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Syftet med denna studie var att studera hur några elevers läsförståelse och 

inställning är till digitalläsning i förhållande till traditionell läsning. Studien 

är inriktad inom svenskämnet och deltagare för denna studie gick i årkurs 5 

och 6. Inom ramen för studien utfördes en enkätundersökning och ett 

läsförståelsetest. Slutsatsen av vår forskning är att de tillfrågade elevernas 

attityd till traditionell läsning är mer positiv än till digitalläsning. Vad gäller 

läsförståelsetestets resultat, pekar det på att traditionell läsning visade på 

högre resultat än läsning som skedde digitalt.  
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1 Inledning 

Vi är två lärarstudenter som studerar på Mälardalens Högskola och går sjätte 

terminen. Vi har valt att forska kring elevers läsförståelse och inställning till 

läsning kopplat till digitalläsning och traditionell läsning. Ämnet har valts eftersom 

det är aktuellt då läroplanen ändrats drastiskt under de senare åren. Idag finns det 

krav på att elever ska hantera läsning som sker på olika medier (Skolverket, 2011). 

Tidigare gjorde vi en pilotstudie där vi undersökte en elevgrupps inställning till 

traditionell läsning och digitalläsning och fick resultatet att de flesta föredrar att 

läsa digitalt men majoriteten koncentrerade sig bättre när de läste traditionellt.  

Med digitalläsning menar vi läsning som sker på skärm som till exempel 

datorskärmar, surfplattor eller mobiltelefoner. I denna studie har vi valt att forska 

kring datorskärmar. Med traditionell läsning menar vi läsning som sker i 

pappersform som böcker och tidningar. Rasmusson (2014) har även en tydlig 

definition på dessa begrepp där hon beskriver att det traditionella läsandet sker i 

böcker och att det digitala läsandet sker på skärm. Rasmusson (2014) har skrivit 

en avhandling som handlar om läsning på olika läsmedier som tillsammans med 

de ändringarna som skett i läroplanen inspirerade oss till att vilja forska mer kring 

detta ämne.  

Idag blir fler och fler skolor digitaliserade och vissa skolor jobbar digitalt i all 

undervisning. Vi märkte under vår verksamhetsförlagda utbildning, att det digitala 

tar mer plats i klassrummet och som framtida lärare vill vi ta del av den digitala 

världen på bästa möjliga sätt. Det är intressant att se om det verkligen är gynnsamt 

för elevernas läsförståelse när lärarna följer denna trend som handlar om 

digitalisering med tanke på att läsningen är extremt viktig. Rasmusson (2014) 

poängterar att även om den svenska skolan har varit insatt i den nya tekniken 

sedan länge tillbaka så har den traditionella läsningen fortfarande haft en längre 

tradition inom svenska skolan.  

Det är viktigt att öva på läsningen redan i tidig skolgång då den ligger till grund för 

alla ämnen. Läsningen är nyckeln till kunskap och det är oftast i skolan som 

läsningen utvecklas och skolans syfte är att förbereda elever inför livet bortom 

skolan. Dahlgren m.fl. (2013) hävdar att läsningen sker redan vid 1-3 års ålder då 

vuxna i barns närhet börjar med högläsning. Under högläsningen lär sig barnen 

hantera böcker. Dahlgren m.fl. (2013) menar även på att skrivningen är ett resultat 
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av läsinlärningen. För att kunna skriva behöver man kunna läsa. Som tidigare 

nämnt kommer barn in i läsningen redan vid småbarnsålder. De lär sig tolka bilder 

och hittar på ett eget ”lässpråk”. I skolan utvecklas barnens läsinlärning och de lär 

sig hitta olika lässtrategier som fungerar för dem. Detta är något som man även 

har undersökt i PISA-undersökningen. PISA står för Programme for International 

Student Assessment och visar bland annat på elevers läsförståelseförmåga. 

Undersökningen mäter elevers läsförståelse, användande samt reflektioner kring 

texter för att kunna nå kunskapskraven. Studien är internationell med målet att 

kunna jämföra hur elevers kunskapsnivå ligger i förhållande till andra länder. 

Under PISA-undersökningen 2015 visar Sverige på framsteg inom läsförståelsen, 

ökningen ligger på 17 poäng mer i snitt per elev. Just nu ligger Sveriges resultat 

aningen högre än OECD-genomsnittet (Skolverket, 2016b).  

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilket läsmedium, digitala eller 

traditionella böcker, som fungerar bäst för elever i årskurserna 5-6. Vi vill 

undersöka hur några elevers läsförståelse påverkas utifrån läsmedium samt deras 

attityder till läsning på olika medier. Detta vill vi studera genom att undersöka fyra 

klasser varav tre i årskurs 5 och en i årskurs 6. 

 

 

1.1.1 Våra forskningsfrågor 

 

1. Vilken attityd har elevgruppen i fråga till digitalläsning och traditionell 

läsning? 

 

2. Vilket läsmedium fungerar bäst kopplat till läsförståelse utifrån elevgruppen i 

fråga? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

Rasmusson (2014) beskriver att ur ett demokratiskt perspektiv bör det ges en 

möjlighet till alla medborgare att kunna utveckla förmågor och färdigheter för att 

kunna läsa digitalt.  

        UNESCO (2016) betonar att mediekunnighet är en grundläggande rättighet. Det 

bidrar till rättvist informationsflöde samt yttrandefrihet. Mediekunnighet bidrar till 

att medborgare får chans till ökad information, bli mer reflekterande samt få ökat 

engagemang vilket gynnar demokratin. Skolans roll inom detta är viktig, då 

mediekunniga lärare lär mediekunniga elever som bidrar till mediekunniga 

samhällen. Den kritiska medieundervisningen borde därför få större utrymme i 

skolans värld redan från förskolan ända till gymnasiet (UNESCO, 2016). 

        Enligt Skolverket (2011) ska alla elever få möta olika medier, texter och även 

lässtrategier för olika läsmedier i årskurs 4-6. Rasmusson (2014) nämner att den 

digitala läsningen står med i styrdokumentet men inte som krav på de nationella 

kunskapsutvärderingarna och detta kan påverka undervisningen med tanke på att 

det är osäkert hur mycket tid som ska ägnas åt den digitala läsningen. Hon menar 

även att det är svårt att veta var eleverna ligger kunskapsmässigt när det gäller 

läsning och läsförståelse eftersom vi inte har någon inblick i hur det ser ut när det 

gäller statistik. Om den digitala läsningen och läsförståelsen hade varit som krav i 

de nationella proven i svenska skulle det bli lättare för lärare att kunna ta reda på 

elevers utveckling och kunskaper i läsförståelsen, poängterar Rasmusson (2014). 

