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Abstract 

 

This study aims to investigate how pupils in secondary school, who are used to digital educational 

materials, experience reading and navigating on a computer compared to reading and navigating on paper, 

to what extent they read in respective format and how they choose to consume different types of texts. 

Moreover it aims to find out if this differs in regards to gender. To answer our questions we carried out a 

reading test and created a follow-up survey for the target group to answer. Our conclusions are that: 

digital texts might be perceived as longer than printed texts since it is more difficult to get an overview, 

boys seem to have less trouble navigating in digital texts than girls do because of their experience of 

computer games, the pupils overall spend very little time on reading but when they do there is a small 

favor for the digital format and that the pupils tend to favourize the printed format for consuming longer 

texts.  
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1 Inledning 

Dagens svenska skola befinner sig i en digitaliseringsprocess som pågått under de 

senaste årtiondena och som idag rusar på i en snabbare takt än någonsin tidigare. Från 

att statliga satsningar gjordes för att introducera IT i skolan under 1980-talet, då man 

delvis började föra in datorer i skolan, är det idag snarare regel än undantag att elever i 

årskurs 7-9 har varsin egen dator. Ökningen av olika digitala hjälpmedel ses ofta som 

något positivt och utvärderingar från IT-satsningar inom den amerikanska skolan har 

också visat en rad positiva effekter för både elevernas motivation och skolresultat 

(Hylén 2010:40). Eleverna blir mer engagerade i skolarbetet; elevernas möjligheter att 

integrera information från många olika källor underlättas; lärarna upplever förhöjd 

kvalitet på elevernas arbeten; man kan se statistiskt säkerställda förbättringar i elevernas 

matematikkunskaper; man kan se markanta förbättringar i elevernas skrivkunskaper. 

 

Men även om flera fördelar med ökad datoranvändning i skolan kan påvisas kvarstår det 

ett antal utmaningar och frågetecken kring denna utveckling. En allt mer utbredd och 

ökad datoranvändning i skolan ställer stora krav på en ökad digital kompetens bland 

såväl lärare som elever. Hänger skolan med i takten på denna utveckling eller går det för 

fort? Och vad får den allt mer digitaliserade omgivningen för konsekvenser för 

eleverna?  

 

En parallell trend till digitaliseringen är de sjunkande läsförståelseresultat som Sverige 

uppvisat under flera års tid (Skolverket, 2012 och Skolverket, 2013). 2014 kom 

dessutom en rapport som visade på att svenska elevers digitala problemlösningsförmåga 

var sämst i Norden och långt under de toppresterande länderna Singapore och Japan 

(Skolverket, 2014). Detta trots att Sverige är ett av de länder där IT-användningen och 

datortillgången är allra störst, både hemma och i skolan (Skolverket, 2015). Rapporten 

visade också att generellt presterar pojkar bättre i den digitala problemlösningsmiljön än 

flickor, men i Sverige var skillnaden mellan könen omärkbar. Debatten kring vad allt 

detta beror på har förts på flera håll och många gånger spekuleras det i samband kring 

den ökade digitaliseringen i samhället och att ungdomar ägnar sig mindre åt traditionell 

läsning till förmån för sociala medier och datorspel. 

 

I ljuset av denna upplevda kris som svensk skola befunnit sig i allt sedan dessa resultat, 

i kombination med digitalisering av samhället som helhet, har frågan kring och 

utvecklingen av de digitala verktygen och läromedlen i skolan tagit allt mer fart. 

Diskussionen idag handlar inte om man ska använda digitala verktyg i skolarbetet, utan 

snarare i vilken utsträckning och hur de digitala verktygen används på bästa sätt samt 

vilka kunskaper som främjas av detta. 

 

Under vår VFU under vårterminen 2018 fick vi båda en inblick i skolans digitalisering, 

främst ur ett lärarperspektiv men delvis också ur elevperspektiv. Den skola vi gjorde vår 

VFU på använde sig i hög grad av digitala läromedel och eleverna hade varsin dator 
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som användes i samband med nästan all undervisning. Det märktes att eleverna var vana 

datoranvändare och att det var naturligt för dem att skriva arbeten och uppgifter direkt 

på datorn. Något eleverna däremot verkade uppleva problematiskt var exempelvis att 

navigera i de digitala läromedlen, sålla bland information och att behålla 

koncentrationen när de läste på datorn. Dessa iakttagelser fick oss att fundera på hur 

digitala skärmar påverkar elevers läsförmåga jämfört med läsning av traditionella 

tryckta medier. Skulle det gå att finna några generella mönster för hur läsningen 

påverkas eller var våra iakttagelser felaktiga? Vidare blev vi nyfikna att ta reda på hur 

eleverna upplever läsning på digitala skärmar. Hur väljer de själva att konsumera olika 

typer av texter? 
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2 Syfte och frågeställningar 

Den här studien syftar till att undersöka hur elever i årskurs 9 som är vana användare av 

digitala läromedel upplever läsning och navigering i digitalt respektive tryckt format, i 

vilken utsträckning de ägnar sig åt läsning i respektive format samt i vilket format de 

föredrar att läsa olika typer av text. Vidare syftar den till att undersöka om, och i så fall 

hur, detta skiljer sig mellan pojkar och flickor. Studien tar sin utgångspunkt i följande 

frågeställningar:  

 

1. Hur skiljer sig elevernas upplevelse av att läsa text på dator mot att läsa text i 

tryckt form?  

2. Vad, om något, upplever eleverna som störande när det kommer till läsning och 

navigering på dator jämfört med läsning och navigering i tryckt form? 

3. I vilket format läser eleverna mest?  

4. I vilket format föredrar eleverna att läsa olika typer av text?  
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3 Bakgrund och forskningsöversikt 

3.1 Digital kompetens 

I detta avsnitt klargör vi vad digital kompetens innebär och hur användningen av digital 

utrustning motiveras i den svenska skolan. 

 

Samlingsbegreppet IT används för både datorer och annan informationsteknisk 

utrustning, exempelvis projektorer och interaktiva skrivtavlor. I vår studie intresserar vi 

oss främst för användningen av datorer, eftersom det är den eleverna själva använder 

mest i skolans värld.  

 

Digital kompetens är ett begrepp som blivit allt mer frekvent använt sedan EU-

parlamentet fastslog dess betydelse för ett livslångt lärande redan 2006 (Hylén, 

2010:71). När EU i början av 2018 kom med en uppdaterad rådsrekommendation 

underströks denna betydelse ytterligare med hänvisning till den snabba utvecklingen 

inom skolvärlden. I ett pressmeddelande klargörs vikten av att utveckla digital 

kompetens och tillvarata digital teknik för undervisning (2018/EG). Den digitala 

utvecklingen är inte längre något som enbart rör de som arbetar med datorer eller IT 

utan något som rör alla. En handlingsplan lades därför fram för att hjälpa de europeiska 

utbildningssystemen i anpassningen till våra allt mer digitala samhällen. 

 

Som en följd av Europaparlamentets uppdatering har också Skolverket infört en rad 

förändringar med fokus på digital kompetens. En reviderad version av den senaste 

läroplanen (lgr 11) trädde i kraft den 1 juli 2018 (Skolverket 2018), och numera står 

följande under rubriken ”skolans uppdrag”: 

 

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

och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 

digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

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

Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett 

förhållningssätt som främjar entreprenörskap. (Skolverket 2018:8) 

 

Läroplanen är tydlig med att eleverna ska ges möjligheter att använda digital teknik och 

den betonar vikten av att eleverna ska ges möjligheter att förstå hur digitaliseringen i 

samhället bör hanteras och värderas samt vilka möjligheter och risker som finns. Vidare 

finns det bland de övergripande kunskapsmålen ett mål som handlar om digital 

kompetens:  

 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda såväl digitala 

som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, 

skapande, kommunikation och lärande. (Skolverket, 2018:12) 
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Målet ovan redogör för vilka färdigheter digitala verktyg och medier1 förväntas bidra till 

att främja såsom sökande och bearbetande av information, kreativitet i form av 

skapande och problemlösning samt kommunikation och lärande. Men det ger inga 

riktlinjer för hur dessa färdigheter ska uppnås. Edvardsson m.fl. (2018:27) menar att 

förändringarna i läroplanen på sätt och vis är konkreta men att eftersom dessa måste 

tolkas av såväl skolhuvudmän, rektorer, lärare som elever är det i nuläget en öppen 

fråga hur förändringarna kommer att påverka undervisningen framöver. Vidare finns det 

i kursplanerna till grundskolans språkkärnämnen, engelska och svenska, där läsningen 

är central, samma typ av formuleringar kring att eleverna ska ges möjlighet att läsa 

texter från olika medier för att utveckla läsfrämjande strategier. Det ges dock inga 

riktlinjer för hur detta görs på bästa sätt eller på vilka sätt läsningen kan påverkas eller 

skilja sig mellan de olika medierna (Skolverket, 2018:36 och Skolverket, 2018:262).  

 

Argumentet att IT bidrar till att höja effektiviteten i lärandet började användas redan 

under 1990-talet, i samband med att antalet datorer i skolan blev allt fler (Hylén, 

2010:15). Hylén menar att effektivitetsargumentet i officiella svenska texter framförallt 

har utgått ifrån ett individperspektiv där man menar att IT bidrar till att eleven lär sig 

mer, har större möjligheter att nå målen och ges möjligheter att nå en djupare förståelse. 

Att eleverna påstås ta en mer aktiv roll i sitt lärande, att de med hjälp av datorn går från 

att vara konsumenter till producenter, har också lyfts som en fördel (Kjällander 

2014:13). 

 

I en analys av argumenten angående datorers positiva inverkan på lärande kan dock 

sägas att det visserligen finns många studier kring huruvida IT kan bidra till bättre 

skolresultat för elever men att det finns få studier som kunnat ge några entydiga svar 

(Hylén 2010:19 och Kjällander 2014:16). Att analysera teknikens effekter på lärandet är 

en komplex fråga: i teorin bör det vara möjligt genom exempelvis empiriska experiment 

eller kvalitativa analyser, i praktiken är det svårt eftersom användningen av IT innefattar 

ett stort antal olika metoder och strategier. Skolverket klargör också att om en skola har 

goda resurser i allmänhet visar sig detta också i goda IT-resurser, vilket innebär att 

effekterna är svåra att mäta (Skolverket, 2015). Skolor arbetar med en rad olika projekt 

och initiativ med syfte att öka elevernas prestationer och kunskaper genom IT-

användning. Enskilda lärare använder olika angreppssätt och metoder inom ett och 

samma ämne, vilket alltså gör det svårt att skilja effekterna av en specifik insats från de 

övriga insatserna.  

 

Att behärska digitala verktyg är nästintill en förutsättning för skolelever idag. Datorerna 

får genom styrdokumenten en mer och mer central roll, vilket förväntas utveckla den 

digitala kompetensen i skolan ännu mer. Samtidigt är nyttan av IT i skolan svår att 

                                                 
1 Samlingsbegreppet medier avser olika informationskällor i både tryckta och digitala former 
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urskilja. Det har till exempel redan dragits paralleller mellan samhällets digitalisering 

och svenska elevers sjunkande läskompetens. 

3.2 Digitala läromedel 

Nedan redogör vi för läromedlens utveckling mot det digitala samt vilka effekter det ger 

för eleverna. 

 

Som en naturlig följd av samhällets och skolans digitalisering har utvecklingen av 

digitala läromedel ökat. Begreppet läromedel avser i denna studie pedagogiskt utformat 

material, ofta producerat av ett förlag, med tydliga lärandemål och ämnesdedikerat 

innehåll.  

 

Dagens elever kan beskrivas befinna sig i en övergångsprocess där såväl 

läromedelsmaterial som digitala medium är under ständig utveckling. Attersand (2018) 

visar hur tillverkare av tryckta material idag överför information till digitala medium 

eftersom detta anses göra materialet mer lättillgänglig. Samtidigt uppstår svårigheter 

som kräver en djupare reflektion kring hur mottagaren påverkas av detta medieskifte.  

