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Abstract 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att studera vad aktuell forskning har 

kommit fram till om eventuella skillnader i läsförståelsen mellan traditionell och 

digital läsning och hur läsförståelsen hos grundskoleelever kan stödjas och utvecklas 

vid läsning på skärm. Materialet i studien bygger på 11 publikationer som tagits fram 

genom databassökning och manuell sökning via referenslistor. För att bearbeta och 

analysera resultatet gjordes en innehållsanalys. Studiens resultat är motstridiga 

avseende vilka skillnader som finns mellan läsförståelsen i traditionell och digital 

läsning. Det finns forskning som visar att läsförståelsen påverkas såväl positivt som 

negativt vid digital läsning, och det finns forskning som visar att det inte påverkar 

läsförståelsen om en text läses digitalt eller traditionellt. I studien framkommer också 

att de förmågor som krävs vid digital läsning är andra förutom de som krävs vid 

traditionell läsning. Studien visar även att när lärare inkluderar elevsamarbete i 

undervisningen påverkas elevers digitala läsförståelse positivt. Genomgången visar 

att forskning om hur lärare kan undervisa i att läsa och förstå digitala texter i 

klassrumssammanhang är otillräcklig, vilket pekar på ett fortsatt behov av forskning 

inom det området.  
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1 Inledning 

Skolan ska, enligt den nationella digitaliseringsstrategins övergripande mål, använda 

de möjligheter digitaliseringen ger för att barn och elever ska uppnå en hög digital 

kompetens och för att kunskapsutveckling och likvärdighet ska främjas 

(Regeringskansliet 2017, s. 4). Ett delmål i digitaliseringsstrategin är att det ska 

forskas om vilken effekt digitalisering har på undervisningen och lärandet med avsikt 

att ge stöd till att förbättra insatser och verksamheter (Regeringskansliet 2017, s. 14). 

Vidare skrivs att det är viktigt att de möjligheter digitaliseringen ger används som ett 

medel för att nå styrdokumentens mål (Regeringskansliet, 2017, s. 7).   

 

I Läroplanen för grundskolan, fritidshemmen och förskolan (Skolverket, 2019) 

framgår att skolan har ansvar för att elever efter avslutad grundskola kan använda 

digitala och andra verktyg och medier för lärande bland annat (Skolverket 2019b, s. 

8). 

 

Tidigare forskning visar att läsförståelsen påverkas vid digital läsning, och 

läsförståelse är viktigt för att tillägna sig information och för lärande i alla ämnen 

(Reichenberg 2008, s. 11). I PISA (Programme for International Student Assement) 

definieras läsförståelse som: 

 

Läsförståelse Reading literacy handlar om elevers förmåga att förstå, använda, 

utvärdera, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna mål, 

utveckla sina kunskaper och sin potential för att delta i samhället. Utöver 

avkodning och ytlig förståelse, inbegriper läsning, tolkning och reflektion samt 

förmåga att använda läsning för att uppnå sina mål i livet (Skolverket 2019a, s. 

10)  

 

I denna studie undersöks om det enligt tidigare forskning finns skillnader mellan 

digital och traditionell läsning avseende läsförståelsen samt arbetssätt i 

undervisningen som kan stödja och utveckla elevers läsförståelse vid digital läsning. 
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1.1 Syfte  

Det övergripande syftet med litteraturstudien är att studera vad tidigare forskning har 

kommit fram till om eventuella skillnader i läsförståelsen mellan traditionell och 

digital läsning och hur grundskoleelevers läsförståelse kan stödjas och utvecklas vid 

läsning på skärm.  

Frågeställningar 

 Vilken skillnad finns enligt tidigare forskning mellan läsförståelsen i 

traditionell och digital läsning? 

 

 Vilka arbetssätt i undervisningen har tidigare forskning lyft fram som 

stöttande och utvecklande av läsförståelse vid digital läsning? 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt redovisas en bakgrund till denna studies syfte som redovisats ovan.  

 

Maria Rasmusson (2014) skriver i sin avhandling att i skolans ambition att nå 

likvärdighet och att alla elever, oberoende av bakgrund, ska ges tillfällen att på 

lämpligaste sätt förbättra sina förmågor och tillgodogöra sig kunskaper bör 

läsförståelsebegreppet otvivelaktigen vidgas där alla ges tillfällen att läsa och förstå 

likaså digitala texter (Rasmusson 2014, s. 72). Trots att digital läsning omnämns i 

styrdokument är digital läsning inte med i de nationella kunskapsutvärderingarna och 

detta kan ha inverkan på i vilken omfattning undervisningen lägger tid på detta 

(Rasmusson 2014, s. 1). Rasmussons definition av digital läsning avser läsning via 

digitala artefakter och även läsning av traditionella texter på skärm (Rasmusson 2014, 

s. 3), och Rasmussons definition av traditionell läsning avser läsning av texter i 

pappersformat såsom exempelvis romaner och tidskrifter där texten ofta är linjär och 

kan innefatta illustrationer (Rasmusson 2014, s. 3).  

 

I Läroplanen för grundskolan, fritidshemmen och förskolan (2019) framgår att alla 

elever ska utveckla färdigheter för att både arbeta självständigt och tillsammans med 
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andra. Skolan ska medverka till att eleverna ges tillfällen att utveckla förmågor att 

tillämpa digital teknik (Skolverket 2019b ss. 7–8). Digitala verktyg kan vara en fysisk 

enhet som till exempel mobiltelefon, dator eller kamera, men även ett program eller 

en tjänst som är internetbaserad (Skolverken 2019, s. 8). Det står också att läraren ska 

planera och utföra arbetet med avsikt att eleven ges möjligheter att använda digitala 

verktyg på det viset att det gynnar deras utveckling och kunskap (Skolverket 2019b, 

ss. 12–13).  

 

Enligt Säljö (2014) är den första stora utmaningen mot den traditionella interaktionen 

i klassrummet sedan flera tusen år tillbaka datorns möjligheter till interaktivitet, 

kommunikationsmöjligheter och informationstillgången. Tillgången till datorn i 

undervisningen ändrar oundvikligen villkoren för hur kommunikationen sker. I en 

analys av Schofield från 1995 visades att i datormedierande miljöer förekommer 

handledning och tutoring (informator) mer än i traditionell läsning. Detta kan 

förklaras med att hinder och bekymmer blir alltmer individuella. Det kan vara så att 

läraren inte längre är den mest kunniga utan eleven får samarbeta med och ta stöd av 

andra elever (Säljö 2014, s. 246).  