        Rasmusson (2014) nämner att det är skillnad när det gäller navigationen på 

digitala och traditionella texter. Traditionella texter är linjära och med det menas att 

texterna ligger som en rät linje. Med detta menas att texten läses från början till slut 

och att textens struktur stödjer detta sätt att läsa. Under digitalläsning bör personen i 

fråga även tänka på att hinna scrolla ner med musen för att kunna läsa vidare. Det 

finns också andra aspekter att tänka på såsom reklam och andra sidor som kommer 

upp mitt i läsningen på internet. Under läsning av traditionella texter digitalt behöver 

personen i fråga inte tänka på alla dessa utan endast att navigera sig fram till texten 

och scrolla upp och ner med musen. När läsningen sker digitalt sker det på 

datorskärm, surfplatta eller telefon.  
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Idag är IKT ett aktuellt ämne som diskuteras av många inom skolans värld. Det sker 

diskussioner kring detta ämne och hur mycket tid som ska ägnas åt det i 

undervisningen. Genom att ha med IKT i klassrummet bidrar man som lärare till 

ökad nyfikenhet och större intresse för att utveckla olika förmågor och kunskaper hos 

eleverna (Jedeskog, 1998). Att använda sig utav IKT i klassrummet kan även bidra till 

att man som lärare skapar en positiv förväntan bland eleverna. Jedeskog (1998) 

betonar att lärare som visar en viss entusiasm och ett engagemang och som ser 

möjligheter med användningen av IKT i klassrummet kan komma att främja 

elevernas kunskaper på ett fördjupande och stärkande sätt. IKT kan underlätta 

elevernas tanke- och formuleringsarbete då det finns olika program som kan hjälpa 

dem med skrivning och läsning. Jedeskog (1998) nämner att genom att eleverna får 

söka information på internet och använda sig av IKT sparar de betydligt mer tid än 

att de ska sitta på det traditionella sättet och söka information i böcker. Med hjälp av 

datorerna kan sedan eleverna leta efter den information de själva behöver istället för 

att bli serverade kunskaper från lärare. Detta sätt bidrar till att eleverna lär sig ta eget 

ansvar och det kan leda till en bättre självkänsla hos eleverna (Jedeskog, 1998).  

        Trageton (2014) nämner att läroböcker är utgående eftersom de är bundna till 

begränsade källor. Han uppmanar lärare till att ha bibliotek och IKT i klassrummet. 

Ett fungerande samband mellan bibliotek och klassrum hjälper eleverna att 

målmedvetet kritiskt söka efter faktiska böcker eller andra tidskrifter. Senare lär de 

sig mer krävande sökningar, strukturering och att kritiskt granska information på 

internet. Det är lätt hänt att de oftast blir sökning utan lärande både på mellan- och 

högstadiet beskriver Trageton (2014). Eleverna kommer att ha svårt med att lära sig 

vara källkritiska om lärarna ska kontrollera vad de söker på och detta gäller både i 

böcker och digitalt. Rådande styrdokument tar också upp vikten av att elever ska 

kunna söka sig till information på internet, vara källkritiska samt att förstå texter 

både i böcker och internettexter (Skolverket, 2011).  

        Trageton (2014) nämner att en drastisk förändring skedde i slutet av 1990-talet i 

läroplanen då man övergick från IT till IKT. Då var inte nätet endast en 

informationskanal utan det blev både en informations- och kommunikationskanal. 

Eleverna ska då både kunna hitta pålitlig information samt sålla bort reklam och 

oseriös information. Målet med IKT är att använda det som ett hjälpmedel och 

läromedel i klassrummet, inte att själva IKT är målet i sig. Förr såg man de 
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pedagogiska IT-programmen behavioristiskt. Eleverna blev då kontrollerade av 

programmen. Idag är programmen mer öppna och enkla vilket gör att det blir ett 

konstruktivt och ett sociokulturellt synsätt där tematiskt arbete styr lärandet menar 

Trageton (2014). Idag styr eleverna gemensamt programmen och bygger upp en 

personlig kunskap tillsammans. För att söka rätt i informationsströmmen behövs 

goda strategier för hur man ska söka sig till information inom ett visst ämne eller 

tema. Informationen i läroböcker är inte densamma som bibliotek och IKT (Trageton, 

2014).  

        Nygren (2014) har skrivit en artikel där han ställer sig för de traditionella 

texterna och anser att de vinner över de digitala. Han nämner även att det är 

tröttsamt för eleverna att läsa och lära sig på skärmar och att det är lättare att läsa 

och ta in kunskap om texter som är tryckta i böcker och på papper. Nygren (2014) 

betonar att skolor med resurser i USA lägger ned stora pengar på digitala plattformar 

för att kunna lägga upp läxor och information som studiestöd. Själva läsningen sker i 

böcker samt anteckningar sker med hjälp av papper och penna. Datorer används till 

ämnen som datakunskap och i andra ämnen kompletteras det som sökmedel. En 

sådan balans kanske är något vi borde ha i svensk skola? Många skolor idag använder 

samma system som de gör på Stanford University, det vill säga att vi använder 

datorer när det behövs. Men en del skolor använder datorer till allt i undervisningen. 

Nygren (2014) menar att det borde finnas en sådan balans i alla skolor i Sverige det 

vill säga att svenska skolan använder sig av datorer vid behov. 

        Både Chambers (2011) och Ewald (2007) nämner hur viktigt det är med den 

traditionella läsningen i skolan. Ewald (2007) menar på att det traditionella läsandet 

av till exempel skönlitteratur bidrar till utvidgandet av elevernas kunskapsvärld samt 

att det gynnar deras språkutveckling. Ewald nämner även att läsning på det 

traditionella sättet ” Kan bidra till elevernas personliga utveckling och till fördjupad 

förståelse för historiska, sociala, existentiella och kulturella sammanhang, liksom till 

utvecklandet av ett demokratiskt förhållningssätt och social kompetens i ett brett 

perspektiv” (2007:27). Chambers (2011) hävdar att är det viktigt att barnen ska få 

läsa traditionellt i skolan då vissa inte har plats för bokläsandet på fritiden. När de 

kommer hem så är det oftast tv, dvd, dator och andra digitala medel som dominerar 

för många.  
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        Nylander (2015) på hemsidan Forskning.se nämner att eleverna borde bli 

utbildade i att kunna läsa digitalt då det kräver en helt annan kompetens än att läsa 

traditionellt. Nylander beskriver en studie som Maria Rasmusson har gjort där hon 

testade 200 elever i läsförståelse digitalt och traditionellt och hennes slutsats blev att 

de som använde penna och papper hade lättare för sig med läsförståelsen än digitalt. 

