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Abstract	
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares och elevers uppfattning av hur 

läsförmågan, lusten och motivationen att läsa påverkas av digitala verktyg. Tolkningar, 

jämförelser och analyser av resultaten som omger den här studien förklaras med hjälp av en 

mixed method som består av genomförda elev- och lärarenkäter samt lärarintervjuer som 

analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv. Elevers och lärares inställning till att använda 

digitala verktyg i skolarbetet och hur de upplever att verktygen hjälper dem i läsningen har 

undersökts. Webb- baserade enkäter med elever och lärare och intervjuer med lärare i form av 

gruppintervjuer har genomförts för att nå en djupare förståelse av enkätsvaren. Resultaten 

indikerar att en mer aktiv bearbetning av olika lässtrategier är något som krävs för att elever 

ska motiveras i sin läsning, men visar också att digitala verktyