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Sammanfattning 

Under de senaste årtiondena har digitaliseringen utvecklats kontinuerligt i den svenska skolan. Men hur har 

den utvecklingen påverkat undervisning i svenskämnet? Vi använder i denna text begreppet digitala 

hjälpmedel för att samla olika digitala fenomen  ̶  program, appar, digitala läromedel etc.  ̶  som används i 

skolundervisning under ett begrepp. Denna text ämnar utreda hur digitala hjälpmedel kan användas av 

lärare i läsundervisning och vilka faktorer som påverkar  ̶  positivt eller negativt  ̶  den användningen. Vi har 

sökt efter material i Linköpings Universitetsbiblioteks egen sökfunktion UniSearch med hjälp av sökord 
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som IT Technologies and reading, digitala hjälpmedel i läsundervisning och digitalisering av skolan. Vi 

har begränsat forskningsmaterialet genom att fokusera mindre på skriv- eller talundervisning – och fokusera 

mer på läsundervisning. Det material vi har behandlat visar att digitala hjälpmedel kan användas av lärare 

på flera sätt i läsundervisning. Lärare kan låta elever lyssna på text som läses upp från webbtexter. Lärare 

kan erbjuda elever tillgång till autentiska texter – exempelvis nyhetsartiklar. Lärare kan låta elever träna på 

ord- och frasförståelse samt grammatik. Lärare kan inkludera en digital elev i läsundervisning. Lärare kan 

stötta elever i läsundervisning och individanpassa läsundervisning på ett sätt som leder till att elever får en 

förbättrad läsförståelse. Det material vi har behandlat visar att lärares användning av digitala hjälpmedel i 

läsundervisning kan påverkas av flera faktorer. Hur mycket kunskap lärare och elever har om digitala 

hjälpmedel, och huruvida lärare kan bedöma dem kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel i 

läsundervisningen. Hur lärare förhåller sig till sin rädsla för att läsning i digitala hjälpmedel blir mer 

fragmenterad, och vilken inställning lärare har till digitala hjälpmedel i förhållande till konventionella 

fysiska läroböcker kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel i läsundervisningen. Huruvida 

elevers läsundervisning distraheras av användningen av digitala hjälpmedel, och hur elever använder 

digitala hjälpmedel utanför skolan kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel i 

läsundervisningen. Huruvida den politiska ambitionen att leda digitaliseringen och stödja hela 

skolverksamhetens digitala kompetens utvecklas i samma riktning som lärares utökade användning av 

digitala hjälpmedel kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel i läsundervisningen. Vilken 

utsträckning det svenska språket representeras i det digitala hjälpmedlet och huruvida vissa ämnen har mer 

anpassade digitala hjälpmedel till förfogande kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel i 

läsundervisningen. Till sist kan lärares användning av digitala hjälpmedel i läsundervisningen påverkas av 

huruvida privata företag styr lärares pedagogik, och huruvida de tekniska, logistiska och administrativa 

förutsättningarna möjliggör en effektiv och likvärdig användning av digitala hjälpmedel för alla. 

 

 

Nyckelord 

Digitala hjälpmedel, digitalisering, läsundervisning, appar, dator, iPad, fragmenterad läsning, 

skolhuvudmän. 
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1. Introduktion 
Som blivande lärare väcktes vår nyfikenhet av Sveriges föregående utbildningsminister, Gustav 

Fridolins beslut om att “ta fram en samlad IT-strategi för skolan” (Regeringskansliet, 2017a). 

Eftersom uppdraget om att stärka elevers digitala kompetens trädde i kraft 2018 kommer detta 

antagligen att beröra vår framtida läsundervisning i svenskämnet. Generellt sett började 

digitaliseringen av skolan under 1970-talet när miniräknaren gjorde sitt inträde i skolundervisningen 

(Skolverket, 2018b:12). Sedan under 1980- och 1990-talet började exempelvis användningen av 

persondatorer och personliga digitala assistenter bli mer frekvent i den svenska skolundervisningen 

(Skolverket, 2018b:12). Men digitaliseringen kom igång ordentligt först 2007 när skolor kunde ge 

varje elev en egen digital enhet och hade en stabil tillgång till internet (Skolverket, 2018b:12). 

Under de senaste åren har skolor börjat satsat på individuella lärplattor (Skolverket, 2018b:13). Då 

som nu väcks den pedagogiska frågan: Vad kan användningen av digitala hjälpmedel1 i skolan och 

specifikt i läsundervisning innebära för lärare och elever (Skolverket, 2018b:12–13)? Vi kommer att 

behandla hur lärare inom skolan kan ta hjälp av digitala hjälpmedel i läsundervisning för såväl 

elever med som utan olika typer av lässvårigheter. Vi ämnar dock inte fördjupa oss specifikt i 

specialundervisning, utan fokuserar på de insatser som lärare själva kan göra med digitala 

hjälpmedel för elever med lässvårigheter inom den ordinarie läsundervisningen. Vi fokuserar i 

denna text främst på elever i den yngre tonåren (åk. 7–9), då det är den åldern vi vill arbeta med 

som lärare. Vi tar i detta arbete ett praktiskt perspektiv – med andra ord fokuserar vi på hur 

användningen av digitala hjälpmedel i läsundervisning kan ske rent praktiskt och vilka faktorer som 

kan påverka den användningen.  

1.1. Förtydligande angående begreppet digitala hjälpmedel 

I denna text använder vi begreppet digitala hjälpmedel som ett paraplybegrepp för följande digitala 

innovationer av praktiska skäl: app, dator, bärbar dator, datorprogram, surfplatta, smartphone, 

digitalt läromedel, programvara, digitala undervisningsspel, digitalt medium, assisterad läsnings-

teknologi, Digital teknik, Voice Dream Reader, digitalt redskap, teknik, stavningsprogram, internet, 

Digitala verktyg och Flash-card i datorprogram. Digitala hjälpmedel som begrepp tänker vi alltså 

inkluderar alla apparater, program eller dylikt som uppfyller följande två kriterier: De är digitala; 

och de hjälper elever i läsundervisning. Hur och när vi ersätter begrepp kommer vi att informera om 

i fotnoter. I kapitel 3 inkluderar vi den första benämningen av original-uttrycket (ex. app) i stycket 

för att sedan ersätta eventuella vidare förekomster i stycket med begreppet digitala hjälpmedel. Om 

                                                   
1 Se kapitel 1.2 för förtydligande av begreppet. 
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ett original-uttryck av ovanstående karaktär endast används en gång i diverse stycke i kapitel 3 så 

ersätter vi inte det. I kapitel 6 och 7 ersätter vi alltid original-uttrycket. Med “ospecifikt” i 

fotnoterna syftar vi på digitala hjälpmedel i allmänhet – inte någon av de specifika som nämns 

ovan. Det som står i fotnoterna gäller endast för det berörda stycket.  
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2. Syfte & Frågeställningar 
2.1. Syfte 

Mot den introduktionen är vårt syfte att ta reda på vad tidigare forskning säger om hur digitala 

hjälpmedel kan användas av lärare i läsundervisning och vilka faktorer som kan påverka denna 

användning.  

2.2. Frågeställningar 

2.2.1. Hur vi motiverar vårt val av frågeställningar 

Mot den tidigare forskningen har vi valt att fokusera på följande frågeställningar som vi anser 

behöver problematiseras och undersökas närmare. Genom att söka svar på frågeställning 1 hoppas 

vi kunna få en djupare förståelse för hur lärare kan använda digitala hjälpmedel i läsundervisning. 

Genom att söka svar på frågeställning 2 hoppas vi kunna få en djupare förståelse för de faktorer 

som kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel i läsundervisning.  

2.2.2. Frågeställning 1 

Hur kan lärare använda digitala hjälpmedel i läsundervisning?  

2.2.3. Frågeställning 2 

Vilka faktorer kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel i läsundervisning? 
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3. Disposition  

Kapitel 1, Introduktion, förklarar bland annat vår utgångspunkt och varför intresset väcktes för 

digitaliseringen av den svenska skolan. Dessutom förtydligas användningen av begreppet digitala 

hjälpmedel. Kapitel 2, Syfte & Frågeställningar, tar upp vilket syfte vi har med denna text, och 

vilka frågeställningar vi ämnar arbeta utifrån. Kapitel 3, Disposition, förklarar hur texten är 

disponerad. Kapitel 4, Metod & Material, förklarar bland annat hur arbetet har utförts och vilka 

texter som har behandlats. Kapitel 5, Digitala Hjälpmedel i Undervisning, presenterar information 

från Skolverket, litteratur och forskning kopplat till digitala hjälpmedel i undervisning. Kapitel 6, 

Analys, analyserar hur informationen från Skolverket, litteraturen och forskningen svarar på våra 

frågeställningar. Kapitel 7, Slutsatser & Reflektion, drar bland annat slutsatser utifrån våra 

frågeställningar – och föreslår framtida forskning. 
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4. Metod & Material 

4.1. Metod 

Vi har använt oss av Linköpings Universitetsbiblioteks egen sökfunktion UniSearch. Vi har sökt 

efter texter med sökord som IT Technologies and reading, digitala hjälpmedel i läsundervisning 

och digitalisering av skolan. Vi har avgränsat urvalet genom att enbart leta efter texter som var peer 

reviewed. Några av de texter vi har använt oss av har vi hittat genom att leta i andra texters 

referenslistor efter texter som behandlar digitala hjälpmedel och/eller läsundervisning. Vi har utgått 

från texter som problematiserar digitala hjälpmedel i skolundervisning ur ett historiskt perspektiv, 

politiskt perspektiv och tekniskt perspektiv. Vi har valt att i synnerhet fokusera på texter som 

problematiserar användningen av digitala hjälpmedel i läsundervisning för elever i den yngre 

tonåren (åk. 7–9). Vi har valt att fokusera mindre på texter som problematiserar användningen av 

digitala hjälpmedel i läsundervisning för yngre- (åk. F-6) samt äldre (gymnasie-) elever. Eftersom 

vi har funnit en mängd information om digitaliseringens användningsområden och de faktorer som 

påverkar användningen, ansåg vi det nödvändigt att begränsa forskningsmaterialet genom att 

fokusera mindre på skriv- eller talundervisning – och fokusera mer på läsundervisning. 

4.2. Material 

Vi har i denna text använt oss av diverse material från Skolverket. För att belysa styrdokumentens 

syn på digitaliseringen av skolan har vi använt oss av en reviderad version av Skolverkets Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, från 2018 (Skolverket, 2018a). 2015 

gjorde Skolverket vidare en så kallad IT-uppföljning för att få en bild av IT-användandet i den 

svenska skolverksamheten (Skolverket, 2016). Uppföljningens resultat gav oss en bredare förståelse 

för användningen av digitala hjälpmedel, och vilka faktorer som påverkade den användningen 

(Skolverket, 2016). Vidare har vi använt oss av Skolverkets Digitaliseringen i skolan - möjligheter 

och utmaningar, som gett oss information om digitaliseringens utveckling i den svenska skolan 

(Skolverket, 2018b:12).  

Vår nyfikenhet av vad digitalisering av skolan innebär föddes i och med Regeringens beslut att ge 

skolan uppdraget om att stärka elevers digitala kompetens, vilket trädde i kraft 2018 

(Regeringskansliet, 2017a). Initiativtagaren till stärkandes av digitaliseringen av skolan var den 

förra utbildningsministern, Gustaf Fridolin (Regeringskansliet, 2017a). I texten fick vi ett 

förtydligande av vad detta stärkande av digitaliseringen av skolan innebär för svenskämnet 

(Regeringskansliet, 2017b:3). 
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Björn Sjödén, universitetslektor på Högskolan i Halmstad2, har bidragit med mycket av det material 

vi har använt oss av i denna text. Främst har vi i arbetet med texten hämtat information och 

inspiration från Sjödéns doktorsavhandling, i vilken han genomgående problematiserar 

undervisningsteknologi ur ett kognitivt perspektiv (Sjödén, 2015a:15). Sjödén ämnar – i såväl hans 

doktorsavhandling som i övrigt material som vi använt – dessutom bidra med kunskap om hur 

digitala hjälpmedel kan bedömas (Sjödén, 2015b:1).  

