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Sammanfattning  
 
Syftet med det här arbetet var att undersöka vad några elever tänkte om att läsa analogt 

respektive digitalt. En kvalitativ metod valdes, då jag ville låta några elever komma till tals. En 

klass på 22 elever skrev självrapporter och en grupp med fyra elever som av olika anledningar 

var motvilliga läsare intervjuades. Alla eleverna gick i nionde klass. Jag utgick från delar av 

det sociokulturella perspektivet vid analyserna av elevernas utsagor, skolan som ett eget 

verksamhetssystem vilket är skiljt ifrån elevernas övriga verklighet, samt de digitala verktygen 

som artefakter. Specialpedagogiska perspektiv valdes också för att kunna förklara och förstå 

hur elever med svårigheter bemöts i undervisningen Resultatet diskuterades sedan i relation till 

tidigare forskning. Det visade sig att den ökade användningen av digitala enheter har förändrat 

läsvanorna. De flesta eleverna föredrog att läsa digitalt och de använde sina digitala enheter till 

att läsa faktatexter eller till att läsa på sociala medier. När eleverna läste digitalt läste de korta 

texter och de fullföljde inte alltid läsningen. Eleverna uppgav att de föredrog att läsa analogt 

när de läste skönlitteratur och när de skulle läsa för att lära.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: analog och digital läsning, artefakter, digitala verktyg, skolan som ett eget 
verksamhetssystem 
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Inledning 

 
För tidigare generationers elevgrupper har den tryckta boken varit norm för 

kunskapsinhämtning, men de elever som vi möter i skolan idag är födda på 2000-talet och för 

dem är de digitala enheterna självklara. Dessa elever omnämns ibland som den digitala 

generationen. Under senare år har jag lyssnat på diskussioner om fördelar respektive nackdelar 

med att läsa på dator eller på papper, både i personalrummet och bland vänner. Frågan om att 

läsa digitalt är aktuell för från och med 1 juli 2018 ändras styrdokumenten i skolans uppdrag 

för att stärka digitaliseringen i skolan och Skolverket har under våren 2017 lagt upp moduler i 

sin lärportal (Skolverket, 2017b) för att kompetensutbilda skolans personal. Regeringen har 

planer på att digitalisera de nationella proven, i syfte att effektivisera dem och underlätta 

administrationen av dem.  

Är det så enkelt att bara skifta från att läsa på papper till att läsa på skärm? Åsikterna är många 

och forskningen på området ger olika resultat, kanske beroende på vad det är för slags läsande 

som undersöks och beroende på vilket perspektiv som intas. Det finns studier som visar att 

elevernas engagemang och lust inför uppgiften ökar då de får använda digitala verktyg (Agélii 

Genlott & Grönlund, 2016; Blomgren, 2016; Skolinspektionen, 2012), men det finns också 

studier som visar att det ställer högre krav på läsaren och att det kräver delvis andra förmågor 

att läsa digitalt än de som krävs för att läsa på papper (Mangen, Wagnermo och Brönnick, 2012; 

Rasmusson, 2014; Skolverket, 2011; Spiro, Kalutke, Johnson, 2015; Strömsö & Bråten, 2013). 

Vad behöver vi i skolan lära oss för att ge alla elever samma möjligheter att utveckla färdigheter 

i att bli goda läsare, så att de kan fungera som likvärdiga deltagare i ett demokratiskt samhälle? 

(Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Selander & Kress, 2010). Vad innebär det här för mig som 

blivande speciallärare med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling i mitt arbete med de 

elever som är i skolsvårigheter?  

Den litteratur jag fann diskuterade till största delen ämnet utifrån ett vuxenperspektiv. Det är 

elevernas lärande och läsande som diskuteras och deras röster kommer sällan till tals. Jag var 

intresserad av vad de hade att berätta och därför valde jag att i det här arbetet undersöka vad 

några elever tänkte om analog respektive digital läsning. Det övergripande syftet med mitt 

arbete var att försöka förstå hur jag kunde se på digital läsning och lärande utifrån vissa 

aspekter i det sociokulturella perspektivet. Då det här arbetet skedde inom ramen för den 
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specialpedagogiska utbildningen var jag även intresserad av att undersöka vad elevernas 

utsagor sa om lärande utifrån de specialpedagogiska perspektiven. 

 

 

2. Bakgrund 

 
Det här avsnittet börjar med en kort redogörelse för vad styrdokumenten säger om ämnet. Sedan 

följer några definitioner som förhoppningsvis underlättar den fortsatta läsningen och därefter 

en redogörelse för och sammanställning av aktuell forskning på området. Slutligen följer de 

teoretiska perspektiv som har använts. 

 

2.1 Styrdokumenten och digitalisering av de nationella proven 

 
I början av mars 2017 släppte Regeringskansliet en promemoria, i syfte att förstärka och 

förtydliga skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna i 

styrdokumenten ska tillämpas från och med senast den 1 juli 2018 och de innebär en starkare 

skrivning än tidigare. Den nya lydelsen i skolans uppdrag blir:   

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

samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att kunna värdera information. 

 

Ändringarna kommer att gälla i det centrala innehållet för flertalet av skolans enskilda 

kursplaner och för ämnet svenska avser ändringarna: 

 
* berättande texter och sakprosatexter i årskurs 1–3: Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter 

med länkar och andra interaktiva funktioner. 

*Språkbruk i årskurs 4–6: Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier i olika 

sammanhang. 

*Informationssökning och källkritik i årskurs 7–9: Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid 

användning av digitala medier. 

    (Skolverket, 2017a). 
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Regeringen beslutade den 1 april 2015 om en översyn av den nationella proven i grundskolan 

och på gymnasiet där det övergripande syftet är att proven ska digitaliseras. Uppdraget ska 

slutgiltigt redovisas våren 2017, men redan nu går det att läsa på Skolverkets hemsida att 

förstudierna visar att eleverna uppgav att provsituationen blev mer naturlig för dem då de gavs 

möjlighet att använda datorn för att skriva och lösa uppgifter. De uppgav också att de tyckte att 

det var svårt att läsa texterna digitalt och därför är det viktigt att eleverna är bekanta med 

formatet på provet med exempelvis flervalsuppgifter som kan väljas i rullgardiner så att de kan 

visa sina kunskaper och Skolverket skriver att det är avgörande att eleverna får möjlighet att 

bekanta sig med olika tekniska funktioner för att lösa uppgifterna. Det innebär också tekniska 

utmaningar för skolan såsom exempelvis tillräcklig internetuppkoppling och vilken digital 

enhet som provet utförs på, då det var skillnad för eleverna om de hade tillgång till en dator 

med tangentbord eller om de löste uppgifterna på en läsplatta. Elevernas möjlighet att 

överblicka texten påverkades av skärmstorleken och med en liten skärm fick eleverna lov att 

scrolla upp och ner på sidan (Skolverket, 2017c).  

 

 

2.2 Definitioner 

 
IT är en förkortning av informationsteknik och är ett samlingsbegrepp. IKT är förkortningen 

för informations- och kommunikationsteknik och handlar om de kommunikativa delarna inom 

IT. En digital text kan vara en pdf-fil som ligger på skärmen att läsa och den läses på samma 

sätt som en papperstext, förutom att den ligger på skärmen. E-böcker står för elektroniska 

böcker och är oftast skönlitteratur som kan läsas, eller i en del fall lyssnas på. Webbtexter är de 

texter som finns ute på nätet och som kan innehålla hyperlänkar.  Digitala verktyg är ett centralt 

begrepp i studien och är samlingsnamnet för alla verktyg som används och för allt material som 

är digitalt. Det kan stå för surfplattan, datorn, mobilen, men det kan också vara en webbplats, 

ett läromedel, ett webbaserat program eller en bild eller ljudfil. Ett annat sätt att benämna de 

digitala verktygen är alternativa verktyg, men i det här arbetet används begreppet digitala 

verktyg.  

2.3 Ungdomar idag, skolan och tillgången till internet 
 
Svenska Internetstiftelsen ger varje år ut en rapport som bygger på statistik från en 

undersökning av svenska elevers internetanvändning. Dagens elever har god tillgång till 

Internet och digitala medier som en naturlig del av sin vardag och för dem är det en självklarhet 
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att kunna koppla upp sig på nätet. 98 % av eleverna i åldern 14–16 år använder Internet dagligen 

hemma. Flera av eleverna har också tillgång till mer än en digital enhet. 96 % av eleverna 

uppger att de har tillgång till Internet i skolan. 63 % av eleverna uppger att de söker information 

och kontrollerar fakta på nätet relaterat till skolarbete minst varje vecka. De upplever sig själva 

som kunniga i att använda de digitala verktygen. Nio av tio uppger att de är bra eller mycket 

bra på att hitta information på nätet, på att använda ordbehandlingsprogram och på att göra 

presentationer. Enligt Skolverket (2016) ökar användningen av IT i skolan och eleverna får allt 

oftare använda datorer både på lektioner och till olika skoluppgifter. Eleverna får i större 

utsträckning än tidigare lära sig vikten av att vara källkritiska till information som de hittar på 

nätet. År 2012 låg siffran för elever i år 7–9 som får arbeta med att lära sig att vara källkritiska 

på 69 % och år 2015 hade siffran ökat till 88 %. I samma undersökning uppger 84 % av eleverna 

att de får lära sig att vara försiktiga med vad de skriver och/eller publicerar om sig själva på 

nätet. (Skolverket, 2016; Svenska Internetstiftelsen, 2016). Den källkritiska förmågan är en 

förutsättning för att använda sig av internet för skolarbete och på fritiden. I takt med den ökade 

användningen gäller det också att kunna värdera användargenererade källor, vilka inte har en 

bestämd avsändare (Merchant, 2007; Strömsö & Bråten, 2013). 
 

Tabell 1: Vad eleverna gör på nätet 

Aktivitet 2016 Surfplatta Dator Mobil 

Epost 35 % 77 % 81 % 

Korta textmeddelanden 36 % 63 % 81 % 

Söka nyheter 41 % 68 % 73 % 

Söka information om tidtabeller etc 40 % 68 % 85 % 

Lyssna på musik 45 % 75 % 94 % 

Spela spel 47 % 62 % 78 % 

Titta på film 56 % 85 % 76 % 

Titta på TV play- tjänster 30 % 51 % 40 % 

Youtube 56 % 83 % 94 % 

Läsa/lyssna på E- 
böcker 

12 % 10 % 17 % 

Läsa tidningar 23 % 31 % 43 % 

Söka fakta 43 % 80 % 80 % 



5 
 

Skolarbete 38 % 83 % 76 % 

Facebook 24 % 47 % 69 % 

Källa: Svenska Internetstiftelsen, 2016 
 

I tabell 1 redovisas vad eleverna uppger att de använder de digitala verktygen till. För 

enkelhetens skull redovisas deras aktiviteter vid datorn och en stor del av deras tid där ägnas åt 

att använda mailfunktionen, se på film, lyssna på musik, titta på klipp från Youtube, söka fakta 

och skolarbete. De ägnar mycket liten tid åt att läsa eller lyssna på E-böcker, utan de texter som 

de läser på nätet är antingen kopplade till tidningstexter eller till faktatexter. I och med den 

ökade användningen av digitala enheter har läsvanorna förändrats och läsningen av 

skönlitteratur har sjunkit. Skolinspektionen (2012) granskade läsundervisningen i 40 skolor år 

2012 och utifrån observationer vid lektioner i ämnet svenska, drogs slutsatsen att eleverna 

sällan använder texter från digitala medier och att de använder datorerna till största delen för 

att söka fakta eller för att bearbeta texter. De går på så sätt miste om möjligheter att utveckla 

sina förmågor att ”förstå, tolka, analysera och värdera olika digitala källor och budskap.” (s. 7).  

 

Vid elevintervjuer vilka Skolinspektionen utförde i samband med granskningen framkom att 

eleverna trodde att förmågor som utvecklas vid digitalt läsande och skrivande inte ansågs 

viktiga av lärarna då de inte prioriterar dem i undervisningen. Skolinspektionen konstaterar att 

de digitala verktygen används för lite och inte som en integrerad del i undervisningen. Det 

eleverna läser på sin fritid skiljer sig från vad de läser i skolan och det skapas därmed ett avstånd 

mellan det eleverna läser där och det som de uppfattar att skolan lär ut. På så vis skapas en 

särskild kunskap avsedd för enbart skolan och det blir en kunskap som de har svårt att relatera 

till i sin vardag. Både Kroksmark (2011) och Selander och Kress (2010) diskuterar hur 

elevernas prestationer förändras då de arbetar med att läsa och skriva digitalt och hur 

bedömningspraktiken i skolan inte har följt med in i det digitala användandet. Skolan utgår från 

analoga metoder och erfarenheter, där läraren löser undervisnings- och lärandeproblem på 

villkor som inte alltid fungerar. Vad är värt att veta i en högteknologisk digitaliserad och 

postmodern skola?  

Vid mätningen av skolelevers läsförståelse i PISA 2009 mättes för första gången elevernas 

läsförståelse både på papperstexter och digitalt. De svenska elevernas resultat på den 

traditionella läsförståelsen sjönk, men däremot så visade sig de svenska eleverna ha högre 

resultat på den digitala läsförståelsen. Skolverket (2011) drar slutsatsen att det förbättrade 
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resultatet också handlar om den ökade motivation som användandet av den digitala tekniken 

ger.  

Blomgren (2016) har i sina studier funnit att elever i den svenska grundskolan är positivt 

inställda till de digitala resurserna och att eleverna upplever kvalitetsförbättringar gällande 

arbetet i skolan då de får arbeta med hjälp av de digitala verktygen. I en kunskapsöversikt över 

aktuell forskning om digitaliseringen i skolan resonerar Hylén (2013) att användning av digitala 

verktyg leder till ökad motivation hos eleverna, vilket gör att de ägnar mer tid åt skolarbetet 

och att de därmed också blir säkrare i att läsa och skriva. Det finns flera internationella studier 

som pekar på de positiva effekterna på elevernas lärande när de har tillgång till ett eget digitalt 

verktyg.  Särskilt goda visar sig effekterna vara när de digitala redskapen används som ett 

komplement till annan undervisning. När eleverna får ta kontroll över sin inlärning i förlängda 

inlärningsperioder och för att bemästra ny kunskap, samt när de får arbeta parvis ökar effekterna 

av elevernas lärande. Effekterna blir också starkare när lärarna får utbildning i användandet av 

digitala verktyg, något som Skolverket har tagit fasta på när de har lagt till moduler om 

digitalisering i lärportalen på Skolverkets hemsida (Blomgren, 2016; Hattie & Yates, 2014; 

Hylén, 2013; Skolverket, 2017b).  Warschauer (2015) ser fyra områden att utveckla för att öka 

eleverna lärande, nämligen kunskaper om genrer, ökad interaktion i undervisningen via digitala 

verktyg, stöttande strukturer och tillgång till texter. Tillgången till teknik som integrerar alla 

områdena finns redan men lärare i skolan behöver få mer kunskap om dem. Det finns numera 

appar som ger tillgång till skönlitterära texter där det går att kombinera läsandet med de 

områden som Warschauer beskriver som viktiga att utveckla. Han diskuterar också hur 

textformatet har förändrats över tid och hur det i och med de digitala verktygen kan utvecklas 

än mer för att öka läsbarheten av olika texter. 

 

 

2.4 Analog och digital läsförståelse 

 
I Skolverkets rapport (2011) definierar de läsförmåga utifrån PISA 2009:s ramverk för 

utvärdering av läsförståelse och finner att den bygger på tre dimensioner med underkategorier. 

Det handlar om vilket slag av texter som eleven möter, vilka läsprocesser som ska utföras och 

vilket sammanhanget är. Till kategorin text hör om eleven möter texten digitalt eller på papper, 

hur texten är presenterad, vilken textens struktur är och slutligen om läsaren kan förändra 

texten. Processer handlar om vilka uppgifter som eleven behöver utföra, exempelvis att söka 
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och inhämta information, att sammanföra och tolka och/eller att reflektera och utvärdera. 

Sammanhanget beror på författarens avsikt med texten. Är texten skriven i undervisningssyfte 

eller är det en offentligt skriven text som ska läsas i relation till samhället? Läsförståelse är inte 

konstant och kan förstås som ett pågående samspel där läsaren skiftar mellan olika nivåer för 

att skapa mening av det lästa. Det är ett samspel mellan helheter och delar och varje läsare 

möter dessutom texten utifrån sina förkunskaper och förmågor. Läsförståelse av digitala texter 

innebär att läsa och förstå text som erbjuds via digitala artefakter och som kan innehålla 

hyperlänkar, bilder, symboler, animationer och ljud, men även för läsning av traditionella 

linjära texter som presenteras på skärm istället för papper (Erstad, 2013; Kamhi, 2014; 

Rasmusson, 2014; Strömsö & Bråten, 2013; Wennås Brante, 2014).  

 

2.5 Elevernas kunskaper och strategier vid digital läsning 

 
Den typ av text som möter oss på Internet är av de mest varierande slag och tidigare något 

fixerade gränser för exempelvis genrer, men också för mottagare och sändare suddas ut när vi 

läser på Internet. Vi går från det fixerade till det flytande där texten inte längre begränsas mellan 

omslag och baksida och där texter integreras på komplexa sätt genom hyperlänkar. Texter kan 

numera lätt bli uppdaterade, omskrivna eller raderade på ett sätt som de inte kunde bli förut. 

Texter kan vara kollaborativa och få flera röster genom kommentarer och inlägg. Den 

kommunikativa ytan delas av flera och ibland är den global. Gränser mellan arbete och nöje, 

mellan offentligt och privat och mellan allvar och lek suddas ut. Att skriva och att läsa är inte 

längre alltid linjärt. Tidigare räckte det med att kunna läsa fonetiska tecken men nu ges fler 

symboliska tecken innebörd och betydelse (Merchant, 2007).  

Internet har revolutionerat tillgången till information och numera kan nästan vem som helst få 

tillgång till och konsumera information om vilket ämne som helst, men att konsumera 

information är inte detsamma som att ta till sig kunskap (Hattie & Yates, 2014; Spiro, Kalutke 

& Johnson, 2015; Strömsö & Bråten, 2013). Digitalt läsande är mer komplex än traditionell 

läsning på papper och innehåller fler delar som kräver delvis andra kompetenser av läsaren. Vid 

läsning digitalt så konstruerar läsaren sin text genom navigeringen. De gjorda valen inverkar 

på vilken text som kommer att läsas. Det i sin tur påverkar både textens struktur och dess 

innehåll. Läsaren behöver skaffa en överblick över vad som är tillgängligt och sortera, filtrera 

och värdera informationen för att kunna nå målet med läsningen och med uppgiften den har 

framför sig. Läsaren behöver kunna ställa kritiska frågor såsom: Har jag läst/sökt tillräckligt så 
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att jag kan stanna eller behöver jag söka mer information för att få svar på mina frågor? Är min 

förståelse representativ för den kunskap som jag har fått genom att sammanfatta de olika källor 

som finns representerade på webben? Förkunskaper och självkontroll är viktig vid all sorts 

läsning, men vid digital läsning är den avgörande för förståelsen (Coiro, 2011; 2015; Selander 

& Kress, 2010; Skolverket, 2011; Spiro m.fl., 2015; Strömsö, 2013; Strömsö & Bråten, 2013).  

Chen (2009) genomförde en studie i flera delar där han undersökte 119 taiwanesiska och 

amerikanska mellanstadieelevers läsförståelse och strategier för att söka fakta online. Resultatet 

från hans enkätstudie visar att ca 60 procent av eleverna föredrog att läsa tryckt text framför att 

läsa online. Eleverna i enkätstudien saknade mogna lässtrategier vid läsning av onlinetexter. De 

hade svaga strategier före läsandet och de upplevde svårigheter i att skilja mellan användbara 

strategier före läsandet och under tiden de läste. Även om eleverna hade viss kunskap om 

strategier vid läsning, var de bättre på de strategier som de skulle använda efter läsningen än 

under läsningen. Chen drog slutsatsen att eleverna hade svårt att överföra sina kunskaper om 

strategier vid läsning på papper till läsning på internet, eftersom de båda medierna skiljer sig 

åt.  

Agélii Genlott och Grönlund (2016) visar hur undervisningen kan nå goda resultat genom att 

integrera digital teknik med strategier för lärande, och när ny teknik integreras i undervisningen 

kan den användas som hävstång för att förbättra elevers lärande. Deras resultat visar att 

lågpresterande elever förbättrade sin inlärning och enligt Agélii Genlott och Grönlund beror det 

på att tekniken minskade elevernas hinder för inlärning. Deras studie omfattade 502 elever och 

de delade in eleverna i tre grupper, en grupp som fick traditionell undervisning, en grupp som 

fick tillgång till digitala redskap men utan vägledning och en tredje grupp som fick tillgång till 

digitala redskap med strukturerad undervisning. Eleverna med strukturerad undervisning 

förbättrade sina resultat i både läsning och i matematik. Deras forskning ligger i linje med 

Merchant (2007) och med Strömsö och Bråten (2013) som menar att vi behöver lära oss och ta 

till oss de nya former för kommunikation och lärande som interaktivt skrivande ger.  

Skolverket (2011) refererar till The International Reading Association (IRA) som menar att i 

vår digitala tidsålder kommer det att krävas nya förmågor och kompetenser för att en person 

ska räknas som läs- och skrivkunnig och argumenterar att den digitala tekniken manar till nya 

sociala vanor, strategier och förmågor. Nya litterära förmågor eller literacies är centrala för att 

kunna delta fullt ut i det globala samhället, att de förändras i samma takt som tekniken och 

slutligen att de är mångfacetterade, multimodala och multipla. Erstad (2013) diskuterar hur 

digitala media har förändrat våra litterära praktiker och numera har vi en deltagande kultur 

genom ökad tillgång till information, textproduktion och kommunikation. Rasmusson (2014) 
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ser fem kategorier som är nödvändiga för digital läsförmåga. Grunden för att läsa är den 

traditionella läsförmågan där avkodning och förståelse är avgörande element. Multimodal 

läsförmåga innebär att förstå tecken och symboler i webbtexter, exempelvis att veta att en 

hyperlänk är klickbar. Att kunna navigera och ha en strategi för att använda sökmotorer är 

viktigt, då variationen av verktyg och konventioner för hur en webbplats är uppbyggd varierar. 

Vidare krävs en generell förmåga att hantera datorn med kunskap om hur en webbläsare 

fungerar. Den sista kompetensen handlar om förmågan att hantera information, att känna igen, 

tolka den och värdera den. Rasmusson fann i sina studier att det finns en digital läsfaktor som 

är till pojkarnas fördel. Den digitala läsfaktorn handlar om vanan att hantera datorn och att 

kunna navigera på olika sidor. Rasmusson förutspår att för att i framtiden kunna räknas som 

läskunnig kommer läsaren även att behöva kunna behärska den digitala läsfaktorn, vilken skulle 

kunna läggas till som en fjärde basfärdighet, jämte att kunna läsa, skriva och räkna. 

 

2.6 De motvilliga läsarna 
 
Undervisningen i skolan, och i samhället i övrigt är till stor del skriftbaserad och för den 

motvilliga läsaren skapar det problem. Det finns många orsaker som kan ge upphov till 

svårigheter med läsning och skrivning och de motvilliga läsarna är inte på något vis en homogen 

grupp. Tidigare forskning har sökt dela in svaga läsare i olika slags grupper och beroende på 

forskningens utgångspunkt och metod kan olika subtyper av läsare identifieras (Fouganthine, 

2012; Säljö, 2015; Wolff, 2005).  

En vanlig modell att beskriva läsförmågan är genom komponenterna i modellen The Simple 

View of Reading (Hoover & Gough, 1990). Den består av avkodning och språkförståelse, där 

båda leden är lika viktiga och beroende av varandra för att läsprocessen ska fungera.  När ett 

ord har identifierats via avkodningen behöver det integreras med texten för att få betydelse. 

Utifrån den här modellen kan fyra grupper med svaga läsare urskiljas på basis av deras styrkor 

och svagheter i avkodning och språkförståelse. (Catts, Kamhi & Adlof, 2014; Fouganthine, 

2012). Gruppen elever med avkodningssvårigheter är de elever som har dyslexi och svårigheten 

bottnar i en kognitiv brist vilken påverkar den fonologiska processen. En av grupperna är de 

som har svårigheter med både avkodning och språkförståelse och de beskrivs ha mixade 

svårigheter. Förutom avkodningsproblem har de även mer komplexa språkliga svårigheter. I 

den här gruppen finner vi elever med diagnosen språkstörning. Den tredje gruppen elever har 

svårigheter, men inte i lika hög grad som de övriga grupperna. Här kan det bero på exempelvis 

svårigheter med koncentration eller bristande uppmärksamhet. Det kan också handla om 
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faktorer som bristfällig pedagogik eller få tillfällen med läs- och skrivaktiviteter. Den fjärde 

gruppen karakteriseras av att ha en god avkodning i förhållande till en svagare språkförståelse 

som kan visa sig i svårigheter av syntaktisk karaktär. De kan också ha svårigheter med 

inferenser samt med arbetsminne.  

Fouganthine refererar till Vellutino m.fl. (2004) och diskuterar hur språkliga förmågor som 

ordförråd, kunskap om omvärlden och syntaktisk medvetenhet har ett starkt samband med 

förståelsen av texter. En texts struktur ger uttryck för olika nivåer och prioriteringar gjorda av 

författaren och dess uppbyggnad är central för hur läsaren kan förstå texten. (Catts, Kamhi & 

Adlof, 2014). Strömsö (2013) refererar till Meyer och Rice (1982) som diskuterar hur läsare 

med mindre erfarenhet av vissa genrer och strukturer tenderar att koncentrera sig på tillfälliga 

detaljer snarare än på centrala delar i för dem okända textstrukturer. De riskerar på så vis att ha 

svårigheter med att förstå innehållet i texten. För en elev med någon form av svårigheter med 

läsning är det mycket ansträngande att läsa och beroende på hur texten är utformad underlättas 

eller försvåras läsningen.  

Mangen, Wagnermo och Brönnick (2012) undersökte läsförståelsen hos 72 stycken 10-åringar. 