 

Uttrycket “bok-på-burk” myntades i samband med att de traditionella läromedlen 

började äntra datorernas värld, och många uttryckte redan från början att detta hade ett 

lågt pedagogiskt värde: man menade att det inte tillför något för elevers lärande att 

digitalisera ett tryckt läromedel rakt av (Gulz & Haake, 2014). Frågan om det snarare 

förstör eller egentligen inte spelar någon roll för elevers lärande kvarstår än idag. Den 

största skillnaden mellan de traditionella läromedlen och de digitala, bortsett från det 

faktum att eleverna använder sig av datorer, är den interaktiva miljö som skapas där 

eleverna kan få direkt återkoppling av systemet (Sjödén, 2014). Många digitala 

läromedel erbjuder möjligheter att komma närmare elevernas lärandeprocesser, eller 

kontrollera deras faktakunskaper om man så vill, genom att deras aktivitet ständigt 

loggas. Läraren kan följa både uppgifter och resultat direkt och eleverna har ofta 

möjlighet till rättning och feedback direkt från läromedlet. 

 

De digitala läromedlen saknar dock den forskningsgrund som utgjort tradition för de 

tryckta läromedlen – intresset verkar snarast ha varit att fylla skolorna med datorer 

(Sjödén, 2014). Intresset för digital kompetens i skolan har skapat en våg av läromedel i 

digital form som saknar den praxis och erfarenhetsprövning som ligger till grund för de 

traditionella läroböckerna. Ett annat problem är att lärarna saknar kunskap kring när de 

digitala läromedlen gynnar eleverna mest. Sjödén (2014) hänvisar till Skolverkets 

undersökning från 2010 som visar att matematik är ett av de ämnen där datorn används 

minst, samtidigt som det paradoxalt nog är det ämne vilket det finns flest digitala 

läromedel inom. Svenskämnet är ett av de ämnen där datorn används allra mest, vilket 

enligt Sjödén kan tolkas som att datorn fortfarande ses som en informationsmaskin och 
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inte som ett aktivt hjälpmedel där de pedagogiska funktionerna och möjligheterna 

faktiskt utnyttjas. 

 

Att lärare granskar och använder digitala läromedel på samma sätt som tryckta 

läroböcker är möjligen en indikation på att övergången från den traditionella till den 

digitala skolan i vissa avseenden har gått för snabbt. I många fall finns en tillhörande 

lärarhandledning till det digitala läromedlet men det är sällan läraren är särskilt väl 

insatt i denna (Sjödén, 2014). Sjödén menar att det bästa sättet att förstå strukturerna 

bakom ett digitalt läromedel är att aktivt testa och utvärdera kontinuerligt tillsammans 

med eleverna, vilket förstås kräver både tid och ansträngning från läraren. Om det 

digitala läromedlet däremot används rätt skapar det ett mervärde för både läraren och 

eleverna genom de funktioner som aktiveras vid själva användningen. 

 

Det råder ingen tvekan om att eleverna ska och kommer att fortsätta läsa på datorer, och 

annan IT-utrustning, i svensk skola. Men hur skiljer sig digital läsning från den 

traditionella läsningen på papper, och framförallt hur läser eleverna själva om det får 

möjligheten att välja? I princip all forskning kring läsning visar att läsförmåga är nära 

kopplat till våra attityder till läsning och våra läsvanor (Fredriksson & Taube, 2012). 

Utifrån det perspektivet är det intressant att se hur ungdomars läsvanor ser ut idag.   

3.3 Ungas läsvanor 

I denna del presenterar vi hur svenska ungdomars läsvanor ser ut, olika teorier kring vad 

det beror på samt vilka åtgärder skolan anser viktiga för att vända trenden. 

 

Läsvanor handlar om vad man läser, hur ofta man gör det och vilken attityd man har till 

läsning. I en studie baserad på data från PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) 2016, kunde man se hur ökad datoranvändning lett till förändrade 

läsvanor (Gustafsson & Rosén, 2016:16). De svenska eleverna var dessutom de som var 

minst positiva till läsning. Att svenska elever i högre grad än elever i andra länder är 

negativa till läsning kan vara oroväckande eftersom det minskade intresset för läsning 

syns i minskad läsning, vilket blir en negativ spiral. Elever som läser i mindre 

utsträckning får mindre mängd lästräning vilket kan leda till sämre läsförståelse 

(Gustafsson & Rosén, 2016).   

 

Frågan om vilka kunskaper skolan ska förmedla har ofta kommit och gått genom 

historien, men läsningen har alltid varit central. Läsningen är en nyckel till kunskap och 

i alla ämnen förväntas eleverna läsa sig till information genom olika medier. Ett bevis 

på läsningens betydelse är de internationella PISA- (Programme for International 

Student Assessment) och PIRLS-undersökningarna som genomförs i Sverige, och ett 

flertal andra länder, var tredje respektive var femte år. I PISA är läsförståelsen en av 

fyra centrala delar (vid sidan av matematik, naturkunskap och problemlösning) som 
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testas och i PIRLS utvärderas läsförmåga, läsvanor och attityder kring läsning. När 

Sverige visade upp sjunkande läsförståelseresultat i PISA-testen 2006, 2009 och 2012 

(Skolverket, 2013), liksom försämrade resultat i PIRLS 2001, 2006 och 2011 

(Skolverket, 2012), steg därför oron kring ungdomars bristande kunskap, och 

diskussioner kring vad detta berodde på började föras i allt högre grad. 

 

Som ett sätt att motverka de nedåtgående tendenserna i ungas läsvanor tillsatte 

regeringen 2016 en statlig utredning kallad Läsdelegationen (SOU 2018:57), vilken 

fortgick fram till sommaren 2018. Uppdraget var att samla olika aktörer för att kartlägga 

läsfrämjande aktiviteter för barn och unga. I samband med utredningen intervjuades 

barn och ungdomar bland annat gällande sina läsvanor både hemma och i skolan vilket 

än en gång bekräftade det sjunkande intresset för läsning. En del av utredningen visar 

att det är just de förändrade läsvanorna som sticker ut och att dessa därför bör 

undersökas närmare för att förstå om det rör sig om en långsiktig trend där läsningen i 

samhället påverkas som helhet eller om det är något tillfälligt som endast berör 

ungdomsåren.  

 

Det finns samtidigt forskning som visar att förändrade sätt att läsa i sig inte 

nödvändigtvis behöver leda till mindre läsning. Rasmusson (2014:16) hänvisar till flera 

olika studier där det påpekas att en hög grad av digital läsning ofta går hand i hand med 

en hög grad av bokläsning. Vidare skriver hon att den kontext i vilken en text 

presenteras påverkar läsupplevelsen och därigenom läsarens preferenser. Kortare texter 

och nyheter konsumeras gärna digitalt då man ofta läser sådana medium mer 

fragmentariskt. Läsning på internet blir till exempel lätt upphackad på grund av de 

många valmöjligheter som finns i form av exempelvis webbsidor och länkar, samtidigt 

som detta möjliggör för läsaren att ta till sig en stor mängd information. Längre texter 

läses ofta helst i tryckt form där möjligheten till överblick är lättare vilket förbättrar 

läsförståelsen. De studier Rasmusson hänvisar till visar också att det som läsare är 

enklare att ha alla delar av en text framför sig när man ska göra jämförelser och djupare 

analyser. 

 

Enligt Läsdelegationen är satsningar på traditionell läsning fortsatt viktiga. Samtidigt 

betonar man vikten av att skolans läsundervisning bör gå hand i hand med de ökade 

satsningar som samhället gör på den digitala läsningen (SOU 2018:15). För att eleverna 

ska kunna utveckla sina lässtrategier behöver de få läsa olika typer. Läsdelegationen 

menar att eleverna behöver stöd för att utveckla sin läsning av digitala texter. Även att 

läsa och tillgodogöra sig längre texter ges särskilt fokus. Man menar att eleverna ska ges 

möjlighet, och till viss grad även tvingas, läsa längre texter då detta förväntas utveckla 

och främja deras kritiska tänkande.   

 

Den forskning som presenterats ovan är alltså inte entydig gällande på vilket sätt dagens 

förändrade sätt att läsa påverkar själva läsintresset. Vad som däremot kan anses 
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fastslaget är att ungdomars minskade intresse för läsning är av betydelse för deras 

läsförståelse. Med denna utgångspunkt är det relevant att undersöka om, och i så fall 

hur, den digitala och den traditionella läsförståelsen skiljer sig åt.  

3.4 Läsförståelse 

I detta avsnitt beskriver vi hur läsförståelse i digitala och traditionella texter liknar 

respektive skiljer sig åt. 

 

Att förstå det man läser är målet för de flesta läsaktiviteter och läsning kan beskrivas på 

många sätt. Det enklaste är att förklara läsning med hjälp av två huvudmoment: (1) 

avkodning, som innebär att identifiera skrivna ord, och (2) språkförståelse, som innebär 

tolkningsresultatet av språkliga meddelanden (Fredriksson & Taube, 2012:18).  

 

Även om majoriteten av den forskning som bedrivits kring läsförståelse historiskt har 

behandlat traditionella texter, kan mycket antas gälla även digitala texter (Rasmusson, 

2014). Rasmusson har undersökt hur läsförståelse skiljer sig mellan traditionell läsning 

och läsning på internet eller via skärm. Vidare har hon undersökt vilka färdigheter och 

förmågor som främst krävs för att kunna ta till sig digitala texter. Hon är en av de som 

anser att det är viktigt att reflektera kring hur vi värderar läsning i olika former samt hur 

läsningen stimuleras i dagens digitala kontext. Genom en kombination av PISA:s och 

PIRLS:s definiering av begreppet läsförståelse har Rasmusson skapat följande 

definition: 

 

Läsförståelse är förmågan att förstå och använda de skiftspråkliga former som krävs av samhället 

och/eller värderas av individen samt förmågan att kunna reflektera och engagera sig i texter för att 

uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential. Detta innebär att läsaren kan skapa 

mening från en mängd olika texter. (Rasmusson, 2014:3) 

 

Läsförståelsens grund är alltså enligt Rasmusson att förstå och kunna skapa mening av 

flera olika texter som både samhället och individen anser vara viktiga för att utvecklas. 

Anledningen till att Rasmusson väljer just denna kombination är dels för att PISA och 

PIRLS är storskaliga undersökningar som Sverige är en del av, dels för att hon vill 

skapa en vid definition av begreppet då inkluderingen av många olika texttyper är 

viktig.  

 

En definiering av begreppet läsförståelse är relevant eftersom den digitala läsningen ofta 

diskuteras i relation till den traditionella läsningen på papper. Det förutsätts att text 

fortsätter vara text oavsett vilket medium det konsumeras via. Frågan kvarstår dock om 

upplevelsen av texten är densamma. Rasmusson har gjort en indelning av olika texttyper 

som visar att olika förmågor krävs för olika typer av text (Monsén & Rasmusson, 

2016:36):  
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• Läsförståelse av traditionella texter innebär läsning på papper, t.ex. romaner, 

tidningar och läroböcker. Texten är ofta linjär och kan innehålla illustrationer.  

• Läsförståelse av digitala texter innebär läsning via digitala medier och används i 

vid bemärkelse, både för texter på digitala artefakter, som kan innehålla 

hyperlänkar, symboler, bilder, animationer och ljud, samt för läsning av 

traditionella texter på skärm.   

• Läsförståelse av traditionella texter på skärm innebär läsning av text som i stort 

sett har samma utformning som den skulle haft i en pappersversion. Texten är 

ofta linjär och saknar hyperlänkar.  

 

De flesta digitala läromedel går att kategorisera som både digitala texter i vid 

bemärkelse och som traditionella texter på skärm. Det förekommer exempelvis ofta 

hyperlänkar som hänvisar till ytterligare information, filmklipp med ljud och textrutor 

som kompletterar den längre texten, men de digitala läromedlen innehåller också 

traditionella texter som i stort sett är kopierade rakt av ur den tryckta versionens 

lärobok.  

 

Korrelationen mellan läsning av traditionella texter på papper och läsning av 

traditionella texter på skärm är hög. Detta fastslår Läsdelegationen (SOU, 2018:75) med 

hänvisning till PISA-testet 2009 som visade att en stark läsare av text på papper även är 

en stark läsare på datorn. Ingen av ovan nämnda läsundersökningar redovisar dock hur 

upplevelsen av de olika texttyperna skiljer sig. Läsdelegationen påpekar att ytterligare 

forskning om effekten av olika metoder och arbetssätt kring digital läsning behövs 

(SOU, 2018:19). Likaså behövs kontinuerliga läsvaneundersökningar som undersöker 

olika typer av läsning och som tar hänsyn till vilka sammanhang läsningen sker i 

samband med, till exempel skola eller fritid.  

 

Monsén och Rasmusson (2016:38) påpekar att den viktigaste delen i all läsning 

fortfarande är den traditionella läsförståelsen men när det kommer till digitala texter 

måste man emellertid också behärska och träna andra aspekter, vilket redogörs för 

närmare nedan. 

