersökningarnas syfte att se hur 

läsförståelsen påverkas när texten läses på skärm och visas tillsammans med en annons. 

Holmberg undersökte om annonsen tar uppmärksamhet från eleven och därmed påverkar 

läsförståelsen. Undersökningen genomfördes med 137 elever i mellanstadiet i en svensk 

skola, avhandlingen består av fyra olika undersökningar. I ena undersökningen fick 

deltagarna läsa en text under 90 sekunder på en webbsida som innehöll annonser, under tiden 

studerades deras ögonrörelser. När tiden passerat fick de svara på tre läsförståelsefrågor. 

Resultatet i ovanstående undersökning visar att annonser som visas i samband med texten 

påverkade läsförståelsen, speciellt om annonserna var i rörelse. Men resultatet visar också att 
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elever som hade en bättre kontroll på sina ögonrörelser inte påverkades lika mycket av 

annonserna. Att kunna kontrollera ögonrörelserna är enligt Holmberg (2016:49) något barn 

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 finns. 

 

Det finns även studier som visar positiva effekter av att läsning sker digitalt, i en studie som 

gjordes av Hall, Cohen, Vue & Ganley (2015:72-73) använde de sig av 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 ett online forum. 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. Genom detta forum kunde 

arbetet för eleverna individualiseras av lärarna. Lärarna kunde uppmana eleverna att de skulle 

använda sig av de verktyg som fanns tillgängliga i forumet som underlättade deras läsning, 

exempelvis ordlista, textmarkering, bokmärkning, röstassistans och teckenstorlek. Även 

Bergeson & Rosheim (2018:177-179) fann att de digitala medierna kunde göra att läsningen 

individualiseras och underlättas för elever med svårigheter. De fann att eleverna självmant 

kunde välja om de ville få texten förklarad med hjälp av hyperlänkar eller inte. Ett annat 

verktyg som de såg kunde utveckla elevernas läsförståelse med hjälp av det digitala var att de 

kunde stryka under och anteckna medan de läste vilket de fann var ett bra hjälpmedel för att 

utveckla elevernas läsförståelse. 

 

En studie som gjordes av Kaman (2018:147-149) syftade till att se hur läsförståelsen 

påverkas om läsningen sker via digitala medier. Kaman (2018:151) benämner i sitt 

forskningsresultat att de digitala texterna som undersöktes kvantitativt så utvecklades 4:de 

klassarnas läsförmåga positivt och att antal läsfel hos eleverna minskade, men förståelsen av 

texterna varade en kortare period. I studien medverkade 30 elever som alla visade på låg 

läsförståelse, eleverna delades in i två grupper. Ena gruppen läste texterna på en stor skärm 

och den andra gruppen läste på papper. Efteråt undersökte han elevernas läsförståelse genom 

att de fick svara på tillhörande frågor. Eleverna tillfrågades även om deras attityd till läsning 

påverkas av mediet läsningen skedde via, eleverna svarade att deras attityd till läsning 

påverkades positivt av läsning via digitala medier (Kaman, 2018:159). Forskaren drog även 

slutsatsen att läsförståelsen påverkas positivt av läsning via skärm om det var under en 

kortare period men om läsningen blev längre försvann denna positiva påverkan. 

 

Rasmusson (2014:57-59) redogör för sin studie som hon gjort tillsammans med Eklund 2013, 

studiens syfte var att undersöka och identifiera de förmågor som behövs för att läsa på 

internet. Genom sina semistrukturerade intervjuer med elever, följt av videoobservationer när 

en äldre elev guidade en yngre elev på internet har hon fastställt fem olika förmågor som 

behövs för att kunna läsa på internet. Dessa fem förmågor består av traditionell literacy, 

multimodal literacy, navigation, IT-förmågor och förmågan att hantera information. Endast 

förmågorna navigation och IT-förmågor kommer att redogöras för då dessa är relevanta för 

studien. Navigation innebär att eleven behöver kunna veta hur hen ska navigera för att ta sig 

runt på internet, enligt Rasmusson kan svårigheter att navigera mellan olika webbsidor och 

verktyg ge en negativ effekt på läsförståelsen. IT-förmågan ses också som viktig för att kunna 



12 
 

läsa på internet, eleven behöver kunna hantera de digitala medierna och veta hur 

webbplatserna fungerar. 

5.1 Sammanfattat forskningsläge 

Rasmusson (2014:51) har dragit slutsatsen att läsförståelsen påverkas negativt om läsningen 

sker via digitala medier, detta beror på att eleven behöver navigera i dokumenten. Eleven 

behöver både kunna navigera mellan olika dokument, och navigera upp och ner i dokumenten 

för att kunna läsa hela texten. Eleven får inte heller några taktila ledtrådar när läsningen sker 

via digitala medier vilket också påverkar läsförståelsen. Duran (2013:267) har genom sin 

forskning dragit samma slutsats, att texten inte går att se i helhet och navigering behövs som 

gör att läsförståelsen påverkas negativt.   

 

Annonser i samband med texten stör elevernas utveckling av läsförståelsen enligt Holmberg 

(2016:42-43). Eleverna kan inte kontrollera sina ögonrörelser tillräckligt och annonserna gör 

att elevernas uppmärksamhet dras dit istället för till texten som ska läsas. 

 

Hall et al. (2015:72-73) och Bergeson & Rosheim (2018:177-179) ser positiva aspekter av att 

läsningen sker via digitala medier. Om medierna innehåller verktyg som kan hjälpa eleverna i 

deras läsning, kan detta leda till en positiv påverkan på läsförståelsen. Genom dessa verktyg 

kan även läsningen individualiseras mer. Verktygen som forskarna har sett gett positiv 

påverkan i deras forskning är talsyntesen, anteckningsfunktioner, att ändra textens utformning 

(storlek och teckensnitt) och hyperlänkar som förklarar svåra ord för eleven. 

 

Kaman (2018:159) påvisade i sin forskning att elevernas attityd till läsning påverkades 

positivt om de fick läsa via digitala medier. 

 

I den forskning som Rasmusson gjort tillsammans med Eklund (2014:59) kom de fram att det 

krävs att eleverna har en god It-förmåga och förmåga att kunna navigera i de digitala 

verktygen. Detta för att deras läsförståelse ska kunna utvecklas när läsningen sker via digitala 

medier.   

 

 

6. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras kognitionsteorin och vad som gör att ett meningsfullt lärande sker. 

Hur motivation och minnet påverkar lärandet lyfts även i detta avsnitt.  

Kognitionsteorin och hur lärande sker är fokus i Gärdenfors (2010:21) forskning. Mycket vi 

lär oss sker utanför skolan, som att eleverna uppfostras och lär sig olika aktiviteter som att 

cykla. Dessa lärdomar är sådana som vi inte tänker på att vi lär oss och människan behöver 

ofta ingen motivation för att vilja lära sig. Detta lärande kallas enligt Gärdenfors (2010:16-

17) för det informella lärandet. Det formella lärandet är det som eleverna lär sig i skolan, att 
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exempelvis lära sig att läsa, skriva och tala ett främmande språk. Detta lärande har många 

elever svårare för, därför bör läraren inspireras av det informella lärandet och implicera det i 

sin undervisning och på så sätt få till en effektiv undervisning. 

 

Lärande har skett genom olika former, för 5000 år sen skedde lärande genom bilder för att 

sedan gå över till skrift (Gärdenfors, 2010:19). I samband med att skrivande och läsning 

spreds, och att boktryckarkonsten kom till fick lärandet en större spridning. Lärande sker inte 

endast genom text, många praktiska kunskaper lärs fortfarande ut genom att dessa visas 

fysiskt eller genom bilder. Gärdenfors (2010:19) menar att en ny förändring kan ske i 

utbildningssystemet vi har nu. På samma sätt som boken förändrade lärandet för 500 år sen, 

kan nu It-teknologin förändra lärandet igen. 