Nylander (2015) betonar även att generellt sett presterar flickor bättre än pojkar när 

det gäller läsförståelsen men i Rasmussons studie hade pojkarna fått förvånansvärt 

högre resultat när de läste digitalt än traditionellt. Rasmussons förklaring till detta 

var att pojkar spelar mer datorspel än flickor vilket gör att de har lättare för att 

navigera sig fram på digitala verktyg. Nylander (2015) nämner även att skolorna idag 

bör lägga in digitalläsning på schemat och utbilda eleverna i att läsa digitalt för att 

undvika klyftor senare i framtiden. Dilemmat här är då att eleverna tillbringar redan 

väldigt mycket av sin fritid framför skärmar (datorer, mobiltelefoner, tv och 

surfplattor). Borde vi verkligen öka den digitala användningen i skolan trots detta?  

        Enligt Nylander (2015) har det visat sig att elever generellt försämrats på 

läsförståelsen på grund av den stora användningen av det digitala på fritiden.   

Digitalläsning kan skapa en viss relation mellan elev och text enligt Skolverket (2011). 

En text som finns på en digital skärm kan ändras och påverkas medan en traditionell 

text (en roman till exempel) kan endast accepteras eller förkastas.  

Rasmusson (2014) gjorde en studie där hon hade två olika läsmedier i en klass men 

samma text. Eleverna läste samma text, ena texten digitalt och andra på det 

traditionella sättet och hon jämförde läsförståelsen av dessa medier. Rasmussons 

slutsats var att eleverna som svarade på läsförståelsefrågorna efter att ha läst 

traditionellt klarade läsförståelsen bättre än de som läste texten digitalt. Hon 

beskriver även att det finns en förklaring till att det är så. När man läser en text på 

skärm är det inte endast fokus på texten utan allt annat som händer runt omkring 

som att scrolla upp och ned men även olika reklamsidor som dyker upp.  

 

 

 

2.1 Definitioner 

Det finns tre olika typer av läsförståelse enligt Rasmusson (2014): 
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Läsförståelse (traditionella texter): med detta menar hon på att läsningen och 

förståelsen sker på papper, till exempel romaner, läroböcker, tidningar. Texterna i 

pappersform är oftast linjära och kan innehålla bilder.  

Läsförståelse (digitala texter): med detta menar Rasmusson (2014) att man läser och 

förstår texter som finns på digitala skärmar och dessa kan innehålla bilder, 

animationer, emojis (smilgubbar) men även ljud i vissa fall.  

Läsförståelse (traditionell text digitalt): med detta menar hon att man läser en 

traditionell text på skärm, att texten är utformad precis som om den skulle vara på 

papper men att den läses från en digital skärm. Dessa texter är också oftast linjära 

precis som vanliga traditionella texter.  

 

Övriga begrepp som behöver definieras i förhållande till vår studie är: 

Mediekunnighet: kunnighet kring olika medier. Med medier menas radio, tidningar, 

television, internet, arkiv och bibliotek (UNESCO, 2016).  

IKT: Informations- och kommunikationsteknik. IKT är digitala verktyg vilket betyder 

hantering av kommunikation, bilder och ljud med dator. Detta används i hela 

samhället (UNESCO, u.å.). 

 

3 Metod och material 

3.1 Metod 

Vi har valt att utföra en kvantitativ studie där vi har utfört två större undersökningar i 

form av läsförståelsetest och enkätundersökning. Den första och viktigaste delen 

utgjordes av ett läsförståelsetest. Den andra delen bestod av en enkät som 

behandlade frågor om elevers attityder till digitalläsning i förhållande till traditionell 

läsning. Lästest samt enkät finns som bilagor (se bilaga 1:1, 1:2 och 1:3).  

Vi valde att komplettera vår studie med observationer under lästestet för att se om 

deltagarna koncentrerade sig olika i anslutning till sin läsning på olika läsmedier. Vi 

valde att använda flera olika metoder på grund av att vi ville få en övergripande blick 

och ett brett perspektiv kring digitalläsning och traditionell läsning.  
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Bryman (2008) nämner olika metoder som kan vara aktuella för en fallstudie och vi 

valde två av dem vilka var att genomföra enkätundersökning och observationer.  

Enligt Bryman (2008) är enkäter bättre än intervjuer eftersom de går snabbare att 

administrera. Patel och Davidsson (2011) beskriver att ha varierade svarsalternativ 

bidrar till ökad motivation hos deltagarna samt att de inte hamnar i ett visst 

svarsmönster. Enkätundersökningar underlättar det tidsmässigt om man vill få in fler 

svar. Vi valde enkätundersökning eftersom vi ville ha ett bredare perspektiv under en 

viss tidspress, och därför passade just dessa metoder. En annan metod som kan vara 

bra att använda sig av är observationer, nämner Bryman (2008). Man slipper då 

förlita sig på de verktyg som används och studerar informanternas beteenden och 

därför valde vi att ha med denna metod också. Figuren nedan visar hur dessa tester 

hänger ihop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Studiens design 

 

Figur 1 ovan visar hur dessa metoder är sammankopplade. Lästestet och 

enkätfrågorna knyter ihop varandra samt observation av lästförståelsetestet.    

       

3.2 Urval 

Som tidigare nämnt har vi genomfört studien i fyra mellanstadieklasser. Klasserna 

var ifrån en medelstor svensk kommun. Klasserna som deltog i studien var 

approximativt jämnt fördelat mellan pojkar och flickor. Vi valde årskurserna fem och 

sex eftersom vi tror att elever i dessa åldrar har insikt kring sina läsvanor och är 

 Läsförståelsetest Enkätunders-
ökning 

Observationer 
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insatta i den digitala världen. Detta styrker även Lareki m.fl. (2017) genom att betona 

att medan unga har fått växa upp med den digitala världen och teknologi, har den 

äldre generationen fått anpassa sig efter den digitaliserade vågen. Med den yngre 

generationen menar Lareki m.fl (2017) åldern 13-17 år. Faktum är att den yngre 

generationen är den som får ut mest kommunikation och information av det digitala. 

En hög andel av internetanvändning i Europa är av den yngre generationen (fyra av 

fem), vilka använder internet dagligen (Lareki m.fl, 2017). 

       I både enkätundersökning  och läsförståelsetestet deltog 71 elever. Under 

läsförståelsetestet blev det bortfall på några elever, då dessa elever inte hann läsa 

klart texten och därmed inte kunde besvara vissa av frågorna.  

