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Abstract 
Syftet med detta arbete är att göra en undersökning av åtta grundskollärares tillämpning av strategier 
för digital läsning utifrån en innehållspunkt i det centrala innehållet som behandlar lässtrategier. I arbetet 
undersöks om och i så fall hur elever ges möjlighet att utveckla strategier för att ta sig an en digital text. 
Vi använde oss av metoden standardiserade intervjuer, till våra åtta informanter, för att de själva skulle 
få formulera sina svar. Fundamentet för själva undersökningen är de inspelade och därefter 
transkriberade intervjuerna. Vi jämförde informanternas svar med varandra för att få fram ett resultat 
som sedan diskuterades. Våra slutsatser är att kompetensutveckling i IKT-användning och i digitala 
verktyg som ett didaktiskt hjälpmedel bör vara av hög prioritet inom skolväsendet. Det behövs även 
tillräckliga digitala resurser på samtliga skolor för att gå i linje med de reviderade kunskapskraven och 
skolans uppdrag om en likvärdig skola. Styrdokumentens riktlinjer vad gäller lässtrategier för texter i 
olika medier bör också bli tydligare så att utrymme för tolkning minimeras. 
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1. Inledning och syfte  

Under flera decennier har elevers digitala kompetenser varit ett fokusområde i 

utbildningspolitiken till följd av vår allt mer digitaliserade vardag. Vårt snabbt 

föränderliga samhälle har inneburit att högre krav ställts på skolan som ska rusta eleverna 

med digitala kompetenser. Ett av skolans uppdrag är att se till att eleverna lär sig att: 

“orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt” (Skolverket, 2017a:9). För att tydliggöra skolans målsättning att stärka 

elevernas digitala kompetens beslutade regeringen i mars 2017 om förändringar i 

styrdokumenten för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen som träder i kraft den 

1 juli 2018 (Regeringskansliet, 2017). De förändringar som gjorts rör främst förmågor att 

använda och förstå digitala system och tjänster - alltså rena navigationsförmågor.  

 

Något som betonas i den nya läroplanen (Skolverket, 2017a) är vikten av att eleverna ges 

möjlighet att utveckla källkritiska förmågor, problemlösning samt att de ska ha kännedom 

om hur man går tillväga för att omsätta idéer i handling med hjälp av digitala verktyg. De 

tillägg som tillkommit i och med den reviderade läroplanen i ämnet svenska är 

exempelvis att: “eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med 

interaktiva och föränderliga texter” samt att eleverna genom undervisningen också ska: 

“ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och 

medier” (Skolverket, 2017a:252). Något som kan vara avgörande för elevers utveckling 

och digitala kompetens, som de ska förvärva i skolan, är hur lärare tar till sig och tolkar 

detta innehåll (Samuelsson, 2014).  Vilken roll digital kompetens och IKT1 får i 

skolvardagen kan bero på lärares eget intresse och tolkning av styrdokumenten (a.a.). 

Som ett resultat av tvetydiga mål riskerar elevgrupper att gå genom utbildningssystemet 

utan större möjligheter att utveckla sin digitala kompetens (Samuelsson, 2014). Detta kan 

i sin tur leda till att utbildningen inte blir likvärdig, vilket motsäger skolans 

grundprinciper.  
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Något som däremot inte reviderats i den nya läroplanen (Skolverket, 2017a) är elevers 

lässtrategier i förhållande till digitala texter. I det centrala innehållet i ämnet svenska för 

årskurs 4-6 står det fortfarande att lässtrategier ska behandlas i undervisningen enligt 

följande innehållspunkt: “Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier 

samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna” 

(Skolverket, 2017a:254). Att eleverna ska tolka texter från olika medier kan komma att 

tolkas olika beroende på hur läraren i fråga tolkar ordet ”medier” samt vilka texter denne 

lärare anser inryms i ”olika medier”. Medier kan exempelvis innebära tidningnar och 

böcker, men också digitala medier såsom datorer och surfplattor. Carina Fast (2008) 

framhåller att för att kunna ta sig an en text, oavsett vilket medium den förekommer i, 

behöver läsaren behärska förmågan att läsa, en teknisk förmåga som ryms inom begreppet 

literacy (Fast, 2008) 

 

Literacy är enligt traditionen ett samlingsbegrepp för förmågorna att kunna läsa och 

skriva (Fast, 2008). I takt med samhällets förändringar har begreppet literacys innebörd 

kommit att utvidgats, då även spårkets muntliga sida har införlivats. I kontrast till 

traditionell literacy2 innefattar new literacy numera även multimodala texter, det vill säga 

texter som kombinerar ord och bild (Andersson, 2011).  

 

Rasmusson (2014) har i sin studie beträffande digital läsning, det vill säga läsning av 

grafisk text i ett digitalt medium, kommit fram till att det i tillägg till traditionell literacy 

och förmågan att hantera information krävs ytterligare förmågor för att tillägna sig en 

digital text. Dessa förmågor är multimodal literacy, navigation och IT-förmågor. 

Rasmusson (2014) menar att dessa förmågor är det som skiljer digital läsning från 

traditionellt läsande av pappersburen text, det vill säga analoga texter3. Rasmussons 

(2014) resultat tyder på att elever bör undervisas i att läsa både digitalt och traditionellt 

för att bredda och fördjupa läsförmågan för att möta de behov som följer av ett allt mer 

digitaliserat samhälle.  

 

                                                 

2 Den tidigare synen på literacy, det vill säga den som enbart omfattar analoga texter. 
3 Med syftning på en grafisk text som återfinns i analoga medier såsom tidningar, böcker och broscyrer.  
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Den reviderade läroplanen (Skolverket, 2017a) har inneburit förändringar som enligt 

Regeringskansliet (2017) speglar samhällets digitala utveckling. Däremot nämns inte 

digital läsning, vilket kan innebära att lärare väljer att inte undervisa i detta då det inte 

står explicit i kursplanen. Det centrala innehållet för elever i årskurs 4-6 i ämnet svenska 

kan komma att tolkas olika beroende på hur läraren tar till sig innehållet och omsätter det 

i praktiken. Något som också skulle kunna påverka undervisningen är enligt Samuelsson 

(2014) lärarens eget intresse för digitala verktyg och integrering av IKT i undervisningen.  

 

Syftet med denna kandidatuppsats är således att undersöka hur åtta grundskollärare tolkar 

den innehållspunkt i det centrala innehållet för elever i årskurs 4-6 i ämnet svenska som 

behandlar lässtrategier. Närmare bestämt vill vi genom standardiserade intervjuer 

undersöka om och i så fall hur lärare ger eleverna möjlighet att utveckla sina digitala 

lässtrategier. För att nå detta syfte utgår vi från följande fråga:  

 

 Hur resonerar åtta yrkesverksamma grundskolelärare om digitala lässtrategier utifrån 

innehållspunkten i det centrala innehållet beträffande lässtrategier i ämnet svenska för 

årskurs 4-6?  

 

För att undersöka denna fråga kommer vi inledningsvis att presentera vår 

forskningsbakgrund i avsnitt 2, som behandlar läsfärdighet och läsförståelse utifrån ett 

kognitivt teoriperspektiv. Därefter redogör vi för läsförståelsestrategier, för att sedan 

avrunda avsnittet med en fördjupning om IKT-användningen i förhållande till elevers 

läsning. Utöver detta redogörs även för läsning av digitala texter utifrån både elevers 

motivation och lärares intresse. Därefter presenterar vi undersökningen i avsnitt 3 som 

baseras på intervjustudier av åtta olika mellanstadielärare4 som undervisar i ämnet 

svenska. Dessutom presenteras metod och material i avsnitt 3.1. Resultatet presenteras i 

3.2 som är uppdelat i fyra avsnitt. Avslutningsvis sammanställs och diskuteras resultatet 

av undersökningen i avsnitt 4.   

                                                 

4 Yrkesverksamma i årskurs 4-6. 
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2. Forskningsbakgrund 

Det centrala i denna uppsats är lässtrategier. Vi kommer därför inledningsvis i avsnitt 2.1 

att redogöra för begreppet literacy, det vill säga läsförmåga och läsförståelse, för att sedan 

komma in på det kognitiva teoriperspektivet på läsning i avsnitt 2.2. I avsnitt 2.3 lyfter vi 

fram begreppet lässtrategier och redogör för olika moduler som fått stor plats i 

svenskundervisningen i dagens skola. I avsnitt, 2.4, belyser vi den så kallade “Fjärde 

Basfärdigheten” som innefattar IKT-användning som en basfärdighet. I avsnitt 2.4.1 

redogör vi för analoga respektive digitala texter därefter, i avsnitt 2.4.1.1, behandlas 

kritiska aspekter av digital läsning. I punkt 2.4.2 behandlas elevers motivation till att 

använda digitala verktyg. Avslutningsvis presenteras avsnitt 2.4.3 där lärares IKT-

intresse och digitala kompetenser diskuteras.  

2.1 Literacy – med fokus på läsning  

Literacy är ett begrepp som används för att beteckna läs- och skrivkunnighet, och är 

centralt inom läs- och skrivforskning. Inom literacy ryms begreppet läsning som enligt 

Monica Rosén och Jan-Eric Gustafsson (2006) kan ha många olika innebörder och 

innefattar såväl tekniska färdigheter som kognitiva processer. Läsning är enligt 

Nationalencyklopedin (2017) en invecklad förmåga som kräver mycket övning för att 

kunna utvecklas. I begreppet läsning ryms två beståndsdelar: avkodning och förståelse. 

“Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord” och ”förståelse 

är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden” (Nationalencyklopedin, 2017). 

God läsfärdighet innebär att dessa båda komponenter samspelar på ett väl fungerande sätt 

(ibid.).  

 

Enligt Dole et al. (1991) använder såväl den vana som den ovana läsaren sin förkunskap 

i förening med en mängd ledtrådar från texten och dess kontext för att skapa mening med 

läsningen. De elementära förkunskaper som krävs vid läsning (slutledningsförmåga, 

ordförråd och minne) bär läsaren med sig vid läsningen. Doles et al. (1991) teorier 

sammanfaller främst med ett kognitivistiskt synsätt på läsning. Det kognitiva 

teoriperspektivet på läsfärdighet kommer att behandlas i följande avsnitt. 
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2.2 Kognitivt teoriperspektiv på lärande och läsning 

Det kognitiva teoriperspektivet på lärande tog sin början under 1950-talet. Det centrala i 

det kognitiva perspektivet är hur lärande och utveckling kan förstås i termer av mentala 

företeelser (Säljö, 2014). Detta teoriperspektiv fokuserar på lärandet och hur människan 

förstår, bildar begrepp, löser problem och minns (ibid.). Läsforskare inom det kognitiva 

fältet utforskar individuella skillnader i läsförmåga och formulerar teorier om de 

kognitiva processer som är inblandade i läsning (Rasmusson, 2014).  

 

Två forskare som studerat läsning utifrån det kognitiva teoriperspektivet är David 

LaBerge och S Jay Samules (1974) som presenterat en modell för informationsbehandling 

vid läsning5. I LaBerge och Samuels modell antas information transformeras genom en 

serie processteg som involverar visuella, fonologiska och episodiska minnessystem. 

Utvecklingen som sker vid varje processteg utvärderar och bearbetar informationen med 

hänsyn till två kriterier: noggrannhet och automatisering. LaBerge och Samuels (1974) 

noterade betydelsen av att stärka automatiseringen av läsning genom att läsaren på ett 

automatiserat vis kan göra kopplingar mellan bokstäver och de ord de bildar. För att stärka 

denna förmåga förespråkar LaBerge och Samuels (1974) upprepad läsning som en 

effektiv inlärningsmetod.  

 

En automatiserad läsning leder till att andra kognitiva förmågor inte belastas (a.a.). 

Genom att behärska kopplingen mellan ord och bokstäver blir läsaren mindre distraherad, 

och kopplingen mellan bokstäverna kräver mindre uppmärksamhet. Läsaren kan således 

läsa med flyt och behöver inte tänka på exempelvis fonologiska regler (a.a.). När läsaren 

har uppnått en god automatiserad läsning kan denne istället fokusera på en 

meningsskapande och avkopplande läsning och vidare tillämpa lässtrategier för att förstå 

det lästa (LaBerge & Samuels, 1974).  

2.3 Lässtrategier 

I en artikel skriven av Tengberg et al. (2015) behandlas begreppet lässtrategi, som syftar 

på tankeoperationer som används av en van läsare för att sortera och organisera ett visuellt 

                                                 

5 Hur människan inhämtar information vid läsning. 
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innehåll. Genom dessa tankeoperationer kan läsaren styra förståelseprocessen under tiden 

som denne läser. Läsaren kan genom att använda sig av dessa tankeoperationer organisera 

textens innehåll, summera, eller ställa en hypotes (a.a.).  

 

Flera studier i USA har visat på stora framsteg för undervisningspraktiken när det 

kommer till inlärningen av explicit lässtrategiundervisning. Två forskare inom 

läsforskningen som fått stort genomslag inom skolväsendet är Annemarie Sullivan 

Palincsar och Ann L. Brown (1984). Dessa forskare har utvecklat undervisningsmodellen 

Reciprocal Teaching. Modellen är enligt grundarna en instruktionsaktivitet som har sitt 

ursprung i dialogen mellan lärare och elever. Denna dialog, i Palinscar och Browns (1984) 

modell, grundar sig på segment av en läst text och är till för att klarlägga betydelsen av 

de olika textdelarna. Detta medför att elevers läsförståelsestrategier främjas, eftersom de 

blir medvetna om de olika segmentens betydelser. Genom Reciprocal Teaching antar 

eleverna olika roller som läsare genom att se texten ur olika synvinklar. Dessa roller är 

fyra till antalet och tränar läsaren i fyra specifika lässtrategier som används för att 

utveckla läsförståelsen. Läsaren får genom att anta de olika rollerna ställa frågor till 

texten, förtydliga texten, sammanfatta och förutsäga dess innehåll (Palinscar och Brown, 

1984).  

 

Palinscar och Browns läsförståelsestrategier ligger till grund för undervisningsmodellen 

“En läsande klass” som Martin Widmark (2014) utformade som en del i Skolverkets 

kompetensutvecklingsinsats, ”Läslyftet”, som fokuserar på språk-, läs- och 

skrivutveckling (Skolverket, 2017b). Syftet med “En läsande klass” är enligt Widmark 

(2014) att på sikt öka svenska barn och ungdomars läsförmåga genom att de som läser 

ställer frågor, drar slutsatser och ställer följdfrågor till den lästa texten. Widmark har i sin 

modell utgått från Palinscar och Browns (1984) läsroller och har bearbetat materialet och 

gjort läsrollerna till karaktärer, som är enkla för eleverna att ta till sig och känna igen sig 

i. Tanken är att eleverna får analysera den lästa texten utifrån olika perspektiv och 

därigenom, på sikt, förbättra sin läsförståelse och ges förutsättningar för ett meningsfullt 

läsande. Widmark (2014) har utöver Palinscar och Browns fyra roller lagt till ytterligare 

en karaktär som han valt att kalla “konstnären”, vars syfte är att skapa inre bilder av det 
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lästa (a.a.). De fyra återstående rollerna i “En läsande klass” är spågumman6, detektiven7, 

reportern8, och cowboyen9. 

 

Något som fått allt större tonvikt i skolans styrdokument och som påverkat 

svenskundervisningen är enligt Skolverket (2017a) förmågor att klara av, använda och 

förstå digitala system och tjänster. Eleverna ska även ha källkritiska förmågor, behärska 

problemlösning och ha kännedom om hur man går tillväga för att omsätta idéer i handling 

med hjälp av digitala verktyg (a.a.). Dessa digitala förmågor har sammanfattats i 

begreppet “den fjärde basfärdigheten” och omnämns som en grundläggande färdighet vid 

utvecklandet av en individs literacy (Liberg & Säljö, 2014).  

2.4 Den fjärde basfärdigheten  

Lise Iversen Kulbrandstad (2006) nämner de tre basfärdigheterna och syftar på läsning, 

skrivning och räkning. Allteftersom IKT-användning har fått större genomslag i den 

svenska skolan har ytterligare en basfärdighet tillkommit - “den fjärde basfärdigheten” 

(Iversen Kullbrandstad, 2006). Definitionen av begreppet “den fjärde basfärdigheten” är 

enligt Stig Roland Rask (2000a) IKT-förmågor, det vill säga digital kompetens. Han 

framhåller vikten av att elever förvärvar kunskaper inom datateknik och IKT. Rask 

(2000a) menar att elever genom goda IKT-kunskaper med största sannolikhet kommer att 

få erfarenheter som på sikt är mycket värdefulla (a.a.).  

 

Kompetenser som krävs för att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

benämns ibland som digital kompetens eller digital literacy (Rasmusson, 2014). 

Rasmusson (2014) konstaterar att digital läsning kan ses som en del av de digitala 

förmågor som krävs i dagens samhälle. Ungdomar tillbringar en allt större del av sin tid 

med att besöka och använda IKT-medier och övar således upp sin digitala kompetens. 

Den digitala kompetensen benämns som en av huvudkomponenterna vid digital läsning 

utöver traditionell literacy som innebär förmågan att läsa och skriva (a.a.).  

                                                 

6 Vars roll är att förutsäga textens innehåll och ställa hypoteser. 
7 Vars roll är att förtydliga texten och reda ut oklarheter såsom nya ord och uttryck. 
8 Vars roll är att ställa frågor till texten. 
9 Vars roll är att sammanfatta det viktigaste i texten. 
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2.4.1 Läsning av analoga respektive digitala texter 

Traditionell läsning är enligt Skolverket (2013) läsning av analoga texter, såsom 

tidningar, tidskrifter och böcker. Vid läsning av analoga texter läser läsaren oftast texten 

i en viss ordningsföljd utifrån exempelvis rubriker eller sida för sida. Genom att bläddra 

i en bok eller broschyr i pappersformat blir hela texten synlig för läsaren på en gång, 

vilket har visat sig underlätta läsandet (Rasmusson, 2014). De analoga texterna är ofta 

strukturerade linjärt, det vill säga att läsaren tar sig an texten genom att läsa från pärm till 

pärm, från sida till sida eller stycke för stycke (Skolverket, 2013).  