Universitetslektor Thomas Nordström och professor Idor Svensson är båda verksamma på 

Linnéuniversitetet3 och har bidragit med ett lässvårighetsperspektiv på digitaliseringen av skolan 

(Nordström, 2018). Nordströms doktorsavhandling inkluderar fyra studier – och vi har använt oss 

av de två studier där Nordström och Svensson samarbetat (Nordström et al., 2018; Svensson et al., 

2018). I dessa studier problematiseras lärares användning av digitala hjälpmedel i läsundervisning 

för elever med lässvårigheter (Nordström et al., 2018; Svensson et al., 2018). Fil.dr. Maj-Gun 

Johansson4 har även hon – med sin doktorsavhandling – bidragit med diverse förslag på hur digitala 

hjälpmedel kan användas av lärare för att utveckla läsförmågan hos elever med lässvårigheter 

(Johansson, 2010). Hans Brügelmann har bidragit med en bild av digitaliseringen av skolan på 

1980-talet (Brügelmann, 1985). Den tillbakablicken har i detta arbete gett oss en bredare förståelse 

av digitaliseringens bakgrund – exempelvis vilka ambitioner man hade på den tiden vad det gällde 

att hjälpa elever med lässvårigheter genom användningen av digitala hjälpmedel (Brügelmann, 

1985).  

I detta stycke presenteras material från flera olika forskare som tar sin utgångspunkt i literacy-

begreppet när de problematiserar digitaliseringen av skolan. Christina Olin-Scheller arbetar på 

Karlstads Universitet som fil.dr.5. Det material vi har använt från henne har gett oss information om 

bland annat de literacies som krävs för att ta sig an den digitaliserade informationen (Olin-Scheller, 

2014:210–211). Maria Rasmusson, som är universitetslektor6, och Monica Eklund, som är lektor7, 

har tillsammans gett oss information om begreppet multimodal literacy (2013:58–59). Mark 

                                                   
2 https://hh.se/information/sok-

personal.html?url=1708965309/l9/hhstaff/detail.lasso?do=start&groupmember=a79fcc58bf1c-4ad1-9c4d-

7ab7267031a0&sv.url=12.3252fcc5165f6c51bf6b69ae 
3 https://lnu.se/personal/thomas.nordstrom/  

https://lnu.se/personal/idor.svensson/  
4 www.mglos.se/ommajgun.htm  
5 https://www.kau.se/forskare/christina-olin-scheller  
6 https://www.miun.se/Personal/mariarasmusson/  
7 https://www.hh.se/information/sok-personal.html?url=-

1708965309%2Fl9%2Fhhstaff%2Fdetail.lasso%3Fdo%3Dstart%26groupmember%3D0866217f-148d-41c2-9da5-

929f9a891150&sv.url=12.3252fcc5165f6c51bf6b69ae  

https://hh.se/information/sok-personal.html?url=-1708965309/l9/hhstaff/detail.lasso?do=start&groupmember=a79fcc58bf1c-4ad1-9c4d-7ab7267031a0&sv.url=12.3252fcc5165f6c51bf6b69ae
https://hh.se/information/sok-personal.html?url=-1708965309/l9/hhstaff/detail.lasso?do=start&groupmember=a79fcc58bf1c-4ad1-9c4d-7ab7267031a0&sv.url=12.3252fcc5165f6c51bf6b69ae
https://hh.se/information/sok-personal.html?url=-1708965309/l9/hhstaff/detail.lasso?do=start&groupmember=a79fcc58bf1c-4ad1-9c4d-7ab7267031a0&sv.url=12.3252fcc5165f6c51bf6b69ae
https://lnu.se/personal/thomas.nordstrom/
https://lnu.se/personal/idor.svensson/
http://www.mglos.se/ommajgun.htm
https://www.kau.se/forskare/christina-olin-scheller
https://www.miun.se/Personal/mariarasmusson/
https://www.hh.se/information/sok-personal.html?url=-1708965309%2Fl9%2Fhhstaff%2Fdetail.lasso%3Fdo%3Dstart%26groupmember%3D0866217f-148d-41c2-9da5-929f9a891150&sv.url=12.3252fcc5165f6c51bf6b69ae
https://www.hh.se/information/sok-personal.html?url=-1708965309%2Fl9%2Fhhstaff%2Fdetail.lasso%3Fdo%3Dstart%26groupmember%3D0866217f-148d-41c2-9da5-929f9a891150&sv.url=12.3252fcc5165f6c51bf6b69ae
https://www.hh.se/information/sok-personal.html?url=-1708965309%2Fl9%2Fhhstaff%2Fdetail.lasso%3Fdo%3Dstart%26groupmember%3D0866217f-148d-41c2-9da5-929f9a891150&sv.url=12.3252fcc5165f6c51bf6b69ae
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Warschauer är professor på University of California, Irvine8. Han har också bidragit med ett 

literacy-perspektiv på digitaliseringen av skolan till denna text och problematiserar följande fråga 

(Warschauer, 2008): Hur kan skola och lärare hantera gapet mellan traditionell literacy och digital 

literacy? 

Journalisten Tiffany O’Callaghan9 har bidragit med information till denna text om hur lärares 

användning av digitala hjälpmedel kan distraheras (O´Callaghan, 2014).   

Estling Vannestål – med en bakgrund som såväl forskare som läromedelsförfattande – är bland 

annat författare och föreläsare10. Solveig Granath är professor på Karlstads Universitet11. 

Tillsammans utgår de ifrån att digitala hjälpmedel kan ge många pedagogiska vinster, men endast 

om de används på ett genomtänkt sätt (Estling Vannestål & Granath, 2008). De har bidragit med 

information till denna text om hur digitala hjälpmedel kan användas och vilka faktorer som kan 

påverka den användningen (Estling Vannestål & Granath, 2008). 

Anders Öhman (2015) arbetar vid Umeås Universitet och är professor. Öhman skriver om oron för 

att elevernas försämrade läsförståelse och läsförmåga är kopplat till digitaliseringens framfart. Sara 

Willermark (2018) är universitetslektor i Högskolan Väst12 och hon problematiserar hur lärare kan 

vidareutveckla sina kunskaper så att de kan känna sig trygga vid användning av digitala hjälpmedel. 

Ulla Riis (2000:7) som är professor em. vid Uppsala Universitet13 problematiserar bland annat ett 

politiskt perspektiv på utvecklingen av digitaliseringen. Två andra framstående forskare 

problematiserar också ett politiskt perspektiv av digitaliseringen – nämligen Åke Grönlund, 

professor vid Örebro universitet och Matilda Wiklund, lektor vid Örebro universitet (2018:119–

120). De går bland annat in på hur viktigt det är med engagemang i alla nivåer som påverkas av 

digitaliseringen av skolan, om digitaliseringens mål ska nås (Grönlund & Wiklund, 2018:9). Vad 

blir exempelvis konsekvenserna om det bara är lärare som ansvarar för digitaliseringen? Castro-

Rodríguez, Castro Calvo och Hernández Rivero (2017) presenterar nödvändig information som alla 

inblandade parter bör ta på allvar om digitaliseringen av skolan ska förverkligas. Dessa forskare 

som vi har presenterat i detta stycke har med sitt material bidragit med information om ett politiskt 

perspektiv på digitaliseringen av skolan.  

  

                                                   
8 http://education.uci.edu/markw-bio.html  
9 https://muckrack.com/tiffany-ocallaghan  
10 http://talaresomgorskillnad.se/talare/maria-estling-vannestal/  
11 https://www.kau.se/forskare/solveig-granath  
12 https://www.hv.se/personal/sara-willermark/ 
13 https://se.linkedin.com/in/ulla-riis-51465569  

http://education.uci.edu/markw-bio.html
https://muckrack.com/tiffany-ocallaghan
http://talaresomgorskillnad.se/talare/maria-estling-vannestal/
https://www.kau.se/forskare/solveig-granath
https://www.hv.se/personal/sara-willermark/
https://se.linkedin.com/in/ulla-riis-51465569
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5. Digitala Hjälpmedel i Undervisning 

5.1. Bakgrund 

Snart har det gått femtio år sedan datorerna14 och informationstekniken gjorde sin entré i den 

svenska skolan (Riis, 2000:9). I det sena 1960-talet lades den första motionen fram av Sveriges 

riksdag som nämnde behovet av att introducera datorteknik i skolan (Riis, 2000:9). Slutrapporten 

från Skolöverstyrelsen visade att det var möjligt att använda digitala hjälpmedel i skolan och under 

1970-talet tog många skolor initiativet att erbjuda datorteknik som en fri aktivitet i skolan (Riis, 

2000:10). I Lgr 80 tog dataläran sin plats som huvudmoment i matematik för elever i högstadiet och 

i slutet av 1980-talet gjorde Skolöverstyrelsen en satsning där en expertgrupp arbetade med en 

pedagogisk programvara (Riis, 2000:10). Denna satsning orsakade en utveckling i mjukvaran och 

de stora användarna blev nu istället språklärare och deras elever (Riis, 2000:13). De stora och 

drivande krafterna bakom dessa förändringar var bland annat, menar Ulla Riis (2000:14), behovet 

och efterfrågan. Riis (2000:19) talar vidare om att en långsiktig förändring av strukturen av IKT15-

utvecklingen kräver en drivande kraft med en vilja som utformas till ett mål. 

I dag ger Lgr 11 skolan tydliga riktlinjer angående digitalisering – där kan man bland annat få läsa 

att: 

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och 

samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De 

ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att 

kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge 

eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap 

(Skolverket, 2018a:7–8, Kursplaner i svenska). 

Läraren ska enligt kursplanen i svenska ge sina elever alternativet att kunna göra sig förstådd i 

digitala miljöer med interaktiva samt varierande texter (Skolverket, 2018a:257, Kursplaner i 

svenska). För svenskämnet innebär en ”stärkt digital kompetens” (Regeringskansliet, 2017b:3) 

bland annat att elever utvecklar förmågan att söka information på ett källkritiskt sätt – en förmåga 

som kommer att vara en viktig del av lärares och elevers arbete i ett allt mer digitaliserat klassrum.  

Skolverkets IT-användning och IT-kompetens i skolan: Skolverkets IT-uppföljning 2015, gjordes för 

att ge en bild av elevers och lärares förutsättningar när det kommer till IT-användning – samt för att 

undersöka vilken IT-användning och IT-kompetens som verksamheterna har (Skolverket, 2016:3). 

För att samla in denna data så fick bland annat elever, lärare och rektorer i grundskolan svara på 

enkätundersökningar (Skolverket, 2016:3). Uppföljningen visar att det är vanligare att elever i 

                                                   
14 Fortsättningsvis i stycket benämner vi dator som digitala hjälpmedel. 
15 Informations- och kommunikationsteknologi. 
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årskurs 7–9 får eller får låna en egen dator eller surfplatta16 jämfört med lägre årskurser (Skolverket, 

2016:4). Dessa elever i årskurs 7–9 upplever dessutom i större utsträckning att de är bättre på att 

handskas med digitala hjälpmedel – exempelvis hitta information på internet eller använda program 

för att göra presentationer – jämfört med elever som inte har fått eller fått låna digitala hjälpmedel 

av skolan (Skolverket, 2016:7). I samma årskurser använder hälften av eleverna sig av digitala 

hjälpmedel på svensklektioner, jämfört med tre av tio för fyra år sedan, alltså 2012 (Skolverket, 

2016:4–5). Uppföljningen visar vidare att 40 procent av grundskolelärare anser att den tekniska IT-

supporten inte är tillräcklig – och nästan lika många säger att IT-utrustning som brister ofta 

begränsar IT-användning i deras undervisning (Skolverket, 2016:8–9). En undersökning som 

gjordes i samband med PISA17 2012 visade inga positiva samband mellan hög IT-användning i 

skolan och elevprestationer – OECD18:s förklaring till detta var att det saknas kunskap om hur IT 

ska användas på rätt sätt (Skolverket, 2016:7).  

Vilka utmaningar finns det för lärare i förverkligandet av styrdokumentens anvisningar om digital 

kompetens? Många lärare upplever att de behöver utöka sin kompetens inom det digitala området 

för att kunna applicera den i undervisning som ett pedagogiskt verktyg (Skolverket, 2018b:47–48). 

Den pedagogik som lärarna frågar efter är en sådan som stödjer elever i deras digitala lärande och 

därtill även hjälper dem att se helheten av undervisningen (Skolverket, 2018b:49).  