Den ena gruppen fick läsa den linjära texten på papper och den andra gruppen fick texten som 

en PDF elektroniskt. Deras resultat visar att gruppen som läste på papper hade högre resultat 

än gruppen som fick läsa elektroniskt.  Enligt Mangen m.fl. kan det bero på svårigheten att 

överblicka den elektroniska texten som, om texten är mer än en sida, kräver att läsaren scrollar 

sig igenom den, vilket kan ha negativa effekter på läsarens spatiala mentala representation av 

texten och förståelsen kan bli lidande. Det kräver större kognitiva insatser av läsaren när svaret 

på frågan inte genast är synlig, exempelvis då läsaren behöver integrera information och också 

behöver lokalisera var i texten informationen finns. Läsaren behöver ha solida mentala 

representationer av textens struktur då den elektroniska texten har få spatiala markörer. Både 

Mangen m.fl. och Rasmusson (2014) skriver att papperstexten ger taktila ledtrådar, i form av 

exempelvis papperskvalitet, synlig genre och av möjligheten att fysiskt bläddra mellan sidorna, 

som den elektroniska texten inte ger. Mangen m.fl. och Rasmusson drar slutsatsen att 

elektroniska texter kräver större kognitiva insatser av läsaren.  

Wennås Brante (2014) utförde ett experiment där hon mätte ögonrörelser hos två grupper av 

läsare. Den ena gruppen hade konstaterad dyslexi och den andra gruppen utgjorde en 

kontrollgrupp. Hon kunde se att kontrollgruppen hade mer effektiva strategier vid läsning när 

de presenterades för multimodala texter vilka innehöll både text och bild. För gruppen läsare 

med dyslexi belastas arbetsminnet och det finns mindre utrymme för att integrera sina 

förkunskaper då de arbetar med att förstå texten. Wennås Brante konstaterar att” ...not at all 
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surprising that the group who had problem with creating meaning in what they read chose to 

focus on the words instead of the pictures.” (s. 119). 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

 
 Det här arbetet intresserar sig för elevers tankar om att läsa analogt och digitalt. Vid analysen 

har jag valt att använda mig av specialpedagogiska perspektiv och av delar av det 

sociokulturella perspektivet som teoretisk referensram. De specialpedagogiska perspektiven 

valdes utifrån intresset för de motvilliga läsarnas berättelser, då de perspektiven är till stöd för 

att förklara och förstå hur elever med svårigheter bemöts i undervisningen (Nilholm, 2012). Det 

sociokulturella perspektivet intresserar sig för synen på lärande i en social och kulturell kontext 

och i det här arbetet passar de delar i teorin som handlar om skolan som ett eget 

verksamhetssystem in, liksom delen om de digitala verktygen som artefakter in (Säljö, 2015).  

 

3.1 Specialpedagogiska perspektiv 
 
Inom den specialpedagogiska traditionen återfinns olika perspektiv på hur elevers svårigheter 

kan förstås. Här följer en kort redogörelse för individperspektivet och för det relationella 

perspektivet, då de är tydliga inom skolans verksamhet och då de är intressanta för och kan 

appliceras på det föreliggande arbetet. Det förstnämnda perspektivet tar sin utgångspunkt i 

individen och söker hitta orsaker till svårigheter i exempelvis personliga egenskaper eller i 

bakgrund.  Individen, och inte verksamheten, ses som bärare av problemet. Diagnostisering är 

central och man söker lösningar genom kompensatoriska medel, såsom det idag exempelvis 

diskuteras digitala verktyg som hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Ahlberg 

(2013) menar att det otvetydigt är så att individperspektivet har fått stort genomslag inom 

skolan ”då elevers svårigheter förklaras genom den enskilde elevens avvikelse från normen.” 

(s. 44). Individperspektivet har en lång tradition inom skolans värld, men har också mött kritik. 

Att få en diagnos kan å ena sidan innebära en lättnad då man får en förklaring på svårigheterna, 

men å andra sidan kan en diagnos verka stigmatiserande och påverka individens och 

omgivningens bild negativt av denne. Det relationella perspektivet söker svaren på svårigheter 

i omgivningen runt om individen och fokus ligger på relationer och på interaktion. Individen är 

i svårigheter som uppkommer eller skapas av omgivningen, i det här fallet i skolmiljön. Det 

kan vara skolans krav eller skolans problem på olika nivåer som skapar svårigheterna för 
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individen och de kan variera beroende på kontext och även över tid. Perspektivet har sin 

tradition inom handikappforskningen och kan ses som en motreaktion mot det individuella 

perspektivet. Här söker man svar på frågor som vad som sker i mötet mellan individen och 

gruppen och/eller skolan. Intresset är ”riktat mot skolans möte med elever i behov av särskilt 

stöd på flera olika nivåer och på relationerna mellan nivåerna.” (s. 49, Ahlberg, 2013). 

 

3.2 Skolan som ett verksamhetssystem 
 
Enligt det sociokulturella perspektivet på lärande är kunskaper och färdigheter beroende av 

situationen och individen agerar utifrån den sociala praktik hon befinner sig i. Säljö (2015) 

beskriver hur en institution som skolan kan ses som ett verksamhetssystem, vilken ”utgör ett 

överordnat sammanhang för människors handlingar och operationer.” (s. 138). Systemet 

representerar kunskaper och efterfrågade tjänster som individer är beroende av. Det vilar på 

lång tradition och är relativt stabilt, men det genomgår också förändringar och innehåller 

spänningar av olika slag. Inom ramen för den här permanenta miljön som skolan kan anses 

vara, utför individer olika handlingar beroende av att de är delar av verksamhetssystemet. 

Handlingarna i sin tur medverkar till att återskapa systemet. De konkreta handlingar som utförs 

av individen på mikronivå kallas operationer och kan vara mer eller mindre automatiserade. 

Det här betyder att de kunskaper, färdigheter, handlingar och arbetssätt vi har tagit till oss i 

skolans värld är situerade i vår verksamhet och att det i andra verksamhetssystem kan finnas 

andra handlingar och operationer som premieras och befästs. Säljö skriver att:  

 
lärande i stor utsträckning är både en fråga om att besitta information, ha färdigheter och förståelse, men 

samtidigt också att kunna avgöra vilken information, vilka färdigheter och vilken förståelse som är 

relevanta i ett visst sammanhang och inom ramen för ett verksamhetssystem.  (s.141). 

 

För att kunna agera inom ramen för ett verksamhetssystem behöver individen vara bekant med 

relevanta strukturerande och produktiva resurser för just det systemet och skolans verksamhet 

är, traditionellt sett, starkt präglad av kommunikation med texten som bas för interaktion. De 

erfarenheter, tolkningar och erfarenheter vi får genom arbetet i skolan tar vi med oss till andra 

verksamheter och det är intressant att fundera över i vilken mån den kunskap som skolan 

förmedlar, och som anses primär i dess verksamhet, är anpassad till och fungerar i andra 

vardagliga sammanhang. Strömsö (2013) menar det inte är tillräckligt att kunna läsa och 

skriva, utan eleverna behöver få:  
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en förståelse för vilken betydelse skriftspråket har i den aktuella kulturen, vilken betydelse olika texter har, 

hur man läser dem, hur man förstår eller tolkar dem och hur de används i tal och handling.  (s.41). 

 

Enligt Säljö och Linderoth (2015) försvinner inte behovet att lära, men det förändras allt 

eftersom samhället förändras. Idag, då det finns teknik som tillåter det, är det inte längre 

nödvändigt att exempelvis memorera stora mängder information för att hålla kvar kunskapen. 

Pedagogiken i skolan handlar om att skapa möjligheter för att lära. Den drivande kraften i en 

förnyad syn på pedagogik idag bör vara öppenhet, där information och lärresurser ligger ute på 

nätet för var och en att inhämta och där gränserna mellan formellt och informellt lärande suddas 

ut. Inom det sociokulturella perspektivet diskuteras människans ständiga utveckling och 

förändring, där vi lär och utvecklas i samspel med andra i de situationer som uppkommer. 

Lärande ses som en process genom vilken vi får nya sätt att tänka och handla. Graden av stöd, 

både genom samspel med andra, men också genom stödstrukturer i undervisningen, är viktiga 

för att individen ska utvecklas så långt det är möjligt (Creelman, Ossiannilsson och Falk, 2015; 

Säljö, 2015). 

 

3.3 Artefakter 
 
Inom det sociokulturella perspektivet på lärande diskuteras artefakter, vilka är föremål och 

tecken, skapade av människan, som bär kunskap i sig. Skriften är ett exempel på en artefakt 

men också olika former av tekniska uppfinningar är exempel på moderna artefakter. 

Kunskapsutveckling sker genom mediering vilket kan förstås som samspel och kommunikation 

med andra där verktygen, artefakterna bidrar till vår utveckling. Människans förhållande till 

omvärlden medieras genom artefakterna och de hjälper oss när vi ska lösa problem, minnas 

eller tänka. Artefakterna kan ses som en förlängning av den egna kroppen och av sinnena och 

vi kan med hjälp av dem utföra det som ligger utanför vår förmåga. Människan lär genom att 

delta i olika sociala praktiker där artefakter, såsom tecken, symboler och verktyg ingår (Säljö 

& Linderoth, 2015). Utvecklingen av artefakter utvecklas utifrån de behov och idéer som tar 

form i samhället. Erstad (2013) och Säljö (2015) diskuterar de digitala verktygen som viktiga 

kulturella verktyg och att vi kan välja att se på dem som en fortsättning av äldre teknologi. Ett 

annat sätt att se på dem är att se dem som något som förändrar sättet vi skapar kunskap och 

mening på, sättet vi kommunicerar och hur vi interagerar med omvärlden. 
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4. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med det här arbetet var att undersöka vad några elever som var motvilliga läsare tänkte 

om att läsa analogt respektive digitalt. Jag ville också undersöka hur elevernas digitala läsning 

i skolan och på fritiden kunde förstås och hur de använde de digitala verktygen som artefakter. 

Vidare ville jag att undersöka vad elevernas utsagor sa om lärande utifrån de 

specialpedagogiska perspektiven, för att förklara och förstå hur elever som är motvilliga läsare 

bemöts i undervisningen. 

 

Mina frågeställningar var: 

•   Vilka fördelar respektive nackdelar ser några elever med att läsa analogt respektive 
digitalt? 

•   Hur kan elevers digitala läsning förstås utifrån skolan som ett verksamhetssystem och 
artefakter?  

•    Hur förhåller sig elevernas utsagor till specialpedagogiska perspektiv på lärande? 

	  

 

5. Metod 
5.1 Val av metod  

 
Då syftet med det här arbetet var att få mer kunskap om hur några elever tänkte om att läsa 

analogt respektive digitalt och vad det innebär för oss som arbetar i skolan, valdes en kvalitativ 

undersökning i två delar. Jag valde att utföra studien i två delar då det var intressant att jämföra 

resultaten mellan två grupper. Den ena gruppen bestod av en klass med 22 elever i år 9, vilka 

skrev självrapporter i ämnet.  Den andra gruppen bestående av fyra elever i år 9, som av olika 

anledningar var motvilliga läsare intervjuades. Den kvalitativa ansatsen erbjöd möjlighet att 

genom empiriska data få nyanserade och rika beskrivningar om elevernas upplevelser av 

läsning. (Creswell, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014; Szklarsky, 2015).  

 

5.2 Urval  

 
För den första delen av studien fick en klass med 22 elever i år 9 skriva en text om sina tankar 

om att läsa analogt respektive digitalt. Jag ville låta den här gruppen vara helt anonym för mig. 
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Det var därför inte relevant att ha förkunskap om gruppens studieresultat, motivation eller 

läsförmåga och det efterfrågades heller inte.  

 

I den andra delen intervjuades fyra elever från två andra klasser. Lärare i svenska hjälpte till att 

hitta elever som var motvilliga läsare och som hade låga resultat på den screening i läsning som 

genomfördes i början på år 9. Alla eleverna gick i samma skola, där de hade haft tillgång till en 

egen bärbar dator sedan de började år 6. Skolan ligger i en mindre stad i den södra delen av 

landet. Antalet elever valdes utifrån tidsaspekten och storleken på arbetet (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

5.3 Datainsamlingsmetoder  

 
Självrapporter som metod erbjöd en slags kommunikativa data där eleverna skriftligt 

rapporterade om det ämne som arbetet önskade svar på. Elevgruppen fick svara på öppna frågor 

formulerade med avsikt att stimulera till spontanitet. Genom att använda intervjuer som 

efterföljande metod söktes en djupare mening ur elevernas synvinkel. De fördjupade och 

berikade de teman som återfanns i självrapporterna. Den halvstrukturerade intervjun som metod 

erbjöd en möjlighet till en informell dialog mellan mig som intervjuare och informanten. 

Intervjuguiden innehöll ett mindre antal öppna frågor ordnade utifrån arbets teman, där jag som 

intervjuare följde upp informantens svar med följdfrågor.  De båda metoderna passade väl för 

min studie då elevernas egna berättelser eftersöktes (Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & 

Brinkmann, 2015; Szklarski, 2015).  

 

5.4 Tillvägagångssätt 
 
Då eleverna som deltog i studien var minderåriga skickades missivbrev hem till deras 

vårdnadshavare. (se bilaga 1) Elevernas klassföreståndare lät mig använda en av hennes 

lektioner och hon introducerade mig för klassen. Förberedda frågor visades upp på den 

interaktiva tavlan. (se bilaga 3) Frågorna lästes upp och därefter fick de skriva i 30 minuter. 

Innan texterna fördes över på ett usb-minne, försäkrade jag mig om att deras namn inte fanns 

med i texten som de skrivit.   

