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Abstract 
The purpose of this study was to investigate distinctive factors when using digital literature 

against traditional textual literature as well as students' view of reading in digital form to-

wards traditional written text. The theoretical starting points for learning in this study are 

based on the pragmatic and socio-cultural perspective. The results reported in this study have 

been derived from the data collection methods observation, questionnaire and a reading com-

prehension test. The study is performed in four grade 3 classes. The results of this study indi-

cates that the participating pupils' attitudes are more favourable to traditional reading than to 

reading with digital reading media.    

Keywords 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka särskiljande faktorer vid nyttjande av digital littera-

tur gentemot traditionell textad litteratur samt elever syn på läsande i digital form gentemot 

traditionell skriven text. De teoretiska utgångspunkterna för lärande i studien, utgår från de 

pragmatiska samt sociokulturella perspektiven. De resultat som redovisas i studien har utkom-

mit från datainsamlingsmetoderna observation, enkät samt ett läsförståelsetest. Studien är ut-

förd i fyra årskurs 3 klasser. Resultaten av denna studie pekar på att de deltagande elevernas 

attityder är mer gynnsamma mot traditionell läsande än mot läsning med digitalt läsmedia.   
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1 INLEDNING 

Det har hänt otroligt mycket inom skolvärlden sedan min skolgång under sent 70- tal och en bit 

in på 80- talet. Detta var en tid då den relativa betygsskalan användes. Detta var också en tid då 

internet visserligen fanns, men ännu inte var tillgänglig för allmänheten. Detta innebar att trad-

itionell textad litteratur var det som fanns att tillgå. Utvecklingen av internet och i förlängningen 

digitaliseringen av samhället har sedan min tid i skolan tagit stora steg och i dagens samhälle 

är det svårt, om inte omöjligt att finna områden där datorer och internet inte spelar en avgörande 

och nödvändig roll. De flesta yrkeskategorier i dag är beroende av dator i någon form. Även de 

flesta samhällsfunktioner idag, såsom sjukvård, transport, banker, forskning med mera är bero-

ende av datorstöd i någon form. Det är således ingen överdrift att påstå att Sverige skulle sluta 

fungera utan datorn.  

De flesta barn i dagens skola är uppväxta med ett frekvent användande av internet och det finns 

studier som visar på att detta användande kryper allt lägre ner i åldrarna. I dag använder 2-

åringarna internet i samma omfattning som 4-åringar gjorde för fyra år sedan och det främsta 

användandet sker i form av TV- eller videotittande. I de lägre åldrarna är det läsplatta som är 

det dominerande redskapet för internetanvändandet men detta utjämnas vid 8 års ålder, då 

många barn får egna mobiltelefoner, vilket gör användandet av internet lika fördelat mellan 

mobil och läsplatta. Det vanligaste internetanvändande som kan kopplas till skolan startar ofta 

när barnen börjar första klass genom användande av internet för informationssökande (43 %) 

samt skolarbete (39 %) (Internetstiftelsen, 2018).  

Som lärare är det således högst troligt att de flesta elever du kommer i kontakt med har en viss 

vana vid internetanvändande och ett viktigt uppdrag som lärare är att hjälpa eleverna in i det 

digitaliserade samhälle vi lever i. Den allt mer påtagliga digitaliseringen berör således de allra 

flesta områden inom samhället och ställer i förlängningen stora krav på pedagoger att förbereda 

sina elever för att klara sig, inte bara i det svenska digitaliserade samhället utan även i ett globalt 

sammanhang. Detta ställer samtidigt krav på utbildningssystemet att följa med i utvecklingen 

och säkerställa att pedagoger erbjuds den fortbildning som krävs för att pedagogerna ska ha 
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möjligheten att utföra sitt uppdrag, vilket är att förbereda eleverna för den digitala verklighet 

som väntar dem utanför skolan.  

I en publikation från Skolverket går det att utläsa att det är viktigt att eleverna ska kunna agera 

och orientera sig i en komplex verklighet, med ökad digitalisering och stort informationsflöde. 

Vidare nämns studiefärdigheter och metoder för att förvärva och använda ny kunskap som vik-

tiga för eleven (Skolverket, 2018, s. 7). 

I samma publikation påvisas vikten av likvärdighet. Detta innebär att alla elever, oavsett behov 

och bakgrund har rätt att nå kunskapsmålen. Varje elev har också rätt till likvärdig utbildning 

(Skolverket, 2018, s. 27). Detta innebär således att varje elev har rätt till de hjälpmedel, arte-

fakter och stöttning som krävs för att eleven ska få så goda möjligheter som möjligt för att 

kunna uppnå kunskapsmålen. 

Som tidigare nämnts så berör den ökande digitaliseringen i stor grad skolan och förändrar det 

sätt på vilket lärandet tidigare har skett. Det traditionella undervisningsmaterialet blandas allt 

mer med det digitala. Detta medför utökade och bredare möjligheter i hur och vad vi vill lära, 

samt med vem. Det sätt som vi väljer att använda dessa nya digitala verktyg kommer i stor 

omfattning att avgöra förutsättningarna för hur den organiserade undervisningen genomförs i 

skolan (Skolverket, 2018, s. 7–8).   

Något jag uppmärksammade under mina VFU-perioder var svårigheter att motivera många ele-

ver till läsning, samtidigt som det var lättare att motivera eleverna till arbeta med läsplattor. Det 

vore intressant att undersöka om denna glädje och vilja att använda läsplatta kunde överföras 

till läsning om den utfördes på läsplatta. Det ökande användandet av digitala verktyg i skolan 

frambringar en nyfikenhet och fundersamhet hos mig gällande hur läsandet i den framtida sko-

lan kommer att se ut. Kan det möjligen vara så att den digitala litteraturen i framtiden kommer 

att ta över och ersätta det traditionella undervisningsmaterialet eller är en kombination av de 

två olika sätten att föredra?  

1.1  PROBLEMBESKRIVNING 

I min inledning framför jag att eleverna uppvisade en positiv respons och glädje över de till-

fällen då de gavs möjligheten att arbeta med hjälp av läsplattor. I kontrast till denna respons 
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och glädje över de digitala verktygen, vill jag beröra moment då denna respons och glädje inte 

var lika hög. Ett av de allra viktigaste område i elevernas lärande är läsning och det kändes 

bekymmersamt att detta moment upplevdes mindre stimulerande för många elever. Jag upp-

levde att det påfallande ofta var problematiskt att förmå många elever att läsa. Den ordinarie 

pedagogen genomförde många olika aktiviteter för att locka till läsning med ett ofta nedslående 

resultat. Ett område som jag upplevde inte berördes på ett strukturerat sätt var läsning i digital 

form. Eftersom eleverna vid denna skola var tilldelade personliga läsplattor och fann det stimu-

lerande att använda dessa vore det intressant att genomföra en undersökning om denna stimu-

lans också kan lockas fram om läsningen av litteratur sker i digital form istället för traditionellt 

skriven litteratur.  

1.2 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka särskiljande faktorer vid nyttjande av digital litteratur 

gentemot traditionell textad litteratur samt elevers syn på läsande i digital form gentemot trad-

itionell skriven text.  

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR  

 Vilka skillnader i läsförståelse kan urskiljas vid tyst läsning med traditionell skriven 

litteratur alternativt i digital form? 

 Vilken skillnad i attityd och motivation går att urskilja vid tyst läsning med traditionell 

skriven litteratur alternativt i digital form? 
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2  DEFINITIONER 

Nedan följer en överblick över några aspekter med relevans kopplat till syftet med denna studie. 

2.1  TEXTENS FORMAT 

Det är mycket som eleverna förväntas lära sig under dess skolgång varvid läsande är en del och 

som är av yttersta vikt. Det är ingen överdrift att påstå att det skulle vara synnerligen besvärligt 

att klara sig igenom de olika stadierna i skolan utan att kunna läsa. Det är dock viktigt att även 

förstå innebörden av det som läses. Under mina VFU-perioder mötte jag många elever med ett 

bra läsflyt, men som saknade förmågan att förstå det som lästes.  

I dagens skola finns det fler olika sätt för eleverna att tillgodogöra sig en text. En del av syftet 

med denna studie är att urskilja eventuella skillnader i läsförståelse och Rasmusson framställer 

i sin doktorsavhandling: (se 6.1) tre olika indelningar av texter för läsning för att nå läsförstå-

else.  

 Traditionella texter, vilket innebär att läsa och förstå text skriven på traditionellt vis på 

papper genom böcker, tidningar och läroböcker varvid texten oftast är linjär och kan 

innehålla illustrationer av olika slag. 

 Digitala texter, där läsandet och förståelsen sker utifrån text som presenteras på digitala 

artefakter som kan innehålla bilder, hyperlänkar, symboler, ljud och animationer. Läs-

ningen kan även presenteras som traditionell skriven text men då på skärm istället för 

på papper. 

 Traditionella texter på skärm, som innebär att texten i stort sett presenteras i samma 

form på en skärm som den kan utläsas om den var skriven på papper. Texten är linjär 

och oftast ren från eventuellt störande inslag såsom hyperlänkar. Den presenterade tex-

ten kan jämföras med konventionellt läsande av exempelvis en bok (Rasmusson, 2015, 

s. 3–4).  

Skolverket påvisar i likhet med Rasmusson (Rasmusson, 2015, s. 3–4) att en särskiljande faktor 

som kännetecknar en digital text är att den presenteras på en skärm. Texten kan uppvisas i ett 

linjärt format, som i exempelvis en bok men den kan även presenteras med hyperlänkar inbäd-

dade, en så kallad hypertext. En hypertext är normalt uppbyggd på två skiftande vis, antingen 
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som ett nätverk där länkarna leder läsaren vidare till andra sidor eller med en trädliknande kon-

struktion, varvid övergripande information presenteras för läsaren som sedan klickar sig vidare. 

Skolverkets web-sida är ett exempel på en hypertext med en trädliknande konstruktion, där 

övergripande information synliggörs varvid läsaren sedan kan klicka sig vidare (Skolverket, 

2019).  