3.5 Digital läsning 

I denna del klargör vi hur den digitala läsningen är en specifik kompetens som kräver 

andra förmågor än den traditionella läsningen samt vilka faktorer som kan påverka 

detta. 

 

Digital kompetens är som tidigare nämnts de förmågor som krävs för att hantera dagens 

IT-samhälle. Den digitala läsningen kan ses som en del av denna kompetens. 

Rasmusson (2014) har identifierat fem färdigheter och förmågor som är viktiga vid 

digital läsning, vilka hon delat in i följande kategorier: traditionell litteracitet, 
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multimodal litteracitet, IT-förmågor (att hantera tekniken), förmåga att hantera 

information samt navigation.  

 

Traditionell litteracitet inrymmer förmågor som att skriva och stava samt läsförståelse 

av traditionella texter. Den multimodala litteraciteten ställer krav på läsaren att förstå 

den kombination av ord, bilder, symboler, filmklipp och liknande som multimodala 

texter, vilka är en stor del av de digitala läromedlen, består av. Läsaren måste tolka och 

förstå de olika delarna för att skapa mening av helheten. I kategorin IT-förmågor inryms 

förmågan att hantera datorn och kunskap om hur webbläsaren fungerar. Ibland tas det 

för givet att eleverna redan besitter dessa kunskaper, men elever som inte behärskar 

tekniken har förstås ett handikapp gentemot andra när de ska ta till sig digitala texter. 

Förmågan att hantera information, handlar om tolkningen av innehållet och innehållets 

struktur. Däribland ingår till exempel förmågan att känna igen olika genrer, som 

exempelvis bloggar och tidningar, och förmågan att vara källkritisk och värdera 

innehållet i det man läser. Eleverna kommer i kontakt med en mängd olika texttyper 

genom några få klick och därför blir den informationsmängd de ska att hantera idag 

större än någonsin. Utöver detta måste eleverna ständigt rikta en del av sin 

uppmärksamhet mot att förstå hur den webbplats eller det digitala läromedel de arbetar 

med just nu är uppbyggt (Monsén och Rasmusson, 2016).  

 

Den sista av Rasmussons kategorier handlar om navigation, vilken hon beskriver som 

att ha en strategi för att hitta svar på de frågor man har. Man behöver dels kunna 

navigera mellan olika webbsidor, dels veta hur man ska hitta rätt information när man 

väl hittat en relevant webbplats. Den variation som finns mellan hur olika webbplatser, 

och därigenom även digitala läromedel, är strukturerade kan utgöra ett hinder för 

navigationen och därmed indirekt även för läsförståelsen. Om eleverna lär sig 

navigationsstrategier, som till exempel att öppna olika webbsidor på olika flikar, så kan 

det emellertid underlätta när de ska läsa och jämföra olika texter. I vår studie använder 

vi begreppet navigering på samma sätt men är främst intresserade av hur eleverna 

uppfattar navigering i det konkreta läromedlet, inte hur de hittar information på olika 

webbsidor. I likhet med webbsidor erbjuder de digitala läromedlen en mängd olika 

vägar för eleverna när de skall finna den information de eftersöker, men det är främst 

upplevelsen och navigeringen i en text på skärm vi är intresserade av.  

 

Utöver ovanstående kategorier är datorskärmen, musen och uppkopplingens hastighet 

ytterligare exempel på faktorer som påverkar den digitala läsningen och därigenom 

medverkar till att den skiljer sig från traditionell läsning. Orienteringen har också visat 

sig vara svårare vid läsning på skärm jämfört med traditionell läsning, då skärmar inte 

erbjuder den taktila hjälp som den fysiska bokens tjocklek och dess bladvändande 

hjälper läsaren till (Monsén och Rasmusson, 2016). Selander och Kress problematiserar 

emellertid denna fråga när de skriver “[att] detta är möjligen upplevelser som är särskilt 

påtagliga för dem som vuxit upp med tryckt text. Det är inte givet att samma 
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upplevelser blir viktiga för nya generationer” (Selander och Kress, 2010:60). De elever 

Attersand (2018) varit i kontakt med uppger dock att de hellre läser tryckt material just 

med hänvisning till att det är lättare att se var texten börjar och slutar.  

 

Digitala texter är också mer föränderliga än traditionella texter. Webbsidor och digitala 

läromedel uppdateras med jämna mellanrum vilket leder till förändringar i både 

utseende och funktioner. Elever som är vana att arbeta med ett visst digitalt läromedel 

måste därför ibland anpassa sig till en ny layout och lära sig navigera i en ny struktur 

(Edvardsson m.fl., 2018:34). En annan skillnad mellan den digitala och den traditionella 

läsningen är att i digitala texter är det i högre grad upp till läsaren att välja läsväg i 

texten (Edvardsson m.fl., 2018:33). Eftersom många texter i de digitala läromedlen är 

multimodala finns det flera valmöjligheter. Ska man börja med texten eller filmen? Ska 

man klicka på hyperlänkar eller inte? Dessa valmöjligheter innebär att man lätt kan 

hamna på sidospår där texterna handlar om något helt annat. Läsningen blir mer 

fragmenterad och det finns en risk att man kommer bort från det ursprungliga ämnet. 

Detta ställer även krav på läsarens förmåga, precis som Rasmusson beskriver i sin 

kategorisering, att exempelvis avgöra om klickbara länkar är relevanta som information 

och därtill om de är tillförlitliga eller inte. 

 

Att speciella kompetenser krävs för att hantera den digitala läsningen är alltså tydligt 

enligt ovanstående forskning. Stor vikt läggs vid navigering och förmågan att hantera 

och sålla bland en stor mängd information. Något som också har visat sig är att pojkar 

och flickor verkar ha olika fallenhet när det kommer till just de digitala miljöerna, vilket 

vi går in närmare på nedan. 

3.6 Skillnader i flickors och pojkars läsande 

Nedan beskriver vi hur skillnader mellan flickor och pojkar alltid har varit ett faktum då 

det kommer till läsning, att ett eventuellt trendbrott kan skönjas samt vidare teorier 

kring vad detta beror på. 

 

När analyser och diskussioner förs kring skillnaden mellan flickor och pojkar kan det 

vara värt att nämna distinktionen mellan kön och genus. Kön är de biologiska 

skillnaderna mellan pojkar och flickor, medan genus handlar om de värderingar och 

tankesystem som kopplas till pojkar respektive flickor. 

 

Det faktum att flickor generellt presterar bättre än pojkar när det gäller läsning är långt 

ifrån en nyhet. Flickor är inte bara bättre än pojkar på att läsa, de är också mer 

intresserade av läsning. Detta gäller både i Sverige och i stora delar av omvärlden 

(Fredriksson & Taube, 2012 kap. 7). Resultaten från PISA 2009 visade dessutom att den 

kanske mest avancerade delen av testet, reflektera och utvärdera, var den del där 
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flickorna och pojkarna skilde sig åt allra mest. Detta styrker, enligt Fredriksson och 

Taube (2012), den uppfattning att flickor generellt är bättre läsare än pojkar.  

 

Rasmusson (2014) är en av de som intresserat sig för könsskillnaden inom just den 

digitala läsningen. Genom att jämföra resultaten bland flickor och pojkar i det digitala 

lästestet i PISA 2009 med elevernas intresse för läsning och datorspelande visade det 

sig dels att skillnaden mellan flickors och pojkars resultat var mindre i det digitala testet 

än i den traditionella versionen, dels att pojkarna ägnade sig åt datorspelande i större 

utsträckning än flickorna. Vidare påvisades att digital läsning innebär en mer 

komplicerad navigation än traditionell läsning och att pojkarna klarade av denna 

navigation bättre än flickorna. Som en möjlig förklaring till detta ger hon just pojkarnas 

mer utbredda intresse för datorspelande. Genom denna aktivitet får de en annan vana att 

vistas i digitala miljöer. Enligt Rasmusson gynnas dessutom många av de förmågor som 

övas vid datorspelande även den digitala läsningen, exempelvis den visuo-spatiala 

förmågan som innebär att med synens hjälp orientera sig i sin omgivning.  

 

Förutom att många studier visar att pojkar använder datorer i större utsträckning än 

flickor har det också gjorts studier som visar att flickor och pojkar använder datorer på 

olika sätt. Detta kan utgöra en del av förklaringen till att pojkar läser mindre än flickor. 

Flickor använder nämligen datorn främst till sociala medier medan pojkar främst 

använder den till att spela spel. Somliga argumenterar utifrån detta för tesen att de 

aktiviteter pojkar ägnar sig åt vid datorn, såsom att spela spel, ofta är mer tidskrävande 

och att dessa aktiviteter stjäl av den tid som tidigare delvis ägnats åt bokläsning 

(Rasmusson, 2014:18).  

 

Molloy (2007) hävdar att pojkars motstånd mot att läsa främst handlar om ett motstånd 

mot att läsa i skolan. Hon menar att många pojkar läser andra typer av texter utanför 

skolan, en typ av läsning som sällan premieras inom skolans väggar. Dessa 

kompetenser, som att chatta eller googla, skiljer sig från de texter som dominerar i 

skolan: läromedelstexter, faktatexter och skönlitteratur. Utifrån erfarenheter av att 

eleverna lär sig snabbt av varandra utanför skolans kontext drar Molloy (2007:149) 

slutsatsen att det som skiljer den lärandesituation som uppstår utanför skolan från den 

skolan erbjuder handlar om motivation. Fredriksson och Taube (2012:82) skriver 

dessutom att pojkar verkar vara svårare att motivera än flickor. De menar, i likhet med 

Molloy, att ett skäl till varför pojkar läser sämre än flickor är att den läsning de ställs 

inför i skolan inte engagerar dem. Tidigare studier, som Fredriksson och Taube hänvisar 

till, har visat att pojkar får bättre resultat på lästester när de tycker att texterna är 

intressanta medan flickors resultat inte påverkas av detta i samma utsträckning. 
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4 Metod och material 

I följande avsnitt följer en redogörelse för hur vi samlade in data i syfte att finna svar på 

våra frågeställningar. Insamlingen skedde med hjälp av elever i fyra årskurs 9-klasser 

med elever som är vana användare av digitala läromedel. Två av dessa klasser 

genomförde lästestet digitalt medan de andra två genomförde testet på papper. Efter 

avslutat lästest besvarade samtliga deltagande elever en enkät. 

4.1 Kvantitativ och kvalitativ ansats 

För insamling av material har vi använt oss av både en kvantitativ och en kvalitativ 

metod. Den kvantitativa ansatsen värdesätter objektivt mätbara observationer som 

lämpar sig väl för att kunna dra generella slutsatser kring en mycket större grupp än 

bara de som deltagit i studien. Resultaten blir därför breda och övergripande men saknar 

det djup en kvalitativ ansats kan bidra med. Huvuduppgiften för den kvalitativa ansatsen 

är snarare att tolka och förstå än att generalisera. Forskarens erfarenhet och egna tankar 

har betydelse för analysen och kan här ses som en tillgång (Stukát, 2011:34-36). 

 

Trost (2012:23) beskriver hur nästan alla studier inom beteende- och 

samhällsvetenskaper är av blandad karaktär och särskiljer tre steg i processen kring 

kvalitativa respektive kvantitativa studier för att illustrera detta. Han presenterar 

datainsamlingen som det första steget, bearbetningen och analysen av denna data som 

steg nummer två och därefter tolkningen av bearbetningen/analysen som det tredje och 

sista steget. Dessa tre steg kan då vara av antingen kvalitativ eller kvantitativ typ, men 

inte sällan heller en blandning av de två typerna i olika delmoment som genomförs. 

Därför är det i princip omöjligt att klassificera en studie som enbart kvalitativ eller 

kvantitativ.  

 

Vår studie är i sken av Trosts beskrivning genomförd med en kvantitativ datainsamling i 

form av ett lästest där elevernas resultat och kön har noterats samt en uppföljande digital 

enkät. Enkäten är formulerad kvalitativt då frågorna avsåg mäta upplevelsen kring 

läsning, datoranvändning och personliga preferenser. Vår analys och bearbetning av 

datan är likaså främst kvalitativ i den mening att vi försökt utröna hur både pojkar och 

flickor och de olika elevgrupperna upplever digitala läromedel och läsning. Analysen är 

också kvantitativ genom att vi sammanställt svaren som numeriska värden i form av 

tabeller och diagram.  