 

Säljös (2014) resonemang får till viss del stöd av utbildningsutskottet som i en studie 

har sammanställt forskningsrön och andra resultat gällande digitaliseringen i skolan 

och hur det påverkar utbildningens kvalitet, likvärdighet och resultat. I denna studie 

redogörs bland annat för att det finns forskning som visar att användandet av digitala 

verktyg medför att lärarna får en ny roll och som menar att i det digitala didaktiska 

tänkandet går uppmärksamheten från planering av undervisning till planering för 

lärande och från föreläsande till handledning. Det skrivs även att användandet av 

digitala verktyg i undervisningen ökar vilket medför att det vanliga arbetet med 

traditionella läroböcker minskar. I utbildningsutskottet studie har det också visat sig 

att positiva resultat kan erhållas när de digitala verktygen används i en välplanerad 

pedagogik annars kan resultatet bli det motsatta (Riksdagen 2016, s. 7). En annan 

observation som gjorts i studien, som har betydelse för lärarens roll, är att samverkan 

mellan elever och lärare emellan ökar (Riksdagen 2016, s. 39). När det gäller 

forskning om hur lärare ska undervisa i att läsa och förstå digitala texter så lyfter 

Donald J. Leu, J. Gregory McVerry, W. Ian O´`Byrne, Carita Kiili, Lisa Zawilinski, 



 

4(23) 

 

Heidi Everett-Cacopardo, Clint Kennedy och Elena Forzani att det är det få studier 

gjorda av detta i klassrumssammanhang (Leu et. al. 2011, s. 12). 

 

Om läsundervisning skriver Barbro Westlund (2009, ss. 43–44) att läraren ansvarar 

för att leda interaktionen mellan text, läsare och aktivitet. Läsundervisningen ska 

bestå av kreativitet, struktur, tydlighet, målmedvetenhet, utveckling och kritiskt 

tänkande. Det ska i undervisningen finnas en balans mellan det som händer i nuet och 

på lång sikt. Undervisningen ska bedrivas från helklass till individuell nivå och 

eleverna ska känna till sina individuella mål.  

 

Sammanfattningsvis ska, enligt skolans styrdokument, digitala verktyg användas i 

undervisningen på ett sätt som gynnar elevernas utveckling och kunskap. Tidigare 

forskning visar att läsförståelse, som är viktig för lärandet i alla ämnen, påverkas när 

texter läses digitalt och Maria Rasmusson(2014) framhåller att läsförståelsebegreppet 

bör vidgas till att även omfatta att läsa och förstå digitala texter. Det finns en 

kunskapslucka att fylla då det finns få studier gjorda om hur lärare ska undervisa i att 

läsa och förstå digitala texter (Leu et. al. 2011, s. 12). 

 

I avsnittet ovan har det redogjorts för bakgrunden till studiens syfte och i 

nästkommande avsnitt presenteras studiens metod.  

3 Metod 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 82) ska det i en 

systematisk litteraturstudie redogöras för vilka sökord alternativt frågeställningar som 

använts. Det ska även redogöras för vilka databaser som nyttjats, utfallet av 

sökningarna, vilket urval som gjorts samt en bedömning av värdet i texterna. Utöver 

det ska det också redovisas för vilka publiceringsår sökningen innefattade samt för 

gjorda avgränsningar. I likhet med deras beskrivning ovan redogörs för detsamma i 

metodavsnittet som följer. 
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3.1 Sökord 

Sökorden som använts i denna studie är läsförståelse, reading, comprehension, digital 

läsning, digital reading, traditionell läsning,  traditional reading, läsundervisning, 

reading instruction, digitala verktyg och  digital tools. I vissa sökningar i ERIC har 

sökorden kombinerats med stöd av den booleska operationen ”AND”, vilket 

redovisas för i bifogad bilaga 2. 

3.2 Avgränsningar 

Avgränsningar som har gjorts i sökandet är att all litteratur ska vara reeferegranskad, 

vilket enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013 s. 61) betyder att den 

kritiskt har granskats innan den har publicerats. Sökningen har även avgränsats utifrån 

publiceringsår. I detta fall har ingen sökning gjorts av litteratur som publicerades före 

2008 för att få med så aktuell forskning som möjligt utifrån att det är en snabb 

utveckling av digitalisering inom undervisningens värld. Gällande den andra 

frågeställningen har sökningen avgränsats till den aktuella målgruppen. Ytterligare 

en avgränsning som har gjorts är att studien enbart innehåller artiklar som skrivits på 

svenska och engelska på grund av uppsatsskrivarens språkkunskaper.  

3.3 Datainsamling 

Sökningen har gjorts i databaserna SwePub samt ERIC (Educational Resources 

Information Center). Utöver sökning i databaser har manuell sökning gjorts. Detta har 

gjorts genom att referenslistor hos relevant vetenskaplig litteratur har gåtts igenom. 

Sökningarna i SwePub resulterade i 284 träffar totalt. Av dessa lästes 114 

sammanfattningar utifrån publiceringsår och titel som bedömdes kunna vara relevanta 

för denna studies syfte och frågeställningar men av dessa visade sig slutligen endast 

en studie vara relevant för denna systematiska litteraturstudie. I ERIC söktes 

inledningsvis på ett begrepp i taget vilket resulterade i för många träffar att gå igenom. 

När sökningarna kombinerades med stöd av den booleska operationen ”AND” så 

minskade antal träffar väsentligt. Slutligen valdes två studie som relevanta för denna 

litteraturstudie varav den ena hittades vid en sökträff med över 100 träffar. I sökningar 

med över 100 träffar lästes annars inte sammanfattningar. Sökningarna i SwePub och 

ERIC presenteras i bifogade bilagor. Övriga åtta studier i litteraturgenomgången har 

tagits fram manuellt via referenslistor i relevant vetenskaplig litteratur.  
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En självfallen utgångspunkt för forskningsetiska övervägande är 

individsskyddskravet. Detta krav kan åskådliggöras i fyra generella krav på 

forskningen såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017, s. 5–6). De här kraven blir inte aktualiserade 

på samma sätt i en litteraturstudie som i en empirisk studie. I litteraturstudien har det 

granskats om de studier som analyserats har följt etiska principer. 

 

När en litteraturstudie genomförs är det relevant att ha med de källor som kan 

presentera att etiska överväganden är gjorda (Eriksson Bajaras, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 69–70). De svenska studierna redogör för att forskningsetiska 

överväganden är gjorda, men i övriga studier är det inte lika uppenbart. Det kan bland 

annat kan bero på att vissa av publikationerna är redovisade som en sammanfattning 

av hela studien och att alla länder inte har lika stränga etiska regler som Sverige har.  

3.4 Analysverktyg 

För att analysera texterna gjordes en innehållsanalys där första stegen är att texterna 

som ska analyseras läses igenom flera gånger så att materialet känns välkänt. Därefter 

ska koder hittas i påståendena för att efter det ställas samman utifrån kategorier. I det 

fjärde steget ställs frågan om det går att sammanfatta kategorierna i ämnen. Här avses 

att söka mönster som exempelvis likheter, olikheter, motsatsförhållanden och 

klassningssystem. Slutligen ska resultatet analyseras och diskuteras (Eriksson 

Bajaras, Forsberg & Wengström 2013, s. 164). Analysförloppet ska medföra att 

resultaten inte påverkas av forskarens privata uppfattning (Bryman 2018, s. 358). Det 

är av vikt att lägga gott om tid till att tänka på hur kodningen ska gå tillväga. 