 

Digital läsning definieras enligt Skolverket (2013) som läsning på datorskärm av texter 

som är digitalt tillgängliga. Oftast läses digitala texter på olika webbplatser, men de kan 

även vara analoga texter som överförts till digitalt format. Den digitala texten kan 

kombinera olika medieformer som grafisk design, fotografier, radio, film och television 

(Kamil et al., 2000). En annan digital text är e-boken, vars uppbyggnad påminner mycket 

om en analog text, men läses digitalt (a.a.). Dessa typer av texter faller alla inom ramen 

för digitala texter och skiljer sig från de analoga texterna.  

  

Kamil et al. (2000) urskiljer skillnaden mellan att ta sig an en analog text respektive en 

digital. En av de skillnader som Kamil et al. (2000) identifierar är att läsaren i en digital 

text kan hoppa fram och tillbaka mellan olika texter. Att de digitala texterna innehåller 

hyperlänkar som lätt kan ta läsaren till andra texter, genom att de finns inbäddade i texten 

eller i olika omgivande menyer gör att läsaren vid digital läsning kan hoppa mellan olika 

texter och webbsidor. Läsaren ges möjlighet att välja vilka textstycken han eller hon vill 

läsa och i vilken ordning läsandet ska ske (a.a.).  

 

Rasmusson (2014) har genomfört fyra studier som på olika vis berör digital läsning, varav 

två är av intresse för denna kandidatuppsats. Den första av dessa grundar sig på ett 

läsförståelsetest som utarbetats av IEA10, där 235 niondeklassare gavs uppgiften att 

genomföra två läsförståelseprov, ett analogt och ett digitalt. Resultatet visade att eleverna 

uppnådde bättre resultat på det analoga läsförståelsetestet än på det digitala. Enligt 

                                                 

10 International Association for the Evaluation of Educational Achievements. 
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Rasmusson (2014) kan detta bero på att läsning på skärm är mer krävande för läsaren, 

eftersom det, utöver traditionell literacy, också kräver IT-förmågor. Vidare menar 

Rasmusson (2014) att ett exempel på att digital läsning kräver ytterligare förmågor är att 

eleven vid digital läsning behöver skrolla upp och ned på sidan. På så vis kan läsaren gå 

miste om kognitiva resurser som annars kunde ha ägnats åt att skapa mening av texten. 

En fördel med att läsa traditionellt, som framgår av Rasmussons (2014:51) första studie, 

är att läsaren inte ges samma taktila ledtrådar vid läsning av en digital text. Vid analog 

läsning kan läsaren fysiskt byta sida, och se texten, vilket ger en struktur åt läsandet som 

kan vara ett stöd för själva läsförståelsen (a.a.).   

   

Den andra studien vi finner intressant är Rasmussons (2014) fjärde studie som grundar 

sig i data från ett antal videoobservationer. Syftet med denna studie var att undersöka och 

synliggöra vilka förmågor som krävs vid läsning på internet11. Resultatet av studien var 

att fem förmågor som krävs vid digital läsning identifierades: multimodal literacy, 

navigation, IT-förmågor, förmågan att hantera information och traditionell literacy. De 

tre förstnämnda förmågorna sammanfaller inom begreppet digital literacy. I det följande 

kommer samtliga förmågor att förklaras.  

 

Multimodal literacy innebär enligt Skolverket (2013) att läsaren kan ta sig an en text som 

är strukturerad på ett annat sätt än den analoga. Med multimodal literacy avses alltså 

förmågan att tillgodogöra sig sådan information som inte enbart bygger på en analog text 

utan också på bilder och annan icke-språklig kommunikation, såsom blinkande 

animationer eller ett samspel mellan exempelvis text och bild (a.a.). En annan skillnad 

mellan att läsa digitalt och analogt är att den digitala texten inte nödvändigtvis är linjär 

som den analoga texten.  

 

Att ta sig an en digital text kan kräva en god navigeringsförmåga. Med 

navigeringsförmåga menas en process av urval av textinformation i exempelvis en 

hypertext. Hypertexterna innehåller hyperlänkar som kan finnas dolda i texten eller i 

menyer som kringgärdar texten (a.a.). Vid digital navigering kan läsaren välja textstycken 

                                                 

11 Läsning av en digital text. 
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och själv bestämma i vilken ordning dessa ska läsas. Vad Skolverket (2013) menar med 

IT-förmågor är att kunna hantera digitala verktyg. Ytterligare förmågor som Rasmusson 

(2014) lyfter fram som viktiga vid digital läsning är förmågan att hantera information 

och traditionell literacy. Förmågan att hantera information krävs vid såväl analog som 

digital läsning, och kan innefatta förmågan att tänka källkritiskt. Traditionell literacy 

innebär att kunna tillämpa traditionella läsförståelsestrategier och läsförmågor, något som 

krävs vid all typ av läsning (a.a.).   

 

Gemensamt för både analog och digital läsning är att samma grundläggande kognitiva 

förmågor behövs. En snabb avkodning och automatisering krävs, vilket innebär att 

bokstäver identifieras, binds samman till ord och sedan till meningar (Skolverket, 2013). 

Förutom de gemensamma faktorerna visar Rasmussons (2014) studier att läsning av 

analoga respektive digitala texter skiljer sig åt. Vid läsning av digital text krävs det en 

ökad uppsättning av läsförmågor och kunskaper utöver de förmågor som krävs vid analog 

läsning (Skolverket, 2013). De förmågor som skiljer de två typerna av läsning åt är enligt 

Rasmusson (2014) navigation, IT-förmågor och multimodal literacy.  

2.4.1.1 Krtiska aspekter 

Trots de stora IKT-satsningar som gjorts i svensk skola (Regeringskansliet, 2017) ställer 

sig Anne Mangen (2013) kritisk till den tilltagande trenden av IKT i undervisningen. 

Detta eftersom Mangen (2013) anser att läsaren vid skärmläsning går miste om taktila 

upplevelser till skillnad från vid läsning av analog text. Dessutom tenderar digitala läsare 

att “gå vilse” i texten, eftersom digitala texter ofta är icke-linjära, vilket kan innebära att 

läsaren tvingas hoppa mellan olika stycken genom exempelvis hyperlänkar (a.a.). En god 

navigeringsförmåga kan emellertid tränas upp genom övning i att läsa icke-linjära texter 

(a.a.). 

 

En annan kritik som förts fram mot digitala texter är att kombinationen mellan ljud och 

bild i så kallade multimodala texter kan förvirra och distrahera läsaren (Rasmusson, 

2014). För att kunna läsa med gott flyt och fokusera på innehållet krävs att läsaren inte 

blir distraherad under läsningens gång (LaBerge & Samuels, 1974). Något som ofta 

förknippas med multimodala texter är kombinationen mellan text och bild, något som å 
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ena sidan kan vara ett distraktionsmoment, och å andra sidan kan förstärka upplevelsen 

av den lästa texten (Castek et al., 2011). 

 

För att förebygga distraktion vid läsning av multimodala texter bör undervisning av 

bildförståelse vara ett givet inslag i läsförståelseundervisningen (Rasmusson, 2014). 

Även Wennås Brante (2014) belyser vikten av undervisning av bildförståelsestrategier i 

lässtrategiundervisningen och stärker sitt argument genom att hänvisa till vår allt mer 

digitaliserade verklighet, där vi dagligen kommer i kontakt med multimodala texter. I 

linje med Mangens (2013) kritiska syn på den ökade trenden av IKT i undervisningen 

framhåller även Nylander (2015) en kritisk syn på de digitala satsningarna. Nylander 

anser att en dator till varje elev inte nödvändigtvis behöver innebära att eleverna lär sig 

mer. Det kan snarare ge motsatta effekter. Användandet av IKT i undervisningen kan 

enligt Nylander (2015) innebära att värdefull undervisningstid går förlorad eftersom 

datorn kan vara ett distraktionsmoment för såväl elever som lärare (a.a.). Nylander (2015) 

poängterar att det avgörande för resultaten är hur datorn används i undervisningen. 

Sammanfattningsvis är användningen av digitala verktyg i sig ingen garanti för 

gynnsamma studieresultat, utan det måste ske i kombination med väl övervägda och 

medvetna pedagogiska val. Dessa pedagogiska val förutsätter IKT- kunskaper hos den 

undervisande läraren.  

 

Mangens studie (2013) visar även att den ”analoga läsaren” till skillnad från 

skärmläsaren, tenderar att läsa texten flera gånger för att få en ökad förståelse för 

innehållet, medan skärmläsaren i allmänhet enbart läser texten en gång (a.a.). Detta kan 

ha att göra med svårigheten i att hitta tillbaka till redan lästa stycken i en digital text. I en 

jämförelse mellan digitala och analoga texter påvisas att läsning på skärm kan medföra 

svårigheter att komma ihåg vad som lästs (Mangen, 2013). En parallell forskningslinje i 

Mangens studie (2013) fokuserar på människors motivation och attityd gentemot olika 

medier. Studien visade att dagens elever föredrar att läsa på skärm trots ovan nämnda 

slutsatser, vilket kan ha att göra med många IKT-intresserade elevers positiva inställning 

till digitala verktyg i undervisningen.  
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2.4.2 Elevers motivation till att använda digitala verktyg  

En forskare som intresserat sig för elevers motivation till användningen av digitala 

verktyg i undervisningen är Jan Blomgren. Blomgren (2016) beskriver olika faktorer som 

är gynnsamma respektive missgynnsamma för den digitala lärmiljön i förhållande till 

elevers motivation. Allteftersom digitala verktyg har fått större plats i undervisningen och 

att så kallade 1-till-1-satsningar12 gjorts, har elevers motivation till skolan och 

undervisningen i största allmänhet ökat (a.a.). I en rapport om digitaliseringen i skolan 

och dess påverkan presenterad av Sveriges Riksdag (2016) påvisas många positiva 

effekter av användningen av digitala verktyg i skolan. De positiva effekterna omfattar 

såväl lärande som undervisning. En följd av ökad användning av digitala verktyg är enligt 

rapporten (Sveriges Riksdag, 2016) ökad motivation, ökat intresse och ett ökat 

engagemang för studierna hos eleverna. Att digitala verktyg får större utrymme i 

undervisningen kan på sikt leda till bättre studieresultat. Detta på grund av att datorer i 

undervisningen exempelvis kan hjälpa eleverna att organisera sitt skolarbete (Sveriges 

Riksdag, 2016).  