4.2 Lästest 

Det lästest vi använde oss av var ett befintligt test med tillhörande läsförståelsefrågor 

som fanns i skolans aktuella läromedel (se bilaga 1 och 2) och var således inget vi 

konstruerade på egen hand. Texten och uppgiften hämtades från avsnittet Lässtrategier 

för svenskämnet i årskurs 9. De åtta frågorna berörde olika typer av lässtrategier och 

avsåg testa elevernas sökläsning, översiktsläsning och djupläsning. Syftet med lästestet 



19 

var delvis att ge eleverna möjlighet att relatera till en konkret text när de i den 

efterföljande enkäten ombads utvärdera sin upplevelse av läsningen. Syftet var också att 

se om, och i så fall hur, resultatet på testet varierade mellan könen och mellan de som 

genomförde testet digitalt kontra traditionellt.  

 

Valet att använda just detta test baserade vi dels på det faktum att frågorna avsåg testa 

olika former av läsning, vilket skulle kunna ge eleverna en bredare och mer fördjupad 

läsupplevelse, dels på att texten till testet var en av de få texter som fanns att tillgå både 

i den digitala och den tryckta versionen (finns i Bohlin, 2012) av läromedlet. Även 

längden på uppgiften motiverade valet; testet fick inte vara för långt då eleverna även 

skulle hinna med att svara på enkäten. Lästestet bestod sammantaget av en 

tidningsartikel på 250 ord med åtta tillhörande frågor. 

 

Testet börjar med att eleven ska läsa en tidningsartikel och fortsätter med en förklaring 

om att eleven ska få öva på olika typer av läsning, därefter klargörs att frågorna som 

följer gäller den artikel de just läst. I den digitala versionen var eleven därefter tvungen 

att klicka sig vidare för att komma till nästa del i uppgiften, där närmare information om 

sökläsning ges följt av tre frågor som testar denna typ av läsning. Därefter följer 

information om översiktsläsning och två frågor från artikeln som behandlar detta. Sist 

ges information om djupläsning och till det följer tre frågor från texten. Artikeln de 

ombads läsa i det inledande skedet låg under hela testet kvar på samma flik på datorn 

men var endast synlig om eleverna scrollade upp från frågorna som låg längst ner på 

sidan. Eleverna var tvungna klicka sig vidare totalt tolv gånger för att komma till nästa 

informations-/uppgiftsruta. 

 

För att skapa en tryckt version av testet, då detta inte fanns i den traditionella läroboken, 

valde vi att kopiera utformningen av det digitala testet och skriva ut på A4-papper där 

varje informations-/uppgiftsruta blev en separat sida. Motiveringen till detta var att varje 

klick på datorn skulle motsvara ett vänt blad i det tryckta häftet. Inledningsvis planerade 

vi att använda läroböcker till det tryckta testet men detta var inte möjligt då det inte 

fanns någon hel klassuppsättning på skolan. Vi valde därför att skriva ut artikeln på ett 

separat papper och frågorna på ett annat, istället för att sätta ihop artikeln och frågorna 

till ett häfte. På så sätt kunde vi undersöka om denna typ av navigering, att arbeta med 

ett separat uppgiftshäfte och en separat text, upplevdes som ett hinder av eleverna. Detta 

sätt att arbeta med uppgifter kopierade ur böcker till papper var inte något eleverna var 

främmande inför, vilket bekräftades av lärarna i respektive klass. Därför bör detta ha 

marginell inverkan på testresultaten och är således enbart intressant i fråga om elevernas 

upplevelse. 

 

De elever som genomförde det digitala testet var inloggade på sina användare i det 

digitala läromedlet, precis som de skulle varit i en autentisk klassrumssituation, och 

testresultatet blev således inte anonymt.  



20 

4.3 Enkät 

För att besvara våra frågeställningar skapade vi en digital enkät som avsåg mäta 

elevernas upplevelser kring digital kontra traditionell läsning i relation till 

läromedelsanvändning. Vid konstruktionen av enkätfrågorna använde vi oss av Hagevi 

& Viscovis (2016:45) modell där en specifik egenskap – i vårt fall digital läsning – 

delas in olika i dimensioner och variabler. Till att börja med delade vi in digital läsning 

i sex dimensioner för att lättare förstå elevernas läsupplevelser: upplevelse av 

textmängd, distraktioner, texttyper, skärmvana, läromedelskunskap och teknisk 

kunskap. Därefter delade vi in var och en av de olika dimensionerna i olika variabler 

som exempelvis datoranvändning hemma och datoranvändning i skolan. Dessa variabler 

låg sedan till grund för de slutgiltiga enkätfrågorna. Vid själva frågekonstruktionen 

förhöll vi oss i stor utsträckning till Berntsons (2016) riktlinjer för att få en så varierad 

men samtidigt lättbegriplig enkät som möjligt. Resultatet blev en enkät bestående av 13 

flervalsfrågor (se bilaga 3).  

 

Fråga 1–4, som handlar om lästestet, ryms under dimensionerna upplevelse av 

textmängd, texttyper och distraktioner. De tre första frågorna, som handlar om textens 

längd, svårighetsgrad och tydlighet avsåg att ge ett mått på vad eleverna upplever som 

längre respektive kortare samt svårare respektive lättare texter. Den fjärde frågan 

syftade till att undersöka om navigeringen av läromedlet på något sätt upplevdes som ett 

störmoment, med särskilt intresse för de elever som genomförde testet digitalt, eftersom 

detta är något tidigare forskning pekat på. Eftersom två av klasserna genomförde 

lästestet digitalt och de andra två på papper skapade vi två olika versioner av enkäten. 

Eftersom svarsalternativen på den fjärde frågan skilde sig mellan elevgrupperna kändes 

detta som en nödvändig åtgärd. På så sätt uteslöt vi risken att eleverna skulle störas av 

frågor som var irrelevanta för den typ av test de gjort. 

 

Fråga 5–8 handlar om elevernas datoranvändning i skolan och ryms under 

dimensionerna skärmvana, läromedelskunskap och teknisk kunskap. De två första av 

dessa har en direkt koppling till texten som tillhör lästestet. Dessa frågor syftade till att 

ge oss en uppfattning om i vilken utsträckning eleverna är vana att läsa längre texter i 

skolan – både på dator och i tryckt form. Med längre texter avsågs i detta fall texter som 

innehåller minst 250 ord (se bilaga 1 för jämförelse). De två andra frågorna syftade till 

att undersöka i vilken utsträckning de använder digitala läromedel i skolan, i detta fall 

Gleerups, både generellt i alla ämnen men också specifikt i ämnet svenska. Att vi 

frågade ställde en specifik fråga om användningen i ämnet svenska beror på att 

läsningen spelar en så central roll i detta ämne. I övrigt syftade dessa frågor till att ge 

oss en uppfattning om hur vana de är att arbeta med det digitala läromedlet och därmed 

hur mycket erfarenhet de har att navigera och lösa uppgifter i denna form. Valet att 

använda just Gleerups digitala läromedel ska inte ses som en rekommendation från vår 

sida utan endast som en exemplifiering av ett befintligt material som används i skolan. I 
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det här fallet föll det sig naturligt att använda det läromedel som användes på skolan där 

materialinsamlingen gjordes 

 

Fråga 9–12, som handlar om elevernas datoranvändning hemma, ryms under 

dimensionerna texttyper, skärmvana, läromedelskunskap och teknisk kunskap. De två 

första av dessa frågor syftade till att ge oss en uppfattning om dels hur mycket eleverna 

använder dator hemma och dels vilka aktiviteter de ägnar sig åt under denna tid. Bland 

dessa aktiviteter var vi särskilt intresserade av hur mycket de ägnar sig åt läsning av 

olika texttyper samt i vilken utsträckning de använder digitala läromedel hemma. De två 

resterande frågorna handlar mer specifikt om läsning och avsåg att ge oss en uppfattning 

om hur mycket tid eleverna ägnar sig åt läsning hemma, både på dator och i 

pappersform. 

 

Fråga 13 ryms under dimensionen texttyper och syftar till att kartlägga i vilken form 

eleverna föredrar att läsa olika typer av texter; på dator eller i pappersform.  

 

Enkäten skapade vi genom det digitala verktyget Google Formulär och den besvarades 

via dator av samtliga deltagare. 

4.4 Urval 

Att vi kontaktade denna skola och frågade om de ville hjälpa till med vår studie föll sig 

naturligt då vi sedan tidigare var bekant med både personal och elever, vilket också 

underlättade själva genomförandet. Skolan var också högst lämplig då den sedan 2012 

varit pilotskola i kommunen via ett samarbete med tidigare nämnda läromedelsförlag 

och deras digitala tjänster. Det innebar också att eleverna sedan tidigare var vana 

användare av digitala läromedel. Därtill är skolan utrustad med både smartboards och 

projektorer i alla klassrum, varje elev har egen dator och de använder sig av en digital 

lärplattform för kommunikation i samtliga ämnen. På skolan finns fem olika klasser i 

årskurs 9 och vi genomförde studien i fyra av dessa. Vi kontaktade inledningsvis 

samtliga svensklärare för de fem klasserna och genomförde sedan studien med de fyra 

som besvarade och gav samtycke till vår förfrågan. 

 

I denna typ av studie är det inte ovanligt med den här sortens bekvämlighetsurval (se 

exempelvis Trost, 2012:31 och Stukát, 2011:69). För vår del var ett sådant urval rimligt 

både om man ser till tidsramen och till det faktum att syftet inte var att göra någon 

bredare generell studie utan snarare att få en inblick i hur just pojkar och flickor som är 

vana användare av digitala läromedel uppfattar läsning och navigering på dator samt 

föredrar att läsa olika texttyper.  
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4.5 Genomförande 

Innan vi genomförde lästestet och enkäten på skolan försåg vi berörda lärare och klasser 

med relevant information. Med vissa av lärarna hade vi personlig kontakt och kunde 

därigenom diskutera studien löpande, övriga lärare informerade vi via e-post. Genom 

kontakten med lärarna bokade vi in lämpliga datum att genomföra undersökningen i 

respektive klass. Inför besöken mejlade vi också respektive lärare och uppmanade dem 

att dela en länk till enkäten i klassernas digitala lärplattformer. På så sätt kunde eleverna 

enkelt komma åt enkäten vid testtillfället.  

 

Vid genomförandet klargjorde vi för eleverna att det var frivilligt att delta, att resultatet 

på lästestet endast var intressant för vår studie och således inte skulle komma att 

påverka deras betyg eller avslöjas för någon utomstående samt att enkäten var anonym. 

Vid det första testtillfället, som genomfördes i en klass med 19 elever, var vi båda med 

under såväl presentation som genomförande. Denna klass genomförde lästestet digitalt. 

Även vid det andra testtillfället, som genomfördes på papper i en klass med 28 elever, 

var vi båda med. De två sista testtillfällena genomfördes parallellt och det var således 

nödvändigt att dela upp oss för att kunna informera om upplägg och syfte i varsin klass. 

Vid det tredje testtillfället deltog 19 elever som genomförde lästestet digitalt. I klassen 

fanns ytterligare en elev, men på grund av att hen inte hade med sin dator till lektionen 

kunde hen inte genomföra testet. Vid det fjärde och sista testtillfället deltog 16 elever 

vilka genomförde lästestet på papper. I denna klass fanns ytterligare sex elever som 

tackade nej till att delta i studien. Samtliga deltagande elever besvarade efter lästestet 

enkäten på dator. 

 

Att två av klasserna endast fick instruktioner från den ene av oss bör rimligen inte ha 

någon större påverkan på vare sig elevernas testresultat eller deras enkätsvar. Varken 

testet eller enkäten var på något sätt beroende av att vi personligen var närvarande vid 

genomförandet utan bägge delar hade kunnat genomföras helt utan vår inblandning med 

endast läraren som informationsgivare. Som Trost (2012:31) beskriver kan det hur som 

helst ha varit en fördel för själva studien och deltagarantalet att vi var på plats och 

kunde bistå med svar på frågor samt se till att alla deltagande elever faktiskt slutförde 

samtliga delar. 