Även i den andra delen av arbetet kontaktades elever och deras vårdnadshavare och ett 

missivbrev delades ut. (Se missivbrev 2) Ett litet konferensrum på elevernas skola bokades, där 
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vi kunde sitta ostörda. I början av samtalet kontrollerade jag att inspelningen fungerade som 

den skulle och sedan inledde jag intervjun med att informera eleven om syftet, att de när som 

helst kunde avbryta samtalet, samt vad jag menade med analog läsning respektive digital 

läsning. Jag lyssnade uppmärksamt på vad eleven hade att berätta för mig om sin läsning och 

ansträngde mig för att locka fram elevernas egen berättelse, såsom Kvale och Brinkmann 

(2014) menar är viktigt vid intervjuer. Jag avslutade intervjun med att fråga om de hade något 

de undrade över därefter tackade jag för intervjun och vi avslutade samtalet. Direkt efter 

intervjun antecknade jag mina intryck av elevens berättelse. Intervjuerna med de fyra eleverna 

tog mellan 20 – 30 minuter att genomföra. 

 

5.6 Analys av självrapporter och av intervjuer 

 
Av de 22 elevtexterna kunde 20 texter användas. En av texterna handlade om något annat än 

ämnet och den andra var skriven på ett sådant sätt att innehållet hade behövt tolkas för mycket 

för att texten skulle kunna användas utifrån syftet. För att fånga upp kärnan i självrapporterna 

och hitta relevanta teman, med så nyanserade och rika utsagor som möjligt, följde jag Giorgis 

analysmetod såsom den beskrivs av Szklarski (2015) och av Kvale och Brinkmann (2014), det 

vill säga, enligt fem på varandra följande steg. Elevernas texter analyserades för att hitta 

centrala teman om läsning, och kopplat till det, lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. I 

analyserna av självrapporterna gjordes en första översiktlig genomgång av materialet i syfte att 

få en känsla för texterna. I nästa steg fortsattes med en detaljerad läsning, där jag arbetade för 

att avgränsa meningsbärande enheter, vilka skulle spegla olika delar av fenomenet. Vad 

uttryckte eleverna i sina texter om läsning och hur formulerade de sig?  Jag fann snart sex olika 

kategorier under vilka elevernas utsagor fördes in. I steg tre arbetade jag vidare med de 

meningsbärande enheterna i varje kategori där de relaterades till varandra och definierades 

utifrån vardagliga beskrivningar. I nästa steg fogade de samman till en mer enhetlig beskrivning 

av elevernas upplevelser. Här arbetades för att utesluta bland annat irrelevanta utsagor, men 

också upprepningar av det tidigare funna. I det slutliga femte steget sökte jag att koppla 

elevernas utsagor till teman att använda under intervjuerna med de fyra eleverna.  

 

Vid analysen av intervjuerna började jag med att lyssna igenom inspelningarna ett par gånger 

först. Därefter fortsatte jag med en noggrann översättning från muntligt till skriftligt språk. Jag 

valde att använda mig av skriftspråkliga former igenom alla transkriberingar och har uteslutit 
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pauser, skratt och talspråk. Vid analysen började jag med att läsa igenom intervjumaterialet 

flera gånger och sedan arbetade jag vidare genom att jämföra utskrifterna från samtalen med de 

teman jag funnit i steg ett, självrapporterna, i syfte att fördjupa och verifiera mitt material. Till 

min hjälp hade jag markeringspennor med vilka jag markerade elevernas utsagor. För att få 

ytterligare överblick över materialet klippte jag itu det och placerade de olika utsagorna på ett 

stort ark utifrån de kategorier jag var intresserad av att studera närmare.  

 

5.8 Tillförlitlighet och etiska aspekter 
 
Då både självrapporter och intervjuer användes för undersökningen fick jag ett fylligt material 

och därigenom ett rikare resultat att redovisa. I självrapporterna berördes teman och olika 

aspekter ytligt, vilka sedan fördjupades och förtydligades genom de fyra intervjuerna (Fejes & 

Thornberg, 2015). Självrapporterna utfördes delvis då jag ville försäkra mig om att jag 

fokuserade på och fångade in väsentliga delar i intervjuerna med de fyra eleverna, men 

resultatet från självrapporterna vilade också på egen grund. Intervjuerna, i sin tur, bekräftade 

om jag hade tolkat självrapporterna korrekt och de två datainsamlingarna kunde på så vis 

kontrolleras mot varandra. Jag hoppades på det viset kunna öka kvaliteten och få ett fylligt 

material till mitt resultat. Jag strävade efter att ha en god struktur med överskådlighet och en 

innebördsrikedom genom det fylliga materialet, vilket framhålls av Fejes och Thornberg (2015) 

och av Kvale och Brinkmann (2014) som viktiga delar för validiteten i arbetet. För att öka 

trovärdigheten i mitt arbete var eleverna i min studie okända för mig, Jag var noga med att 

förklara syftet med mitt arbete samt med att förklara begrepp som analog och digital läsning 

för dem. Mitt självständiga arbete är inte generaliserbart och resultatet går inte att överföra eller 

att jämställa med vad alla elever i år 9 tänker om att läsa analogt respektive digitalt, utan den 

bygger på några elevers tankar om ämnet.  

De forskningsetiska principerna om information, samtycke, konfidentialitet och korrekt 

nyttjande, följer jag genom att be rektorn på skolan om lov att genomföra studien. Jag bad 

eleverna och deras vårdnadshavare om lov att intervjua eleverna och jag har självfallet 

avidentifierat deras svar. Då jag bad om lov att genomföra studien med både självrapporter och 

intervjuer berättade jag också om syftet med arbetet. (Se missivbrev, bilaga 1 och 2) Svar på 

frågor av generell karaktär söktes och avsikten var inte att peka ut någon enskild person vars 

identitet gick att avslöja. Det var heller inte intressant för studiens syfte. Att hålla ett högt 

forskningsetiskt värde genom hela processen genom det informerade samtycket från 

respondenterna har varit viktigt. Texter, intervjuer och annat material kodades i syfte att behålla 
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konfidentialiteten hos respondenterna. Materialet samt resultatet har förvarats på ett korrekt sätt 

(Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom det 

var unga vuxna som jag intresserade mig för och som jag intervjuade i mitt arbete vill jag lägga 

till ett stycke om den etiska principen i att göra gott. Kvale och Brinkmann skriver att ”risken 

för att en undersökningsperson lider skada ska vara så liten som möjligt” (s. 110). 

Maktrelationen mellan mig som intervjuare och respondenten var asymmetrisk på flera sätt, 

bland annat genom min kunskap, min erfarenhet och min position som vuxen i skolan. 

Intervjupersonerna var elever, vilka var motvilliga läsare och det kändes viktigt att få dem att 

känna sig så bekväma som möjligt. Genom mitt arbete som speciallärare har jag utvecklat en 

förståelse för och en lyhördhet inför andra människor som jag hoppas kunna ha nytta av, för att 

föra samtalet på en för intervjupersonen, respektfull och behaglig nivå, utan att skapa stress 

eller förändringar av självbilden hos intervjupersonen. 

6. Resultat 
 
Nedan följer en presentation av undersökningens resultat utifrån genomförda självrapporter och 

intervjuer, med syfte att presentera elevernas tankar om att läsa analogt respektive digitalt. Först 

följer resultatet och analysen av elevernas självrapporter, därefter resultatet och analysen från 

de fyra intervjuerna och slutligen en jämförande analys av de två resultaten.  

6.1 Resultat av elevernas självrapporter 
 
I den här delen av studien intresserar jag mig för vad 20 elever i år 9 tänkte om att läsa analogt 

och digitalt utifrån deras självrapporter om ämnet.  

 

6.1.1 Fördelar respektive nackdelar med att läsa analogt 
 
Ett flertal i elevgruppen menade att de föredrog att läsa analogt för att det kändes bra att hålla 

boken i sin hand och att kunna bläddra bland sidor. De tyckte att de kunde se hur långt de hade 

kommit och hur långt det var kvar att läsa. Det gick också lättare att koppla av när de läste 

analogt och de angav att de tyckte om känslan av att hålla en bok i handen. Elev G sa: 

 
Jag tycker fördelarna med att läsa på papper är att man liksom kan bläddra fram och tillbaka. Se hur 

långt man har läst och hur mycket man har kvar. Det finns inte så många nackdelar med papper enligt 

mig. Jag vill liksom ha känslan av att jag bläddrar i en bok så att jag känner att jag kommer framåt. 
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Eller se på ett papper där jag kan se både början och slutet på samma gång. Det känns lättare att 

hantera då. Typ som att man har lite mer kontroll. (Elev G). 

 

Det fanns också exempel på elever som uttryckte att det var bättre att läsa analogt när de skulle 

läsa för att lära. En elev skrev: ”Det kanske är roligare att läsa på skärmen men just med mig 

jag fattar och kommer ihåg bättre när jag läser något på papper.” (Elev T). De menade att de 

läste mer fokuserat när de hade texten på papper. En annan fördel med att läsa analogt var enligt 

några elever att de kunde stryka under ord och anteckna direkt på pappret. De menade att de 

hade lättare hålla ordning på vilka delar av texten de hade läst. Någon nämnde att det kändes 

mer normalt att läsa analogt och ytterligare någon annan att det var att fuska att läsa på skärm. 

De analoga texter som några i elevgruppen uppgav att de läste var skönlitterära böcker som var 

spännande. Det kunde vara fantasy eller deckare. Fyra av eleverna hade starka åsikter om att 

läsa skönlitteratur analogt eller digitalt och de menade att det var mycket enklare att leva sig in 

i berättelsen då de läste den analogt. De här eleverna uppgav alla att de föredrog att läsa analogt 

och att de gjorde det i möjligaste mån. Nackdelar med att läsa analogt var å andra sidan att det 

kunde bli väldigt tråkigt efter ett tag för alla sidor såg likadana ut och de såg också hur långt de 

hade kvar att läsa. Det kunde också vara svårare att slå upp okända ord och så kunde de tröttna 

på att läsa. Några elever uttryckte att det kändes omodernt och tråkigt att läsa på papper. 

 

6.1.2. Fördelar respektive nackdelar med att läsa digitalt 

 
En del av eleverna sa att de föredrog att läsa digitalt och att de, när de själva fick välja läste 

digitalt. De menade att fördelarna med att läsa digitalt var att de läste mer intresserat, särskilt 

när de kunde styra sina val och läsa det de ville läsa. Några av dem uppgav att det var skönt att 

slippa se hela texten när de läste digitalt och angav det som en fördel att de kunde scrolla fram 

texten istället. Flera elever uppgav också att på internet fanns alla slags texter och de hade mer 

användning av det. Några menade att det fanns roligare texter på internet. Det var också enkelt 

att kontrollera betydelsen av ord de inte förstod. En elev berättade:  
 

Jag vet inte varför det är så, jag bara tycker att jag kan läsa mer och längre om det är på skärm. Jag 

tycker att det finns mer och roligare texter att läsa digitalt. Jag känner att jag har större användning 

av läsandet på datorn, då det finns böcker och nästan allt digitalt. På nätet finns allt och det är nog 

därför jag läser mer digitalt. (Elev C). 
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Elevgruppen läste på sociala medier såsom bloggar, Facebook och andra forum. De läste sms 

och e-post. De läste faktatexter till skolan, texter i spel eller nyheter. Nackdelarna med att läsa 

digitalt var att de inte läste lika noggrant. De menade att de räknade med att bli distraherade för 

det fanns mycket annat att göra på nätet och ibland kunde de bli störda av kamrater som ville 

kommunicera med dem. Det kunde också vara så att de hittade andra mer intressanta saker att 

göra vid datorn än att läsa. Flertalet av eleverna uppgav att de oftast läste kortare texter på 

skärmen och också mycket snabbare för de förstod texten ändå. Det fanns mycket annat som 

lockade och avbröt läsandet. Några av dem menade att de aldrig hade läst färdigt en hel text när 

de hade läst digitalt. Anledningen till det kunde vara antingen att de blev distraherade eller att 

de bara läste tillräckligt mycket för att förstå sammanhanget. Elev O skrev:  

 
En nackdel med att läsa på skärm är att man kan bli väldigt störd av annat då. För på t.ex. en dator 

finns det så mycket mer att göra. Jag tror också att man inte läser lika noggrant på en skärm.  

 

En grupp elever uppgav att de lätt kunde få huvudvärk när de läste på skärmen och de menade 

att de försämrade sin syn genom att läsa för mycket på skärm. Ytterligare en nackdel som 

förekom bland elevernas utsagor var att det var svårare att läsa koncentrerat och följa texten på 

skärmen.  

 

6.1.3. Läsning i skolan och på fritiden 
 
Elevgruppen menade att i skolan läste de ofta skönlitterära böcker eller texter på papper. Några 

av dem sa att de läste mest på papper i skolan, medan andra hade uppfattningen att de läste mest 

digitalt i skolan. I en del ämnen läste de enbart digitalt och då var det mest för att hitta fakta. ”I 

skolan läser vi med olika läromedel. På språklektionerna använder jag min dator men på No 

och So ämnena så använder jag böcker och skrivböcker för att läsa och anteckna.” (Elev K). 