 

Motivation och förståelse ser Gärdenfors (2010:21) som nycklar till ett framgångsrikt 

lärande. Han har tagit del av forskning som visar att skolan förstör elevernas motivation, 

skolan och lärare behöver fokusera på att motivera eleverna i deras formella lärande. 

Informellt lärande har Gärdenfors (2010:79) sett drivs av inre motivation, människan ser det 

som värdefullt att lära sig. Formellt lärande drivs av yttre motivation, genom denna 

motivation gör människan det för att det leder till något värdefullt men det är inte kopplat till 

själva aktiviteten. Inre motivation leder till ett värdefullt lärande. Genom Jerome Bruner har 

Gärdenfors (2010, 86-87) förmedlat tre delar som kan öka den inre motivationen, nyfikenhet, 

kompetens och ömsesidighet. Genom att få utmaningar, en direkt feedback och att dessutom 

få visa upp resultat så blir människan motiverad till att lära sig. Utmaningarna människan 

utsätts för måste vara på en passande svårighetsnivå. Genom att uppnå mål och lära sig 

tillsammans motiveras även det människan till lärande. Genom att applicera dessa delar på 

formellt lärande menar Gärdenfors att motivation för detta lärande också kommer att öka. 

 

Lärande i sig är knutet till olika minnesprocesser, lärande kan ske genom kroppsliga 

verksamheter men också genom att vi lär oss begrepp som gör att vi förstår oss på vår värld. 

Hur vi lär oss har det genom åren funnits många teorier om (Gärdenfors, 2010:25-26). Enligt 

Gärdenfors (2010:31) lär vi inte oss genom att få till oss kunskap, för att lära oss behöver vi 

tolka, värdera och sätta den i ett sammanhang till annan kunskap. Gärdenfors (2010:35) 

påstår att det inte räcker med att eleverna får till sig kunskap, de behöver även förstå för att 

en djup inlärning ska ske. Lärande skapar spår i hjärnan och förändrar den. Lärande genom 

repetition är ett sätt att skapa spår i hjärnan (42). Alla människor lär sig dessutom inte 

likadant. Olika typer av aktiviteter och lärande omformar hjärnan olika. Minnet och lärande 

har en väldigt stark koppling mellan varandra enligt Gärdenfors (2010:46). För att lära oss 

behöver vi vårt minne. Människan har två olika minnen, arbetsminnet som exempelvis 

kommer ihåg vad som ska handlas och långtidsminnet där permanenta minnen sparas. Men 

var våra minnen ska placeras går inte att bestämma, minnet har inte heller en speciell plats i 

hjärnan utan finns i olika delar av den. Forskning har visat att när flera sinnen är inblandade i 

lärprocessen så minns människan mer. Ett sätt att involvera fler sinnen är genom digitala 

medier (Gärdenfors, 2010:50). Information som de digitala medierna förser eleverna behöver 

sättas i ett sammanhang för att eleverna ska kunna tolka och värdera den och på så sätt ta till 

sig kunskapen (227).  
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7. Metod 

I följande avsnitt redogörs studiens metod. Studiens metodval, urval, forskningsetiska 

överväganden och analysmodell förklaras. En kort översikt av de utvalda digitala läromedlen 

presenteras också.  

7.1 Metodval 

Tre olika digitala läromedel har valts ut för att analyseras, dessa är riktade till elever i årskurs 

4-6 i ämnet svenska. I analysen kommer de delar som är ämnade för att utveckla elevernas 

läsförståelse och läromedlets struktur att undersökas. De digitala läromedlen består inte 

endast av tryckta texter som överförts till den digitala världen. Läromedlen som valts ut finns 

på webbsidor och består av texter, övningar och interaktiva uppgifter. De tre som valts ut för 

analysen är: Digilär (u.å), Gleerups svenska åk 4-6 (u.å) och Clio svenska (u.å). Valet av 

dessa grundas på att det var dessa som fanns tillgängliga för mig som är lärarstudent och att 

samtliga innehåller områden som är menade för att utveckla elevernas läsförståelse.  

 

Valet av forskningsmetod avgörs enligt Barajas, Forsberg & Wengström (2018:125) alltid 

beroende på forskningsfrågan som ställs, att ta till sig kunskap kan göras på många sätt. I en 

kvalitativ ansats fokuserar forskaren på att skapa mening av olika fenomen och förstå 

människors upplevelse av omvärlden (Barajas et al., 2018:51-53). Språket och formen på de 

digitala texterna analyseras i denna studie, därför lämpar sig en kvalitativ ansats. 

7.2 Urval och insamlingsmetod 

De utvalda läromedlen som analyseras är utgivna av läromedelsföretag och består av 

läromedelsdatabaser som vänder sig till elever som går i årskurs 4-6. Urvalet har gjorts via ett 

besök på de stora läromedelsföretagens webbsidor för att undersöka ifall de erbjuder ett 

digitalt läromedel. Kravet har varit att de inte ska vara tryckta böcker som lagts in digitalt 

utan att det är ett läromedel som inspirerats av deras tidigare utgivna material och 

kompletterats med mer material. De digitala läromedlen är de som har var tillgängliga, 

flertalet läromedel som hittades var inte tillgängliga utan att vara aktiv lärare, vilket gjorde att 

dessa valdes bort. 

 

De utvalda digitala läromedlen har ett brett innehåll, för att begränsa studien har därför urval 

även gjorts i läromedlet. För att få svar på forskningsfrågan Hur är avsnitten med 

lässtrategierna strukturerade i de utvalda läromedlen? har avsnitten som berör lässtrategier 

valts ut för analys. För att få svar på andra forskningsfrågan Hur ger avsnitten Sammanfatta 

möjlighet att utveckla läsförståelsen när läsningen sker via digitala medier? har de avsnitten 

med lässtrategin sammanfatta valts ut i samtliga läromedel. 
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7.3 Forskningsetiska överväganden 

Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002:6-7) forskningsetiska principer för att se till 

att min forskning utförs på ett etiskt korrekt sätt. Informationskravet anger att deltagarna i 

undersökningen ska delges syftet, dock är det inte författarna eller förlagen som undersöks i 

denna forskning utan det är innehållet i läromedlen som undersöks. De tre andra principerna, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har också tagits ställning till, 

dessa berör dock människor vilket gör att de inte är aktuella för denna forskning. När bilder 

och texter presenteras från läromedlen har jag dock varit tydlig att hänvisa till vilket 

läromedel det berör för att förhålla mig till upphovsrätten (Regeringen, 2018b). 

7.4 Översikt över de utvalda läromedlen 

Digilär (u.å) är ett läromedel som läromedelsföretaget Natur & Kultur har gett ut. Digilär 

beskrivs som ett smart läromedel som passar alla och som ersätter tryckta böcker. För att få 

tillgång till läromedlet behöver läraren köpa en licens för den årskurs och ämne hen 

undervisar i, både lärarlicenser och elevlicenser behövs. Innan läraren väljer att köpa licens 

finns det möjlighet att göra en provperiod på 30 dagar, tillgång till hela lärplattformen ges då. 

Läromedlet som analyseras i detta arbete är ämnat för elever i årskurs 4. 