 

Det faktum att vi var bekanta med vissa elever sedan tidigare kan problematiseras då 

risken finns att eleverna av denna anledning kan ha varit mer eller mindre motiverade 

att genomföra testet och enkäten, vilket kan ha påverkat utfallet. Enligt Berntson (2016) 

framhålls just denna potentiella felfaktor ofta mot enkätstudier. Han menar att det finns 

en risk att de svarande strävar efter att framstå som så bra som möjligt och därför 

medvetet förvränger sina svar till det bättre, om de tror att de själva har något att vinna 

på det. Denna sorts risk beror emellertid på vilken typ av frågor som ställs. Vår enkät 

handlade till största del om elevernas självupplevda syn och därför är sannolikheten 

liten att de ska ha svarat till studiens för- eller nackdel eftersom det varken fanns några 
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rätta eller felaktiga svar. Likaså var vi tydliga med att resultatet på testet inte skulle 

spela någon roll för elevernas betyg utan endast hade betydelse för studien. 

 

Risken är också större att de svarande försöker framställa sig som “bättre” när de inte är 

anonyma (Berntsson, 2016). Anledningen till att vi inte helt anonymiserade lästesten var 

att utformningen av det digitala läromedlet förutsatte att eleverna var inloggade på sina 

personliga sidor medan de genomförde testet. Därtill var testresultatet inte avgörande 

för studien utan hade som huvudsaklig uppgift att fungera som ett komplement till 

enkäten.  

 

Vår slutsats blev att det var relevant att även eleverna som gjorde den tryckta versionen 

av testet fick ange sina namn. På den skriftliga versionen av lästestet hade vi därför 

förberett en rad där eleven ombads skriva sitt namn. Några få elever frågade i samband 

med genomförandet om det var ett krav att ange namn varpå vi svarade att det räckte att 

ange vilket kön de identifierar sig som. Dels för att vi inte ville tvinga någon att skriva 

sitt namn, dels för att vi senare skulle ha möjlighet att göra en komplett 

sammanställning av vad respektive kön fått för snittresultat på lästestet. 

4.6 Etiska principer/överväganden 

I samband med materialinsamlingen tog vi tagit hänsyn till följande etiska principer, 

utifrån Berntsons (2016: 25) riktlinjer för vad som är viktigt att tänka på vid 

genomförande av enkätundersökningar: 

 

1. Uppgifternas karaktär: Vid konstruktionen av enkätfrågorna strävade vi efter att 

undvika frågor som skulle få eleverna att känna att de behöver lämna ut några känsliga 

uppgifter.  

2. Information: I ett inledande skede av vårt arbete kontaktade vi rektor och berörda 

lärare för att få ett godkännande att genomföra studien med hjälp av dem och deras 

elever. Vi klargjorde också att deltagandet skulle vara helt anonymt. 

3. Samtycke: Innan vi tillfrågade eleverna att genomföra lästestet och besvara enkäten 

informerade vi dem om att det är helt frivilligt att delta. Då det efter genomförd 

materialinsamling visade sig att somliga elever var under 15 år gamla skickade vi ut 

information (se bilaga 4) till samtliga elevers vårdnadshavare för att försäkra oss om att 

ingen hade invändningar mot att deras barn deltog i studien.  

4. Konfidentialitet: När eleverna svarade på enkäten gjorde de detta anonymt. Det enda 

de ombads att ange var vilket kön de identifierar sig som. Lästestet gjordes däremot 

inte, med enstaka undantag, anonymt. Efter genomförandet har emellertid alla test 

behandlats helt anonymt. 
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5 Resultatredovisning och analys 

Nedan följer en redovisning och analys av elevernas resultat på lästestet följt av deras 

svar på den tillhörande enkäten. Totalt genomförde 81 elever lästestet och enkäten, 

varav 45 stycken identifierade sig som flickor och 36 stycken som pojkar. 

5.1 Elevernas resultat på läsförståelsetestet 

Eleverna som genomförde lästestet var fördelade på fyra klasser varav två genomförde 

testet digitalt och två genomförde det på papper. Hädanefter kommer de två grupperna 

refereras till som den digitala gruppen och den traditionella gruppen. Den digitala 

gruppen bestod av sammanlagt 37 elever och den traditionella gruppen bestod av 

sammanlagt 44 elever.  

 

Maxpoängen på lästestet var 8 poäng. Den digitala gruppen fick i genomsnitt 7,2 poäng 

och den traditionella gruppen hade ett snitt på 7,7 poäng. Pojkarna fick i genomsnitt 7,2 

poäng medan flickornas snittpoäng var 7,7.  

 

Elevernas resultat på lästestet var alltså överlag mycket högt. Majoriteten av eleverna 

fick maximala 8 poäng och en stor andel fick 7. Det fanns emellertid en spridning över 

skalan då ett fåtal elever fick 3–6 poäng. Samtliga elever som fick mindre än 6 poäng 

var pojkar. 

5.2 Elevernas upplevelse av läsförståelsetestet 

I detta avsnitt presenteras elevernas upplevelse av läsförståelsetestet med hjälp av tre 

stapeldiagram.  

5.2.1 Textens längd 

 

Figur 1: Elevernas upplevelse av textens längd 
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Eleverna upplevde överlag texten som kort. Det finns emellertid en skillnad mellan de 

två elevgrupperna där eleverna i den digitala gruppen i snitt upplevde texten som klart 

längre än eleverna i den traditionella gruppen. Dessutom var det endast elever i den 

digitala gruppen som upplevde texten som lång eller mycket lång. 

5.2.2 Textens svårighetsgrad 

 

Figur 2: Elevernas upplevelse av textens svårighetsgrad 

På frågan om textens svårighetsgrad upplevde majoriteten av eleverna i både den 

digitala och den traditionella gruppen generellt texten som mycket lätt. Det fanns 

emellertid en elev i vardera grupp som upplevde texten som svår eller till och med 

mycket svår. 

5.2.3 Frågornas tydlighet 

 

Figur 3: Elevernas upplevelse av frågornas tydlighet 
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Eleverna i den traditionella gruppen upplevde frågorna som mer tydliga jämfört med 

eleverna i den digitala gruppen. Här fanns emellertid en spridning över hela skalan där 

såväl ett antal elever i den traditionella som i den digitala gruppen upplevde frågorna 

som otydliga eller mycket otydliga. 

5.2.4 Svarsskillnader mellan flickorna och pojkarna 

Tabell 1: Jämförelse mellan pojkarna och flickorna i respektive elevgrupp 

 Pojkar digitalt Pojkar 
traditionellt 

Flickor digitalt Flickor 
traditionellt 

Längd 2,2 1,6 2,0 1,6 

Svårighetsgrad 1,7 1,1 1,4 1,6 

Tydlighet 2,0 1,9 1,7 1,5 

 

Pojkarna i den digitala gruppen upplevde texten som klart längre jämfört med pojkarna i 

den traditionella gruppen. På frågan om textens svårighetsgrad var förhållandet mellan 

grupperna detsamma. Däremot var det i princip ingen skillnad mellan pojkarnas 

upplevelse av frågornas tydlighet. 

 

På frågan om textens längd var förhållandet mellan flickornas upplevelse i respektive 

grupp snarlikt förhållandet mellan de två pojkgrupperna. Avseende textens 

svårighetsgrad var däremot förhållandet omvänt, där flickorna i den traditionella 

gruppen upplevde texten som marginellt svårare. På frågan om frågornas tydlighet 

upplevde flickorna i den traditionella gruppen däremot frågorna som marginellt 

tydligare. 

5.2.5 Analys av elevernas upplevelse av läsförståelsetestet 

Att eleverna som genomförde testen digitalt upplever texten längre än de som gjorde det 

med papper och penna går i linje med Monsén och Rasmussons (2014) forskning som 

säger att det i digital läsning är svårare att uppfatta tid och rum. Eftersom de taktila 

ledtrådarna försvinner påstås det vara svårare att få överblick över texten, vilket även 

Edvardsson (2018) argumenterar för och Attersands studie (2018) visar. Detta skulle 

kunna utgöra skäl till att eleverna i den digitala gruppen upplever texten som längre. En 

annan förklaring till elevernas upplevelse kan vara den forskning som visar att man 

läser mer fragmentariskt på dator (Edvardsson, 2018), och att dessa elever antagligen 

hade svårare att behålla fokus och “började om” i texten fler gånger. 

 

Påståenden om att traditionella texter i digital och tryckt form behåller samma 

svårighetsnivå, som Läsdelegationen (SOU 2018) uppger när de hänvisar till PISA 

2009, kan också sägas stödjas av elevernas upplevelser. Detta gäller både om man ser 

till enkätsvaren och testresultaten. Varken den digitala eller den traditionella gruppen 

upplevde texten som särskilt svår och det var inte heller någon större skillnad i deras 

resultat på testet. Däremot upplevde pojkarna texten som marginellt längre och frågorna 
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som mindre tydliga än flickorna, vilket skulle kunna argumenteras stödjer den 

vedertagna forskning som säger att flickor generellt är bättre läsare än pojkar 

(Fredriksson & Taube, 2012 kap. 7).  

 

Även om elevernas svar överlag är ligger i den vänstra delen av skalan på samtliga tre 

frågor finns det emellertid ett antal svar i den andra delen av skalan. Detta kan tyckas 

konstigt med tanke på de höga snittpoäng eleverna hade på lästestet. Det gäller dock att 

komma ihåg att det fanns en spridning även på poängskalan. Därför är ett rimligt 

antagande att de avvikande svaren i fråga om upplevelse kommer från elever som hade 

sämre resultat på testet.  

 

Något som sticker ut när man delar upp elevgrupperna och gör en jämförelse inom 

respektive kön är att pojkarna i den digitala gruppen på frågan om textens svårighet 

hade ett snitt på 1,7 medan pojkarna i den traditionella gruppen hade 1,1. Detta kan 

anses strida mot Rasmussons studie och den PISA-undersökning hon hänvisar till, där 

pojkarna jämförelsevis hade bättre resultat på den digitala än den traditionella 

läsförståelsedelen. Även om testresultatet i vår studie inte visar någon större skillnad i 

resultat mellan respektive elevgrupp upplevde alltså pojkarna i den digitala gruppen 

testet som svårare än pojkarna i den traditionella gruppen. 

 

Det är emellertid viktigt att poängtera att det handlar om ett förhållandevis litet antal 

elever och att det är en skillnad i antal mellan de båda elevgrupperna. Därför är vi 

försiktiga med att dra mer långtgående slutsatser utifrån elevernas upplevelse av 

läsförståelsetestet. 

5.3 Störmoment vid läsförståelsetestet 

I vilken utsträckning eleverna upplevde potentiella störmoment vid besvarandet av 

frågorna i lästestet redovisas i två tabeller nedan. 

5.3.1 Den digitala gruppen 

Tabell 2: Vad den digitala elevgruppen upplevde som störande när de svarade på frågorna till texten 

 Pojkar Flickor 

Att scrolla upp och ner 55 % 73 % 

Inget 23 % 20 % 

Att leta instruktionerna 14 % 13 % 

Andra flikar på datorn 9 % 0 % 

Att vara tvungen att svara på en fråga för 
att komma vidare till nästa 

8 % 27 % 

Att texten kommer före frågorna 5 % 7 % 

Annat 0 % 7 % 
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I den digitala elevgruppen uppgav klart flest elever att de upplevde scrollandet som 

störand. Flickorna upplevde scrollandet som störande i större utsträckning än pojkarna. 

Även “att vara tvungen att svara på en fråga för att komma vidare till nästa” upplevdes 

som störande i större utsträckning bland flickorna än hos pojkarna. Ungefär 20 procent 

av både pojkarna och flickorna upplevde inte något som störande. Något som uppgavs 

som störande vid sidan av de på förhand givna alternativen var ”att man inte kan ändra 

ett svar på en fråga utan att behöva göra om alla frågor”. 

5.3.2 Den traditionella gruppen 

Tabell 3: Vad den traditionella elevgruppen upplevde som störande när de svarade på frågorna till texten 

 Pojkar Flickor 

Inget 50 % 67 % 

Att vända blad 36 % 13 % 

Att ha texten och uppgiften på olika plats 7 % 17 % 

Annat 7 % 7 % 

Att leta instruktionerna 7 % 3 % 

Att använda papper och penna 7 % 3 % 

 

I den traditionella elevgruppen uppgav majoriteten att de inte upplevde något som 

störande. Bland de som upplevde något som störande valdes alternativet “att vända 

blad” mest frekvent. Pojkarna upplevde detta som störande i större utsträckning än 

flickorna. Det flickorna upplevde som mest störande var “att ha texten och uppgiften på 

olika plats”. Vid sidan av de på förhand givna alternativen uppgav ett par elever att det 

ur ett miljöperspektiv var onödigt att uppgiftens frågor var utspridda på flera sidor. 