 

Blomgren (2016) påvisar att elever föredrar att läsa på skärm, men också att elever saknar 

verktygen att utveckla de förmågor som enligt Rasmusson (2014) behövs vid läsning av 

digitala texter: multimodal literacy, navigation och IT-förmågor. Strategier för läsning av 

digitala texter möjliggörs således inte i dagens undervisning, vilket eventuellt beror på att 

detta inte står explicit i styrdokumenten och är upp till varje lärare att själv tolka 

(Samuelsson, 2014).  

2.4.3 Lärares IKT-intresse och digitala kompetenser 

Rask (2000b) fastslog redan på 00-talet att många lärare tvekade inför att använda sig av 

digital teknik i undervisningen på grund av otillräckliga datorkunskaper. Lärarna var 

rädda för att inte kunna bemöta och utmana den specialkompetens som eleverna i 

klassrummet besatt inom området. I många fall var eleverna överlägsna lärarna på detta 

ämnesområde, och en tydlig generationsklyfta mellan tekniksugna ungdomar och 

teknikrädda pedagoger gick att urskilja. En generalisering om elevers IKT-kunskaper 

                                                 

12  Även benämnd ”en dator per elev”. 
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gick inte att göra, då alla elever hade olika förutsättningar och besatt olika kunskaper 

inom området. För att skolan ska leva upp till sitt uppdrag att ge alla elever en likvärdig 

utbildning krävs undervisning i IKT-användning (Samuelsson, 2014).  

 

Även Rasmusson (2014) påpekar vikten av att skolan ger en likvärdig utbildning för alla 

elever. Alla elever ska erbjudas undervisning i digitala förmågor (a.a.), detta i enlighet 

med de reviderade styrdokumenten (Skolverket, 2017a). Följderna av att utesluta datorn 

från undervisningen och endast utgå från traditionella ämneskunskaper blir att eleverna 

inte får förberedelse för den här tidens (2000-talets) samhälle, utan för en tid som passerat 

för länge sedan. Rask (2000b) menar därför att fortbildning för lärare i datateknik borde 

vara av högsta prioritet på varje skola. Rasks idag 17 år gamla resultat är fortfarande 

giltiga och aktuella, vilket Skolverket (2009a) konstaterat.  

        

Skolverket (2009a) har gjort en redovisning av uppdraget som syftar till att bedöma 

verksamheters behov av utveckling med avseende på IT-användning och IT-kompetens 

inom skolan. Resultaten visar bland annat att mer än en tredjedel av lärarna på 

grundskolan känner sig osäkra på användningen av IKT. En annan undersökning av 

Skolverket (2009b) visar att tre av fyra lärare anser att IT-kompetensen på skolan är 

otillräcklig. Dessutom anser två av tre lärare att det är svårt att hitta undervisningsmaterial 

och att det tekniska stödet på skolan är för dåligt (Skolverket, 2009b). Skolverket (2009b) 

påvisar också ett samband mellan enskilda lärares IT-kompetens och synen på IT:s 

möjligheter för undervisningen. Undersökningens resultat visar att de lärare som är 

förtrogna med digitala verktyg också har en positiv syn på deras pedagogiska möjligheter.  

 

Den osäkerhet som råder vad gäller användningen av datorer som ett pedagogiskt verktyg 

kan enligt Skolverket (2009a) bero på en kompetensklyfta som uppstått i och med den 

digitala utvecklingen som skolan stod inför under 1990-talet. Skolverket fastslog då att 

datorn skulle bli ett pedagogiskt verktyg för alla lärare. I samband med införandet av IKT 

på skolorna gjordes även stora satsningar på kompetensutbildningar. Trots satsningarna 

valde många lärare att inte anamma det nya arbetssättet i undervisningen på grund av 

bristande personligt intresse (a.a.). Kompetensklyftan beträffande fortbildning inom detta 

område har visat sig få konsekvenser för dagens datorintegrering i undervisningen, och 
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många lärare saknar än idag redskapen för att använda digital teknik som pedagogiskt 

verktyg. Denna klyfta är inte förenlig med vad rådande styrdokument föreskriver (a.a.).  

 

I slutet av 2017 antog Sveriges Regering en nationell digitaliseringsstrategi för skolan, 

varpå Sveriges kommuner och landsting (2017) fick uppdraget att göra en handlingsplan 

som går ut på att den svenska skolan ska vara i framkant13 vad gäller användandet av 

IKT-verktyg. Detta för att uppnå och möjliggöra en hög digital kompetens som ska främja 

kunskapsutveckling. Sveriges kommuner och landsting (2017) anser att ett större fokus 

på digitaliseringens möjligheter skulle innebära ett steg i rätt riktning då digital 

kompetens är en förutsättning för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle. 

Målet med handlingsplanen kan sammanfattas i tre fokusområden som sträcker sig fram 

till år 2022: “Digital kompetens för alla i skolväsendet”, “Likvärdig tillgång och 

användning” och “Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter” 

(Sveriges kommuner och landsting, 2017).  

 

2.5 Sammanfattning av forskningsbakgrund 

Läsning ses ofta ur det kognitiva teoriperspektivet eftersom läsning är en kognitiv 

förmåga.  Läsning kan ske både analogt och digitalt. Gemensamt för de båda sätten att 

läsa är att samma grundläggande kognitiva förmågor behövs, det vill säga traditionell 

literacy och förmågan att hantera information. Rasmussons (2014) studier har dock visat 

att det vid läsning av digitala texter krävs ytterligare tre förmågor utöver de två ovan 

nämnda. De tre övriga förmågor som krävs vid digital läsning är IT-förmågor, multimodal 

literacy och navigeringsförmåga och sammanfaller inom begreppet digital literacy. 

 

Trots att den svenska skolan gjort stora digitala satsningar kvarstår kompetensklyftor 

beträffande integrering av IKT i undervisningen och många lärare har otillräckliga 

kunskaper inom IKT. Denna kunskapsbrist går inte i linje med de reviderade 

styrdokumentens ökade krav på IKT-användning i undervisningen vilket berör såväl 

lärare som elever.  

                                                 

13 I förhållande till andra västerländska länder. 
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3. Undersökningen  

För att skolan ska spegla samhällets digitala utveckling har styrdokumenten reviderats 

och kommit att inbegripa högre krav på integrering och användning av digitala verktyg i 

skolan (Skolverket, 2017).  För att möta styrdokumentens krav på en digitaliserad 

undervisning har regeringen därför beslutat att 1-till-1 satsningar bör göras på samtliga 

skolor i landet (Regeringskansliet, 2017). Det innebär för eleverna en ökad motivation 

och självsäkerhet, men kräver vidgade digitala förmågor för såväl lärare som elever 

(Regeringskansliet, 2016). Ett problem som de reviderade styrdokumenten har medfört 

är ett stort tolkningsutrymme för hur lässtrategier för digitala texter ska undervisas och i 

vilken utsträckning. Vi valde därför att undersöka grundskollärares syn på undervisning 

för digitala lässtrategier då dessa strategier överhuvudtaget inte nämns i det centrala 

innehållet för elever i årskurs 4-6 i ämnet svenska.   

3.1 Metod och material 

För att undersöka hur mellanstadielärare resonerar kring digitala lässtrategier utifrån 

innehållspunkten i det centrala innehållet beträffande lässtrategier i ämnet svenska för 

årskurs 4-6 har vi genomfört intervjustudier på åtta olika grundskolor i en av Skånes 

nordöstra kommuner. De åtta intervjuade lärarna skiljde sig åt vad gällde antal 

yrkesverksamma år, kön och utbildningssäte. Ett bekvämlighetsurval ligger till grund för 

vilka informanter som deltagit, då det visade sig vara svårt att få informanter att kandidera 

till undersökningen. Intervjufrågorna berörde inledningsvis bakgrundsfrågor såsom antal 

yrkesverksamma år samt när informanterna erhöll sin lärarexamen. Bakgrundsfrågorna 

var av intresse då vi ville undersöka om det fanns något samband mellan yrkesverksamma 

år och IKT-integrering i undervisningen.  