 

Gleerups Svenska 4-6 är ett läromedel utgivet av Gleerups. Gleerups (u.å.) har gett ut 

skolböcker sen början av 1800-talet. Gleerups digitala läromedel i svenska innehåller både 

texter och uppgifter som ska stimulera läsinlärningen. Läromedlet finns att prova gratis i 30 

dagar med full lärarversion om testare kan verifiera att hen arbetar på en skola. Läromedlet 

finns att tillgå via Gleerups portal. Eftersom läromedlet endast kan testas av en verksam 

lärare har en elevlicens köpts för att kunna göra läromedelsanalysen. Analysen berör delarna 

som är ämnade för årskurs 5, bara i det utbudet gick det att finna arbetsområden som är 

ämnade för att utveckla elevernas läsförståelse. 

 

Clio svenska (u.å) är ett digitalt läromedel som är skrivet av Bonnier Education (2019), 

författarna arbetar som bland annat lärare och språkvetare. Genom att låta personer med stor 

kunskap om svenskämnet och skolan göra läromedlet anser Clio att det vilar både på 

vetenskaplig grund men att det också har ett didaktiskt perspektiv på läromedlet. Bonnier 

Education (2017) beskriver läromedlet som ett heltäckande material för hela mellanstadiet 

och att det är i linje med läroplanen. Läromedlet sägs ha ett stort innehåll och läraren kan 

välja om hen vill använda färdiga planeringar eller välja ut delar som passar dennes klass. 

Läromedlet går att prova på i 30 dagar, för att prova det räcker det att vara lärarstudent. I 

testversionen ges inte tillgång till alla funktioner. Att dela ut hemuppgifter och att 

administrera lärare och elever är två funktioner som inte ges tillgång till. Att ha en begränsad 

version stör inte denna studie. 

7.5 Analysmodell 

Selanders analysmodell (2011:71) som valts att användas i denna studie utgår från det 

designteoretiska perspektivet. Den går att applicera på alla sorters pedagogiska texter, både 
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tryckta och digitala. I det designteoretiska perspektivet studeras lärande som en aktivitet, där 

kommunikation och lärande består av en ömsesidig process. Intresset i detta perspektiv ligger 

i hur försättningar skapas för kommunikation och lärande, även hur olika lärsekvenser 

utformas för att lärande ska ske (Selander, 2011:67). En del i analysmodellen har valts bort då 

den inte är relevant för studiens syfte och forskningsfrågor. Avsnittet som valts bort berör 

relationen mellan läsaren och texten. Denna analys kommer användas för att granska det 

digitala läromedlet allmänt. För att granska hur läromedlet ger eleven möjlighet att utveckla 

dess läsförståelse kommer egna analysaspekter att inkluderas, dessa redovisas slutet av 

avsnittet. 

 

Skolverket har tillsammans med Åkerfeldt & Selander (2016:7-9) utgivit ett 

värderingsverktyg som kan användas av lärare när digitala läromedel ska väljas ut. Denna 

berör liknande punkter som Selander (2011:71) tar upp i sin analysmodell. Selanders 

analysmodell (2011:71) och Åkerfeldt & Selanders värderingsverktyg (2016:7-9) har vävts 

samman för att utgöra den analysmodell som kommer användas i denna studie. Analyserna är 

utförda för att passa den valda målgruppen, elever i årskurs 4-6. Genom analysen ska följande 

forskningsfråga svaras på: Hur är avsnitten med lässtrategier strukturerade i de utvalda 

läromedlen? I analysen undersöks de didaktiska förutsättningarna i textrepresentationerna 

och kunskapstraditioner i läromedlet. Eftersom ett avsnitt valts bort berör analysen därför två 

delar: 

 

Layout och struktur: 

- Hur introduceras och struktureras läromedlets innehåll? 

- Har bilderna koppling till textens budskap? 

 

Arbetsuppgifterna och funktioner: 

- Hur är arbetsuppgifterna konstruerade? 

- Går det att individanpassa läromedlet? 

- Genom vilka plattformar går läromedlet att tillgå? 

- Kan eleven själv lägga in text/kommentarer i läromedlet? 

- Finns interaktiva övningar? 

 

Till denna studie har en analysmodell eftersökts som undersöker hur läsförståelse behandlas i 

texter genom digitala medier, en lämplig analysmodell för detta har inte hittats. Därför har 

ovanstående analysmodell kompletterats med aspekter som är baserade på tidigare forskning 

gällande läsning via digitala medier. Aspekterna grundar sig i de slutsatser som har 

presenterats under avsnittet Tidigare forskning. För att få svar på forskningsfrågan Hur ger 

avsnitten Sammanfatta möjlighet att utveckla läsförståelsen när läsningen sker via digitala 

medier? har följande analysaspekter tagits fram: 

 

• Hur behöver eleven navigera i läromedlet för att kunna läsa hela texten? 

• Finns det annonser i samband med texten eller annat som kan distrahera eleven? 
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• Finns det möjlighet i det digitala läromedlet att individualisera texten samt verktyg 

som kan vara stöd i elevernas utveckling av läsförståelsen? 

• Förser guiderna och hjälpavsnitt eleven med den information som behövs för att 

kunna använda läromedlet korrekt? 

 

 

8. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet från analysen. Läromedlen har analyserat var för sig 

och presenteras också på detta sätt. Underrubrikerna i avsnittet består av de analysaspekter 

som använts i analysen.  

8.1 Digilär 

8.1.1 Layout och struktur 

Läromedlet innehåller ett introduktionsavsnitt, ett demoavsnitt för läromedlet till årskurs 5 

och fyra arbetsområden; tre textgenrer och en språklära (se bild 1). Analysen kommer främst 

beröra området Återberättande text eftersom detta avsnitt innehåller delar som är menat för 

att utveckla elevernas läsförståelse. Varje avsnitt visas tillsammans med en bild. I högra 

hörnet kan eleven även finna en innehållsförteckning över hela läromedlet. I introduktionen 

förklaras läromedlet för eleverna, de hjälpmedel som finns att tillgå redogörs för och 

arbetsområdets struktur förklaras. Introduktionen avslutas med en förklaring om att man lär 

sig tillsammans. 

 

 

Bild 1, Digilärs arbetsområden (Foto taget av K. Karlsson, 1 maj, 2019). 

 

Varje område har sedan liknande struktur, områdena innehåller sju avsnitt: 
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- Om texttypen 

- Tala 

- Skriva 

- Läsa 

- Textgenrer som området avser 

- Introuppgifter 

- Min utveckling 

 

Varje avsnitt är indelat i ytterligare kategorier som benämns som kapitel, i exempelvis 

avsnittet ”Läsa” finner eleven kapitel som Förutspå, Reda ut oklarheter och Sammanfatta. 

För att komma till det analyserade avsnittet behöver eleven navigera i flera steg, se tabell 1. 

Går eleven vidare till ett kapitel finns det på vänster sida en översikt över delarna i kapitel. På 

höger sida finner eleven ett verktygsfält och en länk till de tillhörande uppgifterna. Överst på 

sidan finns även kunskapskraven, lässtöd och anpassningsmöjligheter att tillgå för eleven. 

Kapitlet är indelat i kortare stycken med tillhörande rubriker, kapitlet avslutas med ännu en 

länk till de tillhörande uppgifterna. Läromedlet innehåller många bilder, bland annat finns det 

bilder till alla arbetsområden. Även inne i avsnitten på läromedlen finner eleven bilder. 

Bilderna har en viss koppling till texternas budskap, exempelvis till kapitlet Förutspå visas en 

bild med ett barn som tittar i en kikare och i kapitlet Reda ut oklarheter visas en bild över en 

komplicerad tunnelbanekarta. 