2.2  BIBBLIX 

Vid genomförandet av denna studie har eleverna använt sig av en läsapplikation som framtagits 

genom ett samarbete mellan Malmö och Stockholms stadsbibliotek. Denna applikation riktar 

sig mot barn mellan 6 och 12 år. Applikationens utformning gör att de lämpar sig utmärkt för 

att läsas på en läsplatta. Denna Applikation är framtagen i samarbete med ett stort antal barn i 

olika åldrar med varierande intressen samt skiftande läsförmåga. Tillgången till denna appli-

kation kommer initialt finnas i Stockholm, Malmö och Katrineholm (TT, 2016).     

2.3  LÄSFÖRSTÅELSE 

Förutom dessa indelningar av olika sätt att läsa text på, ser jag det som viktigt för min studie 

att synliggöra olika synvinklar på begreppet läsförståelse.   

Doktorand och lärarutbildare Barbro Westlund menar att läsförståelse är en målinriktad och 

kraftfull process som inkluderar tidigare kunskaper, strategier, färdigheter samt drivkraften mo-

tivation. Läsarens förståelse påverkas av syftet med läsandet samt hur aktivt deltagande läsaren 

är i sitt läsande. Vidare menar doktoranden att nyckeln till att uppnå en god läsförståelse hos 

eleverna inte ligger i att kontrollera detta genom muntliga eller skriftliga test, som ofta används 

för att mäta elevernas läsförståelse (se 6.2) utan det ligger i stället i ett aktivt resonemang med 

eleverna runt deras tankar och hur de resonerar runt begreppet läsförståelse (Westlund, 2012, s. 

70). Det är således viktigt att tydliggöra begreppet läsförståelse för eleverna så de förstår vad 

begreppet betyder. 

Enligt PISA- undersökningarna som bland annat mäter läsförmågan hos 15-åringar och som 

startade år 2000, innefattar läsförståelse en förmåga att förstå, reflektera, engagera och använda 

sig av texter för att uppfylla sina egna personliga mål. Det innefattar också att använda texter 

för att utveckla sin egen kompetens och kunskaper för att kunna delta i samhället (Skolverket, 

2016, s. 20). 
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Den internationella PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) studien som un-

dersöker fjärdeklassares läsförmåga använder begreppet reading literacy som en vid betydelse 

av läsförmåga. Avkodning av text är en del av begreppet men det innefattar också förmågan att 

reflektera över vad som lästs och att kunna använda läsningen som ett verktyg för att nå såväl 

samhälleliga som individuella mål. I studien får eleverna och vårdnadshavare också besvara 

frågor om undervisningen i skolan, vilken inställning de har till läsning samt deras bakgrund. 

Det saknas ett svenskt begrepp som motsvarar begreppet literacy men PIRLS ramverk fram-

ställer reading literacy som följande: 

“Reading literacy is the ability to understand and use those written language  

forms required by society and/or valued by the individual. Readers can construct  

meaning from texts in a variety of forms. They read to learn, to participate in  

communities of readers in school and everyday life, and for enjoyment (Skolverket, 

2017, s. 10).”  

PIRLS undersöker fyra olika förståelseprocesser. 

 Uppmärksamma och återge explicit information 

Detta kräver att eleven kan finna relevant och efterfrågad information som oftast är 

reading klart uttryckt i texten. Oftast handlar detta om att finna centrala fraser eller ord 

och kunna förklara dessa. 

 Dra enkla slutsatser 

Här behöver eleverna kunna koppla samman två eller fler idéer i texten som följer efter 

varandra och finna den sammanlänkande kopplingen mellan dessa idéer. Dessa idéer 

och kopplingen mellan dem finns inta alltid tydligt uttryckt men är tämligen uppen-

bara. 

 Tolka och integrera idéer och information 

Här krävs det att eleven bearbetar större textavsnitt än enskilda meningar och fraser. 

Det kan också krävas att eleven använder sig av sina egna erfarenheter och kunskaper, 

för att exempelvis kontrastera och jämföra eller dra mer avancerade slutsatser utifrån 

texten. Här ska eleven också kunna göra kopplingar som inte specifikt uttrycks i texten. 
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 Granska och värdera innehåll, språk och textelement 

Här ska eleverna kunna skifta fokus från att finna olika meningar med texten till att 

kritiskt kunna granska den. Det krävs att eleven har kunskaper om olika språkkonvent-

ioner, textstrukturer, genrer samt olika språkliga stilgrepp. Denna förståelseprocess 

handlar exempelvis om att kunna värdera om informationen är fullständig eller kunna 

visa förståelse för det perspektiv som författaren framför. Eleven ska också kunna eva-

luera sannolikheten för att något ska hända. Uppgifterna här är också skapta för att 

eleverna ska kunna uppvisa lättare former av kritiskt förhållningsätt till texter (Skol-

verket, 2017, s. 12).  
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3  FORSKNING OCH LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning runt vad skolans olika styrdokument 

framvisar runt frågeställningarna i detta arbete. I avsnittet synliggörs vidare ett urval av faktorer 

som har en påverkansfaktor på mina frågeställningar. 

3.1  INTERNET - LIKVÄRDIGHET 

Som jag inledningsvis berört så är den digitala världen en stor del i ungdomars vardag idag. 

Rasmusson (2015, s. 1) framför i sin doktorsavhandling, det digitala läsandet, begrepp, pro-

cesser och resultat att idag använder 100 procent av Sveriges ungdomar i åldern 12-15 år inter-

net dagligen och att 78 procent av dem gör det via mobiltelefonen.  

Statens medieråd framför resultat från studier som visar att mobilens huvudsakliga syfte för 

ungdomar mellan 9-18 år handlar om underhållning i form av spel, musik, fotografering men 

att kommunikation i form av sms, samtal, sociala medier samtidigt börjar uppta en större del av 

tiden som mobilen används. Denna form av kommunikation ökar sedan med tilltagande ålder 

(Statens medieråd, 2019).  

Detta är en markant skillnad från år 1995 då endast 2 procent av befolkningen hade tillgång till 

internet. Denna utveckling av internet har medfört en mängd nya uppskattade digitala aktivite-

ter, där läsning av digitala texter spelar en roll. En negativ faktor i spåren av denna utveckling, 

var dock att traditionell läsning av böcker minskade, samt att de återkommande läsundersök-

ningarna visade sjunkande resultat. Parallellt med detta ökade även skillnaden i läsförståelse 

mellan pojkar och flickor. Rasmusson (2015, s. 1) framför vidare att det är viktigt, utifrån ett 

likvärdighet- och demokratiskt perspektiv, att alla medborgare ges samma möjligheter att ut-

veckla de nödvändiga färdigheter som krävs för att kunna läsa och förstå digitala texter.   

3.2  SKOLVERKET 

Skolan har sedan 1990 - talet haft som uppdrag att verka för likvärdighet där alla elevers indi-

vidualitet främjas, vilket framgår av läroplan där det kan utläsas att undervisningen ska anpas-

sas till varje elevs behov och förutsättningarförutsättningar. Vidare står det att undervisningen 

också ska främja elevernas fortsatta lärande samt kunskapsutveckling med utgångspunkt i ele-

vernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, s. 3). 
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Likvärdighet handlar enligt skolverkets definition om att eleven oberoende av bakgrund ska ges 

samma möjligheter att nå kunskapsmålen samt möjligheter efter skolgångens slut. I skolan in-

nefattar likvärdhetsperspektivet företrädesvis om lika tillgång till utbildning och möjligheter till 

fortsatta studier och i förlängningen in i ett verksamt yrkesliv. I dagens skola är kunskapen om 

likvärdigheten god i områden som betyg, trivsel, socialisering, skolprestationer men det saknas 

till viss del vetskap om elevers upplevelse eller tolkning av likvärdighet i deras egen vardag. 

Svenska skolelever har enligt PISA - mätningen 2015 förbättrat sina skolresultat på de allra 

flesta områden förutom i likvärdighet. Det har istället visat sig att socioekonomiska faktorer 

såsom religiös bakgrund, ekonomiska och sociala faktorer, etnicitets inverkan på elevers skol-

resultat har ökat.  

En stor och viktig faktor i arbetet med att förbättra likvärdigheten och som även Rasmusson 

(2015, s. 1) påvisar är att säkerställa att eleverna ges en likvärdig digital kompetens för att 

förbereda dem för den digitaliserade värld vi lever i. Många länders, inklusive Sveriges styrdo-

kument påvisar vikten av digital kompetens som en viktig del i likvärdighetsarbetet. Studier i 

bl.a. USA och Danmark pekar på användandet olika digitala verktyg kan bidra till likvärdig-

hetsarbetet, genom en utjämning av olika klyftor mellan elever och öka möjligheterna till lik-

värdig utbildning trots olika socioekonomiska förutsättningar. Trots olika socioekonomiska för-

utsättningar och bakgrunder så kan elever sammanstråla och kommunicera på olika sociala me-

dier som exempelvis, Snapchat, Instagram och Youtube och utveckla interaktionsmönster samt 

kamratrelationer (Skolverket, 2018, s. 26–28).  

3.3  STYRDOKUMENT 

Som tidigare berörts så är det svenska samhället enormt beroende av datorer och digital teknik 

vilket är en bakomliggande orsak till att den svenska Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2017 (2011, s. 2) genomgick en revidering med syfte att stärka elevers digi-

tala kompetens.  

Vikten av digital kompetens framställs på flera ställen i läroplanen och kan bland annat utläsas 

i syftestexten i läroplanens kursplan för svenska att: 

”Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och 

föränderliga texter” (Skolverket, 2011, s. 257). 
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Trots att läroplanen tydligt betonar vikten av kommunikation och läsning av digitala texter i 

skolan menar Rasmusson (2015, s. 1) att det föreligger en avsaknad av kontroll av detta i de 

nationella kunskapsutvärderingar som genomförs i årskurserna 3, 6, 9, vilket i förlängningen 

kan ha en inverkan i hur mycket undervisningstid som anslås till detta. Ett resultat av denna 

avsaknad av kontroll, är en bristande uppfattning av nivå på elevernas digitala läsförmåga. 