5.2. Tidigare Forskning 

5.2.1. Ett kognitivt perspektiv på användning och bedömning av digitala hjälpmedel 

Sjödén (2015a:15) inleder i sin doktorsavhandling med att konstatera att skeptiker i modern tid har 

ifrågasatt användningen av den nya teknologin inom skolundervisning i form av miniräknare, 

personliga datorer och internet. Enligt Sjödén (2015a:15) verkar undervisningen motvillig att ändra 

sig i detta hänseende. Sjödén (2015a:15) fokuserar i sin doktorsavhandling på det kognitiva 

perspektivet av undervisningsteknologi och vilka problem som påverkar ett effektivt nyttjande av 

programvaror19. Bra digitala hjälpmedel främjar elevers lärande, ökar deras ansträngningar och 

sporrar dem till att utmana sig själva när lärandet blir svårt (Sjödén, 2015a:31). Lärare behöver ha 

ett öppet sinne för digitala hjälpmedels enorma potential att positivt påverka kognitiva processer – 

som att presentera material på flera sätt samtidigt och ge individanpassad återkoppling – samtidigt 

som de har ett kritiskt öga gentemot dess begränsningar i form av för enkla eller irrelevanta 

uppgifter som hindrar djup reflektion (Sjödén, 2015a:31). 

                                                   
16 Fortsättningsvis benämner vi i stycket begreppen dator, surfplatta och smartphone som digitala hjälpmedel. 
17 Programme for International Student Assessment. 
18 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 
19 Fortsättningsvis benämner vi i stycket programvaror som digitala hjälpmedel. 
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I en konferenstext utgår Sjödén (2015b:2) ifrån att lärare har väldigt många olika appar att använda 

sig av, som dessutom ofta har bristande vetenskaplig utvärdering och en otydlig roll i läroplaner. 

För att få bukt med dessa problem så proponerar Sjödén (2015b:1) för att lärare ska lära sig att sålla 

bland dessa digitala hjälpmedel med hjälp av att identifiera dess pedagogiskt väsentliga digitala 

värden – vilka är följande: 1) i vilken utsträckning det digitala hjälpmedlet representerar både 

statiskt och dynamiskt material genom flera modaliteter; 2) i vilken utsträckning det digitala 

hjälpmedlet genererar meningsfulla elevhandlingar och återkoppling; 3) i vilken utsträckning det 

digitala hjälpmedlet främjar socialt handlande genom att möjliggöra för elever att ta olika roller 

eller vinklar i uppgifter. Detta tillvägagångssätt – att bedöma digitala hjälpmedels olika värden – 

ger läraren mer information om det digitala hjälpmedlet och främjar fortsatt kritisk utvärdering 

(Sjödén, 2015a:22). Det slutgiltiga målet med denna typ av tillvägagångssätt för att bedöma digitala 

hjälpmedel är att uttala generella referenspunkter som kan främja lärares utbyte av kunskaper när de 

tillsammans bedömer, jämför och diskuterar digitala hjälpmedel (Sjödén, 2015b:1). Ambitionen hos 

lärare bör vara att bli kapabla till att kunna skumma igenom digitala hjälpmedel på samma sätt som 

de skummar igenom nya läroböcker (Sjödén, 2015a:32). 

Björn Sjödén, Mats Lind och Annika Silvervarg (2015:2) utgår ifrån att lärande med hjälp av 

digitala undervisningsspel skiljer sig från lärande med konventionella material. Dessa digitala 

hjälpmedel inkluderar oftast någon form av tävling emot någon annan spelare eller emot spelet 

självt (Sjödén, Lind & Silvervarg, 2015:2). Det finns, enligt Sjödén, Lind och Silvervarg (2015:2), 

inte någon definitiv kunskap som visar att tävlande främjar lärande – och empiriska studier inom 

det specifika området är få. Därför ämnar Sjödén, Lind och Silvervarg (2015:2) att bidra med 

kunskap genom att undersöka hur elever själva kan ta sig an en lärarroll i relation till en digital 

karaktär – en så kallad digital elev – inom ett digitalt hjälpmedel. Idéen med digitala elever är att 

elever lär sig bättre inom ett sammanhang där de lär ut till någon annan (Sjödén, Lind & Silvervarg, 

2015:4). Sjödén, Lind och Silvervarg (2015:10) verkställde detta genom att analysera anonyma 

spelloggar från 163 fjärdeklassare fördelade på nio skolor i en liten kommun i södra Sverige. Under 

undersökningens gång – när elever spelade med en digital elev – så svarade den digitala eleven på 

elevers kommentarer med hjälp av AI -teknik och agerade utifrån elevers beteende (Sjödén, Lind & 

Silvervarg, 2015:4). Undersökningen visade att elever i större grad spelade om en förlorad 

spelomgång med en digital elev, än spelade om ensam (Sjödén, Lind & Silvervarg, 2015:16). 

Dessutom visade undersökningen att inställningen att utmana sig själv var högre efter att den 

digitala eleven hade vunnit ensam (Sjödén, Lind & Silvervarg, 2015:17). När elever använder dessa 

digitala hjälpmedel så tar den digitala eleven bort den negativa påverkan en förlust kan ha (så att 

elever försöker igen istället för att ge upp), samtidigt som den utnyttjar den positiva motivationen en 
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vinst kan medföra (så att elever tar sig an större utmaningar, lär sig mer och spelar bättre) (Sjödén, 

Lind & Silvervarg, 2015:19). 

Sjödén, Agneta Gulz och Annika Silvervarg (2010:2) refererar i ett konferensbidrag inledningsvis 

bland annat till Schneiderman (1987) och Parrish (2008) när de konstaterar att man sedan 1990-talet 

– inom området interaktion mellan dator och människa – har fokuserat mindre på termer som 

effektivitet och mer på termer som användarvänlighet, nöje och estetik – termer som sedan dess har 

tagits med i processen när man designat digitala hjälpmedel som ska effektivisera undervisning. 

Denna konferenstext proponerar för användandet av interaktioner som sker mellan ett digitalt 

undervisningsspel och en elev utanför uppgiften (Sjödén, Gulz & Silvervarg, 2010:2). Sjödén, Gulz 

och Silvervarg (2010:3) fokuserar i ett pågående projekt på ett digitalt hjälpmedel, för elever mellan 

12 och 14 år gamla – som även använder sig av en digital elev. Under spelets gång ska elever 

konversera med den digitala eleven om uppgiften och exempelvis elevers hobbys – vilket möjliggör 

det för elever att få den kognitiva vila som de behöver, men ändå inom uppgiftens kontrollerade 

ramar (Sjödén, Gulz & Silvervarg, 2010:3). Utöver det kan denna interaktion mellan elever och 

digital elev motivera elever att ta sig an uppgifter som de känner svårigheter för genom att 

exempelvis avleda dem från sina uppfattade brister (Sjödén, Gulz & Silvervarg, 2010:4). Genom att 

göra elever mer engagerade, självsäkra, lugna och ambitiösa kan interaktioner som görs på ett 

kontrollerat sätt utanför uppgiften med hjälp av en digital elev hjälpa elever att nå specifika 

lärandemål (Sjödén, Gulz & Silvervarg, 2010:4). 

Sjödén (2019) fördjupar i en artikel sina tidigare nämnda texter20 angående hur man som lärare kan 

tänka när man bedömer digitala hjälpmedels egenskaper utifrån aspekterna representation, 

interaktivitet och social positionering. Vad det gäller representation så är det ibland nödvändigt att 

visa saker på flera olika sätt för att alla elever ska kunna förstå, med exempelvis bilder. Sjödén 

(2019:8) refererar bland annat vidare till Clark och Meyer (2016) när han konstaterar att exempelvis 

bra kombinationer av text och visuella representationer kan förstärka förståelsen. Lärare bör i 

bedömningen av digitala läromedels21 egenskaper utifrån aspekten representation fråga sig själva 

om det digitala hjälpmedlet hjälper till med att konkretisera abstrakta begrepp (Sjödén, 2019:8). Det 

digitala hjälpmedlet ska genom exempelvis bild, text, ljud och film kunna framställa information på 

flera sätt – om nödvändigt samtidigt – och på så sätt underlätta elevers tillägnande av information – 

men denna framställning av information får dock inte vara för distraherande eller svårtolkad så att 

elever inte på ett smidigt sätt kan tolka den (Sjödén, 2019:8). Vad det gäller interaktivitet så 

                                                   
20 Se exempelvis Sjödén, 2015b:1 
21 Fortsättningsvis benämner vi i stycket digitala läromedel som digitala hjälpmedel. 
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konstaterar Sjödén (2019:10) att digitala hjälpmedels förmåga att automatisera och anpassa 

feedback är något som man som lärare kan få stor nytta av. Lärare bör i bedömningen av digitala 

hjälpmedels egenskaper utifrån aspekten interaktivitet fråga sig själva om valmöjligheterna inom 

det digitala hjälpmedlet är rimligt begränsade (Sjödén, 2019:11). Obegränsade möjligheter må låta 

positivt men kreativitet förutsätter begränsningar (Sjödén, 2019:11): Exempelvis är det som elev 

svårare att svara på en fråga i stil med “‘Vilken är din bästa idé?’” (Sjödén, 2019:11), när man inte 

får några som helst anvisningar för vad idén ska handla om. Lärare bör sträva efter digitala 

hjälpmedel som balanserar elevers frihet att svara som den vill med den nödvändiga styrningen som 

behövs för att kunna nå en acceptabel lösning (Sjödén, 2019:11). Vidare, inom aspekten 

interaktivitet, bör lärare fråga sig om det digitala hjälpmedlet hjälper elever när den gör fel (Sjödén, 

2019:12). Sjödén (2019:12) konstaterar att möjligheten att göra fel är viktigt för att elever ska kunna 

lära sig något – men att det också är viktigt att man får implicit eller explicit hjälp i form av 

exempelvis ledtrådar eller tips för att kunna utveckla sina kunskaper. Denna hjälp ska leda till att 

elever ska kunna lösa uppgifter genom förståelse istället för gissande (Sjödén, 2019:13). Till sist, 

inom aspekten interaktivitet så bör lärare fråga sig själva om elever får bekräftelse eller belöningar 

när den gör rätt (Sjödén, 2019:13). Sjödén (2019:14) refererar till Dweck (2000) när han konstaterar 

att belöningar ska förknippas med hur uppgiften har utförts istället för personliga egenskaper hos 

elev: Alltså istället för att det digitala hjälpmedlet säger ”’Du är verkligen jättesmart!’” (Sjödén, 

2019:14), så ska det säga “‘Det där gjorde du bra!’” (Sjödén, 2019:14) – eftersom elever bör 

förknippa sin prestation med ansträngning och färdigheter som kan tränas upp istället för personliga 

egenskaper. Vad det gäller social positionering så bör lärare ställa sig frågan huruvida det digitala 

hjälpmedlet erbjuder digitala karaktärer som gör det digitala hjälpmedlet personligare (Sjödén, 

2019:14): Dessa digitala karaktärer bör ha en autentisk utformning – exempelvis en bild på en 

människoliknande figur. Till sist bör läraren fråga sig om det digitala hjälpmedlet inkluderar en så 

kallad digital elev – en karaktär som elever kan undervisa (Sjödén, 2019:17). Elever kan nämligen 

lära sig något genom att ta sig an rollen som lärare – exempelvis genom att visa den digitala eleven 

hur en uppgift ska lösas (Sjödén, 2019:17). 

Sjödén (2019:17–18) utforskar fördelarna med digitala läromedel22 och de mer traditionella 

läromedlen, såsom tryckta läroböcker. Skillnaderna mellan dem menar Sjödén (2019:18) är av 

praktisk karaktär som till exempel kan spara tid och resurser för läraren, men när det gäller den 

didaktiska delen så utgörs skillnaderna mer av hur nya lärsituationer skapas eller hur elever 

motiveras. Om man tar hänsyn till dessa skillnader blir det möjligt att på ett enklare sätt skilja och 

                                                   
22 Fortsättningsvis benämner vi i stycket digitala läromedel som digitala hjälpmedel. 
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värdera dessa digitala hjälpmedel, men hur lyckas läraren med detta urskiljande? (Sjödén, 2019:17–

18). Lärare har av erfarenhet lärt sig att urskilja mellan olika digitala hjälpmedel som de vill 

använda i undervisning när de söker till exempel efter läromedlets progression, kunskapskrav eller 

språk (Sjödén, 2019:19). Tyvärr blir det så att ansvaret för valet av just digitala hjälpmedel faller på 

läraren, vilka i sin tur saknar erfarenhet att värdera dessa (Sjödén, 2019:19). Sjödén (2019:19) inser 

att det är viktigt då att starta en diskussion runt denna problematik samt att läraren måste vara 

beredd på att hens arbete inte bara är att förmedla kunskap utan också att lära sig ny kunskap. 