Reliabiliteten av kodningen är ett ämne som behöver uppmärksammas. Kodningen 

ska utföras på ett metodiskt sätt (Bryman 2018, s. 372–373). 

 

Koder som har hittats i påståendena är läsa på papper, läsa digitalt, samarbeta, 

förmågor och läsförståelse. Kategorierna som kodades fram i studien hade en 

koppling till studiens syfte och frågeställningar. Dessa kategorier landade i ”förmågor 

påverkar digital läsförståelsen”, ”digitala verktyg påverkar läsförståelsen”, 

”förkunskaper påverkar digital läsförståelse”, ”digital läsning påverkar inte 
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läsförståelsen, ”digital läsning påverkar läsförståelsen” samt ”elevsamarbete påverkar 

läsförståelsen”.  

4      Resultat och analys 

Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar, det vill säga ”vilken skillnad 

finns enligt tidigare forskning mellan läsförståelsen i traditionell och digital läsning” 

samt ”vilka arbetssätt i undervisningen har tidigare forskning lyft fram som stöttande 

och utvecklande av läsförståelse vid digital läsning”. Under delrubrikerna presenteras 

publikationerna var för sig baserat på deras resultat. 

4.1 Skillnader i läsförståelsen mellan traditionell läsning och digital 

läsning 

4.1.1 Digital läsning påverkar läsförståelsen negativt 

Nedan presenteras studier av forskare (Hanho Joeng 2012; Anne Mangen, Bente R. 

Walgermo och Kolbjørn Brønnick 2013; Rasmusson 2014; Pablo Delgado, Cristina 

Vargas, Rakefet Ackerman & Ladislao Salmerón 2018) vars resultat påvisar att digital 

läsning påverkar läsförståelsen negativt. 

 

Inledningsvis presenteras Jeongs (2012) studie där skillnaderna i läsförståelse 

undersöktes mellan att läsa e-bok och bok i pappersformat som deltagarna inte läst 

tidigare. Med e-bok avses i studien en text som är analog med en bok som presenteras 

digitalt på datorskärm och som bland annat kan innehålla grafik, animering och ljud. 

Deltagarna i studien var 65 koreanska elever från sjätte klass (Jeong 2012, s. 390). 

Resultatet i Jeongs studie visar att eleverna fick högre poäng i läsförståelsequiz efter 

att de läst bok i pappersformat. Skillnaden var statistiskt signifikant.  Förklaringen till 

detta menade Jeong kunde tillskrivas e-böckernas skärmkontrast och upplösning samt 

att eleverna hade mer vana av att läsa pappersböcker (Jeong 2012, ss. 399–400). Det 

framgår inte hur texternas svårighetsgrad var i relation till varandra. Det skulle kunna 

vara en tänkbar förklaring till skillnaderna i resultatet förutom det som Jeong härleder 

till elevernas läsvana och e-böckernas skärmkontrast och upplösning. En annan 

förklaring till Jeongs resultat kan vara att eleverna i Jeongs studie saknade 
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förkunskaper då de läste böcker de inte tidigare läst. Utifrån resultatet i Julie Coiros 

(2011) studie som presenteras närmare nedan, kan förkunskaper kompensera för en 

lägre digital läsförståelse.  

I likhet med Jeongs studie har Mangen, Walgermo och Brønnick (2013) undersökt 

om det förekommer skillnader i läsförståelse beroende på om deltagarna läste text på 

papper eller på skärm. Deltagarna bestod av 72 elever i åldrarna 15–16 år som 

slumpmässigt delades in i två grupper varav den ena gruppen fick läsa två 

papperstexter och den andra gruppen läste samma texter på datorskärm. Texterna var 

på mer än en sida vilket gjorde att papperstexterna krävde att blad vändes och texten 

på skärm att det scrollades. Läsning på skärm krävde även att det skiftades fönster 

eftersom text och frågor var i olika fönster. Efter att eleverna läst texterna fick 

samtliga svara på frågor digitalt. I studien framgår att eleverna som läst text i 

pappersformat hade signifikant bättre resultat i läsförståelse än de som läste digitalt 

(Mangen, Walgermo & Brønnick 2013, ss. 63–64).  

I studiens diskussion redogörs för tänkbara anledningar till varför de två grupperna 

uppvisade olika resultat på läsförståelsetestet. Enligt Mangen, Walgermo och 

Brønnicks kan orsaken vara att läsaren vid datorskärmen inte har hela texten åtkomlig 

och därför måste navigera i texten genom scrollning till skillnad från de som läst 

papperstext som direkt fick tillgång till texten i sin helhet. Forskarna menade att 

navigera i texten kan ha en negativ påverkan på läsförståelsen hos eleverna beroende 

på att läsaren som läser på papper kan stödjas i sin läsförståelse genom att komma 

ihåg på vilken plats på sidan de läst en speciell uppgift. Att behöva byta mellan fönster 

på dataskärmen kan också påverkat att testresultatet blev sämre då det krävs andra 

kognitiva förmågor hos läsaren (Mangen, Walgermo & Brønnick 2013, ss. 65–66). 

Studiens resultat är samstämmigt med resultatet i Jeongs (2012) studie, att eleverna 

uppvisar bättre läsförståelse vid traditionell läsning jämfört med digital läsning.  

Ytterligare en studie i raden som påvisar att läsförståelsen påverkas negativt vid 

digital läsning är den första av fyra studier i Rasmussons avhandling. Denna studies 

syfte är bland annat att undersöka om möjliga skillnader avseende läsförståelse, hos 

235 utvalda svenska högstadieelever i åldrarna 14–15 år som genomförde ett så likt 

test som möjligt på papper och på skärm (Rasmusson 2014, s. 50). Det generella 
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resultatet var att eleverna gjorde något bättre ifrån sig vid test på papper än vid testen 

på skärm. En tänkbar förklaring till resultatet i Rasmussons studie menar hon är att 

skärmläsning fordrar att läsaren förutom texten även måste manövrera datorn. Detta 

kan innebära att läsaren får använda kognitiva resurser till datormanövrering istället 

för till att förstå texten. Inte heller får läsaren samma taktila vägledning som vid 

pappersläsning då läsaren vänder sida rent fysiskt och när texten syns på papper ges 

en struktur i läsningen som kan stödja i läsförståelsen (Rasmusson 2014, s. 51). 