Denna avsaknad av statistik runt elevers digitala läsförståelse menar Rasmusson (2015, s. 1) 

skulle kunna motverkas om läsförståelse av digitala texter vore en del av de nationella kun-

skapsutvärderingarna. Avsaknaden av bra läsförståelsetester vid de nationella kunskapsutvär-

deringarna är något som även Westlund (2012, s. 131) framför som ett problematiskt område.   

3.4  ELEVERNAS DIGITALA LÄRMLJÖ 

I dag väljer många skolor att investera i och förse varje elev med ett eget personligt digitalt 

verktyg genom de så kallade 1:1 satsningarna vilket innebär att vissa klasser, elevgrupper, års-

kurser får tillgång till sin egen läsplatta eller dator. Tyvärr är fördelning och tillgången av 

läsplattor eller datorer ojämnt fördelat vilket leder till att förutsättningarna för att lära och an-

vända den digitala tekniken skiljer sig mellan olika skolor. Denna ojämna fördelning av digitala 

resurser kan i förlängningen påverka skolans arbete mot likvärdighet samt elevernas chanser att 

utveckla sin digitala kompetens (Skolverket, 2018, s. 15–16). En ojämn fördelning påverka 

också elevernas inställning till läsande i digital form då de inte ges möjligheten att utföra det. 

Att de digitala resurserna kan fördelas ojämnt var något som uppdagades och uppmärksamma-

des under studierna och som redovisas senare i detta arbete.   

3.5  LÄRARENS DIGITALA LÄRMLJÖ 

Dagens skola ställer höga krav på lärarens kompetens inom en mängd område varvid teknisk 

kompetens är en av dessa. En hel del forskning har genomförts för att försöka ringa in de kun-

skaper som anses nödvändiga för att en lärare i dagens skola ska kunna undervisa med hjälp av 

digitala verktyg. En modell som fått stort genomslag är TPACK (Technological Pedagogical 

and Content Knowledge) och som utvecklats av de amerikanska forskarna Punya Mishra och 

Matthew Koehler.   
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 Bild 1. Visar modellen TPACK.   

Författarna menar att undervisning är en komplex process och som innebär att läraren behöver 

en rad olika kunskaper för att kunna undervisa meningsfullt med hjälp av digital teknik. Mo-

dellen framhåller att läraren behöver besitta kunskaper om digital kompetens (technological 

knowledge), pedagogisk kunskap (pedagogical knowledge) samt djupa ämneskunskaper (con-

tent knowledge). Dessa kunskaper ska dock inte ses som enskilda kunskaper utan samspelar för 

att nå ett gott undervisningsresultat. Centrala aspekter är skärningspunkterna där kunskaperna 

kombineras på olika sätt. Detta illustrerar att läraren behöver ha kunskapen att kombinera dessa 

olika områden i sitt undervisande. Detta innebär exempelvis att läraren har kunskaper om olika 

sätt att använda digital teknik för att bearbeta, illustrerar och förstå ett ämnesinnehåll, såväl som 

kunskap om hur lärande och undervisning förändras vid användandet av en särskild teknik samt 

olika teknologiers begränsningar och möjligheter i olika undervisningssituationer (Skolverket, 

2018, s. 52–53). Lärarens kompetens är således en viktig faktor i hur undervisningen med hjälp 

av digitala verktyg genomförs, vilket i förlängningen också påverkar elevernas inställning till 

de digitala verktygen. Saknar läraren den nödvändiga kompetensen så drabbar detta undervis-

ningen negativ vilket leder till en minde positiv lektionsupplevelse för eleverna. 
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3.6  ELEVERS LÄSVANOR – ATTITYD - MOTIVATION 

Rasmusson (2015, s. 16) framför att det finns en hel del studier genomförda rörande elevers 

läsvanor och hur dessa påverkas i samband med de olika tekniska valmöjligheter som finns idag 

runt olika typer av texter och hur dessa idag kan presenteras. En av dessa studier runt läsintresse 

och läsvanor utförda på studenter i Kanada och USA påvisar en ökning av bokläsandet, varvid 

kvinnor står för den största delen av denna ökning. I dessa studier framkommer det vidare att 

studenter som läser böcker för nöjes skull också presterar bättre i sina studier än de studenter 

som inte läser för nöjes skull. Studierna visar också på att frekventa internetanvändare via in-

formationssökande, social kontakter också är goda läsare. Studierna visar också på ett högt 

samband mellan läsande digitalt och bokläsande samt att presentationen av texten är av bety-

delse för upplevelsen av läsandet. Det kunde exempelvis handla om hur tydligt och tilltalande 

texten på läsplattan presenterades. 

Denna studie står i vissa avseenden i kontrast med PIRLS (Skolverket, 2017, s. 38–41) mät-

ningar av svenska fjärdeklassares inställning och attityd till läsning. Enligt dessa mätningar så 

har svenska fjärdeklassares lust att läsa för nöjes skull minskat jämfört med mätningar gjorda 

2011. Mätningarna visar också på en negativ inställning till läsning då en betydande andel 

svenska elever svarat att de inte tycker om att läsa. Dessa mätningar visar dock att, i likhet med 

studierna av kanadensiska och amerikanska studenter så föreligger det en klar koppling mellan 

goda studieresultat och en glädje och vilja att läsa. Mätningarna pekar också på att merparten 

av den läsning som dock sker av svenska fjärdeklassare, är i form av berättelser i tidningar och 

böcker.   

Utifrån dessa studier och mätningsresultat kan det utläsas en tydlig koppling mellan egen läs-

ning utanför skolan och goda studieresultat, vilket påvisar vikten av att kunna intressera och 

motivera eleverna till egen läsning.  
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Den teoretiska bakgrunden i denna studie vilar i stor del på de sociokulturella och pragmatist-

iska perspektiven. Studien behandlar elevernas lärande i ett socialt sammanhang i interaktion 

med digitala verktyg där lärandet i många anseenden sker genom att prova och utföra nya saker. 

4.1  DET SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIVET 

Det sociokulturella perspektivets upphovsman Lev Semjonovitj Vygotskijs teorier utgår från 

en pedagogik som menar att lärande sker i sociala sammanhang. Den inre utveckling som sker 

i människans huvud har alltid införskaffats från yttre aktiviteter i interaktion med andra indivi-

der, i speciella miljöer samt med stöd av hjälpmedel av någon art. Barns utveckling är enligt 

Vygotskij starkt kopplad till händelser, aktiviteter och interaktioner som barnen kommer i kon-

takt med. Lärande och utveckling sker således genom olika aktiviteter. Vissa av dessa aktivite-

ter som leder till utveckling och lärande har tydliga kännetecken, där det första är av social 

natur. De kunskaper och färdigheter människan förvärvar sker alltid i sociala sammanhang av 

någon form. Människan lär sig först tillsammans, för att sedan utföra den nya kunskapen på 

egen hand. Den andra aspekten är att någon form av hjälpmedel, artefakter, tecken och verktyg 

alltid används vid dessa aktiviteter för att bistå människan att nå ny kunskap och på så vis också 

utvecklas. Tredje aspekten är att aktiviteten alltid sker i olika situationer och på olika platser. 

Den fjärde aktiviteten kopplas till människans kreativa natur. Människan har en förmåga att 

finna nya lösningar på allehanda problem vi stöter på. Vi har förutom förmågan att nyttja hjälp-

medel och artefakter för att lösa bestämda uppgifter som de är skapta till att lösa också förmågan 

att förändra dessa specifika hjälpmedel och artefakter för att lösa andra ändamål och problem 

som de ursprungligen inte var ämnade att användas till (Strandberg, 2006, s. 10–12). 

Ett viktigt och grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering, vil-

ket betyder att människan använder verktyg eller redskap för att agera och skapa sig en förstå-

else av den värld den befinner sig i. Vygotskij delar in dessa i två olika former av redskap: 

materiella och språkliga. Det språkliga redskapen kan också benämnas som mentala eller in-

tellektuella. Symboler, tecken eller teckensystem är exempel på mentala eller intellektuella red-
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skap som människan använder för att tänka och kommunicera med. Exempel på språkliga red-

skap är räknesystem och begrepp (triangel, +, procent, inflation och så vidare) siffror, bokstäver 

(Lundgren, Säljö, & Liberg, 2014, s. 298–299).  

Människan använder sig också av materiella/fysiska redskap för att genomföra olika aktiviteter. 

Exempelvis använder en kirurg sig av en skalpell medan en snickare använder hammare för att 

utföra sina respektive yrken (Lundgren m.fl. 2014, s. 300–301).  

Ett annat och det mest bekanta begreppet inom detta perspektiv är den närmaste proximala 

utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, CDP) vilket enligt Vygotskij innebär att 

människan alltid ägnar sig åt lärande i någon form och när människan väl bemästrar något, är 

den också samtidigt inom räckhåll för att lära sig något nytt. Utvecklingszonen är den plats där 

människan är mottaglig för förklaringar och instruktioner varvid en lärare eller mer kompetent 

kamrat kan vägleda en mindre kunnig in i ny kunskap (Lundgren m.fl., 2014, s. 305).        

4.2  DET PRAGMATISTISKA PERSPEKTIVET 

Pragmatismens filosofi menar Roger Säljö (2014, s. 287–292) kan sammanfattas som ett in-

tresse för hur olika kunskaper fungerar i människors vardagliga liv. Med detta menas då att 

intressant och meningsfull kunskap bottnar i det som människan kan använda sig av i sin vardag 

för att hantera de problem och situationer de möter. Varje människa anses enligt pragmatismen 

vara en del av samhället och att det är viktigt att skolan vidkänner vikten av relationen mellan 

individ, samhälle och kultur. Pragmatismen betonar också vikten av att undervisningen i skolan 

borde följa utvecklingen i samhället i övrigt. Skolan bör arbeta för att de erfarenheter eleven 

upplever i sitt vardagliga liv utanför skolan sammanfaller med det som levs i skolan.  

I dagens teknikstyrda samhälle är det således viktigt att undervisning bedrivs så att den speglar 

den tekniska utvecklingen som sker i samhället. Det är viktigt att eleverna ges den stöttning de 

behöver för att bekanta och lära sig bemästra tekniken för att de, efter fullgjord skolgång ska 

kunna fungera och verka i det moderna samhället som i så stor utsträckning är beroende av 

teknik.  