 

3.3  Material  

Målet med vårt läsförståelsetest var att ta reda på om det gick att se någon skillnad på 

hur elevers läsförståelse förändras beroende på läsmedier. Till vår studie behövdes 

böcker till en halv klass och exakt samma text på dator. Vi lånade böcker från 

biblioteket, det fanns inte så många böcker att välja på eftersom vi behövde minst 

elva exemplar av samma bok. Vi fick tag på åtta exemplar av boken Sorgfjäril (text 1) 

skriven av Ingelin Angerborn (2010) vilket är av genren rysare. Av andra boken fick vi 

tag på tolv exemplar och det var av boken Sixten (text 2) skriven av Ulf Stark (2013). 

Boken är av genren drama/komedi. Samma texter hittade vi på internet under Google 

books, texten lästes då som en traditionell text digitalt.  

Böckerna valdes eftersom vi ansåg att texterna var på en lagom nivå samt att 

böckerna verkade intressanta utifrån det urval av informanter vi gjort. Böckerna är 

inte jämförbara med varandra eftersom de är olikt uppbyggda samt av olika genrer 

(se bilagorna 2:1, 2:2, 2:3 och 2:4).  Boken Sixten har illustrationer och texten är 

aningen lättare än Sorgfjäril. Ingen av deltagarna hade hört talas om boken Sixten 

tidigare men ett fåtal informanter hade läst boken Sorgfjäril. 

        Omfång av text i boken Sorgfjäril utgjordes av två kapitel vilket resulterade i 18 

sidor. Omfång av text i boken Sixten utgjordes av tre kapitel som senare reviderades 

till två då kapitel tre inte fanns med som e-bok. Texten i Sixten blev då endast 14 

sidor. Eftersom vi lyckades få med alla kapitel endast under första besöket hos den 

första deltagande klassen var vi tvungna att stryka tre frågor hos de övriga klasserna. 
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Vi var tvungna till detta eftersom de tre frågor var kopplade till det tredje kapitlet 

som inte fanns som e-bok. När vi konstruerade testet så gjorde vi fyra lite enklare 

frågor och tre svårare frågor. Frågorna som var lättare var direkta frågor, frågorna 

som var svårare var beskrivande frågor. Vi blandade olika typer av frågor eftersom 

varje informant har kommit olika långt i sin individuella läsutveckling. 

        Storleken på klasserna som deltog i vår studie varierade. Första klassen hade 16 

informanter, andra klassen 20, tredje klassen 17 och fjärde klassen 18 informanter. 

Det totala antalet var således 71 informanter. När vi utförde testet delade vi in 

informanter i två grupper där vi valde in grupperna utifrån hur de satt i klassrummet 

(vi delade in klassrummet rakt av), ungefär halva klassen i varje grupp. Ena gruppen 

fick börja med att läsa på dator samtidigt som den andra gruppen läste samma text i 

bok. Informanterna fick 25 minuter på sig att läsa varje text, sedan fick de svara på 

frågor kring texten. Efter detta fick informanterna en rast för att de inte skulle bli 

trötta i huvudet och för att undvika missvisande data. Efter rasten bytte grupperna 

läsmedium samt text och sedan fick de svara på frågor igen. Varje informant fick då 

läsa både Sixten och Sorgfjäril på olika läsmedier. Informanterna fick inte ha 

texterna framför sig när de svarade på frågorna, eftersom att de inte skulle kunna 

söka efter frågorna i texten. Under tiden informanterna utförde läsförståelsetestet 

observerade vi hur de kom igång med läsningen samt hur de koncentrerade sig på 

texterna.  

        Informanterna fick därefter svara på vår enkät kring deras läsvanor och 

inställning utifrån digitalläsning i förhållande till traditionell läsning (se bilaga 1:3). 

Vi framställde enkäten i pappersformat. Informanterna fick ringa in de svar de tyckte 

passade dem bäst. Alla 71 informanter svarade på vår enkät.  

 

3.4 Etik 

Patel och Davidsson (2011) menar på att när man använder sig av 

enkätundersökningar ska inte undersökningarna kunna spåras tillbaka till 

deltagarna. Det är även viktigt att informera målsman om kommande studie för 

godkännande, eftersom vårt urval av informanter är minderåriga (Patel & Davidsson, 

2011). Vi skickade ut en föräldrablankett (se bilaga 3:1), för godkännande av målsman 

för deltagande i vår undersökning. Alla informanter blev även upplysta om att deras 
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deltagande är anonymt och att studien enbart kommer att användas i forskningssyfte. 

Vi informerade informanterna att vår studie kommer att publiceras på databasen 

DIVA, där de kan ta del av resultatet. Informanterna blev informerade att om att de 

fick avbryta undersökningen när de ville utan några konsekvenser.  

3.5 Tillförlitlighet    

Reliabilitet betyder att en studie är tillräckligt stabil för att kunna användas i 

forskningssyfte. Med validitet menas om en studie är trovärdig eller inte (Bryman, 

2008). 

        Tillförlitlighet i vår studie styrks av det faktum av att vi har undersökt en stor 

mängd informanter. Vi har gått in och undersökt utan att vara partiska. Skolorna vi 

har besökt har varit oberoende av varandra och vi har valt skolor slumpmässigt, då vi 

lottade ut skolor från en lista. Eftersom vi har använt oss av både enkäter och 

läsförståelsetest så bidrar det till ökad tillförlitlighet. Under testet samt 

genomförandet av enkäten har vi observerat informanterna och vet således vilka som 

har bidragit till våra insamlade data. Vi använde oss av en enkät för att få en inblick i 

hur elevers inställning ser ut till digitalläsning och traditionell läsning. Under vår 

pilotstudie valde vi att skriva ut texter från en novellsida på internet, detta ändrade vi 

då layouten kan ändras när man skriver ut från internet. Så denna gång använde vi 

fysiska böcker istället för papperskopior för att uppnå större tillförlitlighet i studien. 

4 Resultat och analys 

4.1 Resultat av läsförståelsetest 

I framställning av läsförståelsetestets resultat hänvisar vi till Sorgfjäril (Angerborn, 

2010)  som Text 1 och till Sixten (Stark, 2013) som Text 2. 