5.3.3 Analys av störmoment vid läsförståelsetestet 

När det kommer till eventuella störmoment visar elevernas svar i båda versionerna av 

testet att det främst är navigeringen som påverkar deras upplevelse. Det traditionella 

testet visar dels att i de fall något anges som störande så är det “att vända blad” som 

uppges mest frekvent, men främst att navigeringen inte upplevs som ett lika stort hinder 

på papper. Detta bekräftar att det är lättare att få en överblick i den tryckta versionen, 

precis som den tidigare forskningen gjort gällande (Rasmusson 2014, Monsén och 

Rasmusson 2016). I den digitala versionen är däremot resultatet annorlunda. Här angav 

en betydligt större andel av eleverna navigeringsrelaterade moment som störande, i 

likhet med de elever Attersand (2018) intervjuade. Såväl scrollandet i texten som 

klickandet på ikoner för att komma vidare i uppgiften är aspekter som handlar om brist 

på överblick. Detta visar att läromedlets utformning påverkar elevernas upplevelse. 

Trots att den digitala texten presenteras i traditionell form upplever eleverna denna typ 

av läsning som annorlunda. Som Rasmusson (2014) skriver tas det ofta för givet att text 

på skärm är lika läsbar som på papper, så länge texten presenteras i traditionell form 

utan digitala modaliteter. Detta kan dock ifrågasättas eftersom även navigeringen verkar 

påverka läsbarheten. 
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Som tidigare påtalats, av exempelvis Rasmusson (2014), förutsätter lärare ofta att 

eleverna redan besitter några av de förmågor och färdigheter som är relevanta för digital 

läsning. Detta skulle kunna vara en förklaring till att några elever angav svårigheter att 

leta instruktioner. På grund av att de anses vara vana användare av datorer (Gustafsson 

och Rosén, 2016), och i detta fallet även läromedlet, förväntas de veta hur webbsidan är 

utformad och hur de ska finna information för att kunna utföra uppgiften. Att letandet 

av instruktioner upplevs som störande skulle också kunna bero på att ungdomars 

tålamod helt enkelt tryter när de är omotiverade eller oengagerade. 

 

Att flickorna upplevde navigeringen som störande i större utsträckning än pojkarna 

stämmer väl överens med Rasmussons studie (2014) som visar att pojkar generellt 

behärskar denna typ av navigering bättre än flickor. 

5.4 Läsning och datoranvändning i skolan 

I detta avsnitt redovisas i vilken utsträckning eleverna upplever att de läser längre 

texter2 i skolan samt i vilken utsträckning de upplever att de använder det digitala 

läromedlet i skolan. Diagrammen visar fördelningen mellan samtliga elevers svar och 

skillnaderna mellan klasserna presenteras under respektive diagram. 

5.4.1 Längre texter på dator 

För att eleverna skulle veta vad som avsågs med längre texter formulerades denna fråga 

i enkäten: “När du använder dator i skolan: Hur ofta läser du texter som är längre än den 

du just läste om giftspindeln?”. 

 

 

                                                 
2 Med längre texter avses texter som innehåller minst 250 ord (se bilaga 1 för jämförelse). 
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Figur 2: Elevernas uppskattning av hur ofta de läser längre texter på dator i skolan 

På frågan om hur ofta eleverna läser längre texter när de använder dator i skolan var 

svarsfördelningen jämn mellan nästan alla, ungefär hälften av respektive ett fåtal av 

veckans lektioner. Endast några enstaka elever uppskattade att de läser längre texter alla 

veckans lektioner och ytterligare en elev angav att hen aldrig läser längre texter på 

dator. Svarsfördelningen såg i stort sett identisk ut i respektive klass. 

5.4.2 Längre texter på papper 

I enkäten formulerades denna fråga: “När du använder tryckta material i skolan: Hur 

ofta läser du texter som är längre än den du just läste om giftspindeln?”. 

 

Figur 3: Elevernas uppskattning av hur ofta de läser längre texter när de använder tryckta material i 

skolan 

I elevernas uppskattning av hur ofta de läser längre texter när de använder tryckta 

material i skolan uppgav majoriteten i samtliga klasser att de endast läser längre texter 

ett fåtal av dessa lektioner. Det finns emellertid en spridning över hela skalan vilken vi 

misstänker beror på att eleverna tolkat frågan olika.  
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5.4.3 Användning av Gleerups: alla ämnen 

 

Figur 4: Elevernas uppskattning av hur ofta de använder Gleerups digitala läromedel på dator i skolan 

På frågan om hur ofta eleverna använder det digitala läromedlet i skolan var 

svarsfördelningen jämn mellan nästan alla, ungefär hälften av och ett fåtal av veckans 

lektioner. Inom respektive klass finns en större spridning i elevernas svar. Eleverna i två 

av grupperna, varav en gjorde lästestet digitalt och en gjorde testet på papper, uppskattar 

en klart mer frekvent användning av det digitala läromedlet i jämförelse med eleverna i 

de två övriga klasserna. 

 

5.4.4  Användning av Gleerups: svenska 
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Figur 5: Elevernas uppskattning av hur ofta de använder Gleerups digitala läromedel i ämnet svenska 

I elevernas uppskattning av hur ofta de använder det digitala läromedlet i ämnet svenska 

uppgav ungefär hälften att de endast använder det under ett fåtal av svensklektionerna 

varje månad. Fördelningen ser nästintill identisk ut inom tre av klasserna medan en av 

klasserna särskiljer sig från de övriga. I denna klass, som gjorde testet digitalt, uppgav 

nästan hälften av eleverna att de använder det digitala läromedlet under nästan alla 

svensklektioner under en månad. 

5.4.5 Svarsskillnader mellan flickorna och pojkarna 

Om man jämför pojkarnas och flickornas svar på i vilken utsträckning de läser längre 

texter och använder det digitala läromedlet i ämnet svenska ser svaren nästintill 

identiska ut. På frågan om användning av det digitala läromedlet i allmänhet skiljer sig 

däremot svaren i form av att flickorna verkar använda det i större utsträckning än 

pojkarna. 44 procent av flickorna uppgav att de använder Gleerups nästan alla veckans 

lektioner medan 22 procent av pojkarna uppgav detta alternativ. 

5.4.6 Analys av datoranvändning och läsning i skolan 

Frågor där eleverna gör uppskattningar utifrån sin egen erfarenhet kan vara svåra att 

mäta (Berntson, 2016). I enkäten relaterades därför frågorna om läsning av längre till 

den text som ingick i lästestet. På så sätt fick eleverna en måttstock att utgå ifrån i sina 

svar och vi fick något konkret att relatera till för att underlätta tolkningen av dessa. 

Elevernas svar visar en stor spridning i hur ofta de läser längre texter både på dator och 

på papper. Spridningen finns också inom varje klass, vilket är helt rimligt då eleverna 

har olika förutsättningar med individuella anpassningar och preferenser vilket ger ett 

brett spektrum av svar. Vad som däremot kan sägas är att majoriteten av eleverna anger 

att de läser längre texter på dator relativt ofta under skoltid och därför kan konstateras 

vara vana läsare av digitala texter i detta sammanhang.  

 

Elevernas svar tyder också på att de är vana att använda det digitala läromedlet i skolan 

då majoriteten angav att de använder Gleerups minst hälften av veckans lektioner. Att 

elevernas svar ändå sprider sig över skalan har antagligen sin förklaring i att lärarna 

utformar sin undervisning på olika sätt. Precis som Sjödén (2014) och Edvardsson 

(2018) påpekar tenderar lärare att använda digitala läromedel olika mycket och 

därigenom vara olika insatta i dem. Däri ligger förmodligen förklaringen till att två av 

klasserna använder det digitala läromedlet klart mer frekvent än de två övriga. 

 

I enkäten formulerades frågan om läsning av längre tryckta texter “När du använder 

tryckta material i skolan (t.ex. böcker, tidningar, utskrifter): Hur ofta läser du texter som 

är längre än den du just läste om giftspindeln?”. Detta kan eleverna eventuellt ha tolkat 

som “Hur ofta använder du tryckta material i skolan?”, vilket i sådant fall inte säger 

något om deras vana att läsa på papper utan endast hur ofta de använder tryckt material 
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(vilket ju kan handla om annat än läsning). Därför är vi försiktiga med att dra alltför 

långtgående slutsatser utifrån just denna fråga, även om elevernas svar i viss mån 

bekräftar att de oftare läser längre texter på dator än på papper. 

 

Att flickorna uppger sig vara flitigare användare av det digitala läromedlet jämfört med 

pojkarna är intressant, då det kan argumenteras motsäga den tidigare forskning som 

påvisat att pojkarna skulle vara mer vana navigeringen som krävs i just denna miljö. 

Utförligare analys kring detta görs i nästa avsnitt, då även användningen av det digitala 

läromedlet hemma vägs in.  

5.5 Läsning och datoranvändning hemma 

I detta avsnitt redovisas hur mycket tid eleverna uppskattar att de använder dator 

hemma, vilka aktiviteter de ägnar sig åt på datorn samt hur mycket tid de ägnar sig åt 

såväl traditionell läsning som läsning på dator hemma. 

5.5.1 Datoranvändning hemma 

Tabell 3: Elevernas uppskattning av hur ofta de använder dator hemma varje dag 

 Pojkar Flickor 

Max en timme 11 % 11 % 

1–2 timmar 25 % 24 % 

2–4 timmar 39 % 33 % 

4–8 timmar 19 % 27 % 

Mer än 8 timmar 6 % 4 % 

 

Som tabell 3 visar är skillnaderna mellan pojkarnas och flickornas datoranvändning 

små.  

5.5.2 Aktiviteter eleverna ägnar sig åt på dator hemma 

På frågan om vilka aktiviteter eleverna ägnar sig åt på dator hemma fick de välja mellan 

alternativen aldrig, sällan, ibland eller ofta. I tabellen nedan har vi slagit samman de 

respektive pojkar och flickor som valde alternativet ”ibland” och de som valde 

alternativet ”ofta”.  

Tabell 4: Antal procent av pojkar respektive flickor som svarat att de ”ibland” eller ”ofta” ägnar sig åt 

de olika aktiviteterna på dator hemma 

 Pojkar Flickor 

Kolla film/serie/klipp 86 % 84 % 

Spela spel 61 % 27 % 

Chatta 58 % 29 % 

Läsa/söka fakta 39 % 76 % 

Använda Gleerups 22 % 69 % 

Läsa nyheter 19 % 22 % 
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Läsa bloggar 3 % 13 % 

Läsa böcker 0 % 11 % 

 

De mest signifikanta skillnaderna mellan vad pojkarna och flickorna ägnar sig åt på 

dator hemma är att flickorna läser/söker fakta och använder det digitala läromedlet i 

större utsträckning än pojkarna medan pojkarna lägger klart mer tid på att chatta och 

spela spel. De resterande kategorierna av läsning (läsa nyheter, läsa böcker och läsa 

bloggar) ägnar sig varken pojkarna eller flickorna åt i någon större utsträckning.  

5.5.3 Läsning hemma 

Tabell 5: Elevernas uppskattning av hur ofta de läser längre texter på dator respektive papper hemma 

 Dator Papper 

Aldrig 22 % 42 % 

Max 30 min/dag 52 % 42 % 

30–60 min/dag 20 % 11 % 

1–2 timmar/dag 3 % 4 % 

Mer än 2 timmar/dag 4 % 1 % 

 

Elevernas uppskattning av hur mycket tid de ägnar åt läsning hemma indikerar att de 

generellt inte läser särskilt ofta, vare sig på dator eller i tryckt form. I den mån de läser 

verkar de ägna mest tid åt läsning på dator. Endast ett fåtal elever ägnar mer än en 

timme per dag åt läsning hemma. 

5.5.4 Svarsskillnader mellan flickorna och pojkarna 

Tabell 6: Pojkarnas respektive flickornas uppskattning av hur ofta de läser längre texter på dator hemma 

 Pojkar Flickor 

Aldrig 25 % 20 % 

Max 30 min/dag 53 % 51 % 

30–60 min/dag 22 % 18 % 

1–2 timmar/dag 0 % 4 % 

Mer än 2 timmar/dag 0 % 7 % 

 

På frågan om hur mycket tid eleverna ägnar åt att läsa längre texter på dator hemma är 

svarsfördelningen i stort sett jämn mellan pojkarna och flickorna. Den enda signifikanta 

skillnaden är att det endast är flickor som uppger att de ägnar sig åt sådan läsning minst 

en timme per dag. 