 

Tabell 1 

Navigation 1 7 val 

Navigation 2 21 val 

Digilär, navigation för att komma till det avsnitt ”Sammanfatta” som analyseras. 

8.1.2 Arbetsuppgifter och funktioner 

Läromedlet finns att tillgå på alla enheter som har tillgång till internet. Längst ner i varje avsnitt 

finns en länk till de tillhörande uppgifterna. Eleven kan välja att göra uppgifter som antingen 

ska göras tillsammans med lärare eller göras på egen hand. I kapitlet Reda ut oklarheter ska 

eleven börja med att slå upp tre ord i en ordbok och förklara vad de betyder, dessa skickas 

sedan in till läraren. Nästa uppgift är att eleven ska undersöka sammansatta ord och gissa hur 

dessa ord kan delas upp. Varje uppgift förklaras på vänster sida, på höger sida finns ett fält där 

eleven kan skriva. I sista uppgiften på detta kapitel ska eleven läsa en kortare text och rita den 

inre bild hen får upp (se bild 2). Fältet till höger består fortfarande av ett fält där eleven kan 

skriva, i denna uppgift när eleven ska rita anges det att hen ska göra det på ett ritpapper. Det 

finns en länk för lärarhandledning, när denna används kommer en ruta som anger vad eleverna 

ska göra och vad de behöver för material för att kunna genomföra uppgiften. 
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Bild 2, Digilär, uppgift att rita en inre bild (Foto taget av K. Karlsson, 1 maj, 2019). 

 

Överst på sidan i de olika kapitlen finns olika funktioner att tillgå. Under lässtöd kan eleven ta 

hjälp av läslinjal och fokus går att ställa in. Olika textanpassningar kan även ställas in, 

exempelvis att ändra teckensnitt och storlek på texten, bilder kan exkluderas och 

bakgrundsfärger kan ändras. Även talsyntes finns att tillgå, talsyntesen består av en datorröst 

som även markerar de ord som läses upp. Eleven kan välja mellan olika röster och anpassa 

hastigheten på uppläsningen. I texten finns även hyperlänkar, genom att eleven trycker på dessa 

kommer en ruta upp som förklarar ordets betydelse, ordet går även att spara som ”Mina ord”. 

I det vänstra verktygsfältet kan eleven finna en anteckningsfunktion, frågor till texten och 

eleven kan även klippa ut stycken i texten som hen vill spara. I detta verktygsfält kan eleven 

även finna listan över sina sparade ord. 

8.1.3 Hur behöver eleven navigera i läromedlet för att kunna läsa hela texten? 

I kapitlet sammanfatta behöver eleven navigera upp och ner i dokumentet för att kunna läsa 

all text. Även om bilder exkluderas från texten behövs det en viss navigering av eleven för att 

kunna läsa allt som står. I uppgiften tillhörandes kapitlet Sammanfatta som ska göras 

tillsammans med läraren finner eleven instruktioner på vänster sida, på höger sida finner 

eleven ett fält där uppgiften ska skrivas. I den analyserade uppgiften ska eleven läsa en text 

och sammanfatta den, som hjälp har eleven fem frågor att utgå ifrån. Texten som eleven ska 

läsa finns inte på samma sida, för att läsa den behöver eleven navigera vidare. När eleven går 

till texten försvinner fältet där uppgiften ska skrivas, eleven behöver därför navigera mellan 

uppgiftsbeskrivningen och den tillhörande texten. När eleven navigerar mellan dessa två sidor 

sparas den text som hen har börjat att skriva. 

 

I uppgiften som ska göras på egen hand ska en annan text läsas. Här ser eleven texten i direkt 

anslutning till fältet där uppgiften ska skrivas. Webbsidan behöver förminskas till 50% för att 

hela texten ska kunna ses, att navigera upp och ner i texten fungerade inte när analysen 

genomfördes. 
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8.1.4 Finns det annonser i samband med texten eller annat som kan distrahera 

eleven? 

Vid analysen finns det inga annonser i läromedlet. Inga videos som kan distrahera eleverna 

går heller att finna. Det ska finns ett sätt att kommunicera med varandra i läromedlet, denna 

funktion fungerar inte att tillgå i testversionen. 

8.1.5 Finns det möjlighet i det digitala läromedlet att individualisera texten samt 

verktyg som kan vara stöd i elevernas utveckling av läsförståelsen? 

I kapitlet Sammanfatta som har valts ut för analys kan textstorlek och teckensnitt anpassas, 

möjlighet finns även att ställa in mörk textbakgrund. Eleven kan även ändra flödets beteende, 

istället för att scrolla i texten kan eleven ändra att han bläddrar istället, texten delas då in i 

sidor som går att bläddra mellan. Det anges vilken sida eleven är på och hur många sidor det 

är totalt. Under fliken lässtöd kan eleven tillämpa talsyntes, fokus och använda sig av en 

läslinjal. 

 

I de enskilda uppgifterna till kapitlet finns ingen talsyntes eller läslinjal som eleven kan 

använda sig av, men teckensnitt och textstorlek går att anpassa. I uppgiften som ska göras 

tillsammans med läraren finns inte heller talsyntes eller läslinjal, men vid vidare navigering 

till texten som tillhör uppgiften går dessa funktioner att finna. 

8.1.6 Förser guiderna och hjälpavsnitt eleven med den information som behövs 

för att kunna använda läromedlet korrekt? 

I introduktionen som finns i översikten över ämnesområdena finns även en elevintroduktion, i 

inledningen skrivs det att läromedlet förser eleven med allt material som hen behöver. Detta 

följs med en redogörelse över de hjälpmedel som finns i läromedlet. Det förklaras vilka som 

finns men hur eleven ska använda dem finns det ingen förklaring på. Därefter finner eleven 

en guide som förklarar läromedlets struktur och upplägg. Det finns även en förklaring över i 

vilken ordning eleven ska utföra uppgifterna och arbetsområdena. 

8.2 Gleerups Svenska 4-6 

8.2.1 Layout och struktur 

I ämnesöversikten finner eleven en inledning till läromedlet, åtta arbetsområden, rättigheter 

till läromedlet, tre hållplatser för kunskapskrav och en utvärdering (se bild 3). Varje område 

visas tillsammans med en bild. Arbetsområdena har namngetts efter deras teman, i analysen 

kommer arbetsområdet Nöjesparken analyseras då detta området är ämnat för att utveckla 

elevernas läsförståelse. I översikten kan eleven även se hur många delar området innehåller, 

dessa delar kallas för artiklar. 
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Bild 3, Ämnesöversikt Gleerups (Foto taget av K. Karlsson, 1 maj, 2019). 

 

Vid vidare navigation till området som analyseras visas en inledning, fem olika avsnitt och en 

avslutning. Även här visas hur många artiklar delarna innehåller. Vid ännu en navigation 

vidare till Skönlitteratur om nöjesparker finner eleven strategier för att förstå text. 

Lässtrategierna hittades inte utan att använda sökfunktionen. I ett och samma avsnitt 

redovisar läromedlet fyra olika strategier för att förstå text. Dessa är att göra en prognos, 

ställa frågor, reda ut oklarheter och att sammanfatta. För att komma till det analyserade 

avsnittet behöver eleven navigera i flera steg som innehåller flera alternativ som eleven 

behöver välja mellan, se tabell 2. Texten är uppbyggd med korta stycken med tillhörande 

rubriker. Texten följs med uppgifter, i samband med uppgifterna finner eleven rutor att skriva 

i, eleven kan inte skicka in svaren förens alla rutor är ifyllda. 