Läsförståelse av digitala texter definieras av Rasmusson som att läsa och förstå texter 

som presenteras via digitala verktyg som används i undervisningen och som kan 

inrymma hyperlänkar figurer, filmklipp och ljud och även att läsa och förstå 

traditionella texter som uppvisas på skärm. Traditionella texter på skärm ser till största 

delen ut som den skulle gjort på papper som exempelvis vid bokläsning på läsplatta 

(Rasmusson 2014 s. 3). 

 

Gällande läsforskningen har Rasmusson i sin studie redogjort för lästeorier bundna 

till kognitiva- och sociokognitiva perspektiv samt sociokulturella teorier med 

samlingsnamnet ”literacies. Läsforskare inom det kognitiva området studerar 

individuella skillnader i läsförmåga och läsforskarna formulerar teorier om kognitiva 

processer som är involverade i läsandet. I de sociokognitiva teorierna fokuseras det 

på att utveckling äger rum i sociala sammanhang där det finns en ömsesidig påverkan 

mellan människan och den omgivning människan befinner sig i. Inom 

literacyperspektivet görs det gällande att läsning ser olika ut avhängigt socialt 

sammanhang och omgivning. De hävdar också att det delvis krävs olika 

literacyförmågor utifrån olika sociala sammanhang, kulturer och medier (Rasmusson 

2014, ss. 5–7).  

 

För att åskådliggöra digital läsning har Rasmusson funnit två relevanta teorier. Den 

första är en kognitiv teori om multimodalt lärande som belyser hur behandling av 

information sker i två kognitiva system/kanaler, en där bilder bearbetas och en där 

text och det talade språket bearbetas. I respektive kanal finns en gräns för hur mycket 

information som kan processas samtidigt och när det blir för mycket information finns 

det risk för kognitiv överbelastning. Ännu ett antagande är att ett lärande som är 

meningsfullt kan ske först när kopplingar bildas mellan informationen från de olika 
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kanalerna och personens förkunskaper (Rasmusson 2014, s. 20). Den andra teorin är 

”New Literacies- a dual level theory” som lägger tonvikten på att de förmågor som 

behövs vid digital läsning till viss del skiljer sig från dem som krävs för traditionell 

läsning. För att förstå de nya litteraciteterna skrivs om fem processer som är viktiga 

för digital läsning vilka är att kunna läsa för problemidentifiering, för att finna 

information, för informationsbedömning, för att föra samman information samt för 

att kunna kommunicera informationen (Rasmusson 2014, ss. 21–21).  

 

Det kan noteras att det skiljer cirka tio år i ålder mellan deltagarna i Rasmussons 

(2014) studie och Aydemir och Öztürks (2013), där deltagarna i studien går i femte 

klass, vilket skulle kunna tala för att ålder kan vara en faktor som har påverkan på 

digital läsning av informationstexter. 

 

I likhet med resultaten i studierna ovan (Jeong 2012; Mangen, Walgermo och 

Brønnick 2013; Rasmusson 2014) redogör Delgado et. al. (2018) avslutningsvis 

redogjort för att läsförståelsen påverkas positivt vid läsande av traditionella texter 

jämfört med digital läsning. Det kan således konstateras att vid digital läsning har 

läsaren inte hela texten tillgänglig utan behöver navigera mellan olika sidor vilket 

kräver andra kognitiva förmågor förutom de som krävs vid traditionell läsning, vilket 

även Coiro (2011) Mangen, Walgermo och Brønnick (2013) samt Rasmusson (2014) 

redogjort för i sina studier.  

 

I en metaanalys av studier mellan åren 2000–2017 gjord av Delgado et. al. (2018) 

jämfördes vilken effekt läsning av likvärdiga texter på papper och på digitala enheter 

har på läsförståelsen. I analyserna uppenbarades tre statistiskt säkerställda 

moderatorer där den första påvisade att fördelen att läsa papperstext ökade vid 

tidsbegränsad läsning i jämförelse med att läsa i egen takt. I likhet med resultatet i 

Rasmussons studie redogjordes för att den andra fördelen att läsa på papper var 

konsekvent i studier där enbart informationstexter använts eller vid en mix av 

informations- och berättande texter men inte i de studier där det enbart använde 

berättande texter. Även Aydemir och Öztürks (2013) studie nedan har påvisat att 

läsförståelsen inte påverkas nämnvärt vid digital läsning av berättande texter. Den 
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tredje moderatorn i studiens resultat visade att nyttan av att läsa papperstext ökade 

under åren (Delgado et. al 2018, s. 23). 

 

I studiens diskussion har forskarna dragit slutsatsen att elever bör få tillgång till 

tryckta texter trots att det kan tilltala att ha datoriserade studiemiljöer (Delgado et.al. 

2018, s. 36). Resultatet i studien som redovisats ovan tillsammans med resultaten från 

Aydemir och Öztürk (2013) och Rasmusson (2014) studier kan tala för att det finns 

skillnader i den digitala läsförståelsen baserat på om eleverna läser facklitteratur eller 

skönlitteratur. Det skulle också kunna tyda på att när det gäller att förstå mer än det 

centrala i en text så påverkas läsförståelsen beroende på om texten läses traditionellt 

eller digitalt. Avslutningsvis kan tidsfaktorn också antas påverka den digitala 

läsförståelsen genom att läsaren vid tidsbegränsad läsning i större grad kan störas av 

att behöva lägga tid på exempelvis navigering och scrollning jämfört med när de får 

läsa i egen takt. 

 

Efter en genomgång av de forskare vars studier resulterar i att läsförståelsen påverkas 

negativt vid digital läsning jämfört med traditionell läsning redogörs i avsnittet som 

följer för två studier som funnit att det inte spelar någon roll för läsförståelsen om 

texter digitalt eller traditionellt. 

4.1.2 Digital eller traditionell läsning påverkar inte läsförståelsen 

Nedan presenteras resultaten från forskare som påvisar att det inte finns någon 

märkbar skillnad i läsförståelse vid traditionell eller digital läsning. 

 

I Kujawski A. Taylors studie var syftet att studera om 74 psykologistudenter kunde 

tillägna sig ny information på ett motsvarande sätt gällande att läsa text i 

pappersformat jämfört med digital text. I studien användes två texter med varierande 

komplexitet som deltagarna läste på papper eller digitalt. Efter att studenterna läst 

texterna skulle de svara på ett identiskt frågeformulär för att läsförståelsen därefter 

skulle skattas. Studenterna hade inte någon förförståelse avseende texterna och 

studenterna blev slumpmässigt försedda med text på papper alternativt digitala text. 

De som tilldelades den digitala texten fick även med en instruktion för hur de skulle 

navigera i texten på skärmen. I studiens resultat framkommer att det inte existerar 
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några skillnader gällande läsförståelsen hos läsare av text i pappersformat jämfört 

med läsare av den digitala texten och även att textens komplexitet inte påverkade 

läsförståelsen. Taylors slutsats blev att lärare inte behöver ta hänsyn till i vilket format 

studenterna läser eftersom studiens resultat visade att det inte gjorde någon skillnad 

gällande förståelsen (Taylor 2011 s. 278–280). 