5.2.2. För elever med lässvårigheter 

Idor Svensson, Nordström, T., Lindeblad, E., Sand, C., Gustafson, S., Almgren/Bäck, G. & Nilsson, 

S. (2018) och Thomas Nordström, Svensson, I., Nilsson, S., Gustafson, S. (2018) fokuserar på 

användningen av assisterad läsningsteknologi23 för elever med grava lässvårigheter (Nordström, 

2018:4). Nordström (2018:4) refererar bland annat till Edyburn (2015), vars forskning visar att 

digitala hjälpmedel kan vara av stor fördel för elever som inte svarar på traditionell läsundervisning 

för elever med lässvårigheter. De två studierna utgjordes av 21 lärarledda tillfällen under en 

sexveckors-period där inledningsvis 149 elever med grava lässvårigheter i årskurs 4 och 8 och 

gymnasiet – fördelat på 68 svenska skolor – fick använda digitala hjälpmedel (Nordström, 2018: 

abstrakt, Svensson et al., 2018:43). I de två ovan nämnda studierna refererades det till ISO24:s 

definition av digitala hjälpmedel, som bland annat innebar att det digitala hjälpmedlet skulle kunna 

skydda, stödja, träna, mäta eller ersätta både funktioner och aktiviteter (2018:32–33). Bland annat 

fick deltagarna använda sig av appen Voice Dream Reader, som läser upp text som återfinns på 

internet (Svensson et al., 2018:44). Deltagarna testades på sina kunskaper tre gånger: första gången 

innan studien började; andra gången efter sexveckorsperioden och tredje gången ett år efter 

undersökningens slut (Svensson et al., 2018:44). Exempelvis testades deras läsförståelseförmåga 

och ordförråd (Svensson et al., 2018:44). Studien visade bland annat att elever hjälptes med att 

tillgodogöra sig text, och kunde därför fokusera mer på den semantiska strukturen och förståelsen 

av det lästa (Nordström et al., 2018:48). Denna hjälp gav också speciellt äldre elever motivation att 

fortsätta läsa och arbeta med skoluppgifter (Nordström, 2018:47–48). Uppläsningsfunktionen 

visade det sig att elever kunde assimilera text med hjälp av, om än inte i större utsträckning än 

traditionell läsning (Nordström, 2018:61). Nordström (2018:35) och Nordström et al. (2018:48) 

refererar till Floyd, Canter och Judge (2008) som menar att det är betydelsefullt att lärare har 

tillräckliga kunskaper om hur man ska använda sig av digitala hjälpmedel och Hong et al. (2014)25 

                                                   
23 Fortsättningsvis i stycket benämner vi assisterad läsningsteknologi som digitala hjälpmedel. 
24 Internationella standardiseringsorganisationen 
25 Lawrence, Mongillo & Donnantuono 



Per Rossow & Roberto Toro  93XSV1 

16 

 

som menar att lärare måste implementera dessa kunskaper i den konventionella läsundervisningen 

för elever med lässvårigheter. I de två ovan nämnda studierna korrelerade nämligen deltagarnas 

kunskaper och förmåga att använda digitala hjälpmedel med lärarnas (ex. Nordström 2018:35). 

Brist på kunskap om- och förmåga att använda dessa digitala hjälpmedel kan leda till att lärare 

dessutom inte ser potentialen i att elever får använda sig av dem i undervisning, och därför inte 

prioriterar den fortsatta implementeringen av dessa digitala hjälpmedel i lektionsplaneringarna 

(Nordström, 2018:58). Användandet av digitala hjälpmedel i dessa två studier begränsades också av 

yttre faktorer som bristande teknik (Nordström, 2018:60). 

Läsundervisning för elever med lässvårigheter med hjälp av datorstöd, exempelvis läs- och 

stavningsträning har lett till goda resultat (Johansson, 2010:15). Hans Brügelmann (1985:14) utgår 

ifrån att datorprogram26 kan användas för att delegera enklare uppgifter, och kan bredda lärares 

metod-repertoar. Många lärare är besvikna eller till och med skrämda över de digitala hjälpmedel 

som används för exempelvis läsning (Brügelmann, 1985:14). Brügelmann (1985:14) menar vidare 

att lärare istället för att fråga sig hur digitala hjälpmedel kan implementeras i undervisning, bör 

fråga sig hur digitala hjälpmedel ska utformas för att möjliggöra deras personliga undervisning. 

Brügelmann (1985:16) fortsätter med att konstatera att man måste hitta en väg så att elever kan 

anpassa digitala hjälpmedel efter sina individuella behov – exempelvis göra bokstäver större för 

elever med sämre läsförmåga eller låta det digitala hjälpmedlet uttala ord och illustrera ordet med 

film och tal.  

5.2.3. Ett literacy-perspektiv  

Mark Warschauer (2008:52) utgår i en studie ifrån att utvecklingen och spridningen av 

informations- och kommunikationsteknologi har resulterat i stora förändringar i hur vi 

kommunicerar och producerar kunskap. Den digitala utvecklingens teknologiska-, ekonomiska- och 

sociala förändringar framställer bland annat en utmaning för literacy-förmågan27: Gapet mellan 

traditionell literacy som fokuserar på att skriva texter och digital literacy som fokuserar på det breda 

digitala spektrumet av språk (Warschauer, 2008:52). Warschauer (2008:53) refererar bland annat 

till Cuban (2001) när han konstaterar att forskning visar att undervisningsteknologins potential är 

långt ifrån helt utnyttjad på grund av logistiska, administrativa och pedagogiska hinder. Studien 

ämnade examinera relationen mellan elevers användning av bärbara datorer28 och elevers literacy 

(Warschauer, 2008:53). Man utgick i undersökningarna ifrån literacies som är relaterade till 

                                                   
26 Fortsättningsvis i stycket benämner vi datorprogram som digitala hjälpmedel. 
27 Förmågan att skriva och läsa. 
28 Tills nästa fotnot benämner vi i stycket bärbara datorer som digitala hjälpmedel. 
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användningen av IKT, exempelvis informationsliteracy29, och multimedialiteracy30 (Warschauer, 

2008:60). Studien baserades på en examination av hur digitala hjälpmedel användes i 10 skolor i 

staterna Kalifornien och Maine i USA – med elever från förskoleålder till gymnasieålder 

(Warschauer, 2008:53+64). Sammanlagt 650 timmar av klassrumsobservationer, intervjuer med 

lärare, skolpersonal, elever och föräldrar, och en online-enkät analyserades kvalitativt (Warschauer, 

2008:55). Studien kom fram till att elevers arbete med literacy ändrades noterbart i klassrum där 

elever hade varsitt digitalt hjälpmedel: Literacy-arbetet blev mer kollaborativt, autentiskt och 

präglades av mer stöttning och återkoppling (Warschauer, 2008:64–65). Dessutom kunde literacy-

produkter nå bortom de konventionella uppsatserna och powerpoint-presentationerna och istället 

inkludera en bredare variation av text- och media-material (Warschauer, 2008:64–65). När studien 

gjordes var kostnaderna av digitala hjälpmedel31 en aspekt som hindrade implementeringen av dem 

i undervisningen – men man förutspådde att priserna skulle komma att sjunka och digitala 

hjälpmedels kapacitet och kvalitet att öka (Warschauer, 2008:64–65). Utifrån denna studies resultat 

tror man att en fortsatt ökning av satsningar som erbjuder alla elever varsitt digitalt hjälpmedel32 

kommer att förbättra undervisningen och lärandet av literacy (Warschauer, 2008:64–65). 

Maria Rasmusson (2014:1) konstaterar i sin doktorsavhandling att 100 procent av unga i åldern 12–

15 år i Sverige använder internet dagligen och 78 procent via sin mobil. Vidare refererar Rasmusson 

(2014:1) till bland annat Skolverket (2012) och SOU (2012) som uttrycker att bokläsandet minskar, 

resultaten i läsundersökningar försämras samt skillnaden i läsförståelse mellan könen ökar i 

Sverige. De studier som inkluderas i hennes doktorsavhandling speglar bland annat läsförståelse av 

digitala texter mot läsförståelse av konventionella texter – dessutom används teoretiska perspektiv 

som utvecklats inom forskning om traditionell läsning för att belysa digital läsning (Rasmusson, 

2014:2). En av de inkluderade studierna, gjord av Rasmusson och Lisbeth Åberg-Bengtsson 

(2014:52), utgörs av PISA-testet år 2009 där ett digitalt läsförståelseprov fanns med. Det digitala 

provet gjordes av 42 procent av de 4567 elever – fördelade på 179 skolor – som medverkade 

(Rasmusson & Åberg-Bengtsson, 2014:52). Resultatet på det digitala provet ställes också i relation 

till elevers uppskattning av hur mycket tid de använde för datorspelande (Rasmusson & Åberg-

Bengtsson, 2014:52). Resultatet av studien visade på att pojkar presterade bättre på det digitala 

provet – vilket delvis kunde förklaras med att pojkarna spelade mer datorspel (Rasmusson & Åberg-

Bengtsson, 2014:53–54). Tidigare forskning har visat att pojkar har en mer tränad visuell-spatial 

                                                   
29 Förmågan att få tillgång till, hantera, bedöma och använda information. 
30 Förmågan att tolka och producera kunskap i flera medier och lägen. 
31 Programvaror tills nästa fotnot. 
32 Bärbara datorer 
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förmåga33 än flickor, som de kan ha utvecklat i och med datorspelande (Rasmusson & Åberg-

Bengtsson, 2014:53–54). Denna visuell-spatiala förmåga är en förutsättning för att kunna navigera i 

de digitala texterna (Rasmusson & Åberg-Bengtsson, 2014:53–54). En annan av de inkluderade 

studierna, gjord av Rasmusson och Monica Eklund (2013:57–58), utfördes med sju elevpar som 

bestod av en elev i åk. 4 och en elev i åk. 9. Elevparen fick bland annat samarbeta med uppgifter 

som krävde digital läsning på internet (Rasmusson & Eklund, 2013:57–58). Denna studie visade att 

det bland annat behövdes multimodal literacy för att kunna skapa mening vid läsning på internet – 

det vill säga förmågan att förstå tecken och symboler i webbtexterna (ex. identifiera en hyperlänk på 

en webbsida) (Rasmusson & Eklund, 2013:58–59). 

Olin-Scheller (2014:219) menar att lärare har en viktig roll att spela i elevers kunskapsutveckling 

eftersom de ska förhålla sig kritiskt dels till den information som finns på nätet och dels till hur den 

informationen används. I det nya mediesamhället ställs det nya krav på hur man ska kunna hantera 

information, vilket åskådliggör behovet av det som Olin-Scheller kallar nya literacies, alltså nya sätt 

att läsa och skriva texter i den digitala världen (Olin-Scheller, 2014:210–211).  

5.2.4. Digitala hjälpmedel kan ge nya möjligheter men obesvarade frågor kvarstår 

Maria Estling Vannestål och Solveig Granath (2008:125) utgår ifrån att nya digitala medier34 har 

gett språklärare många nya möjligheter. Men trots det har språkundervisning inte förändrats så 

mycket (Estling Vannestål & Granath, 2008:125). Estling Vannestål och Granath (2008:126–127) 

utgår exempelvis från en enkätundersökning av Solveig Granath, Eva Gagnestam och Christina 

Olin-Scheller (2007) om språklärares användning av datorn i undervisning – och tar ett engelsk-

perspektiv. Enligt Estling Vannestål och Granath (2008:131) är digitala hjälpmedel något som kan 

ge många pedagogiska vinster som skulle främja ett arbete enligt skolans undervisningsmål – men 

det förutsätter att de används på ett genomtänkt sätt. Språklärare menar att digitala hjälpmedel kan 

möjliggöra en varierad undervisning, ett arbete utifrån hela läroplanen samt en större utsträckning 

av individanpassning (Estling Vannestål & Granath, 2008:131). Dessutom kan man med digitala 

hjälpmedel få tillgång till en mängd olika autentiska texter som kan ge elever ett sammanhang och 

därmed öka deras motivation (Estling Vannestål & Granath, 2008:131). Som hinder för 

implementeringen av digitala hjälpmedel i skolan nämner Estling Vannestål och Granath 

(2008:132) att tillgången är för liten; digitala hjälpmedel är för gamla eller dåliga; supporten är för 

långsam; lärare är rädda för att lämna läroboken; lärare har dålig kunskap eller tror inte på sin egen 

kunskap om digitala hjälpmedel eller elevers kunskaper om digitala hjälpmedel är bristande. Estling 

                                                   
33 Förmågan att exempelvis uppfatta den visuella världen. 
34 Fortsättningsvis benämner vi i stycket digitala medier och dator samlat som digitala hjälpmedel. 
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Vannestål och Granath (2008:136) refererar till Svensson (2008) som menar att digitala hjälpmedel 

bland annat kan användas för att träna enstaka ord och fraser eller grammatiska strukturer, och 

samtidigt få återkoppling på hur man svarar (om man svarar rätt eller fel). Vidare refererar Estling 

Vannestål och Granath (2008:136) till Nakata (2008) som menar att en sådan användning – som 

Svensson (2008) beskrev – har visat sig vara effektiv när elever ska lära sig nya ord. Enligt Estling 

Vannestål och Granath (2008:142–143) ska lärare dels fråga sig själva hur de ska se till att arbetet 

med digitala hjälpmedel leder till kunskapsutveckling och djup förståelse – och dels vara noga med 

att granska de digitala hjälpmedel de ämnar använda. 