Vidare framställer Säljö (2014, s. 287–292) att det ur ett pragmatiskt synsätt inte går att särskilja 

på teori och praktik, det vill säga att det finns vissa delar av mänskliga verksamheter som kan 
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anses teoretiska och andra praktiska. Enligt detta kunskapsbegrepp är det inte möjligt att utföra 

ett praktiskt moment som exempelvis tillverka en vägg i ett boningshus utan en viss nivå av 

teoretiska kunskaper och insikter av hur det ska genomföras för att nå ett lyckat resultat. Denna 

kunskapssyn menar pragmatismens största förespråkare John Dewey, som var den som myn-

tade uttrycket ”learning by doing” pekar på nyttan med sinnliga upplevelser i skolan, som ex-

empelvis skapande verksamheter som slöjd frambringar. Dewey påtalar också på vikten att som 

lärare finna möjligheter att elevanpassa undervisning för att passa elevernas olika, individuella 

förutsättningar för lärande.  

Detta synsätt att teori och praktik inte går att särskilja menar Säljö (2014, s. 301) gör att det 

pragmatiska och sociokulturella synsättet ligger väldigt nära varandra. De kunskaper och fär-

digheter vi har är inte enbart praktiska eller teoretiska utan är alltid sammanlänkade. När vi 

utför något är det alltid både en fysisk och mental aktivitet. 
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5 METODOLOGISK ANSATS OCH VAL AV METOD 

I detta avsnitt redovisas de datainsamlingsmetoder som enligt min uppfattning var de bäst lämp-

liga för att besvara syftet med denna studie. 

5.1  OBSERVATION 

En av de tre datainsamlingsmetoder som användes i min studie och som jag bedömde som 

nödvändig för att besvara mina frågor är observation av skolelever. Några viktiga aspekter att 

notera och tänka på med hänsyn till observatörens förhållningssätt är om hen är deltagande eller 

inte, vilket innebär att eleverna är medvetna om att observatören deltar aktivt i gruppen eller 

inte, samt om observatören är känd eller okänd för eleverna. Med känd menas att eleverna är 

medvetna om att observatören är närvarande. Denna observation genomfördes där jag var en 

icke deltagande men känd observatör. Det är viktigt att vara medveten om att en känd observatör 

förvisso kan medföra en påverkan på eleverna, men som minskar efter en tid varvid jag bör 

avvakta en stund innan observationen påbörjas. De observerande kommer gradvis att vänja sig 

vid observatören för att slutligen återgå till ett normalt beteende (Patel & Davidson, 2011, s. 

91–98). Denscombe (2018, s. 299–300) framför att det kan vara bekymmersamt att använda sig 

av observation som datainsamlingsmetod då den kan vara av varierande karaktär beroende på 

aktuell observatör. Ett sätt att motverka detta är att använda sig av en systematisk observation 

varvid observatören använder ett observationsschema med förbestämda punkter att följa. 

Jag valde vid mina observationer att använda mig av denna metod varvid observationen ge-

nomfördes med hjälp av tre observationspunkter. 

 Eleven lämnar sin plats. 

 Eleven pratar med en annan elev. 

 Eleven öppnar sin bänk eller letar med händerna i den. 

5.1.1  ENKÄT - FRÅGEFORMULÄR 

Jag valde vidare att använda mig av två olika typer av enkäter i min studie, där de medverkande 

eleverna skulle besvara ett antal frågor baserade på några texter de läst. Eleverna skulle också 

besvara några frågor runt deras läsvanor och även om vilken inställning till läsande de har be-

roende på om den sker i bokform eller på läsplatta.  
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Det finns tre kriterier som ska uppfyllas för att enkäten ska anses vara av forskningsmässig 

standard. Det första kriteriet innebär att enkätens utformning ska vara av sådan art att den fyller 

syftet att samla in information som sedan kan användas som data för vidare analys. Enkäten ska 

vara neutral på så sätt att den ska formuleras så den inte förser personen med information eller 

förändrar dess attityder. Det andra kriteriet innebär att enkäten ska bestå av en flertalet nedteck-

nade frågor som presenteras på ett identiskt sätt för personerna som ska besvara den. Det sista 

och tredje kriteriet innebär att frågorna ska syfta till att samla in information som berör den 

aktuella studien. Principiellt handlar det om att söka den information man söker runt en eller 

flertalet frågor direkt från källan (Dencombe, 2018, s. 243–244). Som jag tidigare nämnt så var 

syftet med dessa enkäter att undersöka eventuella skillnader i läsförståelse mellan läsning som 

sker med bok kontra läsning på läsplatta: (se bilaga 1 och 2). Enkäterna syftade även till att 

undersöka elevers inställningar runt läsande på olika sätt: (se bilaga 3). Dessa enkäter besvara-

des anonymt av eleverna och jag var också den enda som hanterade dem. 

5.2  VAL AV LITTERATUR 

Jag har vid mitt val av den barnlitteratur som eleverna har läst under mina observationer, tagit 

hjälp av den bibliotekarie som jag lärt känna under mina VFU – perioder. Den hjälp jag erhöll 

innefattade förslag på lämplig barnlitteratur. 

Hjälpen innefattade också en introduktion av den digitala applikationen ”Bibblix”, som använ-

des i undersökningen (Katrineholm, Malmö, Stockholm, 2019).  

Det var viktigt att finna och använda barnlitteratur som textmässigt låg på en passande nivå för 

de elever som medverkade i undersökningen och i detta arbete har bibliotekarien varit en vär-

defull hjälp. Jag var dock i viss utsträckning begränsad i mitt urval av barnlitteratur då det 

visade sig lite problematiskt att finna tillräckligt många faktiska böcker att låna på biblioteket. 

Efter ett visst sökande och forskande föll valet på böckerna Kalle skavank – skandalen vid 

Skanstull (Dahlin & Falkenhem, 2013)”se bilaga 4” och Megakillen och havets skräck (Olczak 

& Sandler, 2010) ”se bilaga 5” då dessa böcker gick att låna i tillräckligt stort antal. Båda 

böckernas huvudkaraktärer är en pojke och en flicka, vilket jag bedömde som positivt, då ele-

verna i studien också bestod av både pojkar och flickor.  
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Att läsa om karaktärer med liknande åldersspann som de själva kan verka motiverande för ele-

verna. Motivationen kommer endast om eleverna finner någon nytta med det dom läser (Taube, 

2007, s. 94). 

5.3  URVAL - GENOMFÖRANDE 

Vid de inledande förberedelserna inför denna studie så skickade jag ut en förfrågan till ett antal 

rektorer på olika skolor om möjligheten fanns att genomföra min studie på deras skola. Flera 

skolor svarade att de tyvärr inte hade tid och möjlighet att hjälpa mig, vilket resulterade i att 

denna studie genomfördes på två skolor, i fyra stycken årskurs tre klasser i Södermanlands län. 

Jag kommer i detta arbete benämna dessa klasser som klass A, B, C, och D.  

Samtliga moment i studien kunde genomföras i sin helhet i klasserna A och B, vilket innebar 

att jag kunde genomföra observationer, läsförståelsetester samt frågorna runt elevernas inställ-

ningar till läsning genom olika läsmedia.  

I klasserna B och C genomfördes ingen observation utan endast frågeformuläret runt elevernas 

inställning till läsning genom olika läsmedia genomfördes.  

Innan observationerna så delades klasserna på mitten. Båda klasserna hade liknande indelningar 

vid observationerna där jag som observatör hade placering i bakre delen av klassrummet, vilket 

gav mig en god överblick över samtliga elever, ”se bild nedan”. Vid observationerna startade 

ena gruppen med att läsa i bok medan den andra gruppen läste samma bok men på läsplatta. 

Båda klasserna startade med att läsa Megakillen. Eleverna svarade sedan på några frågor runt 

den text de läst. Klasserna fick sedan en kort rast vartefter de fick läsa nästa bok men genom 

annat läsmedia. Den grupp som startade läsa på läsplatta läste vid det andra tillfället nu i bok-

form. Vid det andra lästillfället lästes Kalle Skavank.  



 

19 

 

  

               Bild 2. Visar elevernas placering under observationerna. 

För att skapa ett så likt tillvägagångssätt som möjligt, så inleddes varje observationstillfälle med 

en genomgång av några korta instruktioner över det som skulle genomföras, (se punkter nedan).  

 Läs tre kapitel i bok eller på läsplatta (Bibblix). 

 Vi börjar med Megakillen,   

 Svara på några frågor om texten ni har läst. 

5.4  VÄRDERING AV METOD - OBSERVATION 

Min observationsstudie med medföljande enkät och frågeformulär är av explorativ natur, vilket 

innebär att syftet är att studera och erhålla så mycket information som möjligt runt ett begränsat 

problemområde. Vid explorativa undersökningar är det även vanligt att nyttja sig av flera olika 

tekniker för att samla in information om det som ska undersökas, vilket jag använde mig av i 

detta fall (Patel & Davidson, 2011, s. 12).  

Intentionen med studien var begränsad, så till vida att observationen syftade till att observera 

skillnader i beteende, upplevelse samt läsförståelse hos eleverna vid läsning utförd på två olika 

sätt. Efter observationen svarade eleverna på frågor runt förståelsen av det de läst samt ett antal 

frågor runt deras inställning och attityd till läsning digitalt kontra traditionell läsning i bok.  

Validiteten i min observationsstudie bedömer jag som god, då den är utformad som en struktu-

rerad observation med förbestämda observationskriterier. Jag undersökte således det jag hade 

för avsikt att undersöka vilket Dimenäs m.fl. (2007, s. 231–232) menar är innebörden av vali-

ditet. Ett sätt att öka validiteten hade varit att ombe någon vetenskapligt skolad person granska 
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min planerade undersökningsmetod innan den utfördes, för att ge förslag på förbättringar. För-

bättringsförslagen kan handla om attitydfrågor, enkätkonstruktion eller observationsmetodik. 

Ytterligare steg för ökad validitet i kvalitativa studier är att säkerställa nivån av kommunicer-

barhet, vilket innebär att resultaten av studien ska kunna utläsas och förstås för alla som läser 

rapporten vilket även inkludera de deltagande individerna (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, 

s. 231).   