Eleverna menade att de läste mer noggrant i skolan, eftersom de behövde kunna komma ihåg 

detaljer i texten de hade läst. Det kunde också vara så att de skrev på datorn och då läste de den 

texten. Eleverna menade att hemma läste de flesta av dem inte i böcker så ofta, men några av 

dem uppgav att de läste på kvällen för att lättare kunna koppla av. En elev sa så här:  

 
Hemma brukar jag läsa på kvällarna innan jag ska sova. för att då blir jag trött/tröttare, mer avslappnad 

och kan sova bättre. Då läser jag böcker jag tycker är bra och intressanta. Jag tycker mer om att läsa 

hemma än i skolan.  (Elev L).  
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De flesta läste hellre hemma än i skolan för där kunde de välja vad de ville läsa och då kom de 

in i texten lättare. Hemma läste de flesta digitalt, medan i skolan läste de ungefär lika mycket 

på datorn som analogt. Det var lättare, roligare och lugnare att läsa hemma för där kunde de 

välja vad de ville läsa och de behövde bara läsa det de ville. Några av dem nämnde hur svårt 

det kunde vara att läsa i skolan och att de hellre läste hemma där de kunde koppla av. De verkade 

skilja på vilket slags texter de läste analogt och digitalt och de föredrog att läsa skönlitterära 

texter analogt, medan på datorn läste de alla andra slags texter, och mest faktatexter. De menade 

också att det var lättare att koncentrera sig när de läste analogt, för på datorn fanns det så mycket 

som distraherade. Det verkade enligt dem vara lättare att förstå innehållet när de läste analogt. 

I skolan använde de sina digitala verktyg till att skriva och läsa sina texter och till att söka fakta. 

En elev berättade att hon aldrig läste självmant eller på egen hand, utan att hon använde sin 

dator för att lyssna på texter.  

 

6.1.4. Analys av självrapporterna  
 
Av svaren från elevernas självrapporter konstaterades att även om de gick i samma klass och 

hade gjort det i fyra år, hade de en mängd olika tankar om att läsa och om vilka fördelar 

respektive nackdelar det var med att läsa analogt respektive digitalt. De hade också olika åsikter 

om de digitala verktygen, trots att de är uppväxta med dem och trots att de ibland omnämns 

som den digitala generationen. Elevgruppens tankar om att läsa analogt kunde sammanfattas i 

att de menade att det var bättre att läsa analogt när de läste skönlitteratur samt för att lära. 

Nackdelarna med att läsa analogt var enligt några elever att det kunde kännas omodernt och bli 

tråkigt efter ett tag när allt såg likadant ut. Fördelarna med att läsa digitalt menade de var att de 

läste mer intresserat och några uttryckte att de hade mer nytta av att läsa digitalt då alla slags 

texter fanns där. Nackdelarna var att det var betydligt lättare att tappa fokus då det fanns annat 

som lockar. I elevernas utsagor fanns tydliga tecken på skolan som ett eget verksamhetssystem 

då eleverna skiljde på hur de läste och vad de läste i skolan respektive på fritiden. Eleverna 

agerade, såsom Säljö (2105) beskriver, utifrån den sociala praktik de befann sig i och de 

anpassade sig efter skolans och lärarnas krav. I skolan läste de mer noggrant för att minnas det 

lästa. De arbetade mycket med att söka fakta och att svara på frågor. När de var hemma föredrog 

de flesta av dem att läsa digitalt och de läste oftast kortare texter och de fullföljde inte alltid 

läsningen. De uppgav att de läste mycket snabbare, för de förstod sammanhanget ändå. Det 

fanns också en skillnad i vad för slags texter de läste i skolan respektive på fritiden. I skolan 

läste de skönlitterära texter eller faktatexter, medan på fritiden läste de på sociala medier och 
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olika nyheter. Hemma läste de av intresse och för att kommunicera med andra. Det framkom 

också tydligt att eleverna använde sina digitala verktyg som artefakter då de berättade om hur 

de använde sig av datorerna i undervisningen för att läsa, skriva och söka fakta. På fritiden 

använde de dem också som artefakter men då i en social och kommunikativ praktik.  

 

6.2 Resultat från intervjuerna 

 
Fyra intervjuer med elever som var 15 år och som gick i år 9 i grundskolan genomfördes. 

Eleverna fick fingerade namn för att inte röja vilka de var och resultatet från intervjuerna med 

eleverna presenteras var och en för sig. Elevernas svar redogörs för utifrån frågeställningar för 

arbetet. Vad tyckte de om att läsa analogt respektive digitalt? Vilka exempel på de digitala 

verktygen som artefakter kunde man se i deras berättelser? Gick det att hitta exempel på skolan 

som ett eget verksamhetsområde i elevernas berättelser? Och slutligen, vilka av de 

specialpedagogiska perspektiven kunde man se exempel på i elevernas berättelser? 

Jens 

Jens beskrev sig själv som en aktiv kille. Han var mycket tillsammans med kompisar och han 

var också mycket ute på nätet, där han spelade en del spel. Hans stora intressen var mopeden 

och datorn. Han hade sökt VVA-linjen till gymnasiet. Jens beskrev hur han tyckte att det var 

roligt att få lära sig att läsa, men ganska snart upptäcktes hans dyslexi och sedan dess hade det 

varit riktigt besvärligt för honom. Han sa själv om att lära sig läsa:  

Det var en ny sak och då så tyckte jag att det var kul att lära mig och sen nu när jag då kan det och 

jag har så här problem med dyslexi, så blir det bara jobbigt att läsa. 

Jens läste det mesta på datorn och han tyckte att det fungerade bra. Han berättade att han 

föredrog att läsa på datorn för om det var ett typsnitt som han hade svårt att läsa kunde han 

ändra det. Han brukade också förstora texterna som han skulle läsa. När Jens läste på papper, 

fick han läsa mycket långsammare, eftersom han hade problem med att bokstäverna flyttade på 

sig. Jens hade tillgång till Legimus, vilket är en tjänst där användaren kan lyssna på text. Han 

berättade att han ofta lyssnade på texter och att han brukade läsa texten samtidigt som han 

lyssnade. Han lärde sig tidigt att scanna in texter på datorn och sedan läste han alla slags texter 

på skärmen. Ett tidigt läsminne var när han scannade in en Harry Potter-bok på datorn för att 

kunna läsa den. Han intresserade sig för historia och på fritiden läste han den sortens texter 



23 
 

digitalt. Han tyckte också om att följa aktuella ämnen och försökte hålla sig uppdaterad genom 

att läsa nyheter. Jens var medveten om att han måste vara försiktig med den information som 

han läste på internet. Han berättade: 

Det är ju det som är problemet med datorn, att man vet ju inte om det är sant eller inte, för det kan ju 

vara vem som helst som har gått in och skrivit. Det är ju en fördel med böcker, för då vet man att det 

stämmer hyfsat bra i alla fall.  

I skolan hade de fått lära sig vikten av att kontrollera källor ordentligt och att de arbetade med 

att ange källor då de skrev egna faktatexter. Han berättade att de ofta arbetade med att söka 

fakta på nätet. För Jens var det skillnad på vad han läste hemma och vad han läste i skolan. I 

skolan läste han texter för att få mer kunskap, medan hemma valde han det han ville läsa och 

då handlade det ofta om texter som berörde hans intressen samt nyheter som han hade hört om 

eller blivit nyfiken på. I skolan blev han ofta störd vid läsning och om det var svårt att komma 

in i handlingen eller om texten var svår brukade han be om att få gå in i ett grupprum för att 

läsa.  Han berättade: ”Jag brukar fråga om jag får sätta mig i något grupprum och försöka i alla 

fall och fungerar inte det så brukar jag få lyssna på boken istället.”  Han läste också på ett annat 

sätt när han läste hemma och tyckte att han blev mer motiverad att läsa vidare för hemma läste 

han av intresse. 

Sara 

Sara gick i samma klass som Jens. Hon sa om sig själv att hennes stora intresse var dans och 

att umgås med vänner. Hon hade sökt Samhällslinjen på gymnasiet. Sara tyckte att det var 

tråkigt att läsa och hon beskrev att när de gjorde det i skolan var hon den som blev klar sist. 

Klasskamraterna hade redan börjat svara på frågor när hon var klar med att läsa texten.  

 
Om vi ska läsa en text i skolan, så är jag den som är sist färdig. Så har de andra redan börjat svara på 

frågor när jag inte har läst färdigt än, så jag är inte jättetaggad på att läsa. 

 

Sara berättade att hon föredrog att läsa på skärmen framför att läsa texter på papper. Hon 

menade att det kändes lättare att läsa om hon inte såg hela texten, för det kunde kännas 

övermäktigt att ta sig igenom flera sidor om hon läste analogt. I hennes familj hade de bestämt 

att alla skulle läsa i en bok en halvtimme på kvällen innan de somnade. Sara hade lite svårt med 

det i början, men sedan hon hade fått in det som en rutin, kunde hon rekommendera det.  
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Jag tyckte inte om det i början för jag ville ha min telefon på kvällen, men det har funkat jättebra. 

Första veckan så läste jag varje kväll och det gör att man blir tröttare för då somnar man lättare, så 

det är en väldigt bra grej att göra. På telefonen händer grejer hela tiden och man blir inte trött. Boken 

är stilla och det är inga hastiga rörelser. 

 

Sara läste ändå mest på sin mobiltelefon på fritiden och hon föredrog att vara inne på sociala 

medier eller att spela spel. För Sara var det skillnad på att läsa i skolan och på fritiden. När hon 

läste i skolan kunde hon ha svårt att koncentrera sig och följa med, men hemma gick det lättare 

för då kunde hon oftast välja vad hon ville läsa. Nackdelar med att läsa texter på skärm var 

enligt Sara att texten kanske försvann på grund av dålig internetuppkoppling. En annan nackdel 

var att hon alltid måste kontrollera källan när hon läste på Internet. Sara jämförde böcker med 

de texter som hon hittade på nätet och menade att det var skillnad. Hon sa att det kändes bättre 

att läsa skönlitteratur analogt. Enligt henne var de texter hon läste på datorn mest faktatexter 

och hon menade att det var den sortens texter som finns där. Enligt Sara var datorn ”mer som 

ett faktaställe.” Hon tyckte att det kändes bättre att läsa skönlitteratur analogt. När de läste i 

skolan menade Sara att de oftast gjorde det analogt, om det fanns tillgång till böcker. 

Anledningen var att hennes lärare föredrog att de läste i böcker eftersom de visste att eleverna 

lätt blev distraherade när de läste digitalt. Sara berättade att de oftast läste på egen hand i skolan. 

Hon förstod bättre, när någon läste högt för henne och det hände att en lärare gjorde det.  

 
Oftast läser jag ensam men på SO:n så läser läraren för oss och vi får hänga med i texten och ibland 

på svenskan har vi haft en läsebok tillsammans hela klassen, så då läser kanske alla en sida var.  Det 

blir lättare för då hör jag hur orden ska uttalas och jag ser samtidigt hur de stavas. 

 

Aron 

Aron åkte skateboard på fritiden. Han tävlade också i brottning och det hade han gjort sedan 

han var fem år. Det gick rätt bra för honom, även om konkurrensen nu när han hade blivit äldre 

var tuffare. Han hade sökt in på Bygg- och Anläggnings Linjen på gymnasiet. Aron tyckte inte 

om att läsa. Han sa att han aldrig hade varit inne på att bara sitta och läsa, men läste gjorde man 

hela tiden utan att tänka på det, för det fanns ju text överallt. Han sa: 

 
Ja, alltså, menar du böcker så eller, för jag läser inte mycket böcker längre, men om man bara skulle 

ta vad jag läser så är det väl huvudsakligen ibland tidningar. Oftast när jag läser så gör jag ju det på 

datorn nuförtiden eller mobilen. Man ser ju alltid text överallt så man läser ju, man tänker inte alltid 

på det liksom. 
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Aron läste mest på datorn och han menade att det var för att han var intresserad av teknik och 

datorer. Han blev mer motiverad av att läsa digitalt och han tyckte att han hade mer nytta av 

det som stod på Internet. Aron berättade att böcker kunde innehålla fakta som inte var 

uppdaterad, medan den fakta som fanns på internet alltid var uppdaterad. Aron var medveten 

om riskerna med att de texter som fanns på Internet kanske inte innehöll korrekta uppgifter, 

men han sa att man får lita på det som står där. Han brukade titta på vem avsändaren var och 

om det dessutom var en välgjord hemsida så brukade han lita på den. Samtidigt var han skeptisk 

till en del nyheter som han hittade och menade att de inte alltid skriver sanningsenligt. Han drog 

paralleller till nyhetsartiklar hos kvällstidningarna som kanske inte alltid är sanningsenliga. Han 

trodde inte att han läste på något annat sätt på skärmen än hur han läste analogt, däremot 

motiverades han av att läsa på datorn, dels för att det var intressant och dels för att han inte 

behövde se all text samtidigt. Det blev enklare när man kan scrolla fram texten tyckte Aron.  

 
Sedan vi fick datorerna så har det blivit lite roligare att läsa. Jag tycker alltid det är lättare att läsa på 

datorn. Alltid när jag får ett papper med mycket text på så brukar det kännas som om det är mycket 

direkt och det slipper man när man scrollar på skärmen.  

 

I skolan arbetade de oftast med att läsa texter som de sedan besvarade frågor till. De läste 

ungefär lika ofta analogt som digitalt enligt Aron. För det mesta arbetade de med läsning på 

egen hand, men i ämnena engelska och svenska fick de ofta arbeta i par. Aron uppskattade att 

få arbeta tillsammans med kamrater.  

 
Vi brukar få en uppgift, en kort text som vi läser igenom. Så får vi ett antal frågor, men det är alltid 

roligare om man är i grupp, får höra vad andra tycker. Ibland kanske man tycker det är svårt också 

och då kan man få hjälp av sina kompisar. 

 

Eva 

Eva satsade på skolan. Hon slutade med att träna fotboll, då det blev mer plugg i skolan. Hon 

tänkte försöka komma in på Naturlinjen på gymnasiet och hon sa att hon hade tillräckligt med 

poäng för att bli antagen på den linjen. Eva sa att hon hade svårt att koncentrera sig när hon 

läste och att det var jobbigt för hon kom inte ihåg vad hon hade läst när hon var färdig med 

texten. Hennes tankar hamnade lätt någon annanstans. Hon hade en del svårigheter med att lära 

sig läsa när hon var yngre och hon fick under en period stöd av en speciallärare. Hon berättade 

att han hjälpte henne med strategier för att underlätta läsningen.  Eva brukade läsa texten högt 

för sig själv och ibland använde hon talsyntesen på datorn. Hon märkte att hennes studieresultat 
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hade ökat sedan hon började lyssna på texter och hon brukade också färgmarkera viktiga avsnitt 

i texten. Eva undvek att läsa, men när hon gjorde det för skolans skull, började hon med att 

lyssna på texten och därefter drog hon ut texten, så att hon hade den på papper.  

 
Alltså efter att jag har lyssnat på det så skriver jag nästan alltid ut det. Jag tycker det är lättare att 

plugga på papper, för man kan rita lite och anteckna. Man får mer koncentration. När man har datorn 

så vet man alltid att tre fingrar åt vänster så har man Internet.  

 

För Eva var det en fördel att arbeta med texter analogt. Hon tyckte det var mycket lättare att 

koncentrera sig och brukade be om att få texten på papper om de skulle läsa digitalt i skolan.  

Eva berättade att på lektionerna i skolan arbetade de mest med att läsa faktatexter, som de sedan 

svarade på frågor till. I de flesta ämnen använde de sina datorer men på lektionerna i NO hade 

de en bok som de följde. De arbetade på egen hand med texterna i skolan i alla ämnen, utom på 

lektionerna i svenska och engelska. De hade samma lärare där och de brukade hjälpas åt med 

läsningen. Antingen läste läraren för dem eller så läste de högt tillsammans.  Hon berättade: 

”Man läser ofta inte själv på svenskan, men på alla andra så är det att man läser i sin bok.” Eva 

hade inte tänkt närmare på om hon läste på olika sätt när hon läste analogt eller digitalt men när 

hon läste faktatexter, så tog det lite längre tid för henne. När Eva skulle läsa på fritiden läste 

hon mest digitalt och då var det oftast på sociala medier eller på några av de bloggar som hon 

följde. Hon berättade att hon inte läste lika noggrant då som när hon skull läsa för att lära sig. 

Ibland kunde hon använda talsyntesen även på bloggarna för att det var enklare att följa med. 

Hon berättade: ”Ja, alltså, jag läser inte så mycket när det inte är läxor, men bloggar och sånt, 

kan jag ju läsa några. Jag läser inte många gånger och noga på bloggar.” 

 

6.2.1. Analys av intervjuerna med de fyra eleverna 

 
Jag valde att analysera de fyra intervjuerna med fokus på en fråga i taget och jag börjar med 

vad eleverna sa om att läsa analogt respektive digitalt. Tre av eleverna uppgav att de föredrog 

att läsa digitalt, men de hade olika skäl för det. Jens använde datorn som ett kompensatoriskt 

hjälpmedel och scannade in texter, eftersom det blev enklare för honom att läsa än om texten 

var på ett papper. Sara och Aron föredrog att läsa digitalt, för då kunde de scrolla fram texten 

och de behövde inte se all text framför sig. Aron menade också att datorn motiverade honom 

att läsa. Han hittade fler intressanta texter där och han menade, precis som Sara, att han tyckte 

att det var en fördel att inte heller behöva se all text som han hade att läsa. Eva intog ett något 
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annorlunda perspektiv. Hon föredrog också att läsa digitalt eftersom hon använde sig av 

talsyntesen för att kunna lyssna på texterna, men när hon hade gjort det drog hon ut texten och 

fortsatte arbeta med den analogt. Hon läste, antecknade och strök under på pappret. Hon sa att 

hon hade lättare att fokusera på texten när hon läste analogt. Det verkade som om, beroende på 

vad syftet med läsningen var, skiftade hon mellan att läsa analogt eller digitalt. Eva föredrog 

att läsa analogt när hon skulle läsa texter för att lära sig. Hon menade att det inte fanns så mycket 

runt omkring som distraherade när hon läste på papper. De andra tre valde hellre att läsa digitalt, 

men Sara pekade på fördelen med att läsa analogt när hon skulle läsa en skönlitterär text. Hon 

menade att det kändes bättre och hon hade lättare att koppla av för boken var stilla. Sara sa, 

precis som Eva, att det kunde vara störande för koncentrationen att läsa digitalt. 

 

Nästa fråga handlade om lärande ur det sociokulturella perspektivet och om skolan som ett eget 

verksamhetsområde. Går det att hitta exempel på skolan som ett eget verksamhetsområde i 

elevernas berättelser? Eleverna berättade om hur de skiljde på sitt läsande hemma och i skolan. 

Sara var den som tydligast visade att texterna i skolan inte fångade hennes intresse och att de 

tråkade ut henne. Hon tänkte ofta på annat när de läste i skolan. Hemma läste hon det hon var 

intresserad av och använde då sin mobil. Båda pojkarna skiljde också på läsandet hemma och i 

skolan. Jens menade att han läste mer vardagssaker hemma, sådant han hade hört på stan. Både 

han och Aron berättade om hur deras intressen styrde läsningen på fritiden och motiverade dem 

att läsa vidare, ofta i kommunikation med andra. Utifrån elevernas berättelser tolkade jag att 

läsningen i skolan till stor del gick ut på att eleverna sökte fakta och svarade på frågor. Skolan 

som system vilar på en kunskapstradition, vilken eleverna var beroende av att följa under 

skoltid. Deras handlingar situerades i den sociala kontext som de ingick i och de utförde 

uppgifter för att nå kunskaper och färdigheter som premierades av systemet. I elevernas 

berättelser framkom hur de lämnades ensamma i arbetet med läsningen.  Jens började med att 

läsa texten i pappersform i klassrummet, men om han inte kunde koncentrera sig bad han om 

att få gå in ett grupprum för att fortsätta med sin läsning och då använde han sitt digitala verktyg 

för att kunna lyssna på texten. Sara försvann bort i egna tankar då de ska läsa och hon kunde 

tröttna eftersom hon oftast blev klar med läsningen mycket senare än kamraterna. De hade redan 

börjat svara på frågor när hon hade läst färdigt. Båda flickorna uppskattade när en lärare läste 

högt eller då de fick läsa tillsammans. Aron berättade om hur de ibland kunde arbeta i grupp 

och hur han uppskattade att få diskutera texter de har läst. Han menade att han lärde sig bättre 

och att han kunde få hjälp av kamraterna. Deras berättelser stämmer väl överens med om hur 

vi lär och utvecklas i dialog med andra. Säljö (2015) beskriver hur det i andra 
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verksamhetssystem kan finnas andra handlingar som premieras och det framkommer tydligt av 

elevernas berättelser att de då de läste på sin fritid läste de digitalt och de styrdes av sina 

intressen och av kommunikation och samspel med andra.  

 

Hur användes de digitala verktygen användes som artefakter av eleverna för att förenkla eller 

förstärka läsningen? I Jens fall var det väldigt tydligt att han använde de digitala verktygen 

kompensatoriskt och att hans dator fungerade som en kraftfull artefakt. Han lärde sig tidigt att 

scanna in texter som han sedan läste på datorn. Genom att läsa texter digitalt kunde han ändra 

texten så att den passade honom och det underlättade hans läsning. Han använde också 

talsyntesen och Legimus för att kunna lyssna samtidigt som han följde med i texten. Eva, som 

hade svårt att minnas det hon hade läst, hade också lärt sig använda datorn som ett 

kompensatoriskt hjälpmedel. Eva märkte att hennes resultat och lärande hade förbättrats sedan 

hon började använda talsyntesen för att lyssna på texter. I Saras fall fungerade inte de digitala 

verktygen kompensatoriskt. Hon sa att hon tyckte att det var enklare att läsa när hon samtidigt 

hörde texten och att någon av hennes lärare brukade läsa för dem ibland, men hon hade inte fått 

lära sig att använda datorn för att underlätta läsandet. Sara läste långsamt och hade ibland svårt 

med förståelsen av ord som hon läste. I Arons fall fungerade den som en artefakt så till vida att 

den fungerade motivationshöjande. Sedan han fick sin dator år 6 tyckte han det var roligare att 

läsa. 

 

Och slutligen, kunde man se exempel på de två specialpedagogiska perspektiven i elevernas 

berättelser? Jag har redan berört den här frågan då jag har skrivit om de digitala verktygen som 

kompensatoriska artefakter, men kommer att utveckla mina reflektioner lite mer. Enligt 

Alhberg (2013) antar det individorienterade perspektivet sin utgångspunkt i eleven som bärare 

av problemet och lösningar sker genom kompensation för det problematiska.  

I framförallt Jens berättelse framträdde det här perspektivet tydligt. Han berättade om hur han 

först försökte läsa texten i klassrummet. Om inte det fungerade, bad han om att få gå in i ett 

grupprum för att lättare kunna koncentrera sig på texten. I flickornas berättelser förekom 

indikationer på hur de blev bemötta av sina lärare utifrån det individuella perspektivet genom 

Evas användande av talsyntesen för att kunna lyssna på texter, men också genom båda 

flickornas berättelser om att de oftast arbetade med att läsa texter och besvara frågor på egen 

hand. Sara läste långsamt och berättade att när de andra hade börjat svara på frågor läste hon 

fortfarande texten och att det fick henne att tröttna eftersom hon kom efter sina kamrater. Det 

hade varit enkelt att undanröja hennes svårigheter, genom att exempelvis låta henne lyssna på 
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texterna eller genom att utforma undervisningen på ett sätt där eleverna arbetade tillsammans 

med texter.  

Inom det relationella perspektivet antas ett annat synsätt, så till vida att där ses elevernas 

svårigheter som skapade av kontexten och hinder undanröjes genom att undervisningen 

förändras. Aron berättade hur de arbetade gemensamt med texter på en del lektioner. Han 

beskrev hur han lärde sig genom diskussioner och hur han föredrog det framför att arbeta på 

egen hand. Båda flickorna berättade om lärare som ibland kunde läsa högt för klassen och båda 

två tyckte det blev enklare att följa med. Sara beskrev att när hon hörde hur orden uttalades 

förstod hon dem och hon förstod också hur de stavades. De tre eleverna föredrog arbetssätt där 

de fick arbeta tillsammans med uppgifter relaterade till läsning och deras önskan ligger i linje 

med det relationella perspektivet där hinder undanröjs genom att sammanhanget förändras. 

  

 

6.3. Jämförande analys mellan elevernas självrapporter och de fyra intervjuerna 
 
I den här delen jämförs delar av resultatet från elevernas självrapporter med delar av resultatet 

från de fyra intervjuerna. Gruppen elever som skrev självrapporter utgjordes av en klass i år 9 

och inom gruppen finns det elever med olika grad av läsförmåga och olika motivation till 

läsning. De intervjuade eleverna är alla fyra motvilliga läsare som av olika anledningar har 

problem med sin läsförmåga.  

 

6.3.1. Analog respektive digital läsning 

 
I elevgruppen förekom bestämda utsagor för eller emot att läsa analogt respektive digitalt. 

Exempel på utsagor var att de föredrog att läsa analogt, särskilt då de läste skönlitteratur och 

när de läste för att lära. De menade att de tyckte om känslan av att hålla en bok i handen, att 

kunna bläddra mellan sidor och att det gav dem en känsla av kontroll. Det var också lättare att 

koppla av och att leva sig in i handlingen då de läste en berättelse i bokform. De här utsagorna 

stämde med båda de intervjuade flickorna som menade att när de läste skönlitteratur ville de 

läsa den i bokform. En annan fördel med att läsa analogt som elever i gruppen framhöll var hur 

mycket lättare det var att läsa för att lära då de läste analogt. När de läste digitalt var det svårare 

att hålla fokus och att förstå det lästa. Återigen var det de båda flickorna som uttalade sig på 

liknande sätt. Särskilt Eva arbetade hellre med texten analogt då hon skulle läsa för att lära sig. 
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Jens skiljde sig åt från de övriga, då det var enklare för honom att läsa digitalt eftersom han 

enkelt kunde ändra både typsnitt och storlek på bokstäverna. Flera av eleverna i klassen uppgav 

att de föredrog att läsa digitalt. De menade att de läste mer intresserat på datorn, för det var 

roligare och för att där fanns alla slags texter. Av de fyra intervjuade eleverna var det tre stycken 

som föredrog att läsa digitalt. En av dem, Jens, använde datorn kompensatoriskt. Aron, å sin 

sida menade att de digitala verktygen ökade hans motivation att läsa. Både Aron och Sara 

menade att det var en fördel att läsa digitalt eftersom de inte behövde se hela texten utan de 

kunde scrolla fram den.  