Vad det gäller skolans litteraturläsning har det funnits en oro för elevers internetanvändning – 

eftersom den försämrar läsförståelsen och läsförmågan (Öhman, 2015:67). Medieanvändningen tar 

mer plats i ungdomars fritidsintressen och konkurrerar därmed ut den traditionella läsningen 

(Öhman, 2015:67). Anders Öhman (2015:69) menar att anledningen till försämringen är att de två 

olika läsarterna skiljer sig åt, den digitala läsningen är mer av en fragmenterad läsning jämfört med 

den mer koncentrationskrävande litteraturläsningen.  

5.2.5. Ett politiskt perspektiv 

Åke Grönlund och Matilda Wiklund (2018:9) ger olika förslag på hur digitaliseringen av skolan kan 

gå till. Mot bakgrunden att digitaliseringen är ett förändringsprojekt så menar de att stora krav 

kommer att ställas på ledarskap eftersom det krävs en ledare med förståelse för vad målet är för 

denna förändring (Grönlund & Wiklund, 2018:10). Bland dessa ledare nämns skolledare och de 

som påverkas av digitaliseringen, så som skolutvecklare, IT-pedagoger och utvecklingsledare 

(Grönlund & Wiklund, 2018:10). Man kan se en tydlig struktur i Grönlunds och Wiklunds 

resonemang för ett förändringsprojekt men det kan ändå uppstå hinder i utvecklingen på vägen. 

Grönlund och Wiklund (2018:78) belyser att lärares friutrymme kan uppfattas som att de har det 

enskilda ansvaret för resultat och måluppfyllelsen av styrdokumentet. Uppmaningen blir istället att 

skolledaren måste leda utvecklingen samt utvärderingen av det kollegiala arbetet inom 

digitaliseringen (Grönlund & Wiklund, 2018:54–55). Elever rustas för framtiden eftersom skolan 

har gett dem möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter när de söker och värderar 

information från den digitala världen (Grönlund & Wiklund, 2018:106). För lärare kan digitala 

verktyg återuppfinna lärarrollen – genom att det uppstår nya lärsituationer (ex. situationer där elever 

ska träna på djupläsning i digitala hjälpmedel) (Grönlund & Wiklund, 2018:75). 
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5.2.6. TPACK-modellen 

Sara Willermark (2018:39) tar upp en modell som har gett bra resultat för lärare eftersom de med 

hjälp av den kan undervisa på ett pedagogiskt och effektivt sätt. Denna modell illustreras i figur 1 

på nästa sida och går under beteckningen TPACK35 (Willermark, 2018:39). För att TPACK-

modellen ska fungera är det viktigt med samspelet mellan lärares pedagogiska kunskaper, 

ämneskunskaper och teknikkunskaper (Willermark, 2018:39). En annan viktig förutsättning för att 

TPACK-modellen ska fungera är att lärare engageras i att utforma sina lektioner. Tilläggas i 

sammanhanget bör också värdet av utbildningsinsatser som hjälper lärare att upptäcka olika digitala 

hjälpmedel och visar lärare hur de kan integreras i undervisningens pedagogik och ämnesinnehåll 

på ett givande sätt (Willermark, 2018:45). Dessa förutsättningar tog exempelvis inte den spanska 

utbildningsadministrationen hänsyn till när de utförde en stor IKT-satsning med avsikt att bidra till 

förbättringar av det spanska utbildningssystemet (Castro-Rodríguez, Castro Calvo, Hernández 

Rivero, 2017:50). Denna IKT-satsning orsakade bland annat skillnader mellan skolor eftersom de 

var olika anpassade för den nya tekniken – det blev även skillnader mellan lärare vad det gällde 

IKT-kompetens (Castro-Rodríguez, Castro Calvo, Hernández Rivero, 2017:50). Man kan se tydligt 

att skolan står inför utmaningar i stärkandet av elevers digitala kompetens, men innan vi går vidare 

så ska vi undersöka vad Björn Sjödén (2014:80) menar är ett bra digitalt läromedel36. De ämnen där 

digitala hjälpmedel37 används flitigt är svenska och samhällskunskap (Sjödén, 2014:81). Detta har 

troligen att göra med att digitala hjälpmedel ses som källor av information samt att just i dessa 

ämnen bearbetas texter och nya insikter läggs fram (Sjödén, 2014:81). Sjödén (2014:88-91) nämner 

tre egenskaper som utgör ett bra digitalt hjälpmedel38 i undervisning: det digitala hjälpmedlet ska 

kunna presentera information på olika sätt, exempelvis auditivt eller visuellt, och därmed gynna 

elevers förståelse; det digitala hjälpmedlet ska kunna samspela med elever på ett tydligt sätt som 

leder till vidare kunskapsutveckling och det digitala hjälpmedlet ska kunna skapa en positiv attityd 

hos elever och på så sätt hjälpa dem in i nya tankemönster för att ta sig an en uppgift. 

                                                   
35 Technological Pedagogical and Content Knowledge 
36 Fortsättningsvis i stycket benämner vi digitala läromedel som digitala hjälpmedel. 
37 Fortsättningsvis i stycket benämner vi datorer som digitala hjälpmedel. 
38 Digitala läromedel i resten av stycket. 
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               Figur 1. TPACK-Modellen 
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6. Analys  
I det här kapitlet ämnar vi analysera och diskutera hur den information som har kommit fram i 

kapitel 3 kan svara på våra frågeställningar. 

6.1. Frågeställning 1. Hur kan lärare använda digitala hjälpmedel i läsundervisning?  

6.1.1. Uppläsning av webbtexter 

Lärare kan enligt Svensson et al. (2018:44) och Nordström et al. (2018:47–48) använda digitala 

hjälpmedel39 i läsundervisning som läser upp webbtexter. Då får elever med lässvårigheter hjälp 

med att tillgodogöra sig text, och de kan fokusera mer på den semantiska strukturen och förståelsen 

av texten (Svensson et al., 2018:44; Nordström et al., 2018:48). I svenskundervisning kan det 

exempelvis innebära att lärare låter elever med lässvårigheter använda ett digitalt hjälpmedel när 

klassen arbetar med att söka information i webbtexter (Svensson et al., 2018:44; Nordström et al., 

2018:48). Det digitala hjälpmedlet kan då läsa upp texten på svenska för eleverna i fråga och 

därmed avlasta eleverna i kodningsprocessen – och eleverna har därmed fått bättre möjligheter att 

kunna granska textens övergripande innehåll och struktur (Svensson et al., 2018:44; Nordström et 

al., 2018:48). I slutändan kan läraren använda det digitala hjälpmedlet i läsundervisning för att ge 

goda förutsättningar för elever med lässvårigheter att assimilera text och i längden vidga sitt 

textarbete (Svensson et al., 2018:44; Nordström et al., 2018:48). Vad som vidare är intressant är att 

detta sätt att använda digitala hjälpmedel av lärare motiverade speciellt äldre elever – från årskurs 8 

och gymnasiet – att fortsätta att läsa (Svensson et al., 2018:44; Nordström et al., 2018:47–48). Det 

betyder att lärares användning av digitala hjälpmedel av detta slag i läsundervisning har en bevisad 

positiv effekt på elever i årskurs 7–9 (Svensson et al., 2018:44; Nordström et al., 2018:47–48). 

6.1.2. Tillgång till autentiska texter och utveckling av ord- och frasförståelse samt grammatik 

Estling Vannestål och Granath (2008:131) menar att digitala hjälpmedel40 kan användas på många 

sätt av lärare i läsundervisning. Lärare kan med hjälp av digitala hjälpmedel41 i läsundervisning i 

svenskämnet erbjuda elever tillgång till autentiska texter – exempelvis nyhetsartiklar – som kan ge 

läsundervisning en starkare koppling till samhället och i längden elever en större motivation 

(Estling Vannestål & Granath, 2008:131). I svenskämnet förutsätter läsundervisning också att 

elever når en viss nivå av ord- och frasförståelse och grammatikkunskap – aspekter som kan tränas 

om lärare använder sig av digitala hjälpmedel42. Dessa digitala hjälpmedel kan dessutom ge elever 

återkoppling på deras träning (Estling Vannestål & Granath, 2008:136). Övergripande vad det gäller 

                                                   
39 Appen Voice Dream Reader i resten av stycket. 
40 Digitala medier i hela stycket. 
41 Internet 
42 Stavningsprogram tills nästa fotnot. 
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att som lärare använda sig av digitala hjälpmedel43 i läsundervisning så är det viktigt att 

användningen leder till kunskapsutveckling och djup förståelse och inte bara ytlig kunskap (Estling 

Vannestål & Granath, 2008:142–143). 

6.1.3. Inkludering av en digital elev 

Sjödén, Lind och Silvervarg (2015:4) uttrycker i sin text att lärare i läsundervisning kan använda sig 

av digitala hjälpmedel44 som inkluderar en digital elev: Detta digitala hjälpmedel skulle kunna 

handla om att läsa svenska texter och svara på frågor till texterna, och elever skulle då få lära ut hur 

de exempelvis läser texten i fråga på bästa sätt till den digitala eleven. Genom att elever ges 

möjlighet att lära ut lästekniker till den digitala eleven så vidgar den sina egna kunskaper i 

läsförståelse (Sjödén, Lind & Silvervarg, 2015:4). Om läraren använder sig av ett digitalt 

hjälpmedel på detta sätt i läsundervisning så kan den digitala eleven både hjälpa elever när de har 

svårigheter med läsförståelsen och sporra elever att läsa ännu svårare texter (Sjödén, Lind & 

Silvervarg, 2015:19). Läraren kan dessutom enligt Sjödén, Gulz och Silvervarg (2010:2–4) använda 

den digitala eleven i fråga på ett annat sätt i läsundervisning: En digital elev kan konversera med 

elever, som spelar det digitala hjälpmedlet, om olika ämnen – exempelvis fritidsintressen – som inte 

har med själva läsförståelse-uppgiften att göra. Den konversationen kan ge elever den kognitiva vila 

och självsäkerhet som den behöver för att nå de lärandemål som är satta för läsförståelse-uppgiften 

(Sjödén, Gulz & Silvervarg, 2010:2–4). 

6.1.4. Stöttning 

Warschauer (2008:64–65) anser att man som lärare kan utnyttja en situation där alla elever har 

varsitt digitalt hjälpmedel45 i läsundervisning på flera sätt. Lärare kan stödja elevers läsning genom 

att hänvisa till information på internet – exempelvis information om en svensk kanon (Warschauer, 

2008:56). Stöttning kan också handla om att hänvisa till ordböcker som finns på internet och som 

hjälper elever att snabbt skapa förståelse för avancerade eller obekanta svenska ord (Warschauer, 

2008:56). Här följer ett annat konkret exempel på hur lärare kan använda digitala hjälpmedel i 

läsundervisning när alla elever har varsitt digitalt hjälpmedel: I läsundervisning i svenska i årskurs 

7–9 kan det exempelvis förekomma att elever får läsa Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige. Innan de läser texten så kan lärare se till att elever med hjälp av sina digitala 

hjälpmedel söker efter information om författaren, berättelsen och samhället på den tiden 

(Warschauer, 2008:56). När de sedan läser texten kan läraren använda digitala hjälpmedel så att 

elever kan se illustrationer av texten som stöttar deras läsning (Warschauer, 2008:56). Efter att 

                                                   
43 Ospecifikt i resten av stycket. 
44 Digitala spel i hela stycket. 
45 Bärbar dator i hela stycket.  
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elever har läst texten kan lärare skapa en uppgift som går ut på att elever gör en nyhetsartikel om 

berättelsen – ett arbete som dels kräver att de läser berättelsen noga för att se till att de förstått allt 

de skulle skriva om, och dels läser olika nyhetsartiklar för att förstå hur man skriver den texttypen 

(Warschauer, 2008:56). Det här exemplet visade hur lärare kunde utnyttja att alla elever hade varsitt 

digitalt hjälpmedel genom att visa illustrationer samt ge flera uppgifter som elever kunde utföra och 

som stöttade och vidgade läsupplevelsen av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 

(Warschauer, 2008:56). 