Tabell 7: Pojkarnas respektive flickornas uppskattning av hur ofta de läser böcker eller tidningar i 

pappersform hemma 

 Pojkar Flickor 

Aldrig 47 % 38 % 
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Max 30 min/dag 39 % 44 % 

30–60 min/dag 11 % 11 % 

1–2 timmar/dag 3 % 4 % 

Mer än 2 timmar/dag 0 % 2 % 

 

Även i elevernas uppskattning av hur mycket tid de ägnar åt att läsa böcker eller 

tidningar i pappersform hemma är skillnaderna mellan pojkarna och flickorna små. En 

förhållandevis stor andel av både pojkarna och flickorna uppger att de aldrig ägnar sig åt 

sådan läsning hemma. 

5.5.5 Analys av läsning och datoranvändning hemma 

Pojkarna och flickorna använder i princip dator i lika stor utsträckning hemma, vilket 

talar för att de bör vara lika vana att hantera och vistas i den digitala miljön. Däremot är 

skillnaden mellan vilka aktiviteter de ägnar sig åt på datorn är desto större. Precis som i 

Rasmussons studie (2014) är pojkarna mer benägna att ägna sig åt aktiviteter relaterade 

till spel och nöjen medan flickorna verkar lägga mer tid på skolrelaterade aktiviteter.  

 

Att utifrån ovanstående aktiviteter dra slutsatser kring hur mycket tid pojkarna 

respektive flickorna ägnar sig åt läsning på dator är bör göras med viss försiktighet. Att 

chatta innebär inte nödvändigtvis konsumerande av längre texter, men är likafullt en typ 

av läsning. Likaså innefattar datorspel många olika former av läsning som kan vara lätta 

att förbise, som exempelvis instruktioner och korta meddelanden. Därför kan inte 

slutsatsen att flickorna läser mer än pojkarna automatiskt dras på grund av att de 

läser/söker fakta och använder det digitala läromedlet i större utsträckning. Däremot kan 

man konstatera att pojkar och flickor verkar komma i kontakt med olika typer av 

läsning.  

 

Som i princip all tidigare forskning visat tenderar flickor att vara mer intresserade av att 

läsa (Fredriksson och Taube, 2012), och av det fåtal elever som i enkäten svarade att de 

ägnar sig åt läsning minst en timme per dag är nästan alla flickor. Men när det kommer 

till elevernas svar gällande läsandet mer specifikt visar det sig att varken pojkarna eller 

flickorna anger att de ägnar sig åt läsning av längre texter i någon större utsträckning, 

varken i digital eller tryckt form, precis som de flesta stora läsvaneundersökningar 

under senare år visat (PIRLS 2016, SOU 2018). I den utsträckning eleverna trots allt 

läser sker det oftare på dator än i tryckt form. Detta kan spekuleras bero på både vana 

och tillgång, precis som gjorts i samband med de tidigare nämnda internationella 

undersökningarna. Dessa elever har inte minst från skolan fått en vana att läsa på dator. 

Steget till att ta fram och läsa en bok kan därför kännas stort och onaturligt.  

 

Skillnaden mellan pojkarnas och flickornas användning av det digitala läromedlet är 

också intressant i ljuset av navigeringen. Tidigare klargjordes att pojkarna upplever 

navigeringen i det digitala testet som mindre störande än flickorna. Detta trots att de 
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alltså använder läromedlet i mindre omfattning än flickorna. Hur erfarna eleverna är av 

det aktuella läromedlet verkar alltså inte spela roll när det kommer till upplevelsen av 

navigeringen i texten. En möjlig förklaring till denna upplevelseskillnad kan vara 

pojkarnas och flickornas olika vana att spela spel på datorn. Som Rasmusson (2014) 

argumenterar för tränas de visuo-spatiala förmågorna i många av dagens dataspel. Dessa 

förmågor bidrar förmodligen till att den typ av navigering som ingick i lästestet, att 

scrolla och klicka sig vidare, inte upplevs som ett lika stort hinder. Genom spelandet 

utvecklar de förmågan att orientera sig i digitala miljöer och lär sig kanske därigenom 

att hantera den översiktsbrist som uppstår i dessa miljöer. Trots att flickorna använder 

det digitala läromedlet mer än pojkarna verkar de alltså inte utveckla den visuo-spatiala 

förmågan i samma utsträckning. 

5.6 Hur eleverna föredrar att läsa olika typer av texter 

I detta avsnitt redovisas hur eleverna föredrar att läsa nyheter/fakta, böcker, tidningar 

respektive skolmaterial; på dator eller i pappersform. 

Tabell 8: Hur pojkarna föredrar att läsa olika typer av texter 

 På dator I pappersform 

Nyheter/fakta 91 % 9 % 

Böcker 20 % 80 % 

Tidningar 55 % 45 % 

Skolmaterial 89 % 11 % 

Tabell 9: Hur flickorna föredrar att läsa olika typer av texter 

 På dator I pappersform 

Nyheter/fakta 84 % 16 % 

Böcker 14 % 86 % 

Tidningar 32 % 68 % 

Skolmaterial 56 % 44 % 

 

Tabell 8 och 9 visar hur pojkarna respektive flickorna föredrar att läsa olika typer av 

texter; på dator eller i pappersform. När det gäller läsning av nyheter/fakta och av 

böcker var svaren överensstämmande mellan könen. Nyheter/fakta föredrar en klar 

majoritet att läsa på datorn medan en nästan lika klar majoritet föredrar att läsa böcker i 

pappersform. Vid läsning av tidningar är det en klar majoritet bland flickorna som 

föredrar att läsa i pappersform medan pojkarna hellre väljer dator. Den stora och mest 

signifikanta skillnaden finns mellan hur eleverna föredrar att läsa skolmaterial. Bland 

pojkarna föredrar en klar majoritet att läsa skolmaterial på dator medan det bland 

flickorna endast är en liten övervikt för läsning på dator.  
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5.6.1 Analys av elevernas preferenser 

Som Rasmusson (2014) klargör har tidigare forskning visat att längre texter ofta 

föredras att läsas i tryckt form, vilket förklarar och bekräftar elevernas svar på hur de 

helst konsumerar böcker. Att en klar majoritet av eleverna hellre läser böcker på papper 

än på dator har sannolikt att göra med att den tryckta boken ger en bättre överblick och 

därigenom en bättre förståelse av vad de läser. 

 

Att eleverna i lika stor utsträckning föredrar läsning av nyheter/fakta i det digitala 

mediet kan möjligen förklaras av att denna typ av läsning ofta utgörs av kortare texter. 

Till denna form av snabba, fragmentariska översiktsläsning lämpar sig det digitala 

mediet väl och fungerar snarare som en tillgång än ett problem (Rasmusson, 2014). 

Därtill är datorer något eleverna är vana vid och därför kan tänkas ha en naturlig 

preferens för. Dagens ungdomar använder sig inte i första hand av tryckta uppslagsverk 

eller dagstidningar, de använder datorer (eller mobiltelefoner) och internet för att läsa 

om aktuella händelser och leta information.  

 

Den största och mest intressanta skillnaden är elevernas svar gällande skolmaterial. En 

liten majoritet av flickorna anger att de föredrar att läsa skolmaterial i pappersform 

medan en klar majoritet av pojkarna föredrar att läsa det på dator. Detta stämmer 

överens med deras upplevelse av lästestet, där inte minst flickorna upplevde 

navigeringen i det digitala testet som ett hinder. Att pojkarna i så pass mycket större 

utsträckning föredrar digitala skolmaterial kan helt enkelt bero på att de behärskar och 

känner sig mer hemma med att använda datorer.  

 

En klar majoritet av pojkarna anger alltså att de föredrar att använda datorn till att läsa 

skolmaterial, samtidigt som tidigare svar visar att de använder det digitala läromedlet i 

mindre utsträckning än flickorna både i skolan och hemma. Detta ger en tydlig 

indikation på att flickorna använder läromedlet mer, men det säger ingenting om varför. 

En möjlig hypotes är att flickorna har lättare för, alternativt känner sig mer tvungna, att 

studera och därför använder sig av läromedlet i större utsträckning än pojkarna. Denna 

slutsats bör emellertid dras med stor försiktighet då det mycket väl kan vara så att 

pojkarna studerar i lika stor utsträckning, men använder sig av andra medium än just det 

digitala läromedlet. 

 

Tidigare forskning upprepar såväl att flickors intresse och fallenhet för läsning är större 

än pojkars (Fredriksson och Taube, 2012) som att pojkar behöver motiveras mer till 

läsning än flickor (Molloy, 2007). Därför är det intressant att fundera ytterligare kring 

pojkarnas preferens för läsning av skolmaterial på dator. Just detta, att eleverna själva 

får välja vilket medium de ska använda, skulle kunna ses som en motivationsfaktor.  

 

En annan intressant faktor med koppling till pojkarnas preferens att läsa skolmaterial på 

dator är att pojkarna upplevde testet som svårare på dator än i tryckt form. Som tidigare 



38 

nämnts är dock skillnaden marginell och elevgruppen liten, vilket gör det svårt att dra 

några slutsatser. Det skulle helt enkelt kunna röra sig om mindre skillnader på 

individnivå.  
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6 Sammanfattande slutsatser 

Denna studien syftade till att undersöka hur elever som är vana användare av digitala 

läromedel upplever olika aspekter av läsning. Vi var därtill intresserade av att undersöka 

om, och i så fall hur, detta skiljer sig mellan pojkar och flickor. Elevernas svar visade att 

samma text upplevdes marginellt längre på dator än på papper. Likaså upplevdes 

navigeringen som ett större hinder i den digitala versionen av läsförståelsetestet jämfört 

med den tryckta versionen och det eleverna främst angav som störande var att de 

behövde scrolla upp och ner för att svara på frågorna. Detta trots att de uppgav sig vara 

vana användare av både datorer och läromedlet i fråga. Just navigeringen var den aspekt 

av läsningen där pojkarnas och flickornas upplevelser skilde sig mest från varandra, och 

det visade sig att pojkarna generellt upplevde detta som mindre störande än flickorna. 

Detta kan bero på att pojkarna ägnar sig mer åt att spela dataspel än flickorna och då 

övar mer på navigeringsrelaterade förmågor som gynnar den digitala läsningen. 

 

Studien syftade också till att undersöka i vilket format eleverna läser mest samt i vilket 

de föredrar att läsa, digitalt eller tryckt – återigen med ett jämförande perspektiv mellan 

pojkar och flickor. Det visade sig att varken pojkarna eller flickorna läser i någon större 

utsträckning utanför skolan, men att de sammanlagt ägnar mer tid åt läsning på dator än 

på papper. Däremot framkom skillnader i hur de föredrar att läsa olika typer av texter 

när de själva får välja. Den största skillnaden var att en klar majoritet av pojkarna 

föredrar att läsa skolmaterial på dator medan fördelningen bland flickorna var betydligt 

jämnare. Detta kan bero på en rad olika faktorer. Än en gång kan det vara pojkarnas 

förmåga att orientera sig visuellt, tack vare vanan att spela dataspel, som gör att de 

föredrar att använda dator i betydligt större utsträckning än flickorna.   

 

Valet att genomföra en enkätundersökning grundade vi dels i att vi, precis som 

Rasmusson (2014), ville använda oss av ett lästest till grund för datainsamlingen, dels 

att en sådan kvantitativ undersökning skulle ge ett stort underlag ur vilket vi skulle 

kunna dra generella mönster och slutsatser. Att genomföra en studie i en högstadieklass 

kräver tid och planering. En utmaning var att formulera frågor till enkäten som mätte 

det vi faktiskt avsåg samtidigt som de skulle vara begripliga för eleverna. En kritik som 

ibland framförs mot just enkätstudier är att individers humör och karaktär kan påverka 

hur de väljer att svara på frågorna. Detta är naturligtvis en faktor som kan tänkas ha gett 

utslag i form av ett fåtal avvikande eller osannolika svar, men då antalet sådana 

utstickande svar var så pass få och då vi främst lagt vikt vid generella mönster bör detta 

inte ha påverkat resultatet nämnvärt.   