 

Tabell 2 

Navigation 1 14 val 

Navigation 2 7 val 

Navigation 3 3 val 

Gleerups, navigation för att komma till det avsnitt ”Sammanfatta” som analyseras. 

 

Längst upp i dokumentet finner eleven en funktion där hen kan skicka sidan till Google 

Classroom, sidan kan även göras till en favorit och en uppläsningsfunktion går att finna. På 

höger sida finner eleven en ikon, genom att klicka på den öppnas en verktygslåda upp. Här 

kan eleven göra läsinställningar, markeringar i texten, göra tillägg och anteckna. I vänstra 
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hörnet av dokumentet finns ett ID-nummer, detta finns i alla dokument. På vänster sida kan 

eleven även finna en innehållsförteckning över alla arbetsområden och det avsnittet hen är 

inne i, eleven kan även navigera mellan de olika delarna genom denna innehållsförteckning. 

Här kan eleven även finna en pil efter varje avsnitt, genom att trycka på den kan eleven ha 

uppe två avsnitt samtidigt bredvid varandra.   

 

Läromedlet innehåller många bilder, majoriteten av bilderna har en koppling till det temat 

som arbetsområdet har. 

8.2.2 Arbetsuppgifter och funktioner 

Uppgifterna till texterna går att finna i direkt anslutning till dem, det är en kort instruktion till 

varje uppgift följt av en ruta där eleven kan skriva. Längst ner i dokumentet kan eleven 

skicka in svaren och därefter invänta bedömning. I ena uppgiften ska eleven läsa en text, 

denna text kan eleven finna i innehållsförteckningen på vänster sida. Antingen får eleven 

navigera mellan dessa två sidor för att både kunna läsa texten och skriva uppgiften annars kan 

eleven också öppna sidorna bredvid varandra. 

 

I verktygslådan kan eleven ändra läsinställningar, textstorleken och teckensnitt går att ändra. 

Även färg på texten går att ändra. Genom att göra markeringar i texten kan eleven 

kommentera kring den markerade texten, dessa kommentarer kan eleven sedan finna i 

verktygslådan. Eleven kan även se markeringar som är gjorda av läraren. I texten finns även 

en uppläsningsfunktion, genom inställningar i denna funktion kan eleven justera hastigheten 

och bestämma om den upplästa texten ska markeras eller inte. 

8.2.3 Hur behöver eleven navigera i läromedlet för att kunna läsa hela texten? 

För att eleven ska kunna läsa den analyserade texten behöver eleven navigera upp och ner i 

dokumentet. Eleven behöver inte navigera vidare för att göra uppgiften som är kopplad till 

texten, den finner hen i direkt följd efter texten. 

8.2.4 Finns det annonser i samband med texten eller annat som kan distrahera 

eleven? 

Nej det finns inga annonser. I inledningen av arbetsområdet Nöjesparker kan eleverna se ett 

videoklipp, för att se detta klickar eleven på en länk. På detta sätt öppnas en ny flik i 

webbläsaren och sidan Vimeo öppnas. Vimeo är likt Youtube, här kan eleven gå vidare att se 

andra klipp, se kommentarer från utomstående personer och själva kommentera. Klippet visar 

en åkattraktion, det ges ingen koppling till arbetsområdet, endast åkattraktionens färd visas. 

8.2.5 Finns det möjlighet i det digitala läromedlet att individualisera texten samt 

verktyg som kan vara stöd i elevernas utveckling av läsförståelsen? 

Genom verktygslådan som går att finna i samband med alla avsnitt och texter kan textens 

storlek och teckensnitt ändras. Eleven kan även få texten uppläst med olika hastigheter. Både 

elev och lärare kan också markera i texten och kommentera den. Funktionen med hyperlänkar 

där svåra ord förklaras kan inte hittas i läromedlet. 
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8.2.6 Förser guiderna och hjälpavsnitt eleven med den information som behövs 

för att kunna använda läromedlet korrekt? 

I inledningen kan eleven finna information om att läromedlet berör ämnet svenska och att 

eleven kommer få läsa, skriva, tänka och samtala. En guide över hur läromedlet är uppbyggt, 

hur eleven ska navigera i det och hur verktygen fungerar går inte att hitta. 

8.3 Clio Svenska 

8.3.1 Layout och struktur 

När eleven träder in i läromedlet ser hen en meny längst upp där hen kan navigera mellan 

Planering, Områden, Aktiviteter, Clio quiz och Resurser. På startsidan kan eleven även se de 

senaste besökta sidorna och en två minuter lång film om vad läromedlet innefattar. Under 

fliken Områden finns sex olika områden: Sakprosa, Skönlitteratur, Informationssökning och 

studieteknik, Kommunikation, Medier och Grammatik och språkbruk. Denna analys kommer 

främst beröra området Informationssökning och studieteknik, detta området är bland annat 

menat för att utveckla elevernas läsförståelse. För att komma till det analyserade avsnittet 

behöver eleven navigera i flera steg, dessa innehåller flera alternativ eleven behöver välja 

mellan för att hitta rätt, se tabell 3.  

 

Tabell 3 

Navigation 1 6 val 

Navigation 2 3 val 

Navigation 3 9 val 

Clio, navigation för att komma till det avsnitt ”Sammanfatta” som analyseras. 

 

Vid vidare navigering i det utvalda området finner eleven ytterligare tre områden, Källkritik, 

Studieteknik och Läsförståelsestrategier. Även området Läsförståelsestrategier är uppdelat, 

här finner eleven nio olika delar (se bild 4). I introduktionen som är den första delen finner 

eleven en förklaring varför området är viktigt. På höger sida om texten finner eleven ett 

verktygsfält, där kan eleven ändra texten så den anpassas till dyslektiker, en 

uppläsningsfunktion och en anteckningsfunktion har också eleven att tillgå. 
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Bild 4, Arbetsområdet Läsförståelsestrategier, Clio Svenska (Foto taget av K. Karlsson, 1 

maj, 2019). 

 

I de olika delarna finner eleven tre flikar; texten, aktiviteter och inspiration. I detta område 

finner eleven ytterligare hjälpmedel på höger sida om texten. Texten går att anpassa till två 

svårighetsgrader och det finns läsguider som ska öka elevernas läsförståelse. För att finna 

uppgifterna tillhörande området behöver eleven navigera till fliken aktiviteter, ett urval av 

uppgifter visas. Vid uppgiftsöversikten kan eleven läsa en kort beskrivning om uppgiften (en 

rad), hur lång tid den ska ta och vilket område den berör. Tillsammans med uppgifterna finner 

eleven olika ikoner, det går inte att tyda vad dessa ikoner innebär. 

 

Under fliken resurser som hittas i översta fältet finns mer material att hämta, det finns att 

välja material till eleven eller olika arbetsformer. Materialet till eleven berör olika lästekniker, 

texttyper, It-teknik och anteckningstekniker. Materialet förser eleven med information och 

tips, till texterna medföljer inga uppgifter. Under arbetsformer kan eleven finna en 

rörelsekatalog som innehåller aktiviteter för att röra på sig och pausa studierna med.  

 

Läromedlet innehåller många bilder, även bakgrunden av läromedlet består av en tecknad 

bild. Bilderna har en koppling till deras placering, exempelvis till området Förutspå består 

bilden av en spåkula. 

8.3.2 Arbetsuppgifter och funktioner 

Clio svenska finns att tillgå via de digitala medier som har tillgång till internet. När eleven är 

inne i ett avsnitt behöver eleven navigera mellan tre flikar, texter, aktiviteter och inspiration. 

Under aktiviteter finner eleven uppgifterna, antalet uppgifter varierar. I avsnittet Red ut 

oklarheter finner eleven tre uppgifter, dessa ska ta mellan 30-45 minuter att genomföra. 

