


Vi är…



Innehåll
Text i digital miljö? Vad är det?

Vad behöver man kunna för att förstå texter i 
digital miljö?

Projekt: Fördjupa läsförståelsen av texter i 
digital miljö

Att tänka på i undervisningen



Lisas bild?

Bild av:  Lisa Molin



Läsning idag





Fem kategorier 
enligt Rasmusson:

● Traditionell läsförståelse
● Multimodal läsförståelse
● Navigering
● IT-kunskaper
● Informationskunskap som 

inkluderar ett källkritiskt 
förhållningssätt



Främsta hindret?



Negativa 
forskningsrön…

15- åringar kan inte skilja fakta från åsikter

Tryckta texter ger bättre läsförståelse







Z-läsare och F-läsare









Lektion 1



Läromedel - NE

https://laromedel.ne.se/material/reader/1035/26286


Elevernas reflektioner

Man kan ändra svårighetsgrad
Man kan lyssna på texten
Texten består av bilder
Flera flikar längst upp
Sökfunktion kan hjälpa till med svåra begrepp
Olika rubriker hjälper till 
Nyckelord - extramaterial
Läsa ingressen och introduktionen
Läsa det som står precis direkt under varje 
rubrik







Jag brukar inte scanna av multimodala texter såhär 
nggrant. Oftast letar jag runt lite och testar mig fram, 
exempelvis så klickar jag på ett ord som är blått eller rött. 
Detta fick mig att tänka på hur mycket mer det finns på en 
sida än bara texten. I framtiden ska jag försöka granska 
sidan noggrannare för att jag ska kunna lära mig ännu mer. 



Lektion 2



Lektion 3



Exit 
Ticket
Elev åk 9 



Lektion 4



Elevexempel Värdering



Tankar och erfarenheter Hur fördjupa?
TCRWP: Explicit undervisning

Fokusera på att göra de delar som idag utgör en god läs- och skrivförmåga explicita

Lär ut strategier för att kunna använda längre, sammanhängande texter såväl som digitala 
multimodala texter på webben, en textrörlighet 
Fokusera på en modalitet i taget
Modellera och tänk högt
Stanna upp och sänk läshastigheten i digitala format 
Skapa läsengagemang
Samtalsmodeller EPA, PIP
Närläsning av det visuella inslagen i digitala multimodala texter



Att tänka på i undervisningen
I undervisningen kan läraren exempelvis:

● Säkerställa att elever tar del av både skärmbaserade och tryckta texter.
● Hjälpa eleverna att behärska tekniken och de digitala verktygen.
● Hjälpa eleverna att navigera och förstå strukturen på webbsidor.
● Medvetandegöra eleverna om vad som kan vara distraherande när man läser texter i digitala miljöer 

genom att diskutera till exempel länkar till andra texter och skrollande.
● Uppmärksamma texters layout och textresurser samt undervisa för att tolka bilder och andra 

textresurser kopplade till läsning.

Läraren kan också:

● Arbeta med digitala texter ur ett författar- och mottagarperspektiv.
● Guida eleverna till djupare läsning genom att dela upp texten i mindre delar, ställa frågor till texten 

och kontrollera informationen i texten.
● Visa eleverna vikten av att föra anteckningar och skriva sammanfattningar utifrån nyckelorden för att 

öka förståelsen.
● Vägleda eleven under digital läsning genom direkta frågor och kommentarer i textens marginal om 

det är möjligt i det digitala verktyget.
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% E= Y3 7 E= Y5=? E= Modellera & Minilektioner

https://docs.google.com/document/d/1IJ_KoDE6MwxqUkc2wdzQpeTGv7berf3KNHdrjwQum-c/edit?usp=sharing




Läsa bilder! 
Denotation: Vad ser du?

Konnotation: Hur upplever du bilden?

Syfte: Vad vill bilden förmedla?



Jag ser 👀👀:

Jag hör �:

Jag känner ❤:

Närläsning av 
sekvenser t.ex ur 
video och reklamfilm



Vad händer på den här bilden?
Vad ser du som får dig tänka så?
Vad mer kan du hitta?



Samtal och frågor

Hur van är du att läsa olika 
typer av digitala texter?

Pröva själv på en webbtext 
som du brukar använda. Hur 
läser man sidan?

Fundera över vad du tror kan 
vara utmanande för eleverna

Vilken kompetens behöver du 
som lärare utveckla för att 
stötta eleverna att navigera och 
läsa i en digital miljö? 

Reflektera över din egen 
undervisning angående 
lässtrategier. 

Lär du ut olika strategier 
beroende på vilken typ av text 
som eleven läser eller i vilket 
medium som texten finns?

Menti

https://www.mentimeter.com/app/presentation/alfwkz6zci8uzh5z52kqcsr6k589izqd


Nästa gång…

Läsa och samtala om svåra ämnen 24/11 15:30



Tack för idag!

Kontaktuppgifter:

petra.l.andersson@grundskola.goteborg.se

cecilia.lind@grundskola.goteborg.se
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