Resultatet av våra insamlande data från läsförståelsetestet blev att de grupper som 

läste i böcker fick fler rätt än de som läste på dator. Totalt sett var de 71 informanter 

som deltog i testet. Text 1 där gruppen som läste i bok hade 179 rätt av totala 497, 

vilket motsvarar 36 %. Text 1 där gruppen som fick läsa på dator fick 129 av det totala 

497, vilket motsvarar 26 %. Text 2 hade gruppen som läste i bok 105 rätt av det totala 

284, vilket motsvarar 37 %. Text 2 hade gruppen som läste på dator 74 rätt av de 

totala 284, vilket motsvarar 26 %. Se nedan i figur 2 över frekvensen av insamlade 
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data. Frekvensen utgör antal rätta svar utifrån text och läsmedium. Histogrammet 

visar på att traditionell läsning överväger flest rätt svar utifrån båda texterna. Det 

underlättade att rätta de insamlade svaren då vi använde oss av direkta och 

beskrivande frågor. Facit utformades av oss efter att vi läste texterna och 

konstruerade frågorna. Text 1 visar en procentuell skillnad på 10 % och text 2 visar en 

procentuell skillnad på 11 % på antal rätta svar. 

 

Figur 2. Antal rätta svar fördelat på läsmedium. 

 

Figur 2 visar på skiljaktighet i antal rätta svar utifrån läsmedier. De blå staplarna 

visar på informanter som läste i bok och de orangea staplar visar på informanter som 

läste på dator. 

 

4.2 Analys av läsförståelsetest 

Vi kan se en skillnad mellan elevernas prestation beroende på vilket av de undersökta 

läsmedierna som har använts. Eleverna har fått fler rätta svar efter den traditionella 

läsningen. Studiens resultat liknar de resultat som Rasmusson (2014) har fått, 

nämligen att eleverna som läste traditionellt klarade läsförståelsetestet bättre. Hon 

har forskat fram att digitalläsning kräver en större kompetens, då man måste 

navigera sig genom texten vilket kan ha varit ett hinder för de som läste digitalt.  

        Vår studie förtäljer inte hur mycket varje lärare i klasserna vi har undersökt har 

använt sig av digitala verktyg i sin undervisning. UNESCO (2016) och Jedeskog 

(1998) menar att pålästa lärare som själva är engagerade i digitala verktyg lär ut IKT 

bättre till sina elever. Chambers (2011) hävdar också att föräldrar har inflytande hur 

elever läser hemma, vilket kan påverka barns kunnighet kring det digitala. Som 

Rasmusson (2014) påpekar behövs det fler kunskaper för att kunna navigera sig 
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genom texter och hantera digitala verktyg. Som nämnt ovan vet vi inte hur vana 

eleverna som deltog i undersökningen är med det digitala, detta kopplat till både 

hemmet och skolan.  

        Jedeskog (1998) hävdar att elevers motivation ökar när digitala medel används i 

undervisningen, det skapas också en positiv förväntan hos eleverna. Borde det inte ha 

avspeglats på läsförståelsetestet i form av fler antal rätta svar? Westlund (2009) 

poängterar att motivationen är en viktig faktor för god läsförståelse. 

Innan vi utförde testet, hade vi en tanke att läsningen som skedde digitalt skulle få 

fler rätta svar eftersom unga tillbringar mycket tid på internet, vilket är något Lareki 

m.fl (2017) styrker. Unga är den grupp som tillbringar mest tid på internet. Då ingår 

mycket läsning, därför hade vi den inställningen vi hade innan vi utförde testet.  

        De digitala texterna vi använde oss av under testet var utformade som e-böcker. 

Det fanns dock fortfarande texter och annan layout som kunde störa läsaren (se 

bilaga 2:1 och 2:2). Chambers (2011) nämner att man kan köpa böcker på nätet idag 

där texterna kan läsas på olika skärmar men han ställer sig då frågan blir 

läsupplevelsen likadan, oavsett layout på text? 

4.3 Resultat av enkätundersökning 

I detta avsnitt redogörs för resultat av insamlad data från enkätundersökning där 71 

informanter deltog. Cirkeldiagrammen är presenterade i procentuell form. 

 

 

Figur 3. Mest använda läsmedium hemma enligt de tillfrågade eleverna. 
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På fråga ett ”Läser du mest i böcker eller på dator hemma?” svarade 45 informanter 

att de läste mest i böcker hemma vilket motsvarar 63 %. 26 informanter svarade att 

de läser mest på dator hemma vilket motsvarar 37 %.  

 

 

Figur 4. Mest använda läsmedium i skolan enligt de tillfrågade eleverna. 

 

På fråga två ”Läser du mest i böcker eller på dator i skolan?” svarade 56 informanter 

att de läste mest böcker i skolan vilket motsvarar 79 %. 10 informanter svarade att de 

läste mest på dator i skolan vilket motsvarar 14 %. 5 informanter svarade att de läser 

lika mycket på både dator och i böcker i skolan vilket motsvarar 7 %.  

 

 

Figur 5. Visar på hur de tillfrågade eleverna koncentrerar sig beroende på läsmedium. 

 

På fråga tre ”Koncentrerar du dig bättre när du läser i bok eller på dator?” svarade 39 

informanter  att de koncentrerade sig bättre när de läste i böcker vilket motsvarar 55 

%. 27 informanter svarade att de koncentrerade sig bättre när de läste på dator vilket 
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motsvarar 38 %. 5 informanter svarade att de koncentrerade sig lika bra när de läste i 

böcker och på dator vilket motsvarar 7 %.  

 

 

Figur 6. Visar på förståelsen för texter beroende på läsmedium enligt de tillfrågade 

eleverna. 

På fråga fyra ”Förstår du texten bättre när du läser i bok eller på dator?” svarade 40 

informanter att de förstod texten bättre när de läste i bok vilket motsvarar 56 %. 28 

informanter svarade att de förstod texten bättre när de läste på dator vilket 

motsvarar 39 %. 3 informanter svarade att de förstod texter i böcker och på dator lika 

bra vilket motsvarar 5 %. 

 

 

Figur 7. Visar på vilket läsmedium de tillfrågade eleverna föredrar. 

 

På fråga fem ”Gillar du bäst att läsa i bok eller på dator?” svarade 36 informanter att 

de gillade bäst att läsa i bok vilket motsvarar 51 %. 34 informanter svarade att de 

56
39

5

Förstår du texten bättre när du 
läster i bok eller på dator?

Böcker Dator Båda

51
48

1

Gillar du bäst att läsa i bok eller på 
dator? 

Böcker Dator Båda



 

16 

 

 

gillade bäst att läsa på dator vilket motsvarar 48 %. 1 informant svarade att hen 

gillade att läsa i bok och på dator lika mycket vilket motsvarar 1 %.  

 

 

Figur 8. Mest använda läsmedium enligt de tillfrågade eleverna. 