Uppgiftens struktur är upplagd som en bok, första sidan innehåller bakgrunden till uppgiften, 

vilka lärandemål den tränar och vilket material som behövs. Till den analyserade uppgiften 

ska eleven läsa en text, denna går att finna genom en länk. När eleven öppnar länken öppnas 
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en ny flik i webbläsaren. På nästa sida finner eleven återigen en länk till texten som ska läsas 

till uppgiften. Eleven uppmanas att antingen skriva ut uppgiften eller att klistra in den i ett 

skrivprogram för att ha möjlighet att markera i texten. Vid läsningen ska eleven ställa sig tre 

frågor till texten. Första frågan görs i en tabell längst ner på samma sida, eleven ska fylla i det 

som hen inte förstår i texten. Tabellen följs åt av fler instruktioner, eleven ska även fylla i 

varför hen inte förstår och sedan ska hen arbeta i par med en annan elev för att hjälpa 

varandra att förstå. Underst på sista sidan ska eleven utvärdera och fylla i det som kan vara 

oklart i en text. I analysen går det inte att avgöra om uppgifterna skickas in, men den text som 

fylls i sparas om eleven lämnar sidan. 

 

I uppgiften kan eleven använda sig av en talsyntes för att få texten uppläst, vid uppläsningen 

markeras de orden som läses upp. Eleven kan även justera uppläsningshastigheten. Texten 

kan anpassas till elever som har dyslexi. När denna funktion aktiveras ändras teckensnittet i 

texten. I texten finner eleven ord som är markerade med små prickar, genom att hålla 

datormusen på dessa dyker en ruta om som förklarar ordets innebörd. När eleven läser 

textfliken i de olika områdena finns fler verktyg att tillgå. Bland annat kan eleven aktivera en 

läsguide, denna läsguide förklarar texten ytterligare och förbereder eleven inför vad texten 

innehåller för att hen lättare ska förstå det som läses. Texten går att ställa in i två 

svårighetsgrader, lätt och svår. När svårighetsnivån lätt används omformuleras några 

meningar men mycket av texten liknar varandra i de olika versionerna. När eleven vill 

anteckna i texten kan hen markera i texten och lägga en anteckning i direkt anslutning. Texten 

fortsätter att vara markerad och genom att klicka på den kommer anteckningen upp. 

8.3.3 Hur behöver eleven navigera i läromedlet för att kunna läsa hela texten? 

För att eleven ska kunna läsa hela texten i det analyserade avsnittet behöver eleven navigera 

upp och ner för att kunna se hela texten. För att eleven ska finna uppgifterna till avsnittet 

behöver hen gå till den närliggande fliken. Där öppnas val över vilka uppgifter som finns att 

tillgå, i analysen har uppgiften där eleven ska sammanfatta en text analyserats. I Clio ska 

eleven sammanfatta texten med hjälp av ett VENN-diagram. För att göra uppgiften behöver 

eleven två markeringspennor, texterna som ska läsas finns som länkar, länken gör att en ny 

flik i webbläsaren öppnas. I instruktionerna uppmanas eleven att kopiera in texterna antingen 

i ett skrivprogram eller skriva ut dem, de ska markera i texterna. Om eleven väljer att läsa 

texten i webbläsaren behöver hen navigera upp och ner i dokumenten och växla mellan olika 

flikar i webbläsaren. Väljer eleven att kopiera in texten i ett skrivprogram behöver eleven 

växla mellan detta program och läromedlet för att kunna följa instruktionerna. 

8.3.4 Finns det annonser i samband med texten eller annat som kan distrahera 

eleven? 

Nej det finns inga annonser men på startsidan finns länkar till deras material. Under 

inspiration i de olika avsnitten finns även Youtube-klipp som eleven kan titta på. 
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8.3.5 Finns det möjlighet i det digitala läromedlet att individualisera texten samt 

verktyg som kan vara stöd i elevernas utveckling av läsförståelsen? 

I de analyserade avsnitten kan eleven använda sig av uppläsningsfunktionen, texten kan även 

anpassas till dyslektiker. Även svårighetsgraden på texten går att ändra mellan lätt och svår. 

Svåra ord förklaras genom att ordet är markerat och en förklaring visas när datormusen pekar 

på ordet. 

 

I uppgifterna finns funktionerna uppläsning och ändra texten för dyslektiker finns att tillgå. 

Eleven uppmanas att antingen klistra in texten som hör till uppgiften eller skriva ut texten, 

genom att göra detta finns det inga funktioner att tillgå. 

8.3.6 Förser guiderna och hjälpavsnitt eleven med den information som behövs 

för att kunna använda läromedlet korrekt? 

I analysen kan inte en introduktion eller guide som är riktad till eleverna att hittas. På 

startsidan hittas en kort film som förklarar hur eleven kan navigera i läromedlet och vilka 

funktioner som finns att tillgå. Det talas om eleven i andraperson, detta tolkas som att filmen 

inte är riktad direkt till eleven utan till läraren. I samband med filmen finns det även en knapp 

att finna om man vill läsa mer. Texten förklarar kort om läromedlet, om dess arbetsområden, 

texter, planeringar och resurser. Denna text är också skriven så att den är riktad till läraren 

och inte eleven. 

 

 

9. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet i relation till den tidigare forskning som har 

presenterats tidigare. Även egna reflektioner lyfts i här. I avsnittet diskuteras även studiens 

metodval.  

9.1 Resultatdiskussion 

Strukturen på de tre digitala läromedlen liknar varandra, även om skillnader finns. Alla tre 

läromedel är uppdelade efter arbetsområden. Avsnitten i läromedlen är indelade i kortare 

stycken med tillhörande rubriker, i samtliga läromedel kan eleven finna verktygsfältet på 

höger sida. Digilär är uppdelat i 5 arbetsområden och Clio är uppdelat i sex olika 

arbetsområden, titlar på dessa talar om vad de innehåller eftersom de är namngivna efter 

genrer. Gleerups läromedel är däremot uppdelat i åtta arbetsområden, titlar på arbetsområden 

är namngivna efter vilket tema de berör. Älgar, Nöjesparker, 1900-talet är några av 

läromedlets teman. Att arbetsområdena är namngivna efter teman gör det svårare för 

användaren att förstå vilka lärandemål arbetsområdet berör och svårt att avgöra vilket 

innehåll som ska arbetas med. I Gleerups läromedel visas inte heller arbetsområdena enskilt 

utan visas tillsammans med avsnitt om rättigheter till läromedlet och hållplatser för 

kunskapskraven. I samtliga läromedel behöver eleven navigera i flera steg för att komma till 
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det utvalda avsnittet som analyserades. Gleerups var det läromedel som hade flest 

valmöjligheter för eleven att navigera mellan i det första steget. Risken ökar för eleven att 

inte hitta till det analyserade avsnittet ju fler alternativ eleven ges vid navigationen. I den 

undersökning som Rasmusson och Ekelund genomförde 2013 (2014:57-59) var navigation 

och att eleven har en It-förmåga två faktorer som kunde påverka läsförståelsen negativt. Clio 

var det läromedel som gav eleven minst antal valmöjligheter i de olika navigationsstegen (se 

tabell 3). Dessutom hade Clio en funktion på startsidan som visade de senaste besökta 

sidorna, detta kan underlätta navigationen för eleven att återgå till ett besökt avsnitt. 

 

I alla läromedel finns det verktyg för eleven att tillgå, dessa skiljer sig åt en del. 

Anteckningsfunktion, att ändra teckensnitt och storlek finns att tillgå i samtliga läromedel. 