6.1.5. Individanpassad läsundervisning 

Enligt Brügelmann (1985:16) kan lärare använda digitala hjälpmedel46 för att verkliggöra sin 

strävan att erbjuda elevanpassad läsundervisning. Detta kan ta sin form exempelvis genom att man 

låter elever med lässvårigheter använda digitala hjälpmedel som gör bokstäver större, uttalar ord 

eller illustrerar ord med film (Brügelmann, 1985:16). I läsundervisning i svenskämnet skulle det 

innebära att elever med lässvårigheter får större möjligheter att hänga med övriga elever i arbetet 

med en text (Brügelmann, 1985:16). Men dessa digitala hjälpmedel behöver inte vara exklusivt 

riktade till elever med lässvårigheter – även övriga elever kan med fördel använda dem 

(Brügelmann, 1985:16). Speciellt funktionen att illustrera ord kan hjälpa många elever som enbart 

har svårigheter med att förstå olika avancerade och obekanta svenska ord (Brügelmann, 1985:16). 

Lärare kan dessutom enligt Maj-Gun Johansson (2010:16) använda digitala hjälpmedel47 i 

läsundervisning för att ge en mer riktad och specifik hjälp till elever som har olika lässvårigheter – 

genom att stötta deras stavning och läsning (Johansson, 2010:16). Om läraren använder dessa 

digitala hjälpmedel i läsundervisning så får elever se svenska ord och orddelar på en skärm 

(Johansson, 2010:14). Sedan beroende på hur lång tid det tar för elever att stava orden eller 

orddelarna så exponeras elever för nya ord eller orddelar (Johansson, 2010:14). Om lärare använder 

digitala hjälpmedel på detta sätt så kan elever som chansar vid stavningen bromsas upp och elever 

som läser långsamt skyndas på och därmed få en bra lästräning (Johansson, 2010:14). Ett bra 

samspel mellan läsundervisning för elever med lässvårigheter och digitala hjälpmedel kan resultera 

i att undervisning kan bedrivas enligt elevers individuella behov och i längden förebygga deras 

lässvårigheter (Johansson, 2010:14+156). Lärare kan med hjälp av information om elever anpassa 

läsundervisning i svenska med hjälp av digitala hjälpmedel – exempelvis genom att erbjuda ett 

bredare utbud av noveller med olika svårighetsgrader till elever (Estling Vannestål & Granath, 

2008:131).  

                                                   
46 Datorprogram tills nästa fotnot. 
47 Flash-cards i datorprogram i resten av stycket. 
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6.2. Frågeställning 2. Vilka faktorer kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel i 

läsundervisning? 

6.2.1. Kunskap om digitala hjälpmedel 

Kunskap är en faktor som påverkar lärares användning av digitala hjälpmedel48 i läsundervisning 

(Nordström, 2018:35; Nordström et al. 2018:48; Estling Vannestål & Granath, 2008:132; 

Skolverket, 2016:7; Skolverket, 2018b:53; Rasmusson & Eklund, 2013:58–59; Willermark, 

2018:41; Grönlund & Wiklund, 2018:80–81). Enligt Nordström (2018:35), Nordström et al. 

(2018:48) och Skolverket (2016:7) krävs det att läraren besitter tillräckliga kunskaper om hur man 

kan använda digitala hjälpmedel och hur man implementerar de kunskaperna i den konventionella 

undervisningen av elever med eller utan lässvårigheter – för att elever ska kunna utveckla förmågan 

att använda digitala hjälpmedel på ett tillfredsställande sätt. Om läraren däremot har en brist på 

kunskap om hur man kan använda digitala hjälpmedel så kan det i ett längre perspektiv leda till att 

de inte ser och utnyttjar potentialen i användandet av dem – utan använder sig av redskap de är vana 

vid att använda – och därför inte fortsätter att inkludera dem i läsundervisning (Nordström, 

2018:58). Den spanska utbildningsadministrationen ville – med goda avsikter och mål – förbättra 

det spanska utbildningssystemet – men många skolor var inte förberedda inför en digital förändring 

(Castro-Rodríguez, Castro Calvo, Hernández Rivero, 2017:50). Konsekvenserna blev istället en 

digital klyfta mellan de skolor där lärarna inte hade tillräckliga kunskaper för att kunna använda 

digitala hjälpmedel på ett tillfredsställande sätt i läsundervisning (Castro-Rodríguez, Castro Calvo, 

Hernández Rivero, 2017:50). När man diskuterar kunskap som betydande faktor för lärares 

användning av digitala hjälpmedel49 i läsundervisning kan man också fråga sig: Vilka förkunskaper 

kan lärare behöva ha när de använder digitala hjälpmedel i läsundervisning (Skolverket, 2018b:51)? 

Willermark (2018:39) tar upp ett ramverk kallat TPACK som tar hänsyn till samspelet mellan 

lärares ämneskunskaper-, pedagogik-kunskaper- och kunskaper relaterade till det digitala 

hjälpmedlet50. Kärnan i detta ramverk är att läraren ska kunna förstå det komplexa samspelet mellan 

dessa tre kunskaper och utnyttja den förståelsen för att förbereda en genomtänkt läsundervisning 

med digitala hjälpmedel som är positiv för elevresultat (Willermark, 2018:41; Skolverket, 

2018b:53). Lärare måste hålla sig uppdaterade på – och ha kunskap om – vilka digitala hjälpmedel 

som erbjuds för att kunna hitta de som passar bäst in i läsundervisningens arbetssätt (Skolverket, 

2018b:53). Det kan exempelvis också vara av stor vikt att följa rådet om kollegialt arbete inom och 

                                                   
48 Ospecifikt tills nästa fotnot. 
49 Digitala verktyg tills nästa fotnot 
50 Digital teknik tills nästa fotnot. 
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mellan skolor så att lärare kontinuerligt utvecklar sina kunskaper om hur man använder digitala 

hjälpmedel51 i läsundervisning (Grönlund & Wiklund, 2018:80–81). 

Estling Vannestål och Granath (2008:132) menar dessutom att även elevers kunskap om digitala 

hjälpmedel är en betydande faktor som kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel52 i 

läsundervisning: Besitter elever breda kunskaper om hur man använder digitala hjälpmedel så kan 

läraren använda digitala hjälpmedel i en större utsträckning i läsundervisning – men om elever har 

en brist på kunskaper i sammanhanget blir det naturligtvis svårt för lärare att på ett adekvat sätt 

använda digitala hjälpmedel i sin läsundervisning. Sjödén (2019:18) påstår att inte endast lärare ska 

vara förmedlare av kunskap. Med detta menas att digitala hjälpmedel ska hjälpa elever till en 

självständighet som innebär att de kan lära sig själva nya kunskaper. Digitala hjälpmedel ska vidare 

utveckla elevers sociala medvetenhet såväl som dess kritiska inställning till den digitala världen 

(Skolverket, 2018b:7). Det är mycket viktig för läraren att tänka på att digitaliseringen ställer krav 

på lärandet – detta innebär att elever ska vara delaktiga i sitt lärande om de ska utvecklas 

(Skolverket, 2018b:41). Digitaliseringens nya krav på lärande innebär att nya kunskaper behöver 

utvecklas – och Olin-Scheller (2014:210–212) tar till exempelvis upp begreppet literacies som 

inkluderar en specifik literacy som handlar om att ha kunskap om att läsa i digitala hjälpmedel53. 

Denna specifika literacy liknar till stor del det som Rasmusson och Eklund (2013:58–59) benämner 

multimodal literacy – alltså kunskap om tecken och symboler i webbtexter (ex. kunskap om hur 

man identifierar en länk på en webbsida). Olin-Schellers (2014:210–212) specifika literacy och 

Rasmusson och Eklunds (2013:58–59) multimodal literacy har gemensamt att de utgörs av 

kunskaper om hur man orienterar sig i webbtexter – kunskaper som främjar exempelvis 

svensklärares incitament till att låta elever använda sig av digitala hjälpmedel54 för att leta efter 

information om en kanon som de ska läsa om. Olin-Scheller (2014:217+219) samlar på sätt och vis 

de två literacies (Olin-Scheller, 2014:210; Rasmusson & Eklund, 2013:58–59) som nämnts tidigare 

när hon menar att elever bör bli Digital Wise – ett begrepp som hon lånar från Prensky (2009) – 

alltså besitta kunskap om hur man använder digitala hjälpmedel55 – i en för elever relevant – 

läsundervisning och förvandla informationen man erhåller till kunskap. Följaktligen så krävs det, 

enligt styrdokumenten, att elever “utveckla[r] ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt” 

                                                   
51 Digitala verktyg i resten av stycket. 
52 Digitala medier tills nästa fotnot.  
53 Digital teknik tills nästa fotnot. 
54 Internet tills nästa fotnot. 
55 Digitala redskap tills nästa fotnot. 
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(Skolverket, 2018a:7–8, Kursplaner i svenska) till digitala hjälpmedel56 för att lärare ska kunna 

använda dem i läsundervisning på ett tillfredsställande sätt.  

6.2.2. Bedömning av digitala hjälpmedel 

En faktor som kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel57 i läsundervisning är lärares 

förmåga att bedöma det digitala hjälpmedlet (Sjödén, 2015a: 31–32, 2015b:2, 2019:8–17; Estling 

Vannestål & Granath, 2008:142–143; Grönlund & Wiklund, 2018:78–79). Sjödén (2015a:31) 

menar att samtidigt som lärare måste se potentialen hos digitala hjälpmedel58 måste de vara noga 

med att upptäcka dess begränsningar. Genom att utveckla förmågan att bedöma de digitala 

hjälpmedel59 man ämnar använda så kan man undvika att ”gå vilse” bland det enorma antal digitala 

hjälpmedel som erbjuds på marknaden och i förlängningen undvika att välja digitala hjälpmedel 

som inte gör gott för läsundervisning (Estling Vannestål & Granath, 2008:143; Sjödén, 2015b:2). 

För att den här bedömningen ska gå rätt till – och lärares användning av digitala hjälpmedel i 

läsundervisning ska gynnas av den – så kan den utgå ifrån följande anvisningar: det digitala 

hjälpmedlets framställning av information (genom bild, text, ljud o.s.v.) ska underlätta elevers 

tillägnande av text men får samtidigt inte vara för distraherande eller svårtolkad så att elever inte 

kan assimilera informationen (Sjödén, 2019:8); det digitala hjälpmedlet får inte ge elever för breda 

frågor när det kommer till läsförståelse, utan elevers frihet att svara som den vill måste balanseras 

med en nödvändig styrning i form av riktade frågor som leder till specifika mål (Sjödén, 2019:11); 

det digitala hjälpmedlet ska kunna ge elever ledtrådar eller tips om den gjort något fel – så att elever 

i längden lär sig att lösa uppgifter genom förståelse istället för gissande (Sjödén, 2019:13); det 

digitala hjälpmedlet ska belöna elever utifrån hur uppgiften i fråga har utförts (“‘Det där gjorde du 

bra!’”) (Sjödén, 2019:14) – istället för utifrån personliga egenskaper – (”’Du är verkligen 

jättesmart!’”) (Sjödén, 2019:14)– så att elever kan förknippa sin prestation med ansträngning och 

färdigheter som kan tränas upp istället för mer konstanta personliga egenskaper (Sjödén, 2019:14); 

det digitala hjälpmedlet bör erbjuda digitala karaktärer – exempelvis en bild på en 

människoliknande figur – som gör det digitala hjälpmedlet personligare (Sjödén, 2019:14) och det 

digitala hjälpmedlet bör inkludera en digital elev som elever kan undervisa – eftersom elever lär sig 

något när de tar sig an rollen som lärare och exempelvis visar hur en läsförståelse-fråga i 

svenskämnet ska besvaras (Sjödén, 2019:17). Grönlund och Wiklund (2018:78–79) tar vidare upp 

tre principer som Sjödén (ex. 2019) och Estling Vannestål och Granath (2008) inte nämner men 

som är relevanta att ta med eftersom de är baserade på vad lärare har sagt om vad de tänker på i den 

                                                   
56 Digital teknik i resten av stycket. 
57 Ospecifikt tills nästa fotnot. 
58 Programvaror tills nästa fotnot 
59 Ospecifikt tills nästa fotnot. 
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didaktiska bedömningen av digitala hjälpmedel60: den första handlar om att det digitala hjälpmedlet 

ska passa in i det arbetssätt som elever är vana vid när det gäller läsundervisning i svenskämnet – 

vilket leder till att arbetet går lättare; den andra handlar om att digitala hjälpmedel ska förbättra det 

arbetssätt som eleverna är vana vid alternativt möjliggöra ett nytt sätt att föra läsundervisning på, 

och den sista handlar om att bestämma sig för ett arbetssätt som passar de digitala hjälpmedel som 

ska användas i läsundervisning. Om lärare använder sig av ovanstående anvisningar så kan de få 

generella referenspunkter som kan främja utbytet av kunskaper mellan kollegor när de tillsammans 

bedömer, jämför och diskuterar användningen av digitala hjälpmedel61 i läsundervisning (Sjödén, 

2015b:1). Ambitionen hos lärare bör således vara att bli kapabla till att kunna skumma igenom 

digitala hjälpmedel på samma sätt som de gör med nya fysiska läroböcker – och på så sätt bli mer 

medvetna om hur digitala hjälpmedel kan användas på ett givande sätt i läsundervisning (Sjödén, 

2015a:32). 