På fråga sex ”Vad läser du helst? Ringa in MAX tre alternativ” svarade 44 informanter 

att de föredrog att läsa i böcker vilket motsvarar 25 %. 8 informanter föredrog att läsa 

i tidningar vilket motsvarar 4 %. 27 informanter föredrog att läsa på internetsidor 

vilket motsvarar 16 %. 43 informanter föredrog att läsa SMS vilket motsvarar 25 %. 1 

informant föredrog att läsa E-post vilket motsvarar 1 %. 51 informanter föredrog att 

läsa Snapchat (eller andra appar) vilket motsvarade 29 %.  

 

 

Figur 9. Enkätfrågor 1-5. 
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Figur 3 ovan visar på skiljaktighet på antal informanters svarsalternativ utifrån 

enkätfrågorna. De blå staplarna visar på informanter som valde svarsalternativet 

böcker. De röda staplarna visar på informanter som valde svarsalternativet dator. De 

gröna staplarna visar på informanter som valde svarsalternativet båda lika mycket. 

Y-axeln representerar antal elever. 

 

 

Figur 10. Antal svar utifrån användningen av läsmedium.  

 

Figur 4 ovan visar på skiljaktighet på antal informanters svarsalternativ utifrån den 

sista enkätfrågan vilket löd ”Vad läser du helst? (Ringa in MAX tre stycken)”. 

Informanterna fick välja max tre svarsalternativ. Den mörkblå stapeln visar på 

informanter som valde böcker som ett svarsalternativ. Den röda stapeln visar på 

informanter som valde tidningar som ett svarsalternativ. Den gröna stapeln visar på 

informanter som valde internetsidor som ett svarsalternativ. Den lila stapeln visar på 

informanter som valde SMS som ett svarsalternativ. Den ljusblå stapeln visar på 

informanter som valde E-post som ett svarsalternativ. Den orangea stapeln visar på 

informanter som valde Snapchat (appar eller liknande) som ett svarsalternativ. Y-

axeln representerar antal från de tillfrågade eleverna. 

4.4 Analys av enkätundersökning  

På frågan ”Läser du mest i böcker eller på dator hemma?” anser ca två tredjedelar av 

informanter att de läser mest böcker hemma. Detta kan ha många olika orsaker som 

brist på digitala verktyg hemma, brist på kunskap om olika digitala verktyg eller 
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föräldrars påverkan. Med föräldrapåverkan menar vi att om föräldrar eller 

närstående har intresse för bokläsning kan det smitta av sig. Chambers (2011) hävdar 

att föräldrar bör uppmuntra barn till att läsa mer i böcker på egen hand under 

fritiden. Barn som kommer från en ”läsande familj” orkar oftast läsa längre än de 

jämnåriga som kommer från en ”icke läsande familj”. Chambers (2011) menar då att 

dessa barn från läsande familjer har kommit in i det traditionella läsandet och är 

vana vid böcker då. En annan anledning kan vara att i svensk skola har det varit en 

längre tradition att läsa i böcker istället för e-böcker. 

På frågan ”Läser du mest i böcker eller på dator i skolan?” anser en majoritet att 

de läser mest böcker i skolan. Detta är intressant då många lärare känner sig 

uppmanade att använda sig av IKT i undervisningen. Den digitala läsningen finns 

även som ett kriterium i läroplanen för svenska skolan. Eleven ska kunna hitta olika 

lässtrategier för att tolka och förstå olika texter från olika läsmedier och att förstå 

texten fullt ut (Skolverket, 2011). På frågan ”Koncentrerar du dig bättre när du läser i 

bok eller på dator?” anser drygt hälften  (55%) av informanterna att de koncentrerar 

sig bättre när de läser i bok, vilket även var något vi la märke till under testets gång. 

Många av deltagarna som läste på dator hade problem med att sätta igång med testet, 

men de deltagare som läste i böcker hade lättare att sätta igång och uppfattades av 

oss som  koncentrerade under hela testet. Som vi har nämnt tidigare poängterar 

Nylander (2015) på basis av Rasmussons studie på Forskning.se att det kan vara 

svårare att läsa på dator eftersom det finns mycket annat som kan minska fokus hos 

läsaren.  

På frågan ”Förstår du texten bättre när du läser i bok eller på dator?” anser  

majoriteten (56%) även där att de förstår texter bättre när de läser i bok. En av 

faktorerna kan vara att vissa av dessa elever som valde svarsalternativ böcker kan 

komma från ”läsande” familjer och blir uppmanade till att läsa böcker på fritiden. 28 

informanter anser att de förstår texter bättre när de läser på dator, vilket kan ha olika 

orsaker som att vissa av våra informanter behöver extra anpassning, och att datorer 

ger bredare möjlighet till hjälpprogram. På frågan ”Gillar du bäst att läsa i bok eller 

på dator?” var resultatet ganska jämnt fördelat. Ungefär hälften svarade att de 

föredrog att läsa i bok och ungefär hälften ansåg att de föredrog att läsa på dator, en 

informant gillade båda lika mycket. Detta anser vi är aningen motsägelsefullt 

eftersom informanterna som valt alternativet böcker har varit i majoritet under varje 
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fråga. Som Jedeskog (1998) har nämnt tidigare skapar det en viss motivation hos 

eleverna när de får använda datorer i undervisningen. Detta kan vara en bidragande 

faktor till att ungefär hälften har valt datorer som svarsalternativ även fast de som 

har valt svarsalternativet böcker som svar på de olika frågorna har varit i majoritet. Vi 

valde att ha med frågan ”Vad läser du helst, ringa in MAX tre svar”  eftersom internet 

innehåller en stor mängd olika typer av texter och vi ville ta reda på vad för typer av 

texter vårt urval av informanter anser sig helst läsa. På frågan svarade majoriteten av 

informanterna att de gillar bäst att läsa på Snapchat och andra appar. Informanterna 

anser sig också läsa mycket i böcker och SMS. Detta tror vi beror på att det är andra 

typer av texter på appar. Appar är mer en kommunikationskälla än ett läsmedium. 

Vårt urval av informanter verkar vara insatta i den sociala medievärlden. Detta är 

också något Lareki m.fl. (2017) tar upp, att åldersgruppen 13-17 är de som står för 

största delen av internetanvändningen.  

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Vi har utfört två större undersökningar i form av en enkätundersökning samt ett 

läsförståelsetest. Vi valde att göra dessa tester för att kunna svara på våra 

forskningsfrågor ” Vilken attityd har elevgruppen i fråga till digitalläsning och 

traditionell läsning?” samt ” Vilket läsmedium fungerar bäst kopplat till läsförståelse 

utifrån elevgruppen i fråga?”.  