 

Huruvida informanten var av kvinnligt eller manligt kön var också av betydelse då vi ville 

undersöka om det fanns en skillnad mellan könen och om det finns någon samvariation 

mellan kön och IKT-intresse och i sin tur didaktiska ställningstaganden. Därefter 

besvarades frågor om lässtrategier av såväl analoga som digitala texter. Slutligen fick 

informanterna berätta om sina egna läsvanor, vilket var av intresse för undersökningen 

då informanternas personliga intresse troligtvis påverkar deras didaktiska val. För en 

specifik redogörelse för intervjufrågorna, se bilaga I.  
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Vi valde att använda oss av metoden standardiserade intervjuer eftersom vi ville att 

informanterna själva skulle få formulera sina svar (Larsen, 2009). För att öka 

undersökningens validitet valde vi att ge respondenterna begränsad information inför 

besöket, se bilaga II. I brevet framgick även att informanterna fick vara anonyma, detta i 

enlighet med de forskningsetiska principerna (Centrala etikprövningsnämnden, 2013). 

Att ge informanterna begränsad information inför besöket var ett medvetet val med 

förhoppningen att minimera risken för tillrättalagda och förberedda svar. Vi ville således 

inte att lärarna inför besöket skulle göra efterforskningar inom området som kunde leda 

deras svar i en viss riktning.   

 

Intervjuerna varade i cirka 10 till 20 minuter och spelades in för att vi skulle försäkra oss 

om att viktiga delar inte uteblev. Med hjälp av ljudinspelning försäkrade vi oss även om 

undersökningens reliabilitet genom att svaren inte blev förvrängda eller riktade åt ett visst 

håll. Intervjumaterialet transkriberades och sammanställdes för att slutligen kasseras. 

Transkriberingen blev mycket omfattande och vi har därför valt att endast lyfta fram det 

mest relevanta från datainsamlingen i resultatdelen  

 

Som tidigare nämnts skiljer sig informanterna i våra intervjuer sig åt vad gäller antal 

yrkesverksamma år och kön. För att stärka undersökningens reliabilitet har vi träffat både 

kvinnor och män som är yrkesverksamma lärare i ämnet svenska i årskurs 4-6. Vi var 

intresserade av att undersöka huruvida lärarna undervisade i digitala lässtrategier och om 

kön och antal yrkesverksamma år hade någon betydelse för integreringen av digitala 

verktyg i undervisningen. Informantgruppen bestod av fyra kvinnor och fyra män. För att 

upprätthålla informanternas anonymitet har vi valt att ge de intervjuade lärarna fingerande  

namn, vilka presenteras i tabellen nedan:  
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Lärare  Antal yrkesverksamma år  Namn  

Lärare 1 37 år Birgitta 

Lärare 2 34 år  Gustav 

Lärare 3 32 år  Eva 

Lärare 4 30 år Anna 

Lärare 5 19 år  Fredrik 

Lärare 6 11 år  Erika 

Lärare 7 6 år Håkan  

Lärare 8 2 år Rasmus  

 

I följande avsnitt kommer resultatet av intervjustudien att presenteras. Informanternas  

svar ligger till grund för de antaganden som görs gällande undervisning av digitala  

lässtrategier och lärares IKT-intresse och användning.  

 

3.2 Resultat  

Till resultatdelen har vi valt att gruppera de svar som vi fått in genom våra standardiserade 

intervjuer. Svaren är segmenterade i följande avsnitt: 3.2.1 Yrkesverksamma år och IKT-

intresse, 3.2.2 Förutsättningar för- och integrering av IKT i undervisningen, 3.2.3 

Lässtrategier för analoga texter och slutligen avsnitt 3.2.4 som behandlar lässtrategier för 

digitala texter. 

3.2.1 IKT-intresse 

Som tidigare nämnts har Skolverket (2009a) kommit fram till att lärarnas IKT-intresse i 

hög grad påverkar deras inställning till och förtrogenhet med att använda digitala verktyg 

som ett pedagogiskt hjälpmedel. Många av de lärare som deltog i Skolverkets (2009b) 

undersökning uttryckte att det fanns brister gällande skolans IT-kompetens. De ansåg att 



 

 

18 

 

det tekniska stödet på skolan var undermåligt och att det gjorde det svårt att hitta 

undervisningsmaterial.  

 

I vår intervju fick informanterna svara på en fråga angående integrering av IKT i 

undervisningen och många uttryckte en osäkerhet när det gällde användandet av digital 

teknik. På frågan huruvida informanterna upplevde att de fick stöttning i att använda IKT 

var lärarna oeniga, vilket kan bero på eget intresse. De lärare som själva var intresserade 

av IKT upplevde att de fick tillräcklig stöttning, medan de som var mindre insatta 

upplevde en avsaknad av stöd från skolan. Två av de kvinnliga informanterna, Anna och 

Eva, som varit yrkesverksamma i 30 respektive 32 år gav liknande svar på frågorna om 

integrering av IKT och stöttning. Anna svarade så här: 

 

Jag använder IKT så mycket som jag vågar. Eleverna brukar få bli varandras experter 

om jag inte kan bistå med hjälp.  /.../ Något stöd tycker jag inte att jag får. Jag och mina 

kollegor har för lite kunskap med oss. Det är svårt att ha en pedagogisk tanke bakom 

användandet av datorer.  

 

På samma frågor svarade Eva så här:  

 

Vi får inte jättemycket utbildning inom IKT, det skulle kunna vara bättre. Det känns 

ibland som att eleverna är bättre än vad vi lärare är. Eleverna hjälper mig lite, men 

ibland kan man känna att det vore bra om jag visste lite mer, och det är ju upp till mig 

själv att lära mig. Jag prioriterar kanske inte det.  

 

Anna och Eva gav alltså uttryck för liknande känslor av osäkerhet vad gäller digitala 

verktyg. Överlag gav de kvinnliga informanterna uttryck för liknande åsikter gällande 

stöttning och självförtroende med IKT-användande. Kvinnorna upplevde dessutom en 

brist vad gäller stöttning i IKT-användning från skolans sida. I kontrast till kvinnornas 

osäkerhet fann vi att tre av fyra av de manliga informanterna uttryckte en större 

självsäkerhet i att använda digitala verktyg. Det visade sig också att de manliga 

informanterna inte ansåg sig sakna digital stöttning på sina arbetsplatser. Fredriks svar 

är i detta avseende representativt för de manliga informanterna:  
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Det är bara att prioritera de inlärningstillfällen som ges. Det har inte varit några problem 

att gå utbildningar eller få stöttning med vad man nu behöver ha hjälp med. Det kanske 

beror på att jag är mer intresserad än andra, en så kallad nyckelperson. När man ser att 

det fungerar i pedagogiken alltså med användningsfördelar i lärandet, då blir man kanske 

mer intresserad också. 

 

Fredriks svar visar att han själv har ett stort intresse för IKT, vilket påverkar hans syn på 

undervisningen. Han får genom att utbilda sig inom digital teknik syn på de didaktiska 

möjligheter som IT i undervisningen medför. Han tycker sig också få tillgång till 

tillräcklig stöttning, och menar att det kan bero på att han har ett större intresse för IKT 

än genomsnittet. Även Håkan uttrycker ett stort intresse för IKT, vilket han ger uttryck 

för i nedanstående kommentarer:   

 

Jag är själv mycket intresserad av IKT, och läser mycket själv kring användning av 

digitala verktyg, vilket gör att jag gärna provar mig fram. Jag tycker att jag erbjuds hjälp 

och stöttning i den utsträckning jag önskar. Jag har ju som sagt ett egenintresse i detta 

själv också, som gör att jag håller mig hyfsat ajour.  

 

Av ovanstående citat kan vi urskilja flera mönster. Det verkar som att männen i 

undersökningen tenderar att vara mer teknikintresserade än kvinnorna, vilket leder till 

ett större intresse för att hålla sig uppdaterad på den digitala fronten. Det verkar också 

som att de lärare som har en positiv inställning till IKT också anser sig få den stöttning 

de behöver för att använda IKT som ett pedagogiskt redskap i undervisningen. 

Generellt verkar de kvinnliga lärarna osäkra vid integrering av IKT i undervisningen. 

Ett annat mönster som kan urskiljas är att de överlag är mindre uppdaterade, vilket kan 

förklaras av en avsaknad av intresse. Resultatet överensstämmer väl med Skolverkets 

(2009a) forskning som behandlar lärares IKT-intresse i förhållande till förtrogenhet 

med att använda digitala verktyg som ett pedagogiskt hjälpmedel. Något som också 

går att påvisa är att de kvinnliga lärarna även pekade på brister vad gäller IKT-support.  
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3.2.2 Förutsättningar för- och integrering av IKT i undervisningen 

I och med att en ny läroplan träder i kraft från och med den 1 juli 2018 (Regeringskansliet, 

2017) har ändringar gjorts i linje med ett allt mer digitaliserat samhälle. I och med 

ändringarna krävs en stärkt digital kompetens hos såväl lärare som elever. Något som 

också blivit en följd av förändringarna i läroplanen är att det även ställs högre krav på 

tillgången till digitala resurser i Sveriges skolor (a.a.). Detta eftersom det påvisats många 

positiva följder för såväl motivation som studieresultat hos eleverna till följd av en ökad 

användning av digitala verktyg i undervisningen (Regeringskansliet, 2016). Det verkar 

också underlätta arbetet för lärare, då IKT kan medföra positiva effekter på 

undervisningen (a.a.). Då skolan ska upprätthålla ett av sina uppdrag, nämligen att 

utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas 

(Skolverket, 2017a) är målet att möjliggöra dagligt användande av digitala verktyg i 

skolan, det vill säga en dator per elev (Regeringskansliet, 2016).  