6.2.3. Distraktion 

En viktig faktor som kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel62 i läsundervisning i 

stor utsträckning har att göra med distraktion – någonting som Tiffany O´Callaghan (2014:41) och 

Sjödén (2019:8) skriver om. Läsundervisning kan distraheras om elever använder sina digitala 

hjälpmedel på fel sätt – exempelvis tittar på hemsidor på internet som inte är relevanta för uppgiften 

(ex. Facebook) (O´Callaghan, 2014:41). Denna distraktion kan påverka lärares användning av 

digitala hjälpmedel i läsundervisning på ett negativt sätt – eftersom lärares mål med användningen 

riskerar att inte kunna uppfyllas (O´Callaghan, 2014:41). 

6.2.4. Lärares inställning 

En faktor som kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel63 i läsundervisning har enligt 

Estling Vannestål och Granath (2008:132) att göra med deras egen inställning till digitala 

hjälpmedel i förhållande till konventionella fysiska läroböcker. Lärare har i svenska skolor under en 

lång tid använt sig av fysiska läroböcker inom undervisning (Estling Vannestål & Granath, 

2008:132). Detta gäller sannolikt också läsundervisning i svenskämnet där exempelvis fysiska 

läroböcker som Portal innehåller vägledande information om läsförståelse och lässtrategier (Bohlin 

et al., 2011). Utöver den utvecklade vanan att använda sig av fysiska läroböcker inom 

läsundervisning i svenska så kan man addera faktumet att många lärare helt enkelt brister i sin tro 

på sin egen förmåga att “ställa om” och implementera digitala hjälpmedel i läsundervisning (Estling 

Vannestål & Granath, 2008:132). Sammantaget har ovanstående lett till en situation idag då lärare i 

                                                   
60 Digitala verktyg tills nästa fotnot.  
61 Ospecifikt i resten av stycket. 
62 Ospecifikt i hela stycket. 
63 Ospecifikt i resten av stycket. 
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viss utsträckning föredrar konventionella fysiska läroböcker – vilket självklart missgynnar 

utvecklingen av användningen av digitala hjälpmedel i läsundervisning (Estling Vannestål & 

Granath, 2008:132). Om läraren istället utvecklar sina kunskaper inom det digitala området, så kan 

inställningen bli mer positiv, och därav gynna utvecklingen av användningen av digitala hjälpmedel 

i läsundervisning (Skolverket, 2016:7).  

6.2.5. Elevers användning av digitala hjälpmedel utanför skolan 

Rasmusson (2014:1) menar att elevers aktiviteter utanför skolan kan vara en faktor som påverkar 

lärares användning av digitala hjälpmedel64 i läsundervisning (Se även Rasmusson & Åberg-

Bengtsson, 2014:53–54). 100 procent av unga i åldern 12–15 i Sverige använder internet dagligen 

och 78 procent via sin mobil (Rasmusson, 2014:1). Detta användningsmönster kan påverka lärares 

användning av digitala hjälpmedel i läsundervisning: Lärare kan utnyttja elevers vana genom att 

implementera digitala hjälpmedel ännu mer i läsundervisningen – och på så sätt även göra 

läsundervisningen mer relevant för elever (Rasmusson, 2014:1). Läraren kan utnyttja den vanan för 

att implementera digitala hjälpmedel ännu mer i läsundervisning – och på så sätt även göra 

läsundervisning mer relevant för elever (Rasmusson, 2014:1). Ett problem i det här sammanhanget 

har dock att göra med att de kunskaper som elever har angående användningen av digitala 

hjälpmedel på fritiden inte nödvändigtvis kan appliceras på läsundervisning (Rasmusson, 2014:1). 

Vidare så presterade pojkar bättre på ett digitalt läsprov i PISA 2009, vilket kan förklaras med att 

pojkar spelar mer datorspel och har en mer tränad visuell-spatial förmåga – en förmåga som är 

viktig när man navigerar i digitala texter – än flickor (Rasmusson & Åberg-Bengtsson, 2014:53–

54). Lärare kan alltså behöva anpassa läsundervisning efter faktumet att pojkar kan ha en mer tränad 

visuell-spatial förmåga än flickor – exempelvis genom att fokusera på att låta flickorna utveckla sin 

visuell-spatiala förmåga och därmed kompensera för deras eventuella brist på dataspelande på 

fritiden (Rasmusson & Åberg-Bengtsson, 2014:53–54). Lärare bör dock akta sig för att tänka 

generaliserande vad det gäller skillnader mellan olika köns kunskaper. Men det är dock tveksamt 

om lärare i längden kan kompensera för skillnader i elevers kunskaper som härrör från deras 

aktiviteter utanför skolan. Lärares användning av digitala hjälpmedel i läsundervisning måste nå en 

punkt där den ur ett generellt perspektiv utvecklas i takt med elevers användning av digitala 

hjälpmedel på fritiden. Men med det sagt så bör det ändå vara viktigt att ha ambitionen att skapa en 

gemensam utgångspunkt i klassrummet där alla elever oavsett tidigare kunskaper kan utveckla sin 

läsförmåga med hjälp av digitala hjälpmedel. 

 

                                                   
64 Ospecifikt i resten av stycket. 
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6.2.6. Politik 

En faktor som kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel65 i läsundervisning har att 

göra med politik (Skolverket, 2018; Riis, 2000; Grönlund & Wiklund, 2018). Redan på 1970-talet 

fanns det en pedagogisk och politisk oro för hur man skulle stödja elever och hur de skulle påverkas 

när miniräknaren gjorde sitt inträde i den svenska skolan (Skolverket, 2018b:12). Politikens vilja att 

utveckla användandet av digitala hjälpmedel inom läsundervisning och lärares vilja att få 

pedagogisk fortbildning inom området har sedan dess gått hand i hand (Skolverket, 2018b: 12–14). 

Genom att blicka bakåt i tiden kan man få en överblick över hur politikens reformer har påverkat 

lärares användning av digitala hjälpmedel i läsundervisning positivt såväl som negativt – gett 

möjligheter eller skapat begränsningar. Riis (2000:19) och Grönlund och Wiklunds (2018:10) syn 

på framtidens digitalisering och IKT är mer av en strukturell sådan: Riis (2000:19) tar exempelvis 

upp Olof Palmes citat “‘politik är att vilja’” (Riis, 2000:19), alltså viljan att leda den långsiktiga 

planeringsprocessen och verkliggörandet av planeringen – det som Grönlund och Wiklund 

(2018:10) kallar ett ”förändringsprojekt” (Grönlund & Wiklund, 2018:10) som kräver stort politiskt 

stöd. Riis (2000:19) och Grönlund och Wiklunds (2018:10) gemensamma tanke är att ansvaret för 

att använda digitala hjälpmedel i läsundervisning inte endast ligger på läraren utan måste delas med 

politiker (Grönlund & Wiklund, 2018:78). Politiker och skolledningar måste urskilja skolans behov 

och erbjuda goda förutsättningar för alla inblandades – exempelvis lärares – användning av digitala 

hjälpmedel i läsundervisning (Riis, 2000:23). Politiken ska med hjälp av sina reformer skapa en 

svensk skola som ger alla lärare – och även elever – möjligheter till att utveckla användningen av 

digitala hjälpmedel i läsundervisning (Skolverket, 2018b:9). En viktig förutsättning för det är 

dessutom att politiken ger alla elever möjligheten att utveckla sina digitala färdigheter (Skolverket, 

2018b:9). Om de här utvecklingarna uteblir så blir konsekvensen ett användande av digitala 

hjälpmedel i läsundervisning som inte är likvärdigt (Skolverket, 2018b:9). Något som Sjödén 

(2019:17) tar upp och går in lite djupare på är problemet som kan uppstå för lärare vid bedömning 

av digitala hjälpmedel66 om lärare saknar kunskap och erfarenhet. För att förändringar ska ske som 

leder till att lärare får mer kunskap att bedöma digitala hjälpmedel bör ansvaret även fördelas 

mellan politiker och skolledare så att läraren inte bär hela ansvaret för utvecklingen av skolans 

digitalisering. I detta sammanhang – politikens roll i skolan – är det viktigt att förstå att ett lyckat 

användande av digitala hjälpmedel67 i läsundervisning hänger på följande: Att lärare får den hjälp 

de behöver av skolhuvudmän och skolledare för att vidareutveckla sin digitala kompetens i 

exempelvis fortbildningar, och att kollegialt samarbete där lärare från olika skolor utnyttjar 

                                                   
65 Ospecifikt tills nästa fotnot. 
66 Digitala läromedel tills nästa fotnot 
67 Ospecifikt nästa fotnot. 
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varandras kunskaper möjliggörs (Grönlund & Wiklund, 2018:80–81). Om detta inte sker så kan det 

resultera i att lärares användning av digitala hjälpmedel68 i läsundervisning stagnerar, och digitala 

didaktiska finesser inte utnyttjas till fullo (Grönlund & Wiklund, 2018:81).  

6.2.7. Fragmenterad läsning 

En faktor som kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel69 i läsundervisning har att 

göra med lärares rädsla för att användningen enbart innebär fragmenterad läsning. Denna rädsla 

grundar sig dels i personlig erfarenhet, och dels i att forskning visar att om elever läser på 

datorskärm så blir deras läsförståelse sämre och deras läsning blir mer fragmentarisk – de läser mer 

hastigt och ryckigt (Öhman, 2015:67–69). Men resultaten från den ovanstående forskningen bör 

dock ses i ljuset av dels vilka olika krav som ställdes på eleverna i läsningen på datorskärm och dels 

vilken sorts uppgift eleverna hade under läsningen på datorskärm (Öhman, 2015:67–69). Öhman 

(2015:70) refererar till Chartier (2004:142) som menar att digitala hjälpmedel till stor del är 

adapterade för att elever ska ta in information snabbt snarare än integrera sig djupt i textens intriger. 

Öhman refererar till Carr (2010:165) som påpekar att även om man bara söker efter en bok på ett 

digitalt hjälpmedel70 så tenderar man att stycka boken – den linjära läsningen går förlorad i förväg 

eftersom information redan finns tillhanda om bokens innehåll. Öhman (2015:71) refererar också 

till Carr (2010:116) när han menar att själva miljön på nätet belönar en ytlig läsning. Med den 

ovanstående informationen i tankarna så uppstår en viktig fråga för lärare som vill använda digitala 

hjälpmedel i läsundervisning: Hur ska läsningen transformeras från att vara mer fragmenterad till att 

bli mer djup – något som krävs i svenskämnet (Öhman, 2015:71)? Denna rädsla kan ha påverkat 

lärares användning av digitala hjälpmedel71 i läsundervisning sedan en lång tid tillbaka (Skolverket, 

2018b:12). Både Skolverket (2018b:54) och Willermark (2018:45) tar upp samma tanke som kan 

hjälpa läraren att överkomma denna rädsla: Lärarna behöver vidareutveckla sin kunskap om digitala 

hjälpmedel så att de kan leda en meningsfull och djup läsundervisning. Lärare behöver stödjas “i 

deras experimenterande med nya idéer och metoder” (Willermark, 2018:45), så att användandet av 

digitala hjälpmedel72 i läsundervisning kan utvecklas. Därför finns det skäl att ifrågasätta faktumet 

att det inte finns en tydlig och explicit förklaring eller idé i styrdokumenten angående hur lärare bör 

använda digitala hjälpmedel i läsundervisning och samtidigt stärka elevers djupläsning (Willermark, 

2018:35). Vi ställer oss frågande till hur det kommer sig att det inte finns någon forskning i de 

                                                   
68 Digitala verktyg i resten av stycket. 
69 Ospecifikt tills nästa fotnot. 
70 Internet tills nästa fotnot. 
71 Ospecifikt tills nästa fotnot. 
72 Digital teknik tills nästa fotnot. 
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texter vi har läst som behandlar djupläsning i digitala hjälpmedel73 – exempelvis hur djupläsningen 

blir när läraren låter elever läsa e-böcker i digitala hjälpmedel. Det skulle dessutom vara intressant 

att veta hur elever ställer sig till att träna på djupläsning i e-böcker inom digitala hjälpmedel.  

