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“Skärmhjärna”?



Idag:

• Digitaliseringen
• Läsningen och läsförståelsen
• Den digitala läsningen
• Att läsa för att lära i en digital samtid
• Det digitala läromedlets möjligheter



Digitaliseringen



“Inga förbättrade 
studieresultat med 
en dator per elev”



Uppslagsbok för hemmet, 1908



Men det finns en positiv bild också!

o Motivation
o Bättre och längre texter
o Likvärdighet och tillgänglighet
o Kreativitet och datalogiskt 

tänkande



"Sverige ska vara bäst i världen 
på att använda digitaliseringens 
möjligheter"

För ett hållbart digitaliserat Sverige
- en digitaliseringsstrategi
/Regeringskansliet 2017



Nationell digitaliseringsstrategi – mot 2022!

Fokusområde 1: Digital kompetens för alla i skolväsendet

Barn, elever, lärare, skolledare, huvudmän:
Utveckla – Välja – Använda – Leda

Fokusområde 2: Likvärdig tillgång och användning

Tillgång, infrastruktur och support, ändamålsenliga 
lärresurser

Fokusområde 3: Forskning och uppföljning kring 
digitaliseringens  möjligheter

Digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande, 
uppföljning av digitaliseringsarbetet

Regeringskansliet Diarienummer: U2017/04119/S



DIGITAL

KOMPETENS

Att använda och 
förstå digitala 
system och 

tjänster - 
ansvarsfullt och 

kritiskt
Att utveckla en 
förståelse för 

digitaliseringens 
påverkan på 
individ och 
samhälle

Att 
programmering 

är ett synligt 
inslag i flera 

ämnen i 
grundskolan – 

framför allt i teknik 
och matematik

Att stärka den 
källkritiska 

förmågan att 
hantera och 

värdera 
information

Att kunna lösa 
problem och 

omsätta idéer i 
handling på ett 

kreativt sätt med 
hjälp av digital 

teknik

Att arbeta med 
digitala texter, 

medier och 
verktyg



Läsandet



Från Ungar & medier 2019 s30 



Från “bokslukarålder” till “medieslukarålder”?

Skolvärlden 12/9-19 SvD 15/3-18 

+44,9%

“Boken 2018 - marknad trender och analyser”



Sprillans nytt tips!

“Målet är att stärka elevernas visuella läskunnighet”

Statens Medieråd
2019-11-19



• Aktiverar och använder sina förkunskaper

• Kan läsa olika slags texter på olika sätt för olika slags syften

• Anpassar läshastigheten efter textens svårighetsgrad

• Gör inferenser - dvs läser mellan raderna

• Förutspår handlingen/ställer hypoteser

• Ställer egna frågor till texten

• Övervakar sin läsning och klargör otydligheter när de uppstår

• Använder sammanhanget för att lista ut betydelsen av svåra ord

• Identifierar det centrala i innehållet

• Sammanfattar och återberättar innehållet för sig själv

En god läsare – traditionell litteracitet



Hur läsförmågan uppfattas:

LR Undersökning 2018/09



PIRLS 2017 – årskurs 4, vart 5:e år





PISA – årskurs 9, vart 3:e år



Digital läsning



Ett urval nyare forskningsstudier kring temat: 
● Singer & Alexander (2017): “Reading across mediums: Effects of reading digital and print texts” Metastudie 1992-2017
● Kong, Seo & Zai (2018): “Comparison of reading performance on screen and on paper” Metastudie 2000-2016
● Delgado, Vargas m.fl (2018): “Don’t throw away your printed books” Metastudie 2000-2017

Några generella slutsatser:

● Det går att se viss positiv fördel i läsförståelsen vid läsning på papper 
gentemot skärm

● Gällande läsförståelse i sakprosa ser man något bättre läsförståelse på 
papper. Ingen mätbar skillnad gällande skönlitteratur

● Om läsaren sätts under tidspress, tycks läsning på papper ha viss 
fördel. Ingen mätbar skillnad utan tidspress.

● Det tycks finnas korrelans mellan den tid vi ägnar åt läsning och 
djupare läsförståelse

● Alla studier problematiserar sina egna resultat: Slutsatser gällande 
mediets påverkan på läsförståelse svåra att dra:

○ Dels saknas stringent definition gällande skärm/papper
○ Dels går jämförelser gällande mediets påverkan endast att göra 

kring linjära texter. Hypertext/webbtext innehåller bild, film, 
animation, ljud mm som sannolikt också påverkar förståelsen



Digital läsning och texttyper
 - man måste skilja på formatet!

• Läsförståelse av traditionell text

• Läsförståelse av traditionell text på 
skärm (tex Pdf)

• Läsförståelse av digitala texter 
(multimodal webbtext)



Därför blir denna rubrik väldigt problematisk:

För till sist slår han fast det viktigaste:

“Det finns studier som visar att om man 
ber eleven göra en viss typ av aktivitet 
efter att ha läst texten, till exempel välja 
ut nyckelord eller välja ut 
huvudbudskapen i texten så fungerar 
läsförståelsen betydligt bättre.”

Pablo Delgado, Skolvärlden 190220



Traditionell text Multimodal text

Läses på papper Läses på skärm

Läses linjärt Läses icke-linjärt

Är statisk och oföränderlig Är dynamisk och föränderlig

Huvudsakligen skriven text Multimodal – flera medier

Lätt att överblicka Svårare att se omfång

Sammanhängande läsning Mer fragmentarisk läsning

Att medvetandegöra:
Traditionell och digital text



Traditionell litteracitet

Skriva, stava och läsa 
traditionella texter
God läsförståelse:

Förmåga och strategi
Förutse, dra slutsatser, 
sammanföra och tolka,  

Granska och värdera

Multimodal litteracitet

Tolka och förstå olika 
modaliteter: 

Bild, film, grafik, animation
Förstå och hantera tecken, 

symboler och struktur i 
webbtext

Lässtrategier i en digital 
värld

Skala av distraktioner. Koll 
på sitt eget beteende. Hur 

rör sig ögonen på skärmen? 
Var fastnar blicken och 

varför?