 

Våra åtta informanter fick svara på frågorna: “Hur och i vilken utsträckning använder du 

IKT i undervisningen?” och “Anser du att ni på skolan har tillräckliga förutsättningar för 

att eleverna ska kunna läsa digitalt?” Informanten Fredrik var särskilt intressant av den 

anledningen att hans elever hade tilldelats varsin chromebook och enligt informanten var 

de didaktiska möjligheterna därför många.  

 

Eleverna använder sina Chromebooks i alla ämnen. Vi använder oss av Google 

Classroom för att lägga in arbetsuppgifter, instruktioner, organisera arbeten så man har 

tillgång till det både hemma och i skolan. Eleverna får genom sina Chromebooks tillgång 

till en mängd olika program som kan användas i diverse sammanhang. I vissa program 

kan jag som lärare ge eleverna respons direkt, digitalt.  

 

Det finns dock kritiska aspekter av IKT i undervisningen, menar Nylander (2015). En 

dator per elev behöver inte ovillkorligen innebära positiva följder för elevers lärande. 1-

till-1-satsningarna kan få negativa följder om inte läraren har förmågan att själv behärska 

de digitala verktygen. För att satsningarna ska leda till gynnsamma resultat förutom 

endast en ökad motivation behöver undervisningen ske i kombination med väl övervägda 
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och medvetna pedagogiska val av den undervisande läraren och för att läraren ska kunna 

göra väl överlagda val krävs det att läraren själv är en god och självsäker  

användare av IKT (a.a.).  

 

Trots att de åtta skolorna som vi besökte tillhör en och samma kommun, visade det sig 

vara en snedfördelning av digitala resurser. Detta blev särskilt tydligt när vi jämförde 

Fredrik och Erikas svar på frågorna som rörde integrering av IKT i 

svenskundervisningen och tillgången till digitala resurser. Erika gav följande svar: 

 

Nej, vi har inte tillräckliga förutsättningar för att låta eleverna arbeta med digitala 

verktyg. Vi har endast två stycken “Chromebooksvagnar” som innehåller 15 

Chromebooks vardera. Dessa ska räcka till skolans 11 klasser, bestående av 20 till 25 

elever i varje klass /.../ Jag är en flitig användare av “kanonen” [med syftning på 

projektorn], som jag bland annat använder när jag visar PowerPoint-presentationer.  

 

Erika och Fredriks svar står i kontrast till varandra och visar att fördelningen av digitala 

resurser är ojämn mellan kommunens skolor. En annan informant som är intressant i detta 

avseende är Gustav, som föredrar att använda sig av “kanonen” istället för att låta 

eleverna själva använda de Chromebooks som finns tillgängliga på skolan. Han  

uttryckte sig som följer: 

 

Barnen får använda sig av Chromebooks två till tre gånger i månaden. De använder dem 

för att skriva egna texter. Men mest använder jag kanonen, som är ett helt fantastiskt 

hjälpmedel då jag ska förtydliga olika delar och frågor som kommer upp i 

undervisningen. Det kan till exempel innebära att jag kan visa en bild på Eiffeltornet 

eller döda havet.  

 

Gustav berättar att han har god tillgång till digitala verktyg i form av Chromebooks, men 

använder dem sällan. Däremot används projektorn i större utsträckning och används då 

som ett digitalt hjälpmedel där Gustav själv har kontroll över situationen. En anledning 

till att Chromebooksen inte används så ofta kan vara att Gustav kanske är aktsam och 

bekymrad över att förlora kontrollen över undervisningen.  Han är själv ingen van 

användare av Chromebooks.  
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Av de svar vi fått på våra frågor beträffande tillgången till digitala verktyg finner vi en 

snedfördelning av digitala resurser inom samma kommun. Alla Sveriges elever ska få rätt 

till en likvärdig utbildning och enligt ovan nämnd forskning behöver inte 1-till-1-

satsningarna betyda förbättrade studieresultat om inte god undervisning ges i samband 

med användandet. Något som gick att urskilja var att det på skolor med god tillgång till 

digitala resurser fanns lärare som inte var bekväma med att låta eleverna använda dessa 

(se exempelvis Gustav). På de skolor som hade bristande tillgång till digitala resurser 

användes projektorn flitigt och hade en central roll i undervisningen. Detta för att 

kompensera för den bristande tillgången att ge alla elever möjligheten att själva använda 

digitala verktyg.  

 

Av de lärare som själva ger uttryck för en osäkerhet i att använda Chromebooks finner vi 

att de gärna använder sig av projektorn istället. Vi tror att det har att göra med lärarens 

ovilja att släppa på kontrollen och låta eleverna själva utforska och inhämta information 

via datorn. Att låta eleverna använda digitala verktyg möjliggör att de kommer i kontakt 

med digitala texter. En förutsättning för att leva och verka i vårt digitala samhälle är kunna 

tillämpa lässtrategier för såväl analoga texter som digitala. Utvecklandet av lässtrategier 

bör därför vara av hög prioritet i svenskundervisningen. 

 

3.2.3 Lässtrategier för analoga texter 

Det finns en uppsjö av idéer och strategier för att ta sig an en analog text. Bland de 

lässtrategier som fått stort genomslag i svensk skola har de där läsaren får spela olika 

karaktärer och leva sig in i olika läsroller blivit mest uppmärksammade. Detta arbetssätt 

eller undervisningsprogram har sitt ursprung i Reciprocal Teaching, med den svenska 

översättningen reciprok undervisning. Undervisningsmodellen Reciprocal Teaching har 

visat sig ha stora fördelar när det gäller goda inlärningseffekter av explicit 

lässtrategiundervisning. Denna modell anammades och bearbetades av Martin Widmark, 

upphovsmannen till projektet “En läsande klass” som blivit en del i kompetensinsatsen - 

“läslyftet”. Genom att använda “En läsande klass” får eleverna bekanta sig med men 

också ikläda sig olika läsroller såsom: spågumman, detektiven,  

reportern, konstnären och cowboyen.  
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En av frågorna i vår intervjustudie handlade om hur lärarna undervisar lässtrategier för 

analoga texter. Flertalet informanter berättade då om just “En läsande klass”, och om hur 

vissa av dem har gjort undervisningsmodellen till sin egen. Någon som i stor utsträckning 

använder sig av denna modell var Birgitta, som berättade: 

 

När jag presenterar olika lässtrategier för eleverna brukar jag utgå från rollerna i “En 

läsande klass”. Det underlättar lärandet och är något som jag känner mig förnöjd med. 

Vi brukar börja med spågumman, vi ställer en hypotes till bokens handling och jag klär 

ut mig till spågumma med stor sån där kula och allt. Det brukar eleverna tycka är roligt. 

På liknande sätt arbetar vi oss igenom de olika rollerna i ”En läsande klass”.   

 

En annan lärare som anammat undervisningsmodellen “En läsande klass” är Erika, som 

gav följande svar på frågan: 

 

Jag använder “En läsande klass” och jag använder mig av den modulen i många ämnen, 

bland annat i svenska och SO. I SO-ämnena använder vi den här cowboyen. Jag tycker 

modellen är enkel och jag känner mig trygg med den. Eleverna plockar ut fakta och får 

skriva egna små sammanfattningar. Jag tar fram de olika bilderna på de karaktärerna på 

tavlan så att de ser vilken som är vilken.  

 

Majoriteten använde sig av modellen ”En läsande klass” vid undervisning av lässtrategier 

för analoga texter. Någon som gav ett avvikande svar var Eva som svarade: 

 

Jag använder mig inte av en läsande klass. Jag tycker att konceptet är lite barnsligt för 

elever på mellanstadiet. Istället använder jag de här läsförståelseböckerna [med syfte på 

Läsförståelseböckerna A, B och C] med olika sorters texter med tillhörande frågor på 

olika nivåer, där eleverna ska hitta svar och tolka innehåll med mera. Fundera och 

resonera.  

 

En annan informant som avviker från majoriteten, men vars svar stämmer väl överens 

med Evas angående lässtrategiundervisning av analoga texter är Gustav. Även han 

använder sig av läsförståelseböckerna. Gustav förespråkar läslusten som en lässtrategi 

och nämner inte, till skillnad från de övriga informanterna, “En läsande klass”:  
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Eleverna övar på att läsa olika slags texter: faktatexter, brev och informationstexter som 

finns i Läsförståelseböckerna A, B och så vidare /.../ Jag tycker det är viktigt att eleverna 

får läsa mycket böcker som de själva valt, det är viktigt för läsglädjen. Jag tror inte att 

man ska sönderarbeta deras läslust med diverse uppgifter.  

 

Som tidigare nämnts använde majoriteten av informanterna lässtrategimodellen “En 

läsande klass”, som visat sig vara ett uppskattat och effektivt sätt för undervisning i 

lässtrategier. En av de många fördelarna med “En läsande klass” är att det är ett bearbetat 

och färdigt koncept som är enkelt att applicera på sin egen pedagogik. Med hjälp av 

läsrollerna är paketet lättillgängligt för såväl lärare som elever. Detta kan ge positiva 

effekter och en förbättrad kvalité för undervisningen då det lättillgängliga materialet kan 

leda till att läraren känner sig självsäker i att undervisa de olika strategierna, vilket både 

Birgitta och Erika påtalade. Ett sådant lätt och begripligt material verkar saknas för att  

undervisa i digitala lässtrategier.  

 

Av de två avvikande informanternas svar (Eva och Gustav) fann vi i Evas fall en kritisk 

syn på användandet av “En läsande klass” i en mellanstadieklass. Istället använde hon 

Läsförståelseböckerna A, B och C för att undervisa eleverna i lässtrategier. Även Gustav 

använde sig av dessa böcker och lyfte även fram vikten av att eleverna utvecklar läslust 

snarare än att “sönderarbeta” den med en mängd uppgifter och följdfrågor. Möjligen kan 

detta förklaras med att Gustav föredrar att arbeta utifrån läroplanen Lpo 94:s uppmaning 

att “Skolan ska utveckla alla elever till att känna lust för läsning” 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Att Gustavs svar har likheter med tidigare 

styrdokumentens riktlinjer kan bero på att han är van vid de strategier som han har 

utarbetat utifrån läroplanen Lpo 94. Troligtvis anser Gustav sig lära ut tillräckliga 

lässtrategier för alla typer av analoga texter med hjälp av läsförståelseböckerna.  

 

3.2.4 Lässtrategier för digitala texter   

Som tidigare framgått finns det skillnader mellan att läsa analoga texter och att läsa 

digitala texter. Rasmussons (2014) studier visar att det krävs ytterligare förmågor för att 

ta sig an en digital text än de förmågor som krävs för att ta sig an en analog text. Läsning 
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av analoga texter kräver förmågan att hantera information och traditionell literacy. Vid 

digitalt läsande krävs enligt Rasmusson (2014) ytterligare förmågor: navigationsförmåga, 

IT-förmågor, multimodal literacy. Till stor del grundar sig digitalt läsande på vanliga 

läsförståelsestrategier, men forskning visar att en kombination av ovan nämnda förmågor 

är att föredra vid lässtrategiundervisning för digitalt lärande.  

 

För att undersöka om de förmågor som krävs vid digitalt läsande undervisas valde vi att 

fråga våra informanter om de tillämpade undervisning i strategier för digitalt läsande. 

Efter lite eftertanke svarade informanterna att de applicerar samma strategier för 

läsförståelse av digitala texter som för analoga texter. Rasmus svar gick i linje med 

majoriteten av lärarnas svar på frågan om huruvida strategier för digitalt läsande 

undervisas eller inte: 

 

Jag använder ju samma strategier för läsning av digitala texter och läsning av 

pappersburna texter. Eftersom vi arbetar med “En läsande klass” frekvent, så tänker jag 

att eleverna anammar de strategierna även vid läsning av digitala texter. 

 

Även Erika använder sig av samma lässtrategier för digitala texter som analoga:  

 

Nej, jag undervisar inte i digitala lässtrategier. Det beror helt enkelt på att vi inte har 

Chromebooks så det räcker. När vi väl har dem satsar vi på att skriva, inte läsa. Men om 

vi skulle läst digitalt hade jag fallit tillbaka på en läsande klass som bas med figurer och 

karaktärer, för eleverna känner sig trygga med det.  

 

I linje med både Rasmus och Erikas svar ansåg Håkan att några större skillnader mellan 

de olika texttyperna och lässtrategierna inte kan urskiljas:  

 

Strategierna i sig skiljer inte sig, det skulle jag nog inte vilja säga. För dagens elever är 

det inte stor skillnad på text och text, om det är digitalt eller om det är i pappersform, för 

de läser så pass mycket andra texter digitalt. Så nej, det är inte så stor skillnad.  
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Anna uttryckte osäkerhet i att undervisa om digitala strategier för digitalt läsande och 

inte heller hon såg några större skillnader mellan att läsa digitalt och analogt: 

 

Jag borde ha ett givet svar på den här frågan, men det har jag inte. Det här med digitalt 

läsande är nytt för mig, men något som jag vill lära mig mer om. Men, nej, jag 

undervisar inte om hur eleverna ska läsa digitalt /.../ Jag tänker dock inte att det ska vara 

så mycket annorlunda från att läsa en bok.  

 

Sammantaget gav samtliga informanter liknande svar. Gemensamt för dem alla är att de 

inte verkar medvetna om de ytterligare förmågorna som krävs vid digital läsning. 

Informanterna verkar applicera samma strategier för läsning av analoga texter som 

läsning av digitala texter, och anser att skillnaderna i att läsa analogt och digitalt är 

obefintliga. Några informanter beklagade sig dock över sin okunskap och uttryckte att de 

gärna skulle vilja lära sig mer om hur de ska undervisa i strategier för läsning av digitala 

texter. Den standardiserade intervjumetoden visade sig vara en väl vald metod då vi 

genom våra intervjuer fick svar på de frågor vi behövde för att genomföra vår 

undersökning. Informanterna fick själva formulera sina svar (Larsen, 2009), vilket gjorde 

att vi fick ta del av deras ärliga och spontana uppfattningar. Således gav de 

standardiserade intervjuerna underlag för det resultat som förts fram i resultatdelen och 

som vidare kommer att diskuteras. 

4. Diskussion 

Syftet med denna kandidatuppsats har varit att undersöka åtta grundskolelärares tolkning 

av följande innehållspunkt i det centrala innehållet i ämnet svenska för elever i årskurs 4-

6: “Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja 

texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna” (Skolverket, 

2017a:254). För att nå det syfte som ovan beskrivits formulerades följande fråga: 

 

 Hur resonerar åtta yrkesverksamma grundskolelärare om digitala lässtrategier utifrån 

innehållspunkten i det centrala innehållet beträffande lässtrategier i ämnet svenska för 

årskurs 4-6?  
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Det sammantagna resultatet av vår datainsamling tyder på många olika tendenser. De 

tendeser som synliggjorts i undersökningen är: skillnaden mellan män och kvinnors IKT-

intresse, snedfördelning av digitala resurser, lässtrategiundervisningen utifrån tolkningen 

av innehållspunkten i det centrala innehållet samt behovet av kompetensutveckling. 

Avslutningsvis kommer avsnittet vävas samman i avslutande slutsatser.  

4.1 Skillnaden mellan män och kvinnors IKT-intresse  

Något vi urskiljt av informanternas svar var skillnaden mellan män och kvinnors IKT-

intresse och hur detta intresse fick prägla deras integrering av digitala verktyg i 

undervisningen. Ett resultat var också att männen uttryckte en större trygghet och 

självsäkerhet i att använda IKT, och att deras kunnande berodde på eget intresse, snarare 

än att de fått möjlighet till kompetensutveckling inom området på arbetstid.  

 

Generellt urskiljde vi ett tydligt mönster vad gällde kvinnornas ambivalenta inställning 

till integreringen av digitala verktyg i undervisningen, som visade sig i deras didaktiska 

ställningstaganden. Kvinnorna tenderade att använda sig av något de kände sig förtrogna 

med, det vill säga projektorn snarare än att utforska nya digitala verktyg. Ambivalensen 

verkar bero på en bristfällig kompetensutveckling och bristfällig IT-support på skolorna. 

Kvinnornas osäkerhet i att använda IKT i undervisningen kan också bero på ett ointresse 

av att själva använda, men också att låta eleverna använda digitala hjälpmedel. 

Osäkerheten i att använda digitala verktyg kan bero på att kvinnorna känner sig 

underlägsna elevernas IKT-kunskaper och kompetenser. Detta leder i sin tur till att 

kvinnorna tenderar att hålla sig mer till de basala IKT-verktygen såsom projektorer och 

smartboards kopplade till stationära datorer. Anledningen till kompetensklyftan mellan 

kvinnliga och manliga lärare verkar alltså bero på ett eget intresse, snarare än ålder och 

antal yrkesverksamma år. Sammanfattningsvis tycks lärares IKT-intresse direkt 

avgörande för hur benägna de är att inkludera digitala verktyg i sin undervisning. Detta 

ligger också till grund för huruvida eleverna ges möjlighet att läsa digitalt eller inte. 
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4.2 Snedfördelning av digitala resurser  

En annan tendens som gick att urskilja i vår intervjustudie var att det verkar vara en 

snedfördelning av digitala resurser mellan de olika skolorna vi besökte inom samma 

kommun. De informanter som hade begränsad tillgång till digitala verktyg uttryckte en 

besvikelse över att inte kunna erbjuda eleverna de möjligheter som arbete med digitala 

verktyg medför. De informanter som däremot hade tillgång till digitala resurser i större 

omfattning uttryckte en förnöjsamhet över situationen, och menade att användandet av 

digitala hjälpmedel underlättade såväl deras som elevernas arbete. Som vi tidigare 

påpekat behöver integreringen av IKT i undervisningen inte vara liktydigt med goda 

studieresultat och en ökad motivation, om det inte sker i kombination med väl 

strukturerad och genomtänkt pedagogik. Det vill säga att läraren själv bör vara insatt i 

och väl förtrogen med att använda IKT för att integrera digitala verktyg som ett 

hjälpmedel i sin undervisning. I och med snedfördelningen av digitala resurser ställs 

skolor och deras elever inför en orättvisa då ett av skolans huvuduppdrag är att 

tillhandahålla en likvärdig utbildning för alla elever. För att alla elever ska kunna läsa 

digitalt krävs att alla skolor är tillräckligt rustade med digitala resurser för att bemöta 

samhällets och samhällsinvånarnas alltmer digitala tillvaro. 

4.3 Lässtrategiundervisningen utifrån tolkningen av 

innehållspunkten i det centrala innehållet 

Tolkningen av innehållspunkten i det centrala innehållet i ämnet svenska för elever i 

årskurs 4-6 som behandlar lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier 

har visat sig vara avgörande för hur digitala lässtrategier undervisas eller inte. Något som 

är av betydelse vid användandet av digitala verktyg är att eleverna har kännedom om hur 

de ska ta till sig digitala texter på ett effektivt sätt. För att stötta eleverna i det digitala 

läsandet behöver de vid sidan av traditionell literacy också tränas i digital literacy och 

multimodal literacy. En tendens som var påtaglig för majoriteten av våra informanter var 

att en tydlig strategi för hur lässtrategier för analoga texter var befäst, nämligen “En 

läsande klass” av Martin Widmark.  

 

Resonemanget som följde hos de flesta av de intervjuade lärarna var att ”En läsande 

klass” direkt gick att applicera på digitala texter. Ett eventuellt problem som kan uppstå 
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är att denna typ av undervisningsmodell är avsedd att appliceras på analoga texter och är 

till synes inte tilltänkt att användas vid digitalt läsande. Eleverna kan således gå miste om 

explicit undervisning i digital literacy och multimodal literacy, då lärarna inte undervisar 

i dessa förmågor, och använder ”En läsande klass” även vid digitalt läsande. Det behöver 

alltså ägnas mer undervisningstid åt digital literacy och multimodal literacy eftersom den 

grafiska texten i de digitala medierna ofta innehåller en annan linjär struktur, hyperlänkar 

och vissa fall animationer vilket kräver en helt annan navigeringsförmåga hos läsaren än 

vid läsandet av analoga, linjära texter.  Den kompetensutveckling som vi tidigare påvisat 

ett behov av, bör därför innefatta vad som definierar en digital text och belysa de 

ytterligare förmågor som behövs för att eleverna ska utvecklas i sitt digitala läsande,  

genom tillämpningen av strategier.    

 

Rasmussons (2014) resultat överensstämmer väl med det vi framhållit i ovanstående 

diskussion. Rasmussons resultat påvisar vikten av att ge alla elever 

möjlighet att utveckla sin läsförståelse av analoga texter, men också att eleverna behöver 

få öva på de strategier och förmågor som behövs för att förstå digitala texter. Rasmusson 

belyser även att skolan således måste gå i linje med samhällets digitala utveckling för att 

möjliggöra för eleverna att klara av den digitala vardagen bättre. Det krävs alltså explicit 

undervisning av lässtrategier i kombination med digitala förmågor för att eleverna ska 

kunna utvecklas i sitt digitala läsande. 

4.4 Behovet av kompetensutveckling 

För att kunna undervisa eleverna i de digitala förmågor som krävs vid läsning av digitala 

texter behövs kompetensutveckling för lärare och rektorer. Kompetensutvecklingen bör 

omfatta undervisande pedagoger och rektorer som i sin tur för denna kunskap vidare till 

eleverna genom pedagogiken. Några av våra informanter uttryckte att eleverna hade 

större IKT-kunskaper än lärarna själva, och att det därför är svårt att tillgodose deras 

behov på den fronten. Genom kompetensutvecklingen bör lärarna ges möjlighet att möta 

men också utmana den kompetens som eleverna innehar. Lärarna behöver utveckla god 

kännedom och medvetenhet om hur de kan använda tekniken på ett genomtänkt sätt så 

att det får positiva följder för pedagogiken. Utan en väl genomtänkt pedagogik leder IKT-

satsningarna inte nödvändigtvis till positiva studieresultat. 
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4.5 Avslutande slutsatser 

Av de svar vi fick från samtliga informanter beträffande lässtrategier för digitala texter, 

visade det sig att lärarna inte använde sig av några genomtänkta strategier. Vad vi istället 

fann var att informanterna föredrog att applicera lässtrategier för analoga texter direkt på 

digitala texter. Den metod som visade sig vara mest lättfattlig och uppskattad bland våra 

informanter vad gäller lässtrategiundervisnig var modellen “En läsande klass”. Lärarna 

såg många fördelar med att arbeta utifrån ett “färdigt paket” och med hjälp av de olika 

läsrollerna är innehållet lättbegripligt för såväl lärare som elever.  

 

Ett förslag till vidare forskning inom området vore att utarbeta ett likartat koncept där de 

digitala förmågorna får ett större utrymme och ges möjlighet att övas. Detta eftersom 

rådande styrdokument (Skolverket, 2017a) framhåller en diffus riktlinje med avseende på 

hur och om digitala lässtrategier ska undervisas. Ordet “medier” i den centrala 

innehållspunkten i ämnet svenska för elever i årskurs 4-6 är tolkningsbart och kan syfta 

på enbart analoga texter. 

 

Kompetensutvecklingen förlorar dock sitt syfte om tillgången till digitala resurser fattas 

på skolorna, med tanke på den snedfördelning som påvisats. Därför är det av största vikt 

att kommunerna finansierar och utrustar skolorna med digitala verktyg. Det bör också 

satsas i högre grad på IKT-användning och utbildning inom detta område även i det tidiga 

stadiet i lärarutbildningen, eftersom utbildningen bör motsvara de förväntningar på IKT-

kunskap läraryrket förutsätter.  

 

Sammanfattningsvis är våra slutsatser att kompetensutveckling inom IKT är en 

nödvändighet för att lärare ska kunna använda digitala verktyg som ett möjligheternas 

redskap i undervisningen. Komptensutvecklingen är av vikt för att utveckla lärares 

förtrogenhet med att använda IKT i undervisningen. För att skolan ska uppnå ett av sina 

främsta uppdrag vad gäller likvärdig utbildning fordras en jämnare fördelning av digitala 

resurser. Slutligen bör den centrala innehållspunkten i ämnet svenska för elever i årskurs 

4-6 beträffande lässtrategier av texter från olika medier förtydligas till att även behandla 

texter i digitalt format. Detta eftersom det tydligt råder meningsskiljaktighet i hur denna 

innehållspunkt ska tolkas. Som tidigare nämnts krävs det enligt Rasmusson (2014) 
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ytterligare tre förmågor: multimodal literacy, IT-förmågor samt navigation för att ta sig 

an en digital text i jämförelse med en analog text. Utvecklingen och undervisningen av 

dessa tre förmågor bör få allt större utrymme för läsundervisningen, då en analog text och 

en digital text inte nödvändigtvis är av samma linjära struktur. 
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Bilaga I 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor  

När och var tog du din lärarexamen?  

Hur länge har du varit yrkesverksam inom läraryrket? 
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IKT- i undervisningen  

Vad är en digital text? 

Anser du att det finns några skillnader mellan att läsa en analog/pappersburen text och 

att läsa en digital text? och i så fall vilka? 

Anser du att ni på skolan har tillräckliga förutsättningar för att eleverna ska kunna läsa 

digitalt?  

Hur och i vilken utsträckning integrerar du IKT i undervisningen?  

Upplever du att du får den stöttning du önskar för att använda IKT i undervisningen?  

 

Undervisning i lässtrategier  

Hur undervisar du i lässtrategier för analoga texter? 

Tillämpar du undervisning i strategier för digitalt läsande?  

Hur resonerar du om strategier/metoder för att undervisa läsförståelse av digitala texter? 

 

Egna läsvanor  

Hur ser dina egna läsvanor ut? Vad brukar du läsa? 

I vilket format/medium läser du helst - i digitalt format eller i analogt format? 

Brukar du läsa tidningen? På nätet eller papper?  

 

 

 

Bilaga II 

Hej! 

Vi heter Maya Cederberg och Isabelle Svenson och är lärarstudenter vid Högskolan i 

Kristianstad. Vi läser grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans 

årskurs 4-6 och är nu inne på vår sjunde termin. Detta innebär att det nu är dags för oss 

att skriva vårt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng, med fokus på ämnet 

svenska i grundskolans årskurs 4-6. I samband med kandidatuppsatsen kommer vi 
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genomföra en datainsamling i form av intervjuer. Vi är intresserade av att träffa dig som 

är yrkesverksam lärare och undervisar i ämnet svenska för årskurs 4-6. 

 

I det centrala innehållet för elever i årskurs 4-6 i ämnet svenska står det att eleverna ska 

undervisas i: “Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att 

urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna”. Vårt 

examensarbete utgår från denna punkt och vi är intresserade av elevers läsning av 

analoga respektive digitala texter. Vi skulle gärna vilja intervjua dig för att ta reda på 

hur du ser på undervisning i lässtrategier.  

 

Intervjun kommer att spelas in och om du väljer att delta kommer du vara anonym. 

Intervjumaterialet kommer därefter att transkriberas och kasseras efter att de använts. 

Det färdiga arbetet kommer att skickas till alla informanter som deltagit i studien.  

Vi hoppas att höra från er och ser fram emot ert deltagande. Vid anmälan, frågor och 

funderingar är ni välkomna att kontakta oss via mail: 

 maya.cederberg0035@stud.hkr.se  

isabelle.svenson0004@stud.hkr.se  

 

Mvh,  

Maya Cederberg och Isabelle Svenson. 
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