 

6.3.2. Skolan som ett eget verksamhetssystem och datorn som artefakt  

Det var tydligt både i elevgruppens självrapporter och i intervjuerna med de fyra eleverna att 

de alla skiljde mycket på sin läsning i skolan och på fritiden. Exempelvis beskrev en elev hur 

hennes lärare föredrog att de läste i böcker på lektionerna och i flera av elevernas utsagor 

framkom att de arbetade med att läsa både analogt och digitalt, men arbetssätten skiljde sig inte 

åt utan vilade på traditionell grund. Det fanns exempel på motsatsen i Jens och i Eva berättelser, 

men av resultatet framkom att de i undervisningen inte använde de digitala verktygen för att 

utveckla och förändra sättet att skapa mening och kunskap på. De digitala verktygen kan ses 

som kraftfulla artefakter, vilka precis som skriften bär kunskap i sig. De kan hjälpa oss att utföra 

det vi inte kan själva och med hjälp av dem kan vi nå utanför vår egen förmåga. Det finns en 

spänning i relationen mellan de digitala verktygen och skolans undervisning som består i 

omvärldens krav på digitalisering och skolans inbyggda motståndskraft där undervisningen sker 

linjärt och indelat i kapitel. Resultatet visade att på fritiden använde stora delar av elevgruppen, 

liksom alla de intervjuade eleverna, sig av de digitala verktygen för att kommunicera och 

interagera med andra. De berättade exempelvis om hur de använde de digitala verktygen för att 

fördjupa sig och läsa om det som intresserade dem. Det var ett informellt lärande som pågick 

och med hjälp av datorn som artefakt motiverades de att läsa och lära. Med de digitala 

verktygens hjälp deltog de i sociala praktiker på sin fritid, men i mindre grad i skolans 

undervisning.  

 

7. Diskussion  
 
I följande kapitel diskuterar jag mitt val av metod samt de resultat som framkommit i min 

undersökning i relation till tidigare forskning. Syftet med min studie var att få en bättre 

förståelse för vad några elever tänker om att läsa analogt respektive digitalt. Jag ville också veta 
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mer om hur de digitala verktygen används som artefakter och om skolan som ett eget 

verksamhetsområde. Slutligen var jag också intresserad av att se om de två specialpedagogiska 

perspektiven syntes i elevernas utsagor. 

 

7.1 Metoddiskussion 
 
Jag genomförde mitt arbete i två delar, där jag i det första skedet lät en grupp på 22 elever skriva 

självrapporter till mig om vad de tänker om analog respektive digital läsning. Jag var nyfiken 

på om eleverna skulle skriva tillräckligt mycket för att jag skulle få nog med data för mina 

frågor. Jag kan så här i efterhand se att deras självrapporter innehöll många tankar om ämnet 

och jag är glad att jag valde den här metoden. En nackdel med den här metoden var att deras 

utsagor väckte följdfrågor som jag inte hade möjlighet att ställa. Om jag enbart hade använt 

mig av självrapporter hade det kanske kunnat vara en svaghet, men å andra sidan var resultatet 

från självrapporterna tillräckligt fylligt för att kunna fungera självständigt. Jag tänker att 

beroende på syftet för arbetet är den här metoden väl användbar.  Jag valde att inte intervjua 

elever ur den här gruppen då jag ville låta gruppens utsagor vara orörda. Jag var, som jag skrev 

ovan, nyfiken på metoden och ville se vad resultatet från självrapporterna gav och därför kändes 

det viktigt att låta det vara en egen del separerad från intervjuerna. Gruppen som skrev 

självrapporter var helt anonym för mig och det var ett medvetet val från min sida att inte ha 

kännedom om elevernas måluppfyllelse eller om deras läsförmåga.  

I den andra delen intervjuade jag fyra elever om samma ämne och då fick jag möjlighet att ställa 

fler frågor och be eleverna att utveckla sina svar. Från början hade jag tänkt intervjua fyra elever 

med diagnosen dyslexi, men då det var svårt att hitta deltagare föll det sig att jag fick intervjua 

elever som av någon anledning var motvilliga läsare och som hade låga resultat på det 

screeningtest som hade genomförts på elevernas skola. Det kan ha förändrat mitt resultat, men 

samtidigt tänker jag att både de fyra eleverna och elevgruppen utgör en mer heterogen grupp 

och det är så det ser ut i våra klassrum. Vi har alla sorters elever. Av de fyra eleverna var det 

en som hade utredd dyslexi. De andra tyckte inte om att läsa av olika anledningar. Det är möjligt 

att mitt resultat hade blivit annorlunda om alla fyra eleverna hade haft diagnosen dyslexi, men 

jag tänker också att jag ändå har fått svar på mina frågor och att det var intressant att få höra 

deras berättelser. Eftersom jag arbetar som speciallärare med elever i samma ålderskategori 

som de jag har intervjuat tänker jag att har kunnat ställa relevanta frågor och följdfrågor, samt 
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kunnat förstå svårigheter som eleverna har berättat om. Jag är säker på att min förförståelse och 

min kunskap i ämnet har varit till nytta, men samtidigt kan jag också tänka att jag genom min 

kunskap kanske har varit för snabb med att förstå och att jag kanske hade kunnat få veta mer 

om jag saknat förförståelse. Vid bearbetningen av materialet har jag varit noga med att gå 

igenom det ett flertal gånger för att vara säker på att det är elevernas röster som kommer till tals 

och inte min egen. Jag strävade efter att inte bli påverkad av mina egna värderingar utan 

försökte att tolka resultaten utifrån det som har legat framför mig, men som Kvale och 

Brinkmann (2014) påpekar är en kvalitativ intervju en interaktion mellan mig som intervjuare 

och mitt objekt och därför är det min tolkning och min analys där jag använder mig själv som 

uttolkare. Kvale och Brinkmann (2014) menar vidare att det är viktigt att man har en god 

förförståelse inför studien, vilket jag tänker att jag har dels genom mitt arbete som speciallärare 

i grundskolan och dels genom min fördjupning där jag har läst och sammanställt aktuell 

litteratur. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 
Genom att ta del av elevernas berättelser, dels genom självrapporter från en klass med 20 elever 

och dels genom intervjuer med fyra motvilliga läsare har jag fått en djupare förståelse för deras 

tankar om att läsa analogt respektive digitalt.  

Mitt resultat visade att flera av eleverna föredrog att läsa analogt då de läste skönlitteratur, samt 

när de läste texter för att lära sig. De tyckte om känslan av att kunna bläddra i en bok, att känna 

pappret mellan fingrarna och att kunna anteckna direkt på pappret. De menade att det var 

enklare att minnas det lästa då de läste analogt och i några självrapporter fanns utsagor om 

känslan av ökad kontroll vid analog läsning. Det var också enklare att hålla reda på vilka delar 

de hade läst då de läste analogt. En av de intervjuade eleverna tillhörde den här kategorin och 

menade att hon hade lättare att överblicka texten då hon läste analogt. Både Rasmusson (2014) 

och Mangen et. al (2012) diskuterar att papperstexten ger taktila ledtrådar som den digitala 

texten inte ger och att det krävs större kognitiva insatser av läsaren vid digital läsning. Två av 

de intervjuade eleverna uttryckte dock att det var en fördel att inte behöva se all text samtidigt, 

utan de föredrog att kunna scrolla fram texten Deras utsagor motsäger ovanstående forskares 

resultat och kanske erbjuder deras digitala verktyg tillräckligt med motivation för dem att det 

överbryggar det motstånd som papperstexten kan utgöra för dem. De texter som eleverna i min 
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studie läste på papper var främst skönlitteratur och faktatexter från undervisningen, vilka är 

tillrättalagda texter med en tydlig genre och tydlig struktur. Skolverket (2011) uppger att 

läsandet av skönlitteratur har minskat och att läsvanorna har förändrats och de drar slutsatsen 

att det beror på det ökade användandet av digitala enheter.  Enligt Svenska Internetstiftelsen 

(2016) använder svenska elever Internet för att söka fakta och för att läsa på sociala medier, 

vilket bekräftades av majoriteten av eleverna i min studie. Blomgren (2016) menar att eleverna 

motiveras av att få läsa via de digitala verktygen och att datorn kan motivera till läsning. Flera 

av eleverna i självrapporterna och tre av de motvilliga läsarna uppgav att när de själva fick välja 

så föredrog de att läsa digitalt, eftersom de läste mer intresserat. Några av dem menade att 

Internet var som ett stort uppslagsverk. Nackdelarna med att läsa digitalt var enligt mitt resultat, 

att eleverna hade svårare att läsa fokuserat då det var annat som distraherade. De menade att de 

kunde bli störda av kamrater som ville kommunicera eller av att de hittade något annat som de 

ville läsa. De uppgav att de läste kortare texter när de läste digitalt och att de heller inte alltid 

läste färdigt hela texten. De tyckte att det räckte med att de förstod sammanhanget. Flera av 

dem hade svårare att läsa koncentrerat och följa texten när den var på skärm. Mitt intryck är att 

deras läsande av digitala texter är ett slags flyktigt läsande utan djupare reflektion. Enligt 

statistiken från Svenska Internetstiftelsen (2016) är majoriteten av dagens skolelever vana att 

använda de digitala verktygen och de anser sig vara duktiga i att söka fakta på nätet, men bara 

för att de är konsumenter innebär det inte automatiskt att de behärskar alla delar av användandet. 

Läsförståelse är en komplex process vilken är ett samspel mellan läsaren och texten och digitala 

texter har ofta en annan uppbyggnad än de linjära och tillrättalagda texter skolelever möts av. 

Det finns heller ingen garanti för att de är skrivna för unga läsare i fråga om struktur och 

läsbarhet (Merchant, 2007; Skolverket, 2011). 

Båda resultaten i min studie pekade på att i elevernas undervisning användes de digitala 

verktygen i huvudsak till att söka fakta på Internet och till att bearbeta texter, vilket också 

Skolinspektionen (2012) fann när de undersökte läsundervisningen i 40 skolor. Några av 

eleverna i min studie påtalade att Internet var en gigantisk informationskälla med alla slags 

texter. Det är en bild som bekräftades för dem genom undervisningen, då flera av eleverna 

uppgav att de använder sitt digitala verktyg till att söka fakta. Traditionell undervisning bygger 

på att dela in både fakta och text i linjära kapitel, men undervisningen kan inte längre bara 

koncentrera sig på elevers linjära läsande. Det beror dels på att det inte ger oss hela bilden av 

deras förmågor och dels på de ökade krav på digitalisering från Skolverket (2017a) genom de 

förändrade kursplanerna. Kroksmark (2011) och Selander och Kress (2010) diskuterar att vi går 
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mot en annan bedömningspraktik där vi inte längre enbart kan arbeta med och träna 

läsförståelse utifrån analoga texter, utan vi behöver även inkludera de digitala texterna.  Det 

eleverna i min studie läste på sin fritid skiljde sig från vad de läste i skolan. Resultatet visade 

också att eleverna läste annorlunda på fritiden mot hur de läste i skolan. I Skolinspektionens 

undersökning (2012) drogs slutsatsen att eleverna trodde att de förmågor som de utvecklade vid 

sitt digitala läsande inte ansågs viktiga av skolan och att det på så vis skapas ett avstånd mellan 

elevernas fritid och deras aktiviteter i skolan. Säljö (2015) diskuterar hur skolan kan ses som 

ett eget verksamhetssystem där en viss sorts handlingar befästs och premieras, såsom flera av 

eleverna i min studie vittnar om. Det snabba sätt att läsa, som läsning på Internet inbjuder till 

passar dagens elever, vilka är otåliga att finna rätt information snabbt och de behöver läsa på 

ett annat sätt för att förstå den typen av texter. Flera av eleverna uppgav att de, när de läste 

digitala texter, läste kortare texter och att de sällan läste färdigt texten. Coiro (2011, 2015) och 

Spiro m.fl. (2105) menar dock att de fortfarande behöver kunna läsa långsamt och 

reflekterande, samt att de behöver kunna läsa och behålla koncentrationen. Det är flera olika 

processer som pågår samtidigt och som det är nödvändigt att undervisa om. Verksamma inom 

skolans område behöver förändra sitt sätt att tänka runt läsning och förståelse av text.  

Särskilt en grupp elever av de som skrev självrapporterna framförde starka åsikter om hur de 

föredrog att läsa analogt och särskilt då de läste skönlitteratur. De uppskattade känslan av att 

hålla boken i sin hand och de menade att de hade lättare att leva sig in i handlingen då de lästa 

analogt. Jag menar att det är viktigt att vi i skolan uppmuntrar och undervisar om både analog 

läsning och om digital läsning, då de två kompletterar varandra. Säljö och Linderoth (2015) 

diskuterar hur behovet att lära förändras allt eftersom samhället förändras och hur gränserna 

mellan det formella och informella lärandet alltmer suddas ut. Om vi i undervisningen enbart 

ser Internet som en informationskälla går vi miste om möjligheter som de digitala verktygen 

kan utgöra genom att inbjuda till en deltagande kultur där eleverna lär i interaktion med 

varandra och där lärande ses som en process genom vilken vi får nya sätt att tänka och handla 

(Creelman m.fl., 2015). Blomgren (2016) visade genom sin studie att elever i grundskolan är 

positivt inställda till att använda de digitala verktygen och de kan användas för att öka 

motivationen att lära hos eleverna. Flera av eleverna i min studie uppgav att de blev motiverade 

att läsa när de hade möjlighet att läsa digitalt. En av de intervjuade eleverna menade att det har 

blivit roligare att läsa sedan han fick tillgång till sitt digitala verktyg och två av de andra 

använde sina verktyg kompenserande. Flera internationella studier pekar på positiva effekter 

på elevernas lärande när de har tillgång till ett eget digitalt verktyg och särskilt goda visar sig 
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effekterna vara när de digitala redskapen används som ett komplement till annan undervisning 

(Hattie & Yates, 2014; Hylén, 2013). Agélii Genlott och Grönlund (2016) visade genom sin 

forskning hur en sådan undervisning kan leda till förbättrade resultat hos elever.  När eleverna 

med hjälp av de digitala verktygen får ta kontroll över sin inlärning i förlängda 

inlärningsperioder, samt när de får arbeta parvis ökar effekterna av elevernas lärande. Båda 

mina resultat pekar på att alla elever behöver få stöd i att utveckla sin läsning och särskilt då de 

läser digitala texter. Det är därför mycket glädjande att Skolverket har lagt in moduler om 

digitalisering i sin lärportal, dels för att höja lärarnas kompetens, men också för att det för 

elevernas praktik närmare skolans. 

Enligt min tolkning pekade mitt resultat på att i elevernas skola råder det individorienterade 

perspektivet i och med berättelserna om läsning som en enskild angelägenhet. Det är tydligt att 

de digitala verktygen kan fungera som kraftfulla kompensatoriska artefakter för elever med läs- 

och skrivproblematik om de används på ett effektivt sätt, men då undervisningen i skolan står 

inför ett paradigmskifte i och med den ökade digitaliseringen räcker det inte för att säkerställa 

att eleverna utvecklar sin läsförmåga. Skolan och samhället i övrigt är till stor del skriftbaserat 

och forskningen är överens om att digitala texter kräver mer av läsaren. Det skapar problem för 

den motvilliga läsaren.  Wennås Brante (2014) såg i sitt experiment att svaga läsare med 

avkodningsproblematik inte hade lika effektiva strategier som kontrollgruppen goda läsare. 

Dessutom menar Strömsö (2013) att läsare med mindre erfarenhet av vissa genrer och strukturer 

tenderar att koncentrera sig på tillfälliga detaljer snarare än på centrala delar i för dem okända 

textstrukturer. Det är inte förvånande att flera av eleverna i studien föredrog att läsa analogt då 

de skulle läsa för att lära eller då de läste skönlitteratur som ofta består att längre texter. Chen 

(2009) visade i sin studie hur elever saknade mogna strategier för att läsa digitalt. De hade goda 

strategier för hur de skulle arbeta vidare när de hade läst klart, men de saknade strategier för 

hur de skulle tänka före läsningen samt under läsningen. Rasmusson (2014) diskuterar fem 

nödvändiga kategorier vid läsning av digitala texter. Utöver den traditionella läsförmågan med 

avgörande element som avkodning och förståelse krävs dessutom att läsaren kan läsa 

multimodala texter, att läsaren har strategier för hur den navigerar och använder sökmotorer. 

Läsaren behöver också ha en generell kunskap om hur en webbläsare fungerar, samt slutligen 

ha förmåga att hantera information, att känna igen och kunna tolka och värdera det den har 

framför sig. Rasmusson förutspår att i framtiden kommer det här att vara nödvändiga förmågor 

jämte förmågan att kunna läsa, skriva och räkna och den digitala läsförmågan kommer att 

räknas som en fjärde basfärdighet.  
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Som jag skrev tidigare behöver alla elever få stöd i att utveckla sin läsning av digitala texter, 

men särskilt viktigt är det för de elever som av någon anledning är motvilliga till läsning. 

Majoriteten av eleverna i min studie uttryckte att de digitala verktygen lockade dem att läsa. De 

flesta menade att de blev mer intresserade och att de motiverades av att läsa digitalt framför att 

läsa analogt. Samtidigt berättade de att de läste kortare texter när de läste digitalt och de sällan 

läste färdigt en hel text. I självrapporterna var det en stor grupp elever som menade att de hade 

svårt att koncentrera sig när de läste digitalt. De uppgav också att de ofta fick ont i huvudet av 

att läsa digitalt och för många av dem var det ansträngande att läsa digitalt. Även om de är vana 

datoranvändare innebär det inte att de för den skull behärskar de strategier som krävs för att 

läsa digitalt. Tre av de intervjuade eleverna i min studie berättade om hur de uppskattade att få 

arbeta med att läsa texter gemensamt med andra. De förstod bättre och hade lättare för att lära 

när de gjorde det. Min tolkning är att om eleverna själva får bestämma så vill de lära i samspel 

med andra och deras utsagor bekräftar Erstads (2013) tankar om lärande i en deltagande 

kommunikativ kultur. Jag menar, att det inte gagnar elevernas läsförståelse då de lämnas 

ensamma i sin läsning, speciellt inte med tanke på hur mycket mer som krävs av läsaren vid 

digital läsning. Istället ser jag att vi, precis som Warschauer (2015) beskriver det, kan öka 

elevernas lärande genom kunskaper om genrer, genom ökad interaktion med hjälp av digitala 

verktyg, genom stöttande strukturer och genom att öka tillgången till olika slags texter. 

Dessutom, så som flertalet av forskningen menar (Strömsö, 2013; Strömsö & Bråten, 2013; 

Coiro, 2011; Coiro, 2015; Spiro m.fl., 2015) behöver vi lära eleverna vikten av förkunskaper 

och självkontroll vid läsning av både analoga och digitala texter.  

Skolan står inför en förändring i och med de förändrade kraven på digitalisering i 

styrdokumenten. Förståelsen för skillnaderna i analog respektive digital läsning, samt vad som 

krävs vid digital läsning är i högsta grad viktiga kunskaper för mig i mitt yrke som speciallärare 

med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling, då eleverna behöver få hjälp med och 

stöttning i sin läsutveckling. Det är dock inte enbart relevant för mig som speciallärare i 

grundskolan, utan för alla som arbetar inom skolans värld, då vi behöver lära oss mer för att 

stärka elevernas läsförmåga. Mitt resultat visar att det är inte så enkelt som bara ett skifte av 

medium vid läsning.  
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7.5 Forskning för framtiden 

 
Det digitala läsandet är aktuellt och det innehåller många olika dimensioner. Det finns många 

trådar att plocka för vidare forskning i ämnet. Vilken slags text presenterar vi för eleverna. Vad 

innebär det för deras läsupplevelser och läsförmåga? Hur kan vi använda de digitala verktygen 

för att locka till läsning av skönlitteratur?  Hur ser den undervisning ut som lyckas föra samman 

elevernas intressen med kraven på kunskap? I och med att vi går mot en utveckling med de 

digitala verktygen som kraftfulla artefakter är det också intressant att fundera vidare över hur 

bedömningspraktiken förändras då vi kommer att läsa allt mer digitalt. Hur förändras läsandet 

och skrivandet i en digital praktik? Det skulle också vara intressant att få se en jämförelse 

mellan resultaten på de analoga nationella proven och de digitaliserade nationella proven.  
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Bilaga 1 
Missivbrev 2017-01-23 

Hej! 

Jag går Speciallärarprogrammet med inriktning mot språk- skriv- och läsutveckling på 
Mälardalens högskola i Västerås. Under den sista delen av utbildningen kommer jag att 
genomföra en studie i två delar som en del i ett självständigt arbete. Jag som genomför 
studien heter Annika Åkerström. Jag arbetar som speciallärare på en 6–9-skola i Värnamo 
kommun. Jag undrar om jag får intervjua ditt barn om sina tankar om att läsa digitalt? 

Jag hoppas att studien ska ge mig en fördjupad kunskap om att läsa digitalt och vad vi lärare 
behöver tänka på när vi undervisar eleverna. 

Jag beräknar att en intervju kommer att ta ca 30 minuter. Intervjun sker med en deltagare åt 
gången på ditt barns skola. Intervjuerna kommer att spelas in på dator för att därefter 
transkriberas av mig som genomför intervjuerna. 

Samtliga svar kommer att behandlas med full konfidentialitet, något som innebär att 
identiteten på enskilda deltagare och skolor aldrig kommer att röjas eller missbrukas. 
Resultaten av studien kommer du sedan att ha möjlighet att få ta del av i det färdiga 
självständiga arbetet via mig. 

Jag är mycket tacksam för din medverkan om du väljer att låta ditt barn delta i studien! 

Med vänlig hälsning, 

Annika Åkerström, studerande på Mälardalens högskola, Västerås 

Du är välkommen att kontakta mig eller min handledare om du har några frågor om studien. 

Min handledare för det självständiga arbetet är: Margareta Sandström  

……………………………………………………. 

Ja, jag låter mitt barn delta i studien om att läsa digitalt.  

 

Namn på mitt barn: 

Datum och underskrift av målsman: 
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Bilaga 2 

Missivbrev 2017-01-23 

Hej! 

Jag går Speciallärarprogrammet med inriktning mot språk- skriv- och läsutveckling på 
Mälardalens högskola i Västerås. Under den sista delen av utbildningen kommer jag att 
genomföra en studie i två delar som en del i ett självständigt arbete. Jag som genomför 
studien heter Annika Åkerström. Jag arbetar som speciallärare på en 6–9-skola i Värnamo 
kommun. Jag undrar om jag får intervjua ditt barn om sina tankar om att läsa digitalt? 

Jag hoppas att studien ska ge mig en fördjupad kunskap om att läsa digitalt och vad vi lärare 
behöver tänka på när vi undervisar eleverna. 

Jag beräknar att en intervju kommer att ta ca 30 minuter. Intervjun sker med en deltagare åt 
gången på ditt barns skola. Intervjuerna kommer att spelas in på dator för att därefter 
transkriberas av mig som genomför intervjuerna. 

Samtliga svar kommer att behandlas med full konfidentialitet, något som innebär att 
identiteten på enskilda deltagare och skolor aldrig kommer att röjas eller missbrukas. 
Resultaten av studien kommer du sedan att ha möjlighet att få ta del av i det färdiga 
självständiga arbetet via mig. 

Jag är mycket tacksam för din medverkan om du väljer att låta ditt barn delta i studien! 

Med vänlig hälsning, 

Annika Åkerström, studerande på Mälardalens högskola, Västerås 

Du är välkommen att kontakta mig eller min handledare om du har några frågor om studien. 

Min handledare för det självständiga arbetet är: Margareta Sandström  
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Bilaga 3 
 

Jag vill be dig skriva en text till mig där du skriver ner dina tankar om att läsa. Jag är nyfiken 

på vad du tänker om att läsa och vad du tycker det är för skillnad mellan att läsa på papper, i 

exempelvis en bok och att läsa digitalt, på exempelvis en datorskärm. 

Skriv så mycket du kan under 30 minuter. Inga tankar är fel.  

 

 

*Ge exempel på vilken typ av texter du läser på papper. Berätta om din känsla under tiden och 

varför du gör det. På vilket sätt läser du då? Befinner du dig på någon särskild plats? 

*Ge exempel på vilken typ av texter du läser på skärm. Berätta om din känsla under tiden och 

varför du gör det. På vilket sätt läser du då? Befinner du dig på någon särskild plats? 

*Vilka skillnader är det att läsa på papper och på skärm? Finns det några fördelar eller 

nackdelar? 

*Hur läser du mest i skolan? Berätta.  

*Hur läser du mest på fritiden? Berätta. 

 

 

När du är klar med din text kommer jag att be att få föra över den på ett usb-minne.  

Du kan spara texten på din dator och om du kommer på något du vill ändra eller lägga till kan 

du kontakta mig.  

 

Tack för hjälpen! 

Med vänliga hälsningar Annika Åkerström 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide 
 
Inledning 
Information om syftet med intervjun, samtycke och möjlighet att avbryta intervjun om det inte 
känns bra. Förklara begreppen analog och digital läsning. 
 
Vem är du? 
Berätta för mig om vem du är. (namn, ålder, familj, intressen) 
 
Vilka erfarenheter har du av läsning? 
Berätta för mig om din läsning. 
 
 

•   Vad	  tycker	  du	  om	  att	  läsa?	  Berätta	  om	  ett	  läsminne	  som	  du	  har.	  
•   I	  vilka	  sammanhang	  läser	  ni	  i	  skolan?	  	  
•   Hur	  arbetar	  ni	  med	  läsning	  i	  skolan?	  
•   Hur	  läser	  du	  mest	  på	  fritiden?	  
•   Vilka	  skillnader	  är	  det	  att	  läsa	  på	  papper	  och	  på	  skärm?	  Fördelar	  och	  nackdelar?	  
•   Läser	  du	  olika	  slags	  texter	  analogt	  respektive	  digitalt?	  
•   Läser	  du	  på	  olika	  sätt	  när	  du	  läser	  analogt	  respektive	  digitalt?	  

 
 
Har du någonting mer du vill berätta för mig? 
Du kom till skolan en dag och allt var perfekt när det gäller läsning. Hur skulle det vara då? 
 
Avslutning 
Har du några frågor till mig? 
Tack för att du tog dig tid att berätta för mig. 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