       Vi har observerat under alla läsförståelsetester och antecknat hur informanterna 

kom igång med läsningen utifrån läsmedier och hur de koncentrerade sig under 

testets gång. Totalt observerade vi fyra olika klasser vilket var det antal vi gjorde 

testerna i. Tekniken har varit lite till besvär under varje undersökningstillfälle på 

skolorna. Tekniken har både komplicerat det för oss men även för informanterna. 

Detta har bidragit till att testerna har tagit längre tid än planerat men att testerna har 

varit exakt likadana hos varje klass. 

        Under vårt första besök hade klassen en gemensam plattform vilket kallas för 

Unikum där klassläraren hjälpte oss att lägga ut texten. Informanterna hade privata 

inloggningar till Unikum så de kunde ta del av texterna. Men de tre andra klasserna 



 

20 

 

 

hade inte Unikum så där uppstod det ett problem. Problemet löstes eftersom vi 

hittade böckerna som e-böcker.  

        I en av fyra undersökta klasser hade inte alla informanter tillgång till datorer 

därför fick vissa informanter dela på datorer.   

Vi blev meddelade av klassläraren i två klasser att det fanns några elever i klassen 

som hade läs- och skrivsvårigheter vilket gjorde att de fick sitta med en extralärare 

under testets gång. Informanter som hade svårigheter fick inte läsa med hjälpmedel 

på datorn vilket gjorde att vissa inte hann läsa klart. Extralärare fanns som tillgång i 

varje klass.  

        Under läsförståelsetestet var informanterna som läste på dator aningen 

ofokuserade och hade svårt att sätta igång, vilket kan ha haft inflytande under testets 

gång. En faktor till att informanterna blev ofokuserade var att tekniken skapade 

oreda då datorerna var urladdade och en klass hade problem med inloggningar på 

datorerna.  

      En av informanterna meddelande oss att hen hade läst boken Sorgfjäril tidigare 

vilket kan ha påverkat resultatet eftersom hen då har läst texten flera gånger. Vi anser 

att vi anpassade texten och frågorna samt tidsomfång för testet väl, vilket gjorde att 

nästan alla informanter hann slutföra testet. Ett fåtal informanter hann inte läsa klart 

under angiven tid, vilket kan bero på bland annat lässvårigheter. Som tidigare nämnt 

hade inte eleverna tillgång till något hjälpmedel under tests gång trots att det finns 

hjälpprogram på datorer som kan hjälpa elever med läs-och skrivsvårigheter. 

Däremot hade eleverna tillgång till extralärare under både läsning i bok och på dator. 

Om eleverna med läs- och skrivsvårigheter hade fått använda sig av hjälpmedel under 

läsningen kunde utfallet ha blivit annorlunda. Under testets gång fanns det inga 

andra störningsmoment utan vi upplevde att det var en bra miljö för läsning.  

      Det vi bör tänka på vid framtida undersökningar av liknande slag är att i förväg 

undersöka så att alla klasser som har datorer/surfplattor fungerar innan vi gör en 

undersökning. På så sätt kan vi vara mer säkra på att det inte blir besvär med 

inloggningar på datorerna och att de är fullt fungerande.  

       Utöver krångel med teknik så har våra val av metoder fungerat som tänkt. Vi har 

dragit lärdom av att tekniska problem kan uppstå när man använder sig av en 

digitalenkät, därför använde vi oss av en pappersenkät denna gång.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Resultat av observation var att de grupper som fick läsa på dator var allmänt mer 

okoncentrerade. De som fick läsa i bok satte igång med läsningen fortare, och de som 

läste på dator tog längre tid att komma igång med läsningen. Båda grupperna var 

tysta och upplevdes koncentrerade när de väl kom igång. Turkle (2017) styrker att 

digitala medel kan påverka koncentrationen negativt. IKT är något Turkle undersökt i 

ca 15 år och med senare år har undersökningarna visat andra resultat än tidigare. 

Idag visar studien på att mer IKT leder till mindre koncentration i klassrummet för 

eleverna och beskriver detta som en ”fångenskap”. Turkle (2017) menar på att det 

både finns för-och nackdelar med digitala verktyg i skolan. Hon anser att elever idag 

är för bundna till det digitala, och att detta kan påverka elevernas sociala liv negativt. 

Hon menar även på att elevers förmåga att lyssna och lära sig minskar av för mycket 

tid framför det digitala. Turkle (2017) lägger mycket vikt vid fysiska samtal istället för 

kommunikation via digitala medel.  

        Det vi har fått fram i resultatdelen är att majoriteten av informanterna både 

ansåg att de koncentrerade sig bättre, att de förstod bättre samt att de läser mest 

böcker både hemma och i skolan. I lästestet ser vi att informanterna som läst i böcker 

har flest rätta svar under båda texterna. I enkätundersökningen ser vi att de flesta 

informanter har en positiv inställning till att läsa i böcker. Något som vi finner 

märkligt är att informanterna anser att de koncentrerar sig bättre och läser bättre i 

böcker. På frågan om vad de föredrar allmänt var deras svar ganska jämnt fördelade, 

där det var ungefär lika många svar på båda alternativen. Vi tror att detta kan bero på 

textgenrer. Som vi nämnde tidigare poängterar Rasmusson (2014) att det är mycket 

som tar bort fokus när läsningen sker digitalt. Rasmusson tar även upp att svenska 

skolor har en lång tradition med traditionella texter och att detta lever kvar i många 

skolor. Kan det vara så att olika undersökningar visar på bättre läsförståelse när 

läsningen sker traditionellt eftersom vi har den traditionen sen länge tillbaka? Om 

svenska skolan skulle få in mer digitalläsning i undervisningen, kommer det ha någon 

påverkan för läsförståelsen då? 

        En informant meddelade oss under testet att hen aldrig hade läst en e-bok förut, 

men att hen brukade läsa andra slags texter på internet. Utan att ha studerat detta på 

djupet så tror vi att detta kan röra sig om fler elever. Resultatet vi har fått fram kan 

bero på att lärare inte använder digitala verktyg i sin läsundervisning och därmed har 
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inte elever fått chansen att utforska läsning i form av e-böcker. Lärare som har brist 

på kompetens kring IKT, följer läroboken och styrdokumenten slaviskt och har svårt 

att ta med IKT i undervisningen. Ofta kan det handla om rädsla för det okända. Om 

det är något man inte känner sig säker på så kan det leda till att man inte heller 

använder det. Mer kompetenta lärare inom digitala verktyg använder sig av mer IKT 

och kan även göra mer självständiga planeringar som även kan ge goda 

inlärningsresultat. Men då är det viktigt också att använda IKT på ett måttligt och 

målmedvetet sätt enligt Trageton (2014).  