 

Hade vi istället valt att göra en mer kvalitativ intervjustudie hade vi kunnat få mer 

specifika och utförliga redogörelser för hur (vissa) elever upplever de olika aspekterna 

av läsning. En sådan studie hade kanske blivit mer intressant och nyanserad jämfört 

med den här studiens många subjektiva tolkningar och antaganden. Däremot hade vi 
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utifrån en sådan studie inte kunnat dra några generella slutsatser och de resultat vi hade 

kommit fram till hade helt och hållet berott på informanterna. 
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7 Diskussion och didaktiska implikationer 

Läsning har genom alla tider varit ett av skolans viktigaste verktyg för lärande. Idag 

spelar också datorer en viktig roll för elevers kunskapstillägnande. Precis som i övriga 

samhället har datorn blivit en självklar del av skolan och som en följd av detta utvecklas 

också läromedlen till digitala versioner istället för traditionella tryckta böcker. I denna 

digitaliseringsprocess ser vi hur det effektivitetsargument som användes i samband med 

datorernas första intåg i skolan återigen lyser igenom. Digitaliseringen av läromedlen 

ses som en nödvändighet då man anser att elevernas digitala kompetens gynnas. 

Dessutom anses den digitala kompetensen vara nödvändig för att Sverige inte ska halka 

efter i en internationell jämförelse eftersom den förväntas hjälpa eleverna till en djupare 

förståelse. De digitala läromedlen verkar ses som ett slags självuppfyllande ändamål, 

precis som datorerna gjorde och kanske gör ännu. Detta riskerar att leda till samma 

konsekvenser som datorernas intåg gjorde. Om utvecklingen av de digitala läromedlen 

går snabbare än skolans anpassning till dem påverkas sannolikt såväl lärarnas som 

elevernas upplevelser och attityder på ett negativt sätt. Dessutom sätter det snabba 

utvecklingstempot den kvalitetskontroll som utgjort tradition för de tryckta läromedlen 

på spel. Eftersom det krävs andra förmågor för att ta till sig en digital text menar vi att 

de digitala läromedlen måste utformas med hänsyn till detta. Om ett läromedel saknar 

en genomtänkt pedagogisk utformning och enbart skapats för att passa in i den digitala 

arenan, snarare än att gynna elevers lärande, är undervisningen förstås väldigt illa ute.     

 

Idag är ofta glappet stort mellan elevers och lärares digitala kompetens, vilket inte bara 

påverkar utformningen av undervisningen utan också lärarnas förväntningar kring 

elevernas förmågor. Då eleverna antas vara vana att vistas i digitala miljöer förväntas de 

hantera både tekniken och läsningen, vilket gör att de ibland utelämnas till sina egna 

öden. Detta gäller både när de ska hantera och navigera informationsflödet på internet 

och när de ska ta sig an multimodala texter i de digitala läromedlen. Om lärarna inte har 

kunskap om vilka krav som ställs vid digital läsning kommer de ha svårt att stötta och 

hjälpa elever som har svårigheter med detta, vilket förstås kommer påverka dessa 

elevers upplevelse av läsning negativt. Detta riskerar att bli ett ännu större problem om 

man ser till det faktum att kommande generationer föds in i den digitala eran och 

kommer förväntas ha ett ännu större försprång gentemot många av dagens lärare.  

 

Vi anser att man behöver avsätta avsevärt mycket mer tid och resurser på digital 

fortbildning för den svenska lärarkåren mot för vad som görs idag. Inte minst med för 

att tillägna sig kunskap om hur man stöttar och hjälper elever i samband med läsning 

men också för att digital kompetens hos lärare är eftersträvansvärd i flera andra 

avseenden. Undervisningen har potential att göras både mer tids- och resurseffektiv, den 

kan bidra till att vidga elevernas perspektiv genom att nå utanför klassrummet och den 

har potential att med hjälp av lättillgängliga hjälpmedel skräddarsys efter varje elevs 

behov. Idag skiljer sig den digitala kompetensen alldeles för mycket mellan olika lärare 

vilket innebär att eleverna ges helt olika förutsättningar att ta del av digitaliseringens 
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fördelar och potential. Ibland används ordet revolution för att beskriva digitaliseringens 

framfart vilket vittnar om att det råder en konflikt mellan “den gamla institutionen” och 

framtidens skola. Vi menar att djupgående förändringar måste till inom 

utbildningsväsendet för att den digitala tekniken ska komma till sin fulla rätt för både 

lärare och elever. Förutom fortbildning av befintliga lärare måste man i universitetens 

lärarutbildningar avsätta betydligt mer utrymme för digitala inslag. Blivande lärare 

måste både ges en inblick i och möjlighet att testa olika digitala läromedel och verktyg. 

Därtill måste lärarstudenterna ihop med sina universitetslärare diskutera och fundera 

kring hur de olika läromedlen och verktygen bäst används ur ett didaktiskt perspektiv.  

 

Ett av de argument vi menar kan användas till förmån för digitala kontra tryckta 

läromedel är att man generellt föredrar att läsa kortare texter på dator. Detta eftersom 

många av de texter eleverna kommer i kontakt med i skolan är av det kortare slaget. Då 

pojkarna i vår studie dessutom anger att de helst använder sig av datorer för att läsa 

skolmaterial tänker vi att skolan kanske borde följa deras preferenser i avsikt att 

motivera dem. Även om man ser till det faktum att pojkar är mer beroende av 

motiverande aktiviteter för att lyckas i skolan och att de generellt sett är sämre läsare än 

flickorna är detta värt att fundera kring. Kanske borde skolan inspireras ännu mer av 

datorspelande pojkar och lära av deras förmåga att navigera digitalt. Då vi tror att den 

digitala läsningen är här för att stanna menar vi att denna förmåga borde premieras och 

framförallt tränas oftare i skolan. Kanske just genom olika former av spel. Om detta 

både skapar en motiverande miljö för pojkarna och samtidigt hjälper eleverna att träna 

upp sin överblick vid digital läsning har skolan mycket att vinna på det. Vilka typer av 

spel som skulle vara aktuella och lämpliga att använda sig av har vi däremot inget svar 

på.  

 

Å andra sidan skulle man kunna argumentera för att skolan borde agera som en motvikt 

till elevernas ökade datoranvändning hemma och därför tvinga dem att använda 

traditionella tryckta läroböcker i skolan. Här anser vi att det viktigaste som lärare är att 

hålla sig uppdaterad kring den rådande forskningen och alltid sätta de pedagogiska 

fördelarna främst. Eftersom den digitala läsningen kräver andra förmågor än den 

traditionella, och därmed kräver ett annat fokus från eleverna, bör eleverna kanske inte 

uteslutande använda datorn vid läsning. Det viktiga är att man som lärare är medveten 

om dessa skillnader och vilken stöttning eleverna bör få vid digital läsning. Fokus måste 

ligga på att främja elevernas intresse för läsning, oavsett format.  

 

Vi tror emellertid att frågan om tryckta kontra digitala läromedel kommer vara en icke-

fråga i framtiden, då läromedlen sannolikt uteslutande kommer vara digitala. Vi ser 

framför oss att de enda tryckta medier eleverna kommer komma i kontakt med, om ens 

några, är skönlitterära böcker. Framtidens elever kommer ha ett helt annat 

förhållningssätt till digital läsning och motståndet till att ta sig an en fysisk bok kommer 

vara ännu större än för eleverna i denna studie.  
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I dagens samhälle tas allt fler skräddarsydda lösningar fram i den digitala världen och 

våra tidigare val och preferenser ligger till grund för vilket innehåll vi möts av på olika 

webbsidor. På samma sätt tror vi att de digitala läromedlen kommer bli ännu mer 

personbaserade och skräddarsydda i framtiden. Liknande dagens konton på olika 

streamingtjänster ser vi framför oss hur det innehåll framtidens elever möts av i sina 

läromedel är baserat på deras personliga förkunskaper, preferenser, tidigare resultat, 

motivationsfaktorer och så vidare. Kanske kommer detta leda till ett trendbrott för 

elevers läsvanor. Mer personanpassade bokval och sätt att läsa leder sannolikt till ett 

ökat intresse för läsning. Ett ökat intresse för läsning leder till större mängd lästräning. 

Större mängd lästräning leder till bättre läsförståelse, leder till bättre skolresultat, leder 

till… Om tio år kanske läsning har ersatt dataspel och sociala medier och eleverna har 

istället spontana virtuella boksamtal på fritiden. Det ska bli spännande att följa 

digitaliseringens fortsatta framfart och se vilken roll läsningen spelar i framtiden! 

7.1 Vidare forskning 

Eftersom den digitala läsningen är en förhållandevis ny företeelse är forskningen kring 

den ännu begränsad. Den utgör endast en bråkdel av all forskning som bedrivits kring 

traditionell läsning. Något som vore intressant att fördjupa sig i är vilka olika digitala 

läsverktyg och -hjälpmedel som finns att tillgå idag. Det vore också intressant att ta reda 

på mer kring hur olika digitala miljöer, exempelvis dataspel, kan bidra till att främja 

elevers läsning. Vidare vore det spännande att undersöka hur flickor kan stödjas och 

stärkas i den navigering som krävs i digitala miljöer. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Text till lästestet från Gleerups 

 

Kvinna biten av giftspindel 

Giftspindeln som kvinnan blev biten av var en svart änka. 

  

GÖTEBORG.  

På tisdagskvällen blev en 30-årig kvinna biten av en giftspindel när 

hon körde bil. Efter en timmes sökande kunde polisen fånga 

spindeln som hade gömt sig i bilens bagageutrymme. Kvinnan 

transporterades i ilfart till Östra sjukhuset men kunde återvända 

hem redan efter ett par timmar. 

 

Vid sjutiden igår fick polisen in ett larm från en kvinna som berättade att hon 

hade blivit biten av en spindel då hon var på väg hem. 

    – Hon lät panikslagen och var mycket angelägen om att vi skulle komma så 

fort som möjligt, säger Anders Bengtsson, informationschef vid 

Göteborgspolisen. Det är tur att hon lyckades hålla sig lugn och klarade att köra 

in bilen till vägkanten, fortsätter han. 

    En polispatrull skickades snabbt ut till platsen för att leta efter spindeln. Den 

hittades i bilens bagagelucka. 

Fripassagerare 

Enligt polisen är kvinnans bil direktimporterad från Mexico. Hon köpte den förra 

månaden från en bilhandlare i Lerum. 



 

    – Bilen fick tydligen med sig en fripassagerare! Det är sådant som händer. Vi 

hade ett liknande fall här i Göteborg för några år sedan, säger Bengtsson. 

  



 

Svart änka 

Några timmar senare kunde djurskötaren Martin Beckman bekräfta att det rörde 

sig om den giftiga spindelsorten svart änka. Ett bett från svart änka är sällan 

dödligt, menar Beckman. Är man frisk och stark behöver man inte oroa sig. 

Däremot kan bettet vara mycket smärtsamt. 

    Den chockade kvinnan kunde skrivas ut från sjukhuset redan efter några 

timmar. 

 

Johannes Varg 

  



 

Bilaga 2: Frågor till lästestet från Gleerups 

 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 
  



 

Bilaga 3: Enkäten 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

  



 

Bilaga 4: Målsmansinformation 

 

Hej! 

 

Vi heter Matilda och Zakarias och är studenter vid Umeå universitet. Vi läser till 

högstadielärare och skriver just nu vårt examensarbete. Syftet med vår studie är att 

undersöka elevers upplevelse av digitala läromedel och hur de tycker att det är att läsa 

på dator. 

 

För att ta reda på detta har vi genomfört ett mindre test i fyra klasser på Grubbeskolan, 

däribland ditt barns klass. Eleverna blev innan testet informerade av både oss och 

svenskläraren hur det skulle gå till och att det var helt frivilligt att delta. De elever som 

valde att ställa upp har löst en kort uppgift i det digitala läromedlet Gleerups och sedan 

fått svara på en enkät som gällde deras upplevelse av uppgiften, deras datorvana i 

skolan och hemma samt deras läsvanor allmänt. 

 

Enkäten gjordes digitalt och är helt anonym. Vi kommer heller inte att uppge vilken 

skola eleverna går på eller vilka klasser det rör sig om. Enkäten kommer endast 

användas för att se hur elever på högstadiet upplever olika aspekter av läsning, dvs. 

eleverna kommer inte att utvärderas på något vis. 

 

Det dokumenterade resultatet kommer att presenteras i vårt examensarbete och läggas 

upp på universitetets publiceringsdatabas DiVA, där det går att läsa i sin helhet. 

 

Om du motsätter dig att ditt barn deltagit i denna studie, vänligen kontakta oss så snart 

som möjligt. Annars förutsätter vi att de barn som själva valt att vara en del av studien 

får fortsätta vara så. 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Matilda Andersson och Zakarias Liljemark 

Umeå universitet 

 

matildaandersson3721@hotmail.com  zakarias.liljemark@gmail.com 
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