Hyperlänkar som förklarar svåra ord finns att tillgå i två av läromedlen, denna funktion finns 

inte i Gleerups läromedel. Alla har även funktionen att få texten uppläst, hastigheten på 

uppläsningen går även att justera. Digilär är det enda läromedlet som tillåter att eleven ändrar 

röst på uppläsningsfunktionen, även läslinjal finns endast att tillgå i detta läromedel. Flera 

tidigare studier har visat att digitala medier kan påverka läsförståelsen positivt om arbetet kan 

individualiseras och att de innefattar funktioner för detta. Hall et al. (2015:72-73) har genom 

sin forskning sett att funktioner som ordlistor, textmarkering, talsyntes, ändra teckenstorlek 

och snitt kan individualisera läsningen och på så sätt ge en positiv påverkan på läsförståelsen. 

Bergeson & Rosheim (2018:177-179) påtalar också detta, och att hyperlänkar som förklarar 

svåra ord kan gynna elevernas läsförståelse. Vid analysen av läromedlens funktioner 

redovisades det att Digilär hade flera funktioner som de andra läromedel inte hade. Clio var 

det läromedel som var unika med funktionen läsguide som förberedde eleverna på den 

kommande texten och inställningen att svårighetsgraden på texten kunde ändras. Vid 

analysen av de två olika svårighetsgraderna visade det sig dock att de inte skiljde sig åt 

markant. 

 

Enligt Rasmusson (2014:51) riskerar läsförståelsen att påverkas negativt vid läsning på 

digitala medier om läsaren behöver navigera upp och ner i dokumentet när hen läser eftersom 

texten inte går att se i sin helhet. I samtliga läromedel behöver eleven navigera upp och ner i 

dokumentet för att kunna läsa hela texten. I Digilär kan textens utseende förändras, där kan 

eleven ändra utformning av texten så hen bläddrar mellan olika sidor för att läsa texten 

istället för att scrolla upp och ner i dokumentet. 

 

Inget av de digitala läromedlen innehåller annonser. I Clio finns det Youtube-klipp som 

eleven kan se för att få mer information och inspiration. I Gleerups kan eleven också se 

filmer men då öppnas en ny flik och eleven skickas till sidan Vimeo. Enligt Holmberg 

(2016:42-43) kan annonser störa eleverna i deras läsning, vilket direkt leder till att 

läsförståelsen påverkas negativt. På sidan Vimeo kan eleven navigera vidare till andra videos 

och läsa de kommenterar som skrivits. Sidan har ingen koppling till läromedlet eller svensk 

skola, alla kan få tillgång till sidan och kommentera det material som finns. Läraren kan 

därför inte ha kontroll över vad eleven kommer över eller om hen kollar på mer än den filmen 

som anses ska ses. 
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Uppgiften som tillhör avsnittet Sammanfatta, som innebär att eleverna ska sammanfatta en 

text ser olika ut i samtliga läromedel. I läromedlet från Gleerups kan eleven se uppgiften och 

göra den i direkt anslutning till den tillhörande texten. I Digilär behöver eleven växla mellan 

den tillhörande texten och den sidan där uppgiften ska skrivas, på grund av denna navigation 

kan detta påverka läsförståelsen negativt enligt den forskning Rasmusson & Eklund 

(2014:57-59) gjort. Dessutom går den tillhörande texten inte att se i helhet vilket Rasmusson 

(2014:51) också menar kan påverka läsförståelsen negativt. Den analyserade uppgiften i Clio 

är upplagd på ett annat sätt, eleverna ska inte arbeta med texten i läromedlet utan lägga över 

den i ett skrivprogram eller skriva ut den. Enligt den redovisade forskning kan även detta 

påverka läsförståelsen negativt. Verktygen som går att finna i läromedlen som kan 

individualisera elevernas arbete har visats ha en positiv påverkan på läsförståelsen (Hall et al, 

2015:72-73, Bergeson & Rosheim, 2018:177-179). I de analyserade uppgifterna försvinner 

dock många av dessa verktyg, bland annat talsyntesen. 

 

Introduktion om hur läromedlet fungerar och dess funktioner fanns endast i läromedlet 

Digilär, där fick eleven en översikt över vilka funktioner som finns i läromedlet och var de 

finns. Enligt Rasmusson & Eklund (2014) är det viktigt att eleverna förses med en bra It-

förmåga och lär sig att navigera i de digitala miljöerna. Att ha en introduktion till hur 

läromedlet och dess funktioner fungerar kan hjälpa eleverna att kunna använda läromedlet på 

rätt sätt. I min analys tog det tid för mig att lära mig hur de olika läromedlen var upplagda 

och hur de olika verktygen fungerade. Att ha en introduktion till läromedlet kan hjälpa eleven 

att lära sig att navigera i det och kunna använda det på ett korrekt sätt. 

 

Kaman, 2018:159 påvisade genom sin forskning att elevernas attityd till läsningen 

påverkades positivt av att den skedde via digitala medier, detta kan tolkas som att 

motivationen till läsningen främjades hos eleverna. Gärdenfors (2010:266) menar att 

motivationen är viktig för att ett meningsfullt lärande ska ske. Lärarna måste hela tiden arbeta 

för att öka elevernas motivation. Detta kan bland annat göras genom att elevens intressen tas 

till vara på. Elever spenderar mer tid vid digitala medier, genom att inkludera dessa kan 

elevernas motivation öka. Jag anser att denna motivation minskar med tiden, när eleverna 

använder de digitala läromedlen mer i undervisningen kommer de att bli vana. Idag är det 

nytt och spännande att lära sig genom digitala medier och de läromedel som dessa innefattar. 

Med tiden kommer det dock vara en naturlig del i undervisningen. 

 

Gärdenfors (2010:230) skriver att de digitala verktygen ska ge böckerna en ny pedagogisk 

vinkel. De ska vara interaktiva, ge återkoppling och anpassa sig efter elevers lärostilar. Det 

finns brister inom dessa områden i de läromedel som har analyserats. I analysen får eleverna 

återkoppling från läraren. Detta ger ingen ny pedagogisk vinkel, det är hur den ges som blir 

annorlunda. Det har inte gått att avgöra genom analysen om läromedlet automatiskt anpassar 

sig efter elevens lärostil, detta får i så fall göras manuellt av läraren eller eleven genom att 

använda de verktyg som finns tillgängliga i läromedlet.  

 

Forskning visar att pojkar presterar en aning bättre när de får arbeta genom digitala medier 

(Rasmusson, 2014), i samma undersökning har det setts ett samband med att pojkar också 
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spenderar mer tid vid digitala medier. Detta kan göra att forskning som visar att läsförståelsen 

påverkas negativt om läsningen sker via digitala medier idag, kan förändras. När mer tid 

spenderas med de digitala verktygen, kan många svårigheter som forskare ser idag minska 

eller försvinna. Exempelvis att navigationen försvårar läsningen, detta problem kan minska 

om läsaren är mer van vid att läsa via digitala medier.  

9.2 Metoddiskussion  

De metodologiska val som görs i studien grundar sig i studiens syfte och forskningsfrågor. 

Empirin som samlas in i denna studie består av avsnitt i digitala läromedel. Val av 

forskningsansats påverkas av forskningsfrågan som har ställts. Den kvalitativa 

forskningsansatsen som har valts för denna studie har sin grundtanke i att verkligheten är 

socialt konstruerad. I denna ansatsen måste forskaren förstå de värderingar som finns bland 

det som studeras, forskaren kan inte stå utanför det som studeras vilket också kan göra att 

forskarens uppfattningar om det som analyseras också kan påverka resultatet (Barajas et al. 