Sökstrategier

Sortera i stort 
informationsflöde 

Hantera olika söktjänster

Metoder för sökning

Hitta webbplatser som kan 
besvara elevens frågor. 

Förstå struktur på olika slags 
webbsidor, exempelvis en 

icke-linjär struktur

Informationshantering

Värdera webbsidors 
tillförlitlighet – källkritiska 

förmågor 

Särskilja textgenrer i en 
blandad miljö

IT-förmågor

Att hantera datorn! 

Felsöka/starta om 

Cookies, rensa historik. 

Förstå hur webbläsaren 
fungerar

Algoritmer 

Konventioner kring 
webbadresser

Forskningsresultat Sex kategorier förmågor och färdigheter som 
eleverna behöver för att skapa mening i läsande på internet:



Skolbarnen och internet 2018, Internetstiftelsen



Studier påtalar två stora utmaningar digitalt:

1. Vi har en tendens att läsa för snabbt

2. Vi blir lätt distraherade

1. Ha strategier för att sakta ner läsningen för att utveckla 
djupare förståelse

2. Använda digitala texter med så få distraktioner som möjligt 
som bas i undervisningen

Följaktligen behöver vi:







Olika slags texter ställer 
helt enkelt olika stora 
krav på läsaren - och 
även på undervisningen!



Utmaningar vid digital läsning

★ Att tillgodose olika behov och 
möta alla elever på sin/rätt nivå

★ Att hålla eleverna på rätt spår

★ Att välja tillgänglig text

★ Att få eleverna att arbeta på 
djupet med läsförståelse, 
kunskapande och 
bearbetningen av vad de läst

LÄRARENS PERSPEKTIV ELEVENS PERSPEKTIV

★ Att lära sig kvalificerade 
sökstrategier och en 
fungerande källkritisk hållning - 
vilken information är rätt?

★ Bli förtrogen med lässtrategier 
för lärande även på skärm:  
förförståelse, läsförståelse och 
begreppskunskap

★ Att hålla fokus och inte bli 
distraherad



Att läsa för att lära
i en digital samtid



Hantera komplexiteten:

★ Snabb och flexibel tillgång till 
olika källor

★ Multimodal och interaktiv 
tillgång till information

★ Större tillgänglighet - 
funktioner att stötta elever 
med läs- och skrivsvårigheter 
mm

★ Flera sätt att individanpassa 
undervisningen 

★ En större verktygslåda med 
teknik, metoder och arbetssätt 
i lärandet

★ Att hitta rätt, relevanta och 
tillförlitliga källor 

★ Att navigera och fokusera i ett 
digitalt textrum (internet) - 
utan att distraheras

★ Att förstå olika digitala verktyg 
och veta vad de kan användas 
till (nyttoaspekt)

★ “Lost in space” - ineffektiv 
multitasking och strategier för 
det

★ Att förstå nya metoder att lära 
och att lära sig läsa för att lära

DIGITALA MÖJLIGHETER DIGITALA UTMANINGAR



Språkchock - 
eller TLDR?



”Språket är vårt 
främsta verktyg för 
lärande”

Språkutveckling = 
kunskapsutveckling



Låt inte tystnaden ta över 
i det digitala klassrummet!

Gemensamt arbete kring 
text och annat 
pedagogiskt innehåll.



Språk- och kunskapsutvecklande undervisning:

• Språklig interaktion
– Talutrymme och kommunikation

– Öppna frågor

– Formativt

• Stöttning – inte förenkling
– Modeller för samtal, texter 

• Kontextualisering

Än mer angeläget i digital text?



Det digitala läromedlets 
möjligheter



Antingen eller?
Eller både och?



Ditt digitala läromedel:
Läsning och likvärdighet

• Kunskapsfokus i en tillgänglig lärmiljö som 
kan anpassas

• Aktivt använda lässtrategier för digital 
text

• Använda de verktyg som erbjuds för att 
göra eleverna aktiva i sitt läsande och 
lärande



Överblickbar förförståelse



Med lärande i fokus:

Innehåll enl Lgr11/GY11

En ren lärmiljö utan 
distraktioner

Typsnitt, spaltbredd 
optimal för 
läsning/inlärning

Orientering och progression

Språkutveckling och 
studieteknik

Begreppsförklaring

Anpassningsbar talsyntes

Anpassningar och 
hjälpmedel

Bilder, filmer, 
animeringar osv i 
sin rätta kontext – 
för lärande och inte 
för dekoration

Lägg till material och 
individanpassa

Integrerat 
studiestöd 

Länka ihop med 
andra system





The revival 
of the studieteknik 

Det digitala läromedlet är en 
språk- och kunskapsutvecklande 
arbetsyta - använd den aktivt!



Inbyggt stöd för dig och eleverna!



http://www.youtube.com/watch?v=Y25572HREyc


Skärmhjärna!



Lotta Persson
Processledare digital skolutveckling
lotta.persson@gleerups.se
040-209 802

Kontakta oss gärna!

David Sköld
Kundansvarig säljare 
david.skold@gleerups.se
040-209 812

mailto:lotta.persson@gleerups.se
mailto:david.skold@gleerups.se