 

En anledning till att resultatet i Taylors studie skiljer sig från resultaten i delavsnittet 

ovan kan vara att deltagarna i Taylors studie var universitetsstudenter med väsentligt 

högre utbildningsbakgrund, generellt mer förkunskaper och även längre läsvana. 

Dessa faktorer kan antas påverka läsförståelsen.  

Till skillnad från Jeong (2012) och Mangen, Walgermo och Brønnick (2013) 

konstaterade Aydemir och Öztürk (2013) att det inte fanns någon märkbar skillnad i 

läsförståelse mellan gruppen som läste digitalt kontra de som läste traditionellt när 

det gällde berättande texter. Forskarna menade att eftersom de berättande texterna är 

långa kan det orsaka problem för eleverna att läsa dem på skärm och därmed påverka 

deras läsförståelse negativt i jämförelse med läsning av informationstexter (Aydemir 

& Öztürk 2013, s. 2275). Aydemir och Öztürk testade läsförståelsen, hos 60 elever i 

femte klass efter att de läst texter digitalt och traditionellt. I studien användes sex 

olika texter av vilka tre var berättande och övriga tre var informationstexter. 

Läsförståelsetestet genomfördes efter varje läst text (Aydemir & Öztürk 2013, s. 

2274). Det kan noteras att forskarna i studiens diskussion menar att digital läsning av 

berättande texter kan påverka läsförståelsen negativt och resultatet påvisade ingen 

märkbar skillnad avseende läsförståelsen i jämförelse med att läsa tryckt text. Det kan 

antas att forskarna relaterade detta resultat till digital läsning av informationstexter 

där läsförståelsen påverkades positivt.  

Sammanfattningsvis har resultat från två studier visat att det inte påverkar 

läsförståelsen om eleverna läser digitalt eller traditionellt och nedan redogörs för 

forskning som påvisar att läsförståelsen påverkas positivt vid digital läsning. 

4.1.3 Digital läsning påverkar läsförståelsen positivt 

Som nämnts presenteras här resultaten från forskare som redogjort för att 

läsförståelsen påverkas positivt vid digital läsning.  
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Aydemir och Öztürks (2013) studie som till viss del redovisats ovan visade även att 

vid läsning av informationstexterna hade de som läste digitalt bättre resultat på 

läsförståelsetesterna och denna skillnad var statistiskt signifikant (Aydemir & Öztürk 

2013, s. 2275). Detta är ett resultat som skiljer sig från resultaten som redogjorts för 

ovan (Rasmusson 2014; Delgado et. al. 2018) som visade att läsförståelsen påverkas 

negativt vid digital läsning av informationstexter. Det skulle kunna tyda på att 

informationstexter är mer krävande och kräver fler kognitiva förmågor än vid läsning 

av berättande texter vilket denna studies resultat talar emot.  

Forskningsfrågorna i Reichenbergs studie var huruvida resultatet på läsförståelsetest 

i årskurs två skiljde sig mellan elever som läste e-böcker jämfört med de som läste 

tryckt text samt vilken skillnad det fanns hos elever som genomgående läste 

multimodala texter jämfört med de som inte gör det (Reichenberg 2014, s. 3). 

Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i läsförståelsetestet 

mellan de som läste e-bok jämfört med de som läste tryckt text. Däremot visade det 

sig att de elever som läst e-bok hade ett högre medelvärde på testet än den grupp som 

läst traditionell tryckt text. Resultatet blev detsamma på studiens andra 

forskningsfråga, det vill säga att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de 

som alltid använde multimodala texter vid läsning jämfört med de som inte gör det 

(Reichenberg 2014, ss. 81–82).  

I följande studie av Kaman och Ertem var en av forskningsfrågorna att få svar på om 

det fanns en betydande skillnad i läsförståelse hos 30 utvalda elever, vilka hade 

presterat sämst i en inledande läsförståelsetest av ursprungligen 75 elever i fjärde 

klass, som läste digitala texter kontra de som läste tryckta texter (Kaman & Ertem 

2018 s. 149.) Eleverna delades därefter in i en experimentgrupp och i en 

kontrollgrupp. I experimentgruppen lästes texter på skärm. Eleverna fick efter det 

svara på frågor medan kontrollgruppens deltagare läste tryckt text och därefter 

svarade på frågor. Resultatet visade att läsning på skärm hade en positiv effekt på 

läsförståelsen och ju längre eleverna läste desto mindre blev skillnaden mellan läsning 

av tryckt text och digital läsning. Forskarna föreslår att lärare har läsaktiviteter med 

digitala texter för att förbättra läsförståelsen hos elever i grundskolans tidigare år 

(Kaman & Ertem 2018, ss. 147–160). Detta förslag skiljer från Delgado et. al. (2018) 
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som i sin studie dragit slutsatsen att elever bör få tillgång till tryckta texter trots att 

det kan tilltala att ha datoriserade studiemiljöer (Delgado et. al. 2018, s. 36). En 

tänkbar förklaring till resultatet i denna studie kan vara att eleverna idag har en högre 

digital kompetens jämfört med de som undersöktes under tidigare år och att skolorna 

i större uträckning än tidigare använder digitala verktyg i undervisningen.  

 

Till skillnad från studierna som hittills redogjorts för, bortsett från Aydemir och 

Öztürk, visar resultaten från Reichenberg (2014) och Kaman och Ertems (2018) 

studier positiva resultat för läsförståelsen vid läsning digitalt. Denna skillnad pekar 

på att ju mer eleverna läser digitalt desto mindre blir skillnaderna i läsförståelsen 

mellan digital läsning och traditionell läsning.  

 

Hittills har det redogjorts för forskning som påvisar att läsförståelsen påverkas 

negativt vid digital läsning, forskning som påvisar det motsatta samt forskning vars 

resultat visar att läsförståelsen inte påverkas beroende på om texten läses digitalt eller 

i pappersformat. Nedan redogörs för två studier som resulterat i att förmågor påverkar 

den digitala läsförståelsen.  

4.1.4 Förmågor och förkunskaper påverkar den digitala läsförståelsen 

Nedan presenteras resultaten från forskare som påvisar att det krävs andra förmågor 

vid digital läsning förutom de som krävs vid traditionell läsning. Det har även 

framkommit i studier ovan (Mangen, Walgermo & Brønnick 2013; Ramusson 2014; 

Delgado et. al. 2018). En av studierna nedan visar även att förkunskaper påverkar den 

digitala läsförståelsen. 

 

Coiro hade ett annat syfte med sin studie, än de som hittills presenterats och det var 

att undersöka om digital läsförståelse spelade en väsentlig och unik roll i elevers 

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

förkunskaper (Coiro 2011, s. 370). Det första av de tre teoretiska ramverk som studien 

utgår ifrån är att läsförståelse är en konstruktiv, meningsskapande och aktiv process. 