2018:53-55). Jag analyserar och tolkar empirin utefter de kunskaper och erfarenheter jag har 

med mig sen tidigare, vilket också kan ha en påverkan på resultatet. I resultatet är det mina 

tolkningar som har kommit fram ur analysen som framställs. För att få ytterligare ett annat 

perspektiv av vad läromedlen förmedlar till eleverna hade elevintervjuer kunnat genomföras. 

Detta valdes bort på grund av tidsbegränsningen av studien, dessutom förutsätter inkludering 

av elevintervjuer att det går att hitta elever som har arbetat med de utvalda läromedlen. 

 

Studiens analysmodell hade kunnat användas på digitala läromedel i alla ämnen och inte bara 

för läromedel i ämnet svenska. De adderade analysaspekterna som tagits fram från forskning 

som gjorts i ämnet svenska kan endast appliceras på läromedel inom det ämnet. Att addera 

egna analysaspekter som möter min andra forskningsfråga anser jag är en styrka i studien. Jag 

är medveten om att forskningen kring läsförståelse och ämnet svenska är omfattande. Hade 

en annan person tagit fram analysaspekter utifrån forskning som gjorts med fokus på 

läsförståelse och hur den påverkas när läsning sker via digitala medier så hade dennes 

analysaspekter kunnat vara formulerade på annat sätt. Valet att lägga till egna analysaspekter 

för att kunna möta min ena forskningsfråga gjordes för att det inte gick att hitta en 

analysmodell som fokuserar på läsförståelsens påverkan av digitala medier. 

 

När urvalet skedde i de olika läromedlen valdes material för olika årskurser, orsaken till detta 

var för att det var där det gick att hitta material som liknande varandra i de olika läromedlen 

(årskurs 4 och 5). Vid urvalet var kravet att materialet var menat att utveckla elevernas 

läsförståelse. Eftersom läromedlen kommer jämföras och diskuteras i förhållande till 

varandra var detta urvalskriteriet viktigt. Jag inser att detta kan försvåra min analys och 

diskussion då materialet inte är riktat till samma årskurser. Läsförståelsematerial till årskurs 4 

eller 5 anser jag dock inte skiljer sig markant. 

 

I de versioner av läromedel som har analyserats i denna studie har två av dem varit 

testversioner. Gleerups läromedel köptes in eftersom det inte gick att få tillgång till 

provversionen, en elevlicens köptes för att analysen skulle genomföras ur en elevs synvinkel. 
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Att använda provversioner i en analys kan ha en påverkan på resultatet. I denna studie har 

delar i läromedlet valts ut som gör att resultatet inte påverkas genom att provversioner 

används. Att veta hur läromedlet ser ut eller fungerar fullt ut går inte att vara helt säker på. 

Det går inte heller att avgöra hur det fungerar att använda tillsammans med elever, vilket gör 

att det inte går att vara helt säker hur provversionerna påverkar resultatet. Vid längre 

användning av läromedlet kan aspekter som uppmärksammats vara bristfälliga i analysen 

minimeras, exempelvis lär sig eleverna troligtvis med tiden hur de ska använda de 

medföljande verktygen korrekt. 

 

 

10. Sammanfattande konklusion  

Slutsatserna på forskningsfrågorna presenteras var för sig i avsnittet. Detta följs av en 

övergripande slutsats av studien och en återkoppling till hypotesen.  

 

Forskningsfråga 1: Hur är avsnitten med lässtrategierna strukturerade i de utvalda 

läromedlen? 

Strukturerna på läromedlen skiljer sig inte åt markant, alla avsnitt är strukturerade med 

kortare stycken med tillhörande rubriker. Antalet arbetsområden skiljer sig åt, och antalet steg 

för att navigera sig till ett avsnitt varierar. För att läromedlet ska vara enkelt att använda för 

eleven krävs det att det är lätt att navigera i. För att lättare förstå hur läromedlet ska användas 

bör en introduktion finnas tillgänglig för både lärare och elev.  

 

Forskningsfråga 2: Hur ger avsnittet Sammanfatta möjlighet att utveckla läsförståelsen när 

läsningen sker via digitala medier? 

Samtliga läromedel innehåller verktyg som kan vara till stöd i elevernas utveckling av 

läsförståelsen. Genom att läromedlet har många verktyg som också går att anpassa till eleven 

kan detta hjälpa eleven i sin utveckling av läsförståelsen. Läromedlen har brister i sina 

upplägg av text då ingen av dem går att se i helhet.  

 

Slutsatsen av min studie är att alla läromedel har varierande kvalité och olika brister sett till 

hur de ska utveckla läsförståelsen när läsningen sker vid digitala medier. Läromedlen är även 

svåra att navigera i eftersom de innehåller ett omfattande material med otydlig guidning. 

Slutsatsen bekräftar hypotesen som presenteras tidigare i studien, att läromedlen innehåller 

brister som påverkar elevernas utveckling av läsförståelse. 
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11. Didaktiska implikationer, egna lärdomar samt 

fortsatt forskning 

I följande avsnitt kommer förslag ges till hur studien kan tas i åtanke i praktiken, mina 

lärdomar som fåtts genom studien lyfts. Förslag på fortsatt forskning redovisas även. 

 

Studiens didaktiska implikationer är att lärare kan få verktyg i hur de ska göra en 

läromedelsanalys av digitala läromedel, och se hur dessa är strukturerade för att utveckla 

elevernas läsförståelse. Digitala läromedel kommer implementeras mer i undervisningen och 

med tanke på att det inte finns någon granskning av dessa behöver lärarna utföra denna 

granskning. Forskning visar att lärarna kan uppmana eleverna att utnyttja de verktyg som 

finns i läromedlen och på så sätt ge dem hjälp med sin läsning. Detta förutsätter att lärarna 

kommer ihåg att göra det, har tid för det och att de själva har lärt sig hur verktygen fungerar. 

Lärarna behöver också ha kunskap om vilket verktyg som är lämpat till vilken elev. En elev 

som har svårt att läsa ska inte endast sättas med en talsyntes, det kan hända att eleven lär sig 

bättre med ett annat verktyg. Det är därför viktigt att läraren vet vilka verktyg som olika 

elever kan behöva. Att granska ett läromedel kan vara ett bra sätt att se läromedlets struktur 

och lära sig dess verktyg mer och få veta hur de ska användas. 

 

Under arbetet har jag lärt mig vikten av att genomföra läromedelsanalyser när nya läromedel 

ska väljas ut. Under analysen visade det sig att de läromedel jag valt ut inte mötte de 

förväntningar jag hade byggt upp i början av analysen. Trots att samtliga läromedel 

redovisade att de var enkla att använda visade det sig att så inte var fallet. Genom att göra 

läromedelsanalysen lärde jag mig hur läromedlen fungerade, genom att själv lära mig det 

först blir det också lättare att använda dem tillsammans med eleverna. Inför analysen fann jag 

inte heller en analysmodell som helt fungerade för mitt syfte, vilket gjorde att jag fick att ta 

fram en egen. Att ta fram en egen analysmodell var lärorikt och inte så svårt som jag 

förväntade mig. Med en egen analysmodell kunde jag anpassa läromedelsanalysen utefter det 

jag efterfrågade av läromedlet.    

 

För att se hur eleverna upplever de digitala läromedlen hade det varit intressant att fortsätta 

forskningen. Detta kan göras genom att elever får testa läromedlen och ge sina synpunkter 

och åsikter om det. På så sätt kan ett elevperspektiv lyftas och läromedlet granskas också 

genom deras ögon.   
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