Jag anser reliabiliteten i denna observationsstudie som god, då observationen är av strukturerad 

art med få förbestämda observationskriterier. Att företeelserna är begränsade ökar möjligheten 

att hinna anteckna dessa. Min uppfattning är således att observationen frambringar ett resultat 

som är trovärdigt och tillförlitlig.  

Ett steg att öka reliabiliteten som Dimenäs m.fl. (2007, s. 231–232) framför hade varit att ge-

nomföra observation med två observatörer. 

5.4.1  VÄRDERING AV METOD – ENKÄT 

De enkäter och frågeformulär som använts i studien anser jag lämpliga då studien efterfrågar 

något kvantitativt, det vill säga att man eftersöker hur vanligt förekommande något är. Enkä-

terna och frågeformulären fungera för att undersöka och besvara en del av mina frågeställningar 

i denna studie. En fördel med användandet av enkät och frågeformulär som datainsamlingsme-

tod är att den kan utföras anonymt. Känslan av anonymitet kan leda till mer ärliga svar vilket i 

förlängningen ökar på reliabiliteten (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 85).  

Frågeformuläret runt elevernas inställning och attityder runt läsning som använts i denna studie 

bedöms hålla god reliabilitet då de frågorna är tydligt och uppenbart formulerade med endast 

ja och nej som svarsalternativ. Vidare är frågorna av allmän karaktär och enkla att förstå, vilket 

är av vikt vid bedömning av reliabiliteten. För att nå god reliabilitet är det viktigt att frågorna 

inte kan misstolkas oberoende av vem som läser dem. Reliabiliteten ökar också då frågeformu-

lärets utformning möjliggör att den kan användas oberoende av vem eller på vilken skola den 

genomförs på med liknande resultat. Frågornas enkelhet och det faktum att de täcker den del av 

frågeställningen i studien rörande elevens attityd och åsikter runt läsande digital kontra tradit-

ionell läsning, samt att det endast finns två fasta svarsalternativ frambringar en god validitet. 

Frågeformuläret utformning behandlar således den del av syftet med arbetet den är avsedd att 
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behandla, den undersöker det den är ämnad att undersöka, vilket är en grundläggande faktor för 

att nå god validitet (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 91).  

Enkäten som använts till läsförståelsetestet bedöms hålla lägre validitet då de är av mer öppen 

karaktär utan uppenbara svarsalternativ. Vidare är reliabiliteten också lägre då några frågor är 

av lite svårare karaktär och inte helt uppenbara (Dimenäs & Björkdahl Ordell, 2007, s. 91). 

I mitt arbete har jag valt att använda mig av observation och enkäter som datainsamlingsme-

toder för att söka svar på syftet med mitt arbete, vilket är att undersöka eventuella skillnader i 

läsning på läsplatta kontra traditionell läsning i bok. 

5.5  METODANALYS 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns särskiljande faktorer hos ett antal elever 

vid läsning på digitalt vis jämfört med traditionell läsning i bok. Utifrån detta syfte valde jag 

att undersöka detta med hjälp av tre olika datainsamlingsmetoder. Metoderna har som tidigare 

redovisats varit observation, enkät och ett frågeformulär. 

Denscombe (2018, s. 303–304) menar att de som observeras antagligen kommer lägga märke 

till och påverkas av observatören, vilket i förlängningen har en inverkan på elevernas normala 

uppträdande i klassrummet. Utmaningen ligger i att finna vägar för att minimera denna inverkan 

och försöka leda tillbaka de observerade till sitt normala beteende så fort som möjligt så att de 

slutar lägga uppmärksamhet på observatören. Som observatör är målet att smälta in i omgiv-

ningen i stor utsträckning som möjligt för att skapa minska möjliga inverkan på de observerade. 

Författaren framställer tre olika steg för att motverka denna påverkan på de observerade. 

 Placering: Det är viktigt att finna en placering som ger tillräcklig överblick över 

det som ska observeras men som samtidigt är tillräckligt diskret för minsta möj-

liga påverkan för de observerade. 

 Undvik interaktion: Rekommendationen här är att försöka göra sig så socialt 

osynlig som möjligt och undvika interaktion med de observerade. 

 Tid på platsen: Här spelar tidsramen en faktor. Ju längre tid som observatören 

spenderar tillsammans med de observerade personerna, inverkar på mängden 

uppmärksamhet de observerade lägger på observeraren.  
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Som tidigare nämnts så var det en del problem i att finna skolor som kunde medverka i studien 

då flertalet uppgav att det var mycket att genomför på våren, såsom exempelvis nationella prov. 

Tidsmässigt ansåg skolorna att de inte hade tid över att lägga på min studie. Resultatet blev till 

slut att studien genomfördes på två skolor och i fyra olika klasser, varav observationen endast 

genomfördes på en av skolorna. Det hade varit önskvärt att genomfört observationen på båda 

skolorna för ett bredare resultatutfall.  

Under de observationsstudier som genomfördes valde jag, i samråd med elevernas klasslärare 

att låta några elever stå över denna observationsstudie. Orsaken till detta var att dessa elever, 

av olika anledningar inte ansågs klara av att delta i den. Syftet med studien var att undersöka 

skillnader i läsförståelse samt attityder mellan läsning digitalt kontra traditionellt i bok. En för-

utsättning för detta var då att studera elever med förmåga att läsa på en acceptabel nivå för 

årskursen ifråga.   

För att skapa så lite påverkan så möjligt vid observationerna så användes ovan punkter som 

riktmärken vid planeringen av observationen. Min placering lades längst bak i klassrummet, så 

inte de observerade skulle ha mig i blickfånget. Interaktionen försökte läggas på ett minimum, 

men jag var ändå tvungen att interagera vid några tillfällen då bland annat läsplattan hakade 

upp sig. Tid på platsen ser jag som mer än tillräcklig då jag innan observationstillfället var på 

skolan och presenterade både mig själv samt hur själva studien skulle genomföras. Jag delade 

också personligen ut de medgivandeblanketter som vårdnadshavarna skulle skriva på till ele-

verna, vilket gav mig ett ytterligare tillfälle att träffa eleverna. Det faktum att jag inte var ett 

nytt ansikte för eleverna anser jag bidrog till att observationerna fungerade så väl som de gjorde. 

Eleverna läste på utan att lägga någon avgörande uppmärksamhet på mig som observatör. Vi-

dare var det ingen tidsram lagd på studien utan det fick ta den tid som behövdes för att läsa 

färdigt. Innan studiens start fick eleverna instruktionen att tyst fortsätta med något arbete i matte 

eller svenska när de läst klart för att inte störa de som inte läst klart. Vad som skulle göras klart 

i svenska eller matte var uppskrivet på tavlan. 

Observationerna har skett under fyra tillfällen varvid anteckningar runt avbrott i läsningen har 

förts fortlöpande. Merparten av avbrotten har uppkommit runt läsandet på läsplatta, där tekniska 

problem såsom att läsplattan hakade upp sig var en del av detta. Ett annat problem som uppstod 
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trots att jag vid mina besök förklarat genomförandet samt vilken applikation som skulle använ-

das, var att några elever ändå problem att komma igång med läsandet.  

Att det kan uppstå tekniska problem vid användandet av teknik är ofrånkomligt men om jag 

gavs möjlighet att genomföra studien igen, skulle mer tid lagts på att gå igenom applikationen 

Bibblix som användes vid läsning på läsplatta. En tydligare genomgång av applikation skulle 

med säkerhet eliminerat problem relaterat till starten och användandet av själva applikationen. 

Samtliga elever fick efter läsningen först besvara läsförståelsetestet för att sedan svara på attityd 

och inställningsenkäten, vilket genomfördes problemfritt och enligt plan.     

5.6  ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska överväganden är ett viktigt moment och spelar en aktiv roll för kvaliteten av den forsk-

ning som ska genomföras samt hur resultatet av den forskningen i förlängningen skulle kunna 

användas för utvecklandet av vårt samhälle på ett ansvarsfullt sätt. Inför all forskning är det 

viktigt att aktiva diskussioner genomförs mellan samtliga deltagande individer kring etiska frå-

gor (Vetenskapsrådet, 2017, s. 2).   

En central aspekt vid all forskning är relationen mellan metod eller metoder som väljs för att 

besvara de forskningsfrågor som förekommer runt ett forskningsområde. Det är alltid viktigt att 

göra en bedömning av den forskning som genomförs i en vinst-risk avvägning. En fördelaktig 

inledande inställning vid starten av ett forskningsområde, som involverar individer är att det 

alltid föreligger en viss risk, dock minimal i många fall. För att överväga denna risk är det 

nödvändigt att den valda metoden anses nödvändig för att söka svar på de frågor man har inom 

området som forskas runt. Det är således viktigt att välja den metod som anses ge minst möjlig 

skadlig påföljd för de deltagande individerna (Vetenskapsrådet, 2017, s. 20).   

5.7  OBSERVATION 

Vid en öppen observationsstudie som använts i denna studie varvid deltagarna har kännedom 

om att forskning pågår är en god metod för att studera beteende och arbetsmönster hos eleverna. 

Vid all forskning är det av vikt att den utförs systematiskt och observationer bör därför utföras 

genom observationsscheman, noteringar etcetera. Det är vidare viktigt att jag som observatör i 

största möjliga mån eftersträvar en objektivitet samt strävan efter att ha minsta möjliga påver-

kan på eleverna samt deras beteende. Det ideala förfarandet vid en observation är att personerna 
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som observeras informeras i förväg om att de kommer att delta i forskning och de också ska 

lämna sitt samtycke till detta. Det är inget krav, men samtycket ska företrädelsevis ske skriftligt. 

Vid en deltagande observation är det viktigt att ansvarig forskare i största möjliga mån försöker 

förebygga skada samt att identiteten av de observerade inte går att utröna utifrån den doku-

mentation som utkommer utifrån studien (Vetenskapsrådet, 2017, s. 26-27).  