Det andra perspektivet är new literacies som utgår från att lärande och läskunnighet 

förändras snabbt och även när ny teknik framträder. Det tredje perspektivet är 

kognitiv flexibilitet vars teori är att Internet är ett mindre bra sammanhang för läsning 
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som fordrar att läsarna mer flexibelt använder de förmågor som krävs vid traditionell 

läsning och på samma gång förhåller sig till nya och konstant förändrade förhållanden 

för läsning på Internet (Coiro 2011, s. 354–355).  

 

Studiens deltagare bestod av 118 elever i sjunde årskursen från sex olika 

mellanstadieskolor i fem skoldistrikt i nordöstra USA (Coiro 2011, s. 360). I denna 

studie omfattade traditionella texter tryckt informationstext som exempelvis 

tidskrifter och böcker. De digitala texterna bestod av informationstexter som 

presenteras via hyperlänkar, animationer, ljud, bilder och video (Coiro 2011, ss.355–

356). De parametrar som mättes i studien var traditionell läsförståelse, digital 

läsförståelse och förkunskaper (Coiro 2011, ss. 363–364). Studiens resultat 

redogjorde för att en kombination av traditionell läsning, förkunskaper om ämnet 

samt digital läsförståelse, som mättes i studien var ett krav för att kunna läsa texter 

digitalt. I studien redogjordes även för ett positivt samband mellan digital och 

traditionell läsförståelse. Resultatet pekar på att de förmågor som fordras för att läsa 

och förstå digital text liknar det som krävs för att läsa och förstå traditionell tryckt 

text. Förutom de traditionella förmågorna behövs specifika förmågor för digital 

läsförståelse såsom att kunna identifiera hyperlänkar, navigera och ställa samman 

information från olika webbsidor (Coiro 2011, s. 370). Utifrån Coiros analys av 

elevernas testresultat kunde en interaktion ses genom att bra ämnesspecifika 

förkunskaper kunde kompensera för en lägre digital läsförmåga liksom en bra digital 

läsförmåga uppvägde för mindre bra förkunskaper (Coiro 2011, s. 352). 

 

Vidare var syftet i den fjärde delstudien i Rasmussons avhandling, i likhet med Coiro 

(2011) att särskilja och undersöka vilka förmågor som behövs vid skärmläsning på 

Internet. I studien deltog 10-åringar samt 15–16-åringar som dels intervjuades och 

dels observerades via video (Rasmusson 2014, s. 57). Fem huvudkategorier av 

förmågor och färdigheter identifierades som väsentliga vid Internetläsning: 

- Traditionell literacy där det är av betydelse att kunna läsa och stava och läsförståelse 

av traditionella texter.  

-  Multimodal literacy som avser betydelsen av att uppfatta symboler och tecken i 

texterna på webben som exempelvis att kunna känna igen en hyperlänk på en sida på 

webben.  
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-  Navigation omfattar betydelsen av att ha en plan att hitta den plats på webben som 

kunde ge svar på elevernas frågor. 

 - IT-förmåga som betyder att inneha en allmän förmåga att kunna handskas med 

datorn, veta webbläsarens funktioner samt att känna till webbadressers normer 

- Förmåga att hantera information innefattar förmåga att kunna skilja olika genrer åt, 

förmåga till källkritik och förmåga att bedöma värdet av information på Internet 

(Rasmusson 2014, ss. 58–59).  

 

Det kan följaktligen konstateras att vid digital läsning har läsaren inte hela texten 

tillgänglig på skärmen utan behöver navigera mellan olika sidor vilket kräver andra 

kognitiva förmågor förutom de som krävs vid traditionell läsning, vilket även 

Mangen, Walgermo och Brønnick (2013) redogjort för i sin studie. I Coiros (2011) 

och Rasmussons (2014) studier kunde också utläsas att det fanns ett positivt samband 

mellan traditionell och digital läsförståelse då de likheter som finns vid digital och 

traditionell läsning har en påverkan på digital läsförståelse.  

 

Sammanfattningsvis visar den forskning som har redogjorts för i resultatavsnittet en 

tvetydlig och motstridig bild av hur läsförståelsen påverkas vid traditionell och digital 

läsning. Det finns en övervägande samstämmighet i att det behövs andra förmågor 

vid digital läsning förutom de som krävs vid traditionell läsning. Faktorer som kan 

påverka de motstridiga resultaten kan bero på studiernas skilda fokus, hur deras syfte 

och frågeställningar ser ut och att det kan finnas skillnader i begrepp och metoder. 

Deltagarna i studierna ovan (oklart i metaanalysen av Delgado et. al. 2018) har utfört 

tester individuellt vilket kan påverka den digitala läsförståelsen negativt eftersom det 

i kommande delavsnitt nedan redogörs för att elevsamarbete påverkar den digitala 

läsförståelsen positivt. 

4.2 Stöttande och utvecklande undervisning för läsförståelse vid digital 

läsning 

Som nämnts i bakgrundsavsnittet har det varit svårigheter att ta fram forskning som 

kan svara på studiens andra frågeställning och nedan presenteras de två studier som 

tagits fram och som samstämmigt påvisat att när läraren involverar elevsamarbete i 

undervisningen påverkas den digitala läsförståelsen positivt.  
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I en jämförande fallstudie av Henry et. al. undersöktes bland annat hur 

implementeringen av empowermentmodellen Internet Reciprocal Teaching (IRT) 

påverkar kämpande läsares roll i klassrummet när det handlar om digital läsförståelse 

(Henry et. al. 2012, s. 279). Inom utbildningsområdet uttrycks empowerment-teorin 

oftast som att människor behöver ta kontroll över sitt eget lärande och att förståelsen 

blir djupare för ens egen plats i samhället genom engagemang och ett aktivt 

medverkande. En viktig del i empowerment-teorin är att människors styrkor och 

kompetenser framhålls i stället för bristerna som finns (Henry et. al 2012, ss. 281–

282). I studien redogörs för tre fall med kämpande läsare från motsvarande årskurs 

tre och årskurs sex i Sverige (Henry et. al. 2012, s. 287–288). IRT-modellen användes 

i alla tre fall och implementerades på liknande sätt i samtliga sammanhang (Henry et. 

al. 2012, ss. 287–290). IRT-modellen beskriv som en instruktionsmodell i 

undervisning om digitala texter. I modellen finns det tre faser som 

sammanfattningsvis går från mer lärarledd undervisning till att eleverna får ett större 

eget ansvar för sin undervisning (Henry et. al. 2012, s. 285). I studiens resultat 

redogörs för att lärarens undervisning har påverkan på elevers digitala läsförståelse. 