        Informanterna anser alltså att deras läsförståelse är högre när de läser i böcker 

jämfört med på dator, och dessa resultat från enkätundersökningen stämmer även 

överens med vårt läsförståelsetest. Under läsförståelsetestet fick som nämnt ovan de 

informanter som läste i böcker flest rätta svar.  

        Enligt Skolverket (2016a) finns det olika tolkningar kring varför elevers 

läsförståelse har blivit bättre i internationella undersökningar och en tolkning är just 

datoranvändandet. Enligt Skolverket ska datoranvändandet öka läsförståelsen. 

Eftersom unga sitter framför datorn bidrar detta till att de blir vana med digitala 

texter. Å andra sidan går en viss tid framför datorn bort till bland annat datorspel. All 

datoranvändning är givande till viss grad kopplat till läsförståelsen (Skolverket, 

2016a).  

5.3 Slutsats 

Under forskningens gång har vi noterat att många pålitliga källor ställer sig olika till 

läsning som sker digitalt och digitala verktyg allmänt. Vissa källor ställer sig för och 

vissa källor ställer sig emot. Det vi har fått fram utifrån vår forskning är att elevers 

attityd till traditionella böcker är mer positiv än vad vi trodde då vi bor i ett 

digitaliserat samhälle där det digitala utvecklas drastiskt. För att besvara en av våra 

forskningsfrågor så fungerade den traditionella läsningen bättre. Denna slutsats kan 

dras av läsförståelsetestet då de elever som läste traditionellt klarade testet bättre än 

de som läste digitalt. För att besvara den andra forskningsfrågan så anser 

elevgruppen i fråga att de koncentrerar sig och förstår texter bättre samt att de helst 

läser traditionellt hemma. Med detta sagt så anser vi att dessa elevers attityd till 

traditionell läsning är positiv. Majoriteten av informanterna anser sig läsa 

traditionellt hemma, trots detta så anser ungefär hälften av informanterna att de 
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föredrar att läsa digitalt. Detta tror vi kan bero på att elever inte är tillräckligt 

utbildade i hur man läser traditionella texter digitalt. Om lärarna har kompetensen 

om digitala verktyg så kommer de även kunna förmedla det till eleverna. Som 

UNESCO (2016), Forskning (2015) och Rasmusson (2014) styrker behöver både 

lärare och elever mer kunskap kring digitala verktyg för att kunna använda dem på 

bästa sätt.  

5.4 Framåtblickar  

Vår studie har givit oss en inblick i hur några elevers inställning och läsförståelse är 

till digitalläsning samt traditionell läsning. En aspekt att fundera kring inför framtida 

studier är att analysera hur man ska räkna in de eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter för att få ett så exakt resultat som möjligt. För att få en djupare bild 

kring detta ämne så skulle vi kunna tänka oss gå vidare med att intervjua några elever 

kring deras inställning och vanor gällande traditionella- och e-böcker. 
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Bilaga 1:1 

Sorgfjäril läsförståelsetest (Text 1) 

Ringa in om du läste du på dator eller i bok:                Bok                 Dator 

 

1. Beskriv hur huset såg ut! 

 

 

2. Vad gillade mamman för mat? 

 

 

3. Vad fick huvudpersonen Alice av Leo? 

 

 

4. Hur såg fjärilen som landade på Alice hand ut? 

 

 

5. Vad hade Alice gjort i smyg utan att hennes mamma visste om? 

 

 

 

6. Hur gammal är huvudpersonen Alice? 

 

 

7. Vilket humör var Emanuel på? 
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Bilaga 1:2 

Sixten läsförståelsetest (text 2) 

Ringa in om du läste på dator eller i bok:  Bok Dator 

 

 

1. Vad jobbar Sixtens pappa med? 

 

 

 

2. Varför ringer Sixtens pappa till Sixten mitt i natten? 

 

 

 

 

3. Vad gjorde pappan med hunden utanför telefonkiosken 

 

 

 

4. Vad åt Sixten och hans pappa för mat? 

 

 

 

5. Hur såg Sixtens lärare ut? 

 

 

 

6. Vad var det för sång de skulle sjunga? 

 

 

7. Varför hade Sixten vinterkläder på sommaren? 
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Bilaga 1:3  

Enkätfrågorna 

Ringa in det svar som passar 

1. Läser du mest i böcker eller på dator hemma? 

Böcker    dator 

 

2. Läser du mest i böcker eller på dator i skolan? 

Böcker    dator 

 

3. Koncentrerar du dig bättre när du läser i bok eller på dator? 

Böcker   dator  

 

4. Förstår du texten bättre när du läser i bok eller på dator? 

Böcker    dator  

 

5. Gillar du bäst att läsa i bok eller på dator? 

Böcker    dator  

 

6. Vad läser du helst?  (Välj MAX tre stycken) 

Böcker  

Tidningar  

Internetsidor   

SMS  

E-post  

Snapchat (eller liknande) 
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Bilaga 2:1 

 Text 1 e-bok (Sorgfjäril) 
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Bilaga 2:2 

Bok (Sorgfjäril) 
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Bilaga 2:3 

Text 2 e-bok (Sixten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

Bilaga 2:4 

Bok (Sixten) 
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Bilaga 3:1 

                                                                                               

Hej! 

Vi är två blivande grundskolelärare som studerar på Mälardalens Högskola. Just nu 

skriver vi självständigt arbete i svenskämnet där vi ska undersöka elevers inställning 

till digitalläsning i förhållande till traditionell läsning. Det är viktigt för oss att ta reda 

på hur elever läser som bäst inför vårt framtida yrke. För att ta reda på elevers 

inställning ska vi dela ut enkäter samt göra ett läsförståelsetest. Alla som deltar i 

undersökningen kommer vara anonyma. Svaren som vi samlar in kommer endast att 

gå till vårt arbete. 

Vår undersökning kommer rikta sig till elever i årskurs 5-6, eftersom vi tror att de 

eleverna har insikt i sina läsvanor samt den digitala världen. Deltagandet uppskattas 

ta ungefär en halvdag. Vi kommer att sammanställa den insamlade informationen i 

form av diagram. 

Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Hen har rätten att när som 

helst avbryta deltagandet utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser tillkommer. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA . 

Med Vänliga Hälsningar Martina & Ayda.  

 

Kontaktinformation: 

Martina Halm: Mhm14006.student@mdh.se Tfn. 0768288482 

Ayda Abedini: Aai14008.stduent@mdh.se Tfn. 0737618836 

Handledare för examensarbetet: 
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