För att minska möjligheterna till allt för stora variationer i mina observationer valde jag att 

använda mig av ett observationsschema där observationerna nedtecknades, vilket Dencombe 

menar är ett medel för att minska riskerna för ett allt för varierande observationsresultat 

(Dencombe, 2018, s. 299–300). Det är viktigt att jag innan starten av min studie i största möjliga 

mån säkerställer att alla inblandade är medvetna om innebörden av studien och har gett sitt 

samtycke samt att de till fullo förstår att all dokumentation av resultaten kommer att hållas 

anonym. Eftersom studien genomförts på minderåriga elever var det viktigt att samtycke söktes 

hos elevernas vårdnadshavare. Detta skedde genom ett skriftligt brev som de aktuella studie-

deltagande eleverna fick med sig hem för underskrift av deras vårdnadshavare.  

5.8  ENKÄT 

Under mina VFU-praktiker har jag mött elever som lever med skyddade identiteter av olika 

orsaker, vilket bidragit till en större förståelse från min sida av vikten av anonymitet runt forsk-

ning och särskilt vid forskning som involverar barn. Det faktum att det i skolan finns barn som 

lever under dessa utsatta förhållanden, poängterar och ökar vikten av att säkerställa att anony-

miteten verkligen är absolut i resultatet av min studie.  

Trots att jag som lärarstudent inte fullt ut kan räkna in mig och min studie i forskningsvärlden, 

är det ändå av vikt att inneha kännedom om etiska ställningstaganden vid studier och forsk-

ning. Vetenskapsrådet (2017) framför fyra begrepp som viktiga vid etiska ställningstaganden 

och dokumentering vid studier och forskning: 

 Sekretess som endast kan läggas på allmänna handlingar om de kan kopplas samman 

med någon paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. 

 Tystnadsplikt följer i spåret av sekretess i den mening att en uppgift som är belagd med 

sekretess även innefattar tystnadsplikt. 
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 Anonymisering eller avidentifiering som kan utlovas då identiteterna på studiedelta-

garna inte behöver styrkas, som exempelvis observation av skiftande beteenden. 

 Konfidentialitet vilket innebär en förpliktelse att skydda spridning av information som 

erhållits i förtroende till obehörig personal (Vetenskapsrådet, 2017, s. 39–41). 

5.9  DOKUMENTATION 

Vid slutet av forskningsstudien är det viktigt att de källdata som utkommit från studien behand-

las på korrekt vis. De källdata som utkommer från min studie tillhör universitetet och är således 

inte min att förfoga över, vilket i förlängningen innebär att universitetet fastlägger hur de sam-

manställda källdata från studien ska arkiveras och användas (Vetenskapsrådet, 2017, s. 42). 
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6 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån de datainsamlingsmetoder som använts för att be-

svara syftet med denna studie.    

6.1  RESULTAT AV OBSERVATION 

Till detta arbete har det genomförts fyra stycken observationer med syfte att undersöka olikheter 

i beteende vid läsning på två olika vis. En grupp eleverna har läst en text i bok medan en annan 

grupp läst samma text på läsplatta.  

6.2  OBSERVATION 1 

Under denna observation uppmärksammades två avbrott för de elever som läste i bok samt fem 

avbrott för eleverna som läste på läsplatta. Vid avbrott ett vid läsning i bok frågade en elev sin 

lärare frågan om vad hen skulle göra varvid läraren pekade på tavlan där instruktionerna för 

ordningsföljden av studien stod uppskriven. Vid avbrott två förstod en elev inte vad ett ord 

betydde varvid eleven frågade en annan elev betydelsen av detta ord. Under läsning på läsplatta 

så avbröt två elever läsandet och frågade om de kunde plocka loss tangentbordet från läsplattan 

i syfte att kunna hålla i bara skärmen. Två elever fick upp en fråga på skärmen varvid de upp-

märksammade mig om detta. Frågan på skärmen var om eleven ville fortsätta läsa vidare. En 

elev hade problemet att läsplattan hakade upp sig och det gick inte att komma vidare.  

6.3  OBSERVATION 2 

Vid denna observation observerades endast ett avbrott vid läsning i bok samt fyra avbrott vid 

läsning på läsplatta. Vid avbrottet under läsning i bok pratade en elev med en annan elev som 

efter detta bläddrade fram och tillbaka i boken ett flertal gånger. Vid start av läsning på läsplatta 

har två elever problem att komma igång varvid de frågar mig hur de ska göra. En elev frågar 

om hen kan få ta bort tangentbordet från läsplattan. Läsplattan hakar upp sig för den fjärde 

eleven som således inte kommer vidare varvid eleven då uppvisar en viss irritation över detta.  

6.4  OBSERVATION 3 

Vid den tredje observationen observerades endast ett avbrott vid läsning i bok samt sju avbrott 

vid läsning på läsplatta. Vid läsning i bok så frågar en elev en annan elev något samt bläddrar 

fram i boken flertalet gånger. Vid starten av läsning på läsplatta så har tre elever problem med 
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att starta. Fyra elever får upp frågan om de vill fortsätta läsa vidare varvid de frågar mig hur de 

ska komma vidare.  

6.5  OBSERVATION 4 

Vid den fjärde observationen observerades inga avbrott vid läsning i bok men tre avbrott vid 

läsning på läsplatta. Två elever har problem att starta varvid de frågar mig om hur de ska fort-

sätta. En elev har problem vid byte av sida för att läsplattan hakar upp sig.  

Sammantaget visar dessa observationer att de flesta avbrott under läsningen uppkommit vid 

användandet av läsplatta. Några av dessa avbrott var problem med att starta upp applikationen 

och att läsplattan hakar upp sig.   

6.6  RESULTAT AV ENKÄTEN LÄSFÖRSTÅELSETEST  

Nedan redovisas resultatet från läsförståelsetesten. Megakillen redovisas som text 1 medan 

Kalle Skavank redovisas som text 2. Sammantaget har 24 informanter deltagit i studien där det 

totala antal rätt på text 1 kunde uppgå till 192 stycken medan text 2 har en total på 168 antal 

rätt svar. Vid en överblick över resultat som visas i tabellen nedan, kan det utläsas att flest rätt 

framkommit när eleverna har läst texterna i bokform. Vid läsning av text 1 uppvisades 71 antal 

rätt svar vid läsning i bok utav 192 vilket motsvarar 37 procent. Vid läsning av samma text men 

på läsplatta uppvisades 42 antal rätt utav 192, vilket motsvarar 22 procent. 

Vid läsning av text 2 uppvisades 51 antal rätt svar vid läsning i bok utav 168 vilket motsvarar 

31 procent. Vid läsning av samma text men på läsplatta uppvisades 42 antal rätt utav 168, vilket 

motsvarar 25 procent.    
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Figur 1. Visar resultatet av elevernas läsförståelsetest där blåa staplar visar resultatet utifrån 

läsning i bok och de röda visar läsning på läsplatta.   

6.7  RESULTAT AV FRÅGEFORMULÄR – ATTITYD OCH INSTÄLLNING 

I detta avsnitt presenteras resultatet av data som framkom från de enkäter som eleverna besva-

rade runt deras synpunkter om läsning av en berättelse i digital form kontra traditionell läsning 

i bok. Totalt besvarade 76 stycken elever enkäten. Som digitala läsmedia i denna undersökning 

räknades dator samt läsplatta. Resultaten redovisas i procentform.   

   

   

Figur 2. Det mest förekomna läsmediet av berättelser i hemmet, enlig de besvarande eleverna. 
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Resultatet på fråga ett ”hur läser du mest hemma?” visar på en klar majoritet av bok som läs-

media av berättelser i hemmet. Resultatet visar att 75 elever svarade bok, vilket motsvarar 99 

procent, medan 1 elev svarade läsplatta vilket motsvarar 1 procent. 

 

 

Figur 3. Det mest förekomna läsmediet av berättelser i skolan, enlig de besvarande eleverna. 

Resultatet på fråga två ”hur läser du mest i skolan?” visar även den på en klar majoritet av bok 

som läsmedia av berättelser i skolan. Resultatet visar att 74 elever svarade bok, vilket motsvarar 

97 procent, medan 2 elever svarade läsplatta vilket motsvarar 3 procent. 
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Figur 4. Det lättaste läsmediet vid läsande av berättelser, enlig de besvarande eleverna. 

Resultatet på fråga tre ”Är det lättast att läsa digitalt eller i bok?” påvisar också en stor majoritet 

att bok fungerar som det lättaste läsmediet vid läsande av en berättelse. Resultatet visar att 64 

elever svarade bok, vilket motsvarar 84 procent, medan 11 elever svarade läsplatta vilket mot-

svarar 3 procent samt att en elev svarade båda vilket motsvarar 1 procent. 

 

 

    Figur 5. Det lättaste läsmediet att förstå en text i, enlig de besvarande eleverna. 

Resultatet på fråga fyra ”Förstår du en text bäst när du läser den digitalt/läsplatta eller i en bok?” 

påvisar också en stor majoritet att bok fungerar som det lättaste läsmediet för att förstå texten 

vid läsandet av en berättelse. Resultatet visar att 59 elever svarade bok, vilket motsvarar 78 

procent, medan 11 elever svarade läsplatta vilket motsvarar 14 procent samt att 6 elever svarade 

båda vilket motsvarar 8 procent. 
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Figur 6. Det läsmediet som de besvarande eleverna ansåg lättast att koncentrera sig med. 

Resultatet på fråga fem ”Tycker du det är lättast att koncentrera dig när du läser digitalt/läsplatta 

eller i en bok?” påvisar också en stor majoritet för att bok fungerar som det lättaste läsmediet 

för att hålla koncentrationen vid läsandet av en berättelse. Resultatet visar att 64 elever svarade 

bok, vilket motsvarar 84 procent, medan 8 elev svarade läsplatta vilket motsvarar 11 procent 

samt att 4 elever svarade båda vilket motsvarar 5 procent. 

 

 

Figur 7. Det läsmediet som de besvarande eleverna tyckte bäst om att läsa på. 