IRT-modellens användning i undervisningen visade sig ha positiv inverkan på 

läsförståelsen. Elevernas digitala läsförståelse påverkades positivt när eleverna 

samarbetade och när de fick dela med sig av sitt kunnande liksom när läraren lät 

eleverna få uppgifter som utmanade dem att samarbeta med andra. Vid de tillfällen 

läraren gav direkta instruktioner hade det däremot en negativ inverkan på 

läsförståelsen (Henry et. al 2012, ss. 293–300). Studiens resultat visar att elevers 

digitala läsförståelse påverkas positivt när undervisningen fokuserar på elevers 

styrkor.  

 

Likt Henry et. al. (2012) resulterade Lisa Molin och Annika Lantz-Anderssons studie 

i att läraren och samarbete med andra elever är viktigt för att stödja och utveckla 

elevers digitala läsförståelse. I Molin och Lantz-Anderssons studie fokuserades 

speciellt på läsundervisning i ett digitalt klassrum (Molin & Lantz-Andersson 2016, 

s. 135). Forskarnas teoretiska perspektiv utgår från det sociokulturella, som har 

utgångspunkt i att lärande sker genom samarbete (Molin & Lantz-Andersson 2016, s. 

132). Syftet med studien var att under en skolvecka undersöka hur läskunnigheten hos 
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13–14 åringar kunde utvecklas genom att samtliga hade tillgång till en Ipad (Molin & 

Lantz-Andersson 2016, s. 137). I studiens resultat framkom att det i undervisningen 

till största delen fokuserades på att lösa uppgifter där undervisningen bygger på 

användandet av traditionella texter medan digital teknik bara användes när det 

behövdes. I de fall där digitala verktyg inkluderades mer regelbundet i undervisningen 

blev möjligheterna att använda teknologin tillsammans med stöd från 

klasskamraterna och lärare grundläggande för att utveckla läsförståelse i en digital 

miljö. Vidare menar Molin och Lantz-Andersson (2016) att grunden för traditionell 

läsförståelse är inte utan betydelse för den digitala läsförståelsen och dagens läsare 

behöver en kombination av metoder för att uppfylla det som krävs för både traditionell 

och digital läsning. Forskarna menade att eleverna bör få lära sig olika strategier för 

läsförståelse av flera texter i nya sammanhang. Eftersom användandet av digitala 

verktyg är starkt kopplade till lärarens instruktioner är lärarens planering och 

inramning av undervisningen viktig för elevernas utveckling och digitala läsförståelse 

(Molin & Lantz-Andersson 2016, s. 150–151).  

 

Sammanfattningsvis visar ovan redogjord forskning för att den digitala läsförståelsen 

påverkas positivt när elever får samarbeta med varandra och när läraren har en 

struktur och plan för sin undervisning, vilket är viktigt när digitala verktyg används i 

undervisningen. En möjlig slutsats av ovanstående resultat är att elevsamarbete 

påverkar den digitala läsförståelsen positivt oavsett vilken årskurs eleverna går i. 

5 Diskussion  

I detta avsnitt kommer inledningsvis studiens metod att diskuteras och därefter delar 

av studiens resultat.  

5.1 Metoddiskussion  

Fördelen med en systematisk litteraturstudie är att den ska presentera en opartisk 

översikt över den publicerade forskning som finns och att den ger svar på 

frågeställningar som ställs. Den systematiska litteraturstudien fungerar bäst inom 

områden som många forskat om (Denscombe 2016,  s. 208). Det finns väsentligt mer 

forskning om digital och traditionell läsning i förhållande till läsförståelse jämfört 
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med forskning om arbetssätt i undervisningen som kan stödja elever i grundskolan att 

utveckla sin digitala läsförståelse, vilket kan medföra att studiens pålitlighet är mindre 

vad gäller undervisning som stöttar och utvecklar elevernas digitala läsförståelse. 

 

Att genomföra en systematisk litteraturstudie är tidskrävande, och det är också svårt 

att avgöra om all relevant litteratur har tagits med i granskningen. Sökningarna har 

skett i två databaser, och om det funnits mer tid för litteraturstudien kunde 

sökningarna skett i fler databaser och på ett mer strukturerat sätt exempelvis genom 

att använda de booleska sökorden på fler sätt. Sökningarna har skett i en nationell och 

en internationell databas, vilket kan öka litteraturstudiens tillförlitlighet. Sökningarna 

i ERIC resulterade nästan uteslutande i studier på engelska, vilket kan medföra risk 

för fel vid översättningen av dessa då engelska inte är modersmålet hos 

litteraturstudiens författare. Extra fokus och tid har lagts på kodning och 

kategorisering av data för att i möjligaste mån undvika att relevant data har missats.  

5.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att studera att studera vad tidigare forskning har kommit fram 

till om eventuella skillnader i läsförståelsen mellan traditionell och digital läsning 

samt vilka arbetssätt i undervisningen som stödjer och utvecklar elevers läsförståelse 

vid digital läsning. Delar av studiens resultat diskuteras i relation till bakgrund, 

forskningens teoretiska ansats, syfte och frågeställningar. Inledningsvis diskuteras 

skillnaderna mellan läsförståelsen i traditionell och digital läsning och därefter vilka 

arbetssätt i undervisningen som tidigare forskning lyft fram som stöttande och 

utvecklande av läsförståelse vid digital läsning. 

5.2.1 Skillnader mellan läsförståelse vid traditionell och digital läsning 

Utifrån den forskning som presenterats i resultatavsnittet kan det framhållas att det 

inte finns någon samstämmig bild som kan ge svar på denna studies första 

frågeställning, det vill säga om det finns skillnader i läsförståelse vid traditionell och 

digital läsning. Det har i denna litteraturstudie tagits fram forskning som visar att 

läsförståelsen påverkas positivt vid digital läsning och forskning som visar att 

läsförståelsen påverkas negativt vid digital läsning. Det finns även forskning som 

visar att det inte påverkar läsförståelsen om en text läses digitalt eller traditionellt.  
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Den övervägande delen av studierna i litteraturstudiens resultat redogör för att 

läsförståelsen visade positiva resultat när elever läste på papper jämfört med när de 

läste digitalt (Jeong 2012; Mangen, Walgermo & Brønnick 2013; Rasmusson 2014; 

Delgado et. al. 2018). Eftersom Delgado et. al. har analyserat ett flertal studier i sin 

metaanalys kan det ge en större tyngd åt detta resultat. Litteraturstudiens resultat visar 

också att om eleverna inte har hela texten synlig på datorskärmen påverkas den 

digitala läsförståelsen negativt eftersom eleverna måste scrolla och navigera för att 

kunna läsa hela texten, vilket enligt forskarna kan bero på att det ställer högre krav på 

elevernas kognitiva förmågor. Dessa resultat skulle kunna stödjas av den kognitiva 

teorin om multimodalt lärande som menar att för mycket information i bilder och text 

kan leda till kognitiv överbelastning vilket påverkar läsförståelsen negativt 

(Rasmusson 2014, s. 20).  