6.2.8. Svenska språket- och ämnets representation samt privata företag 

Här följer ytterligare tre faktorer som kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel74 i 

läsundervisning: I vilken utsträckning det svenska språket representeras; huruvida vissa ämnen har 

mer anpassade digitala hjälpmedel till förfogande och huruvida privata företag styr lärares 

pedagogik. Ett stort antal digitala hjälpmedel använder sig av det engelska språket (Sjödén, 

2019:16). Många digitala hjälpmedel verkar helt enkelt inte nyttja material som är på mindre språk 

– exempelvis samiska och svenska – och digitaliseringen i detta avseende kan därför uppfattas som 

mindre likvärdig mellan de olika språk man lär sig i skolan. Denna brist på likvärdighet finns också 

på ämnesnivå då matteämnet i viss utsträckning kan sägas ha mer anpassade digitala hjälpmedel till 

förfogande än svenskämnet (Sjödén, 2019:17). Ovanstående två faktorer – huruvida det svenska 

språket är representerat i digitala hjälpmedel eller huruvida det finns digitala hjälpmedel75 

anpassade till svenskämnet – kan tillsammans eller enskilt hindra lärares ambition att använda 

digitala hjälpmedel i den svenska läsundervisning. Utöver det anser vi det relevant att ta upp de 

eventuella problem som kan uppstå när det finns privata företag som har en indirekt makt över 

lärares pedagogik: Privata företag måste hålla sig uppdaterade och därför måste de locka lärare att 

använda nytt pedagogiskt material, och sedan måste de behålla sina kunder – och det gör de 

exempelvis genom att ha implicit reklam som uttrycker att läraren behöver köpa extra 

tilläggsfunktioner (Castro-Rodríguez, Castro Calvo, Hernández Rivero, 2017:51–52). I längden kan 

man därför tänka sig att dessa privata företag påverkar lärares användning av digitala hjälpmedel i 

läsundervisning.  

6.2.9. Teknik, logistik & administration 

Ett antal faktorer som kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel76 i läsundervisning har 

att göra med digitala hjälpmedel som fenomen (Nordström, 2018:60; Estling Vannestål & Granath, 

2008:132; Warschauer, 2008:64–65; Skolverket, 2016:7–9). Enligt Estling Vannestål och Granath 

(2008:132) och Skolverket (2016:7) påverkar en skolas tillgång till digitala hjälpmedel 

användningen av dem avsevärt – desto större tillgång desto bättre användning. Nordström (2018:60) 

och Warschauer (2008:64–65) konstaterar vidare att om digitala hjälpmedel i skolan brister i 

funktionsförmåga så påverkas användningen av dem i läsundervisning negativt – på samma sätt 

                                                   
73 Ospecifikt i resten av stycket. 
74 Digitala läromedel tills nästa stycke.  
75 Ospecifikt i resten av stycket. 
76 Ospecifikt tills nästa fotnot. 
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som den påverkas positivt om de är välfungerande (se även Estling Vannestål & Granath, 2008:132; 

Skolverket, 2016:8–9). Vi har egna erfarenheter från skolverksamheter som är i linje med detta då 

det ofta har förekommit att lärares undervisning har begränsats på grund av att elevers digitala 

hjälpmedel har fallerat – exempelvis när en elev har behövt arbeta med något annat då det digitala 

hjälpmedlets internetuppkoppling försvunnit (ex. Nordström (2018:60). Vidare är tillgången till 

teknisk support en viktig faktor som påverkar användandet av digitala hjälpmedel i läsundervisning 

– en effektiv användning av digitala hjälpmedel i läsundervisning kräver en effektiv teknisk support 

(Estling Vannestål & Granath, 2008:132; Skolverket, 2016:8–9). Kostnaden för digitala 

hjälpmedel77 är en betydande faktor (Warschauer, 2008:64–65): För stora kostnader kan kväva 

användningen. Grönlund och Wiklund (2018:18–20) hänvisar dock till Vernersson och Enqvist 

(2013) när de menar att pengar borde kunna sparas i framtiden om digitala hjälpmedel78 köps in i 

större utsträckning – 2013 köptes läromedel in för 600 kronor per år och elev varav endast 27 

kronor för digitala hjälpmedel – så att lärarna inte behöver spendera mycket dyrbar tid åt att skapa 

egna digitala hjälpmedel. En viktig faktor kan vara huruvida klassrummet är anpassat till det 

digitala hjälpmedel79 som läraren ska använda i läsundervisning – exempelvis om klassrummet har 

bra internet-mottagning eller vägguttag för laddning av digitala hjälpmedel (Castro-Rodríguez, 

Castro Calvo & Hernández Rivero, 2017:50). Den logiska konsekvensen av ett klassrum som inte är 

IKT-kompatibelt är att lärarna inte kan använda digitala hjälpmedel i läsundervisning – något som 

även vi själva har upplevt i vår gemensamma yrkeserfarenhet som lärare (Castro-Rodríguez, Castro 

Calvo & Hernández Rivero, 2017:50). Bör vi då som framtida lärare vara rädda för dessa 

ovanstående tekniska, logistiska och administrativa faktorer som påverkar användandet av digitala 

hjälpmedel i läsundervisning? Sjödén (2019:19) tröstar oss med att det inte finns någon “anledning 

att befara att […] lärare ska belastas med den dubbla bördan av att hantera både pedagogik och 

teknik” (Sjödén, 2019:19). Willermark (2018:102) menar att undervisning fortsätter på sitt 

traditionella sätt ändå och påverkas inte anmärkningsvärt. Lärare bör ägna tid åt att tänka på vad 

implementeringen av digitala hjälpmedel i läsundervisning innebär för dem och deras elever ur ett 

brett perspektiv – och de bör även räkna med att lärarrollen kan komma att förändras (Willermark, 

2018:102). Avslutningsvis gav Sveriges förra utbildningsminister, Gustav Fridolin, 2013 dock en 

uppmaning som underströk en utgångspunkt för förändringen av lärarrollen: “‘Låt lärarna vara 

lärare och inte administratörer’” (Steholt Vernerson & Enqvist, 2013). 

  

                                                   
77 Bärbara datorer tills nästa fotnot. 
78 Digitala läromedel tills nästa fotnot. 
79 Ospecifikt i resten av stycket. 
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7. Slutsatser & Reflektion 

I detta kapitel ämnar vi dra slutsatser av de analyser och diskussioner som förts i kapitel 6. 

Dessutom ämnar vi diskutera dessa slutsatser. Vi ämnar vidare peka på vad framtida forskning kan 

fokusera på. 

7.1. Frågeställning 1. Hur kan lärare använda digitala hjälpmedel i läsundervisning?  

Det material vi har behandlat visar att digitala hjälpmedel80 kan användas av lärare på flera sätt i 

läsundervisning. Lärare kan låta elever lyssna på text som läses upp från webbtexter81 (ex. Svensson 

et al., 2018:44). Lärare kan erbjuda elever tillgång till autentiska texter – exempelvis 

nyhetsartiklar82 (Estling Vannestål & Granath, 2008:131). Lärare kan låta elever träna på ord- och 

frasförståelse samt grammatik83 (Estling Vannestål & Granath, 2008:136). Lärare kan inkludera en 

digital elev84 i läsundervisning (Sjödén, Lind och Silvervarg, 2015:4). Lärare kan stötta elever i 

läsundervisning (Warschauer (2008:64–65) och individanpassa läsundervisning på ett sätt som leder 

till att elever får en förbättrad läsförståelse (ex. Brügelmann, 1985:16). 

7.2. Frågeställning 2. Vilka faktorer kan påverka lärares användning av digitala hjälpmedel i 

läsundervisning? 

Det material vi har behandlat visar att lärares användning av digitala hjälpmedel85 i läsundervisning 

kan påverkas av flera faktorer. Hur mycket kunskap lärare och elever har om digitala hjälpmedel 

(ex. Nordström, 2018:35), och huruvida lärare kan bedöma dem (ex. Sjödén, 2015a:31–32) kan 

påverka lärares användning av digitala hjälpmedel i läsundervisningen. Hur lärare förhåller sig till 

sin rädsla för att läsning i digitala hjälpmedel blir mer fragmenterad (ex. Öhman, 2015:67–69), och 

vilken inställning (Estling Vannestål & Granath, 2008:132) lärare har till digitala hjälpmedel i 

förhållande till konventionella fysiska läroböcker kan påverka lärares användning av digitala 

hjälpmedel i läsundervisningen. Huruvida elevers läsundervisning distraheras av användningen av 

digitala hjälpmedel (O´Callaghan, 2014:41; Sjödén (2019:8), och hur elever använder digitala 

hjälpmedel utanför skolan (ex. Rasmusson, 2014:1) kan påverka lärares användning av digitala 

hjälpmedel i läsundervisningen. Huruvida den politiska ambitionen att leda digitaliseringen och 

stödja hela skolverksamhetens digitala kompetens utvecklas i samma riktning som lärares utökade 

användning av digitala hjälpmedel (ex. Grönlund & Wiklund, 2018:13) kan påverka lärares 

                                                   
80 Ospecifikt tills nästa fotnot. 
81 Med hjälp av appen Voice Dream Reader. 
82 Med hjälp av digitala medier. 
83 Med hjälp av stavningsprogram. 
84 I ett digitalt spel. 
85 Ospecifikt i hela stycket.  
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användning av digitala hjälpmedel i läsundervisningen. Vilken utsträckning det svenska språket 

representeras i det digitala hjälpmedlet (Sjödén, 2019:16) och huruvida vissa ämnen har mer 

anpassade digitala hjälpmedel till förfogande (Sjödén, 2019:17) kan påverka lärares användning av 

digitala hjälpmedel i läsundervisningen. Till sist kan lärares användning av digitala hjälpmedel i 

läsundervisningen påverkas av huruvida privata företag styr lärares pedagogik (Castro-Rodríguez, 

Castro Calvo, Hernández Rivero, 2017:51–52), och huruvida de tekniska, logistiska och 

administrativa förutsättningarna möjliggör en effektiv och likvärdig användning av digitala 

hjälpmedel för alla (ex. Warschauer, 2008:64–65). 

7.3. Reflektion kring slutsatser 

Det finns många olika sätt som digitala hjälpmedel kan användas på av lärare i läsundervisning i 

svenskämnet. Men denna användning påverkas i stor utsträckning av flera olika faktorer. Flera olika 

forskare tar upp samma aspekter både vad det gäller användningen och vilka faktorer som påverkar 

användningen – alltså kan man urskilja en gemensam grundtanke. Vi hoppas till sist att den 

information vi har samlat i denna text kan vidga andra lärares och lärarstudenters kunskaper om 

användningen av digitala hjälpmedel i läsundervisning. 

7.4. Framtida forskning 

Vissa frågor som framtida forskning kan behöva besvara berör djupläsning i digitala hjälpmedel. 

Kan elever utföra djupläsning av skönlitteratur i digitala hjälpmedel och om ja, hur påverkas då 

djupläsningen? För varje år som går blir digitaliseringen mer avancerad och en allt större del av 

elevers vardag – elever kan därför tänkas komma längre bort från läsning av skönlitteratur i 

konventionella fysiska böcker. Framtida forskning bör därför fokusera på hur en bro kan skapas 

mellan läsningen i digitala hjälpmedel och läsningen i konventionella fysiska böcker – så att 

eventuella brister i den digitala läsningen kan utjämnas. Vi är av uppfattningen att framtida 

forskning behöver fokusera mer på att undersöka hur mycket faktorerna som nämns i kapitel 7.2. 

påverkar lärares användning av digitala hjälpmedel i läsundervisning negativt. Om mer information 

finns tillhanda i detta avseende så kan resurser och fokus läggas på att förebygga just de faktorer 

som har störst negativ påverkan.  
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