Resultatet på fråga sex ”Tycker du bäst om att läsa digitalt/läsplatta eller i bok?” påvisar också 

att en majoritet av eleverna svarade att de tycker bäst om att läsa i bok. Resultatet visar att 51 
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elever svarade bok, vilket motsvarar 67 procent, medan 19 elev svarade läsplatta vilket mots-

varar 25 procent samt att 6 elever svarade båda vilket motsvarar 8 procent. 
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7 ANALYS 

I detta avsnitt redovisas en analys resultatet från de olika observationerna. Vid analysen kan det 

utläsas att läsning med hjälp av läsplatta har fler avbrott i läsningen jämfört med traditionell 

läsning i bok. 

7.1  ANALYS AV OBSERVATION 

Vid läsning av bok uppmärksammades fyra avbrott varav alla var elever som frågade något. 

Vid efterföljande samtal med elevernas fröken visade det sig att eleven som hade frågat om 

arbetsgången ofta brukade fråga om vad hen skulle göra. En möjlig slutsats av detta är att läs-

mediet spelade mindre roll för elevens avbrott. Eleven som frågade vad ett ord betyder anses 

inte heller ha någon betydande koppling till vilket läsmedia som används. Om inte eleven för-

står innebörden av ett ord så förstår den inte det oavsett vilket läsmedia det läser det på. De två 

sista eleverna frågade en annan elev en fråga och började sedan bläddra fram och tillbaka i 

boken. Detta kan tolkas som att eleverna frågade kamraten om hur långt de skulle läsa varvid 

de sedan tog reda på hur mycket det var genom att bläddra fram i boken.  

Vid läsning på läsplatta uppmärksammades sammanlagt nitton avbrott varav tre var läsplattor 

som hakade upp sig, tre tillfällen där elever frågade om de kunde ta loss tangentbordet från 

läsplattan, sju uppvisade problem vid starten av läsandet samt sex elever fick frågor om de ville 

läsa vidare. Samtliga av dessa avbrott är av teknisk natur och skulle kunna ha en negativ påver-

kan på elevernas inställning till läsning på läsplatta. Sammantaget uppvisades dock vid samtliga 

observationstillfällena inga tydliga attitydskillnader vid läsning mellan de olika läsmedierna när 

eleverna väl börjat läsa.     

7.2 ANALYS AV ENKÄTEN LÄSFÖRSTÅELSETEST  

Det går att utläsa en skillnad mellan elevernas resultat beroende på vilket läsmedia som har 

använts. Resultatet visar på att elever som läst på traditionellt vis i bok har fler rätt svar. Detta 

resultat uppvisar liknelser med studier som Rasmusson (2015, s. 50–51) genomfört runt skill-

nader i läsförståelse vid läsning digitalt kontra traditionell text på papper. I dessa studier har 

hon visat på att elever som läser på traditionellt vis klarade läsförståelseresten bättre än de ele-

ver som läst samma text digitalt. En möjlig orsak till detta menar hon kan härledas till att läsning 
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digitalt kräver mer av läsaren, då läsaren måste använda kognitiva resurser till att scrolla och 

navigera i texten som annars kunnat användas till att använts till att ta in och förstå texten.  

Liknande resultat uppvisas också av docent Lenhard Wolfgang som i en studie gjord på cirka 

3000 elever i årskurs 1-3 där eleverna fick utföra ett tidsbegränsat lästest antingen på dator eller 

i pappersform. Studien visade på att elever som läste på skärm arbetade fortare men brast sam-

tidigt i noggrannhet vid läsningen, vilket resulterade i att de samtidigt gjorde fler felaktigheter 

vid besvarandet av testet gentemot de elever som besvarade testet i pappersformat. Detta var 

mer påtagligt i de yngre åldrarna. Baserat på detta så drogs slutsatsen att lärare bör påtala för 

eleverna att inte arbeta för snabbt, så att eleverna ges möjligheten att hinna processa innehållet 

i det som läses (Lenhard, Schroeders, & Lenhard, 2017, s. 2). 

Det finns forskning som visar på att läsning och lärande blir tröttande och svårare om läsningen 

genomförs digitalt vilket i förlängningen kan haft en inverka på elevers förståelse av den text 

de läst (Nygren, Tomas, 2014).  

7.3  ANALYS AV FRÅGEFORMULÄR – ATTITYD OCH INSTÄLLNING  

Svaren på frågan ”Hur läser du mest hemma?” visar på en klar majoritet att bok är det läsmedia 

som används mest vid läsning i hemmet. Bakomliggande faktorer till detta resultat kan vara 

bristande kunskaper om digitala verktyg, avsaknaden av digitala verktyg eller vårdnadshavares 

inställning till läsning. Mätningar från PIRLS (Skolverket, 2017, s. 32-33) (Skolverket, 2017, 

s. 41-42) hemresurser för undervisning visar att graden av hemresurser i stor utsträckning styr 

elevers lust till läsning. Familjer med goda hemresurser och vårdnadshavare med ett eget in-

tresse för läsning har i större utsträckning barn som tycker om och uppskattar att läsa. 

På frågan ”Hur läser du mest i skolan?” kan det utläsas att majoriteten av eleverna läser bok i 

skolan. Även här kan tillgången på läsmedia styra hur eleverna läser. Detta är en förklarande 

faktor för två av de klasser som besvarade frågeformuläret då eleverna endast nyligen erhållit 

läsplattor. Dessa elever har således inte haft resurser för läsning digitalt i skolan. Detta är be-

klagligt då läroplanen tydligt framför vikten av att stötta eleverna in i det digitala samhället. I 

linje med den ökande digitaliseringen kan det utläsas i syftestexten i läroplanens kursplan för 

svenska att 

”Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med  



 

35 

 

interaktiva och föränderliga texter” (Skolverket, 2011, s. 257) 

Svaren på frågan ”Är det lättast att läsa digitalt eller i bok?” visar också att majoriteten elever 

väljer bok som svarsalternativ. En bakomliggande faktor till detta kan vara att det ibland kan 

krångla vi läsande digitalt, vilket kan påverka elevens upplevelse av och förståelse av det som 

läses. Observationsstudien visade att eleverna som läste bok kom igång med läsandet betydligt 

snabbare och problemfritt. Resultatet på denna fråga är också i linje med Nygrens (2014) redo-

visade studieresultat.  

På frågan ”Förstår du en text bäst när du läser den digitalt eller i en bok?” svara majoriteten bok 

som svarsalternativ. En bidragande faktor till detta kan vara att eleverna är mer vana vid läsande 

ur bok. Som tidigare angetts så hade två klasser endast nyligen fått tillgång till personliga 

läsplattor, vilket påverkar mängden digital läsning som i förlängningen kan påverka elevens 

svar. Eleven kan ha för lite erfarenhet av läsning digitalt för att se det som ett svarsalternativ. 

Svaren på frågan ”Tycker du det är lättast att koncentrera dig när du läser digitalt eller i en 

bok?” visar att merparten av eleverna tycker att de kan koncentrera sig bäst när de läser i bok. 

Även i denna fråga kan en bakomliggande faktor vara att eleverna har mest vana vid att läsa i 

bok, både hemma och i skolan och då blir det mest rimliga svaret att det är lättast att koncentrera 

sig vid läsning i bok. 

På frågan ”Tycker du bäst om att läsa digitalt eller i bok?” visar att majoriteten av eleverna 

tycker bäst om att läsa i bok. Ser man sammantaget på samtliga frågeställningar så är det sam-

lade resultatet att bok är det läsmedia som föredras. En tolkning av detta är att läsning mestadels 

utförs i bok vilket också naturligt kan frambringa en större lust att läsa i bok kontra läsplatta.   
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8 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuterar jag resultaten som utkommit från de tre olika datainsamlingsme-

toderna.    

8.1  RESULTATDISKUSSION 

Resultatet av mina observationer uppvisade i min mening inga tydliga tecken på några attityd-

skillnader vid de två olika sätten att läsa. När väl läsandet startat läste eleverna koncentrerat. 

En trolig faktor till att inga tydliga skillnader observerades vid själva läsandet kan ha varit ut-

formningen av applikationen Bibblix, vilken är en ren läsapplikation. Det innebär att den visar 

nästan exakt samma sida som i bokform. Detta underlättar i förlängningen läsandet. Rasmusson 

(2015, s. 51) menar att det krävs mer av läsaren om man exempelvis måste scrolla upp och ner 

för att läsa. Detta var något som inte krävdes vid användandet av denna applikation. Noterbart 

dock är att läsandet i bok startade utan några problem vid samtliga observationer. Detta kan ha 

en positiv påverkan på läsarens inställning och attityd vid val av läsmedia som då även åter-

speglas i elevens svar.    

Det som framkommit från resultaten av enkät och frågeformulär påvisar en klar majoritet för 

läsning i bok som det föredragna läsmediet vid samtliga frågor, vilket är i linje med PIRLS 

mätningar som visar att den läsning som utförs sker huvudsakligen genom bok eller tidningar 

(Skolverket, 2017, s. 38–41). Eleverna har i attitydenkäten svarat att de förstår en text bättre 

vid läsning i bok vilket också överensstämmer med svaren från läsförståelsetesten där bok som 

läsmedia har frambringat flest rätt svar vid läsning av båda texterna. Att eleverna i denna studie 

svarat att de förstår en berättelse som läses ur en bok bättre än när den läses på läsplatta kan 

möjligen förklaras utifrån vad Nygren (2014) menar när han hävdar att läsning och lärande är 

mer tröttsamt om den sker på en skärm, vilket således också påverkar resultatet av elevernas 

läsning. Detta finner jag intressant och samtidigt problematiskt då samhället idag verkligen är 

ett tekniksamhälle, där digital läsning är en del av den. Det är således omöjligt för pedagoger 

att inte realisera in detta i undervisningen. Som pedagog är det dock viktigt att realisera tekniken 

på ett såväl stimulerande samt lärande sätt. En väg att försöka nå denna stimulerande undervis-

ning kan belysas genom modellen TPACK, vilken utgår från pedagogens förmåga att utforma 
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undervisningstillfället. Enligt denna modell skapar pedagogen en undervisning utifrån sin digi-

tala och pedagogiska kompetens samt sina ämneskunskaper (Skolverket, 2018, s. 52–53). Det 

är enligt denna modell svårt att forma ett stimulerande och lärorikt undervisningstillfälle om 

någon av dessa kompetenser saknas. Att exempelvis enbart inneha god teknologisk kompetens 

är inte tillräckligt för att skapa stimulerande och lärorika undervisningar.  