 

Resultatet av litteraturstudien visar också att det behövs andra förmågor vid digital 

läsning förutom de som krävs vid traditionell läsning (Rasmusson 2014; Mangen, 

Walgermo & Brønnick 2013; Coiro 2011). Resultaten skulle kunna få stöd i teorin 

om kognitiv flexibilitet vars teori bland annat utgår från att Internetläsning fordrar att 

läsarna mer flexibelt använder de förmågor som krävs vid traditionell läsning och på 

samma gång förhåller sig till nya och konstant förändrade förhållanden för läsning på 

Internet (Coiro 2011, s. 354–355). Rasmusson poängterar i sin avhandling att det är 

allas rättighet att få träna på de förmågor som krävs för digital läsning. Det kan antas 

att Skolverket följer forskningen utifrån att det i Läroplanen för grundskolan, 

fritidshemmen och förskolan (2019) framgår att skolan ska medverka till att eleverna 

ges tillfällen att utveckla förmågor att tillämpa digital teknik (Skolverket 2019b, ss. 

7–8).  

 

I studiens resultat framkommer dessutom att förkunskaper kan påverka den digitala 

läsförståelsen positivt (Coiro 2013) vilket får stöd i den kognitiva teorin om 

multimodalt lärande som menar att ett meningsfullt lärande sker först när kopplingar 

bildats mellan informationen från de olika kanalerna och personens förkunskaper 

(Rasmusson 2014, s. 20). 
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5.2.2 Stöttande och utvecklande undervisning för läsförståelse vid digital läsning 

Liksom Leu et. al. (2011) har konstaterat har det varit svårt att hitta forskning som 

svarar på hur lärare ska undervisa elever i att läsa och förstå digitala texter på grund 

av att det gjorts så få studier av detta i klassrumssammanhang.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att den digitala läsförståelsen påverkas när läraren i 

sin undervisning låter elever samarbeta med varandra (Henry el. al. 2008; Molin & 

Lantz-Andersson 2016) och ett sociokulturellt perspektiv på lärande får stöd i dessa 

studier. En aspekt av detta kan enligt Säljö vara att läraren inte längre sitter inne med 

mest kunskap och eleverna behöver samarbeta och ta stöd av andra elever (Säljö 2014, 

s. 246). Detta stöds även av empowerment-teorin där instruktionsfaserna går från mer 

lärarledd undervisning till att eleverna får ett större eget ansvar för sin undervisning 

och där eleverna delar sin kunskap med varandra (Henry et. al. 2008, s. 285). I 

Läroplanen för grundskolan, fritidshemmen och förskolan (2019) kan läsas att alla 

elever ska utveckla färdigheter för att arbeta tillsammans med andra vilket får stöd i 

studierna och teorierna ovan. 

 

I litteraturstudiens resultat redogörs för att IRT-modellen är en framgångsrik 

undervisningsmodell som lärare kan använda för att stödja och utveckla elevernas 

läsförståelse vid digital läsning. Vid de tillfällen där läraren gav direkta instruktioner, 

utan dialog och samarbete, påverkades läsförståelsen negativt. Molin och Lantz-

Andersson (2016) ger stöd åt detta i sitt resultat där de skriver att lärarens planering 

och undervisning är viktig för att stödja och utveckla elevernas digitala läsförståelse. 

Även utbildningsutskottet har hittat stöd hos forskningen att positiva resultat kan 

erhållas när de digitala verktygen används i en välplanerad pedagogik, men om så inte 

sker kan resultatet bli det motsatta (Riksdagen 2015, s. 7). Det kan antas att Skolverket 

i skolans styrdokument bland annat har tagit stöd i ovanstående studiers resultat när 

det skrivs att läraren ska planera och utföra arbetet så att eleven ges möjligheter att 

använda digitala verktyg på ett sätt som gynnas deras utveckling och kunskap 

(Skolverket 2019b, s. 12–13). 
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6 Slutsats  

Sammanfattningsvis visar litteraturstudien att det både finns forskning som visar att 

läsförståelsen påverkas positivt av digital läsning och som påvisar att läsförståelsen 

påverkas negativt vid digital läsning. Det finns även forskning som påvisar att det inte 

påverkar läsförståelsen om en text läses digitalt eller traditionellt. En slutsats av 

litteraturstudien är att elever behöver ges tillfällen att träna på de förmågor som krävs 

för digital läsning förutom de som krävs vid traditionell läsning och att detta med 

fördel görs via elevsamarbete då det påverkar den digitala läsförståelsen positivt. 

Eftersom det fortsatt finns en kunskapslucka inom forskningen gällande arbetssätt i 

undervisningen som stödjer och utvecklar elevers digitala läsförståelse är det önskvärt 

med mer forskning inom detta område. Detta skulle kunna leda till stöd och 

förbättringar av insatser och verksamheter i skolan då ett delmål i den nationella 

digitaliseringsstrategin är att det ska forskas om vilken effekt digitaliseringen har på 

undervisningen och lärandet med avsikt att ge stöd till att förbättra insatser och 

verksamheter (Regeringskansliet 2017, s. 14). 
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Bilaga 1 

 

Datum och databas Sökord Avgränsning Antal träffar Antal valda  

191118 SwePub Läsförståelse Refereegranskat 22 - 

191118 SwePub Läsförståelse Doktorsavhandling 12 - 

191118 SwePub Digital läsning Refereegranskat  3 - 

191119 SwePub Reading 

comprehension 

Doktorsavhandling 

och refereegranskat 

45 - 

191119 SwePub Reading 

comprehension 

Refereegranskat 170 - 

191119 SwePub Digital läsförståelse Doktorsavhandling 

och refereegranskat 

2 - 

191119 SwePub Digitala läsandet Refereegranskat 6 1 
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191124 SwePub Traditionell läsning Refereegranskat 9 - 

191125 Digitala verktyg Refereegranskat och 

Doktorsavhandling 

24 - 
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Bilaga 2  

Datum och databas Sökord Avgränsning Antal träffar Antal valda 

191118 ERIC Reading comprehension  Peer reviewed 2008-2019 4940 - 

191119 ERIC Digital tools Peer reviewed 2008-2019 1515 - 

191119 ERIC Reading instruction  Peer reviwed 2008-2019 8430 - 

191124 ERIC Online reading 

comprehension  

Peer reviewed 2008-2019 377 1 

191124 ERIC 1 AND 2 Peer reviewed 2008-2019 19 - 

191125 1 AND 3 Peer reviewed 2008-2019 2469 - 
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191125 ERIC 2 AND 3 AND 4 Peer reviewed 2008-2019 5 - 

191125 ERIC 1 AND 2 AND 3 Peer reviewed 2008-2019 247 - 

191126 Reading AND 

comprehension AND 

reading AND internet 

Peer reviewed 2008-2019 96 1 

     

 