Det genomförda läsförståelsetestet i denna studie baserades på frågor jag skapat med avsikten 

att de skulle ligga i linje med PIRLS förståelseprocesser som tidigare redovisats för i detta 

arbete. PIRLS förståelseprocesser framför att eleven ska klara av att uppmärksamma och återge 

explicit information för att anses klara steg ett. Detta innebär att eleven ska kunna finna efter-

frågad information i texten, vilken oftast är klart uttryckt. Vid steg två ska eleven uppvisa för-

mågan att koppla samman två efterföljande idéer och finna en gemensam nämnare för dessa 

idéer. Exempelvis ska eleven kunna finna kopplingen mellan en text som beskriver ett blåsigt 

och kyligt väder, där löven faller till marken, med att årstiden är höst. I denna text är det således 

inte uttryckligen påtalat att det är höst, utan eleven ska uppvisa förmågan att finna denna kopp-

ling utan att det är uttryckt i texten (Skolverket, 2017, s. 12).  

En reflektion av resultatet från studien är att vissa av dessa läsförståelsefrågor kan ha varit av 

det svåraste laget för eleverna, då svarsantalen varit relativt låga på båda texterna. Det finns en 

risk att eleverna helt enkelt inte har förstått frågorna och således inte haft möjligheten att svara 

på dessa. Det faktum att frågorna möjligtvis kan ha varit i svåraste laget anser jag inte ska ha 

spelat någon avgörande inverkat på resultatet mellan de båda läsmedierna, då frågorna inte har 

skilt sig åt mellan de båda läsmedierna. Är det så att eleverna inte förstår vad de läser, har 

läsmediet ingen betydelse.   

En möjlig förklarande faktor till att läsande av text på papper frambringar flest rätt på läsför-

ståelsetestet är att det förser läsaren med mer taktila ledtrådar än vid läsandet av digitala texter. 

Den fysiska och synliga effekten som byte av sida ger, skapar en tydlig struktur i läsandet som 

kan fungera stödjande i läsförståelsen (Rasmusson, 2015, s. 51).    

Vid frågan ”Tycker du bäst om att läsa digitalt eller i bok?” kan det urskiljas en viss ökning 

jämtemot läsplatta som läsmedia, då nitton elever svarade läsplatta och sex elever svarade båda. 
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Detta går lite emot övriga frågor, där svarsalternativet bok var i klar majoritet. En trolig förkla-

ring till detta är att ungdomar idag i allt större utsträckning väljer att lägga sin tid på datorer och 

annan teknikutrustning, vilket då även innefattar en hel del läsande i digital form (Rasmusson, 

2015, s. 16). 

Som tydligt framgått i detta arbete använder dagens ungdomar digital teknik varje dag på en 

mängd olika sätt, vilket gör att det klart framgår att den digitala informationstekniken (IKT) bör 

ses som ett lärandeverktyg för eleverna och ges en given plats i deras dagliga lärande. De allra 

flesta elever känner sig bekväma i användandet av denna teknik och det är slående hur ofta 

problem löses utan råd från någon vuxen. Det digitala användandet sker ofta i sociala samman-

hang där ålder inte spelar en avgörande roll, varvid äldre barn kan hjälpa yngre och tvärtom. 

Den digitala tekniken utmanar även barnen att lösa problem utan att de är medvetna om det. 

Tekniken leder således omedvetet barnen in i den proximala utvecklingszonen, vilket Vygotskij 

menar är zonen av kunskap som barnet ännu inte tillgodogjort sig men är på väg till (Strandberg, 

2006, s. 94–96).  

I beaktan av det teknikberoende samhälle vi lever i och det faktum att läroplanen tydligt fram-

ställer vikten av att presentera denna teknik för eleverna, finner jag det beklagansvärt att upp-

leva elever som inte ges möjligheten att möta denna teknik i skolan på grund av avsaknaden av 

digitala verktyg.        

En tydlig brist som har uppmärksammats vid studien och som sänker reliabiliteten till viss del, 

är just det faktum att två av klasserna i studien saknade personliga digitala läsmedier under 

större delen av lågstadiet. Denna avsaknad av digitala verktyg är både ledsamt och oacceptabelt, 

då detta inte är förenligt med de styrdokument pedagoger är ålagda att följa. Användandet av 

digitala verktyg är ett återkommande krav i dessa styrdokument, där det bland annat i Lgr11 

kan utläsas att eleven ska kunna kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och skiftande 

texter (Skolverket, 2011, s. 257).   

Denna brist på digitala verktyg är även ett stort hinder för att uppnå likvärdighet, vilket också 

är ett uppdrag skolan ska utföra. Detta kan i förlängningen tyvärr resultera i att elevernas driv-

kraft i skolan drabbas, då en känsla av uppgivenhet kan infinna sig hos eleverna då de upptäcker 

att de inte har samma tillgång till digitala verktyg som andra elever har. Jag har själv egna barn 
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som ofta påtalat att deras vänner har saker som de själva inte har och vet således värdet av att 

ha liknande saker som vänner har, eller inte har. Det är högst sannolikt att elever utan tillgång 

till digitala verktyg blir besvikna, vilket kan leda till omotiverade elever. Det är således högst 

troligt att avsaknaden av digitala läsmedier bidrog till majoriteten av svar i fördel för läsning i 

bok, vilket var fallet i två av klasserna i denna studie. De elever som saknat tillgång till digitala 

verktyg kan ha svarat bok på grund besvikelse över att de inte haft tillgång till digitala verktyg, 

men de kan även ha svarat bok på grund av att de inte har upplevt läsning med digitala verktyg 

och har således inget att relatera till.  

8.3  SAMMANFATTNING 

Denna studies resultat visar på en bättre läsförståelse när läsningen genomfördes på traditionellt 

vis i bok, jämfört med digital läsning av text. Studien av elevernas attityd vid läsning tradition-

ellt eller digitalt påvisar att bok är det läsmedia som föredras när det gäller både läsning hemma 

och vid läsning i skolan. Det är även det läsmedia eleverna anser är lättast att läsa och även 

lättast att förstå. Vid traditionell läsning av bok är det även lättast att koncentrera sig samt det 

läsmedia eleverna tycker bäst om att använda sig av vid läsning. Arbetet påtalar dock en viss 

osäkerhet runt detta resultat, då två klasser tidigare saknat digitala resurser, vilket kan ha haft 

viss påverkan på svaren. 

8.4  VIDARE FORSKNING 

I belysning av denna studie har jag blivit intresserad av att genomföra samma studie, men med 

lite andra förutsättningar. Det hade varit intressant att genomföra studien i en större skala, både 

tidsmässigt samt med större antal medverkande, för att se om resultaten skulle bli liknande eller 

skilja sig i någon eller några aspekter.  

Denna studie visar på bok som det sammantaget föredragna läsmediet och det vore intressant 

att utföra denna studie igen i samma klasser om några år för att se om resultatet blir detsamma, 

eller om det svängt till fördel för läsplatta. 

I min hemkommun finns en skola som lägger väldigt mycket tid på användande av IKT vid 

genomförandet av undervisning, vilket medför att det verkligen är ett naturligt inslag i elevernas 

vardagliga skolarbete. En tredje intressant studie vore att genomföra studien i denna skola samt 
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på någon eller några andra skolor som inte har samma fokus på IKT och se om det framkommer 

några skillnader gentemot de resultat som presenterats i detta arbete.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Läsförståelsetest (Kalle Skavank, skandalen vid Skanstull)  

Fyll i rutan om du har läst i bok eller på läsplatta  bok läsplatta

               

 

1. Vilken färg är det på Kalle Skavank pappas kiosk? 

 

____________________________________________________________________ 

2. Vilken dag är det när telefonen ringer till Kalle Skavank? 

 

_____________________________________________________________________ 

3. Vad är det för uppdrag Kalle Skavank ska lösa? 

 

_____________________________________________________________________ 

4. Varför har Dilda och Kalle svårt att hålla sig för skratt när Torkel T Enhage ringer? 

 

_____________________________________________________________________ 

5. Vilken årstid är det? 

 

_____________________________________________________________________ 

6. Vilken veckodag är det när Dilda och Kalle kliver av tunnelbanan vid Skanstull? 

 

_____________________________________________________________________ 

7. Varför klarar Johan av att vakta hela natten utan att somna? 

 

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Läsförståelsetest (megakillen och havets skräck)       bok   läsplatta 

Fyll i rutan om du har läst i bok eller på läsplatta             

  

1. Varför har Melker och Molly bråttom till hamnen? 

 

____________________________________________________________________ 

 

2. Hur kommer Melker och Molly ner till hamnen? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

3. Vilken årstid är det? Ringa in ditt svar. 

 

Sommar    vinter 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Hur klarade kaptenen sig från piraterna? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Vad tycker papegojan om att äta? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Varför känner alla igen den vita skepnaden? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Varför tycker Molly att det är lätt som en plätt att hjälpa kaptenen? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Vad händer sedan på stortorget? 

 

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

Att läsa en berättelse på läsplatta eller som bok? 

Enkätfrågor: 

Jag är intresserad av din läsning. Ringa in det som du tycker stämmer på dig 

 

1. Hur läser du mest hemma? Digitalt/läsplatta eller i en bok? 

digitalt/läsplatta   bok 

_____________________________________________________________________ 

2. Hur läser du mest i skolan? Digitalt/läsplatta eller i en bok 

digitalt/läsplatta   bok 

_____________________________________________________________________ 

3. Är det lättast att läsa digitalt/läsplatta eller i bok? 

digitalt/läsplatta   bok 

_____________________________________________________________________ 

4. Förstår du en text bäst när du läser den digitalt/läsplatta eller i en bok? 

digitalt/läsplatta   bok 

_____________________________________________________________________ 

5. Tycker du det är lättast att koncentrera dig när du läser digitalt/läsplatta eller i en bok? 

digitalt/läsplatta   bok 

___________________________________________________________________________ 

6. Tycker du bäst om att läsa digitalt/läsplatta eller i bok? 

digitalt/läsplatta   bok  

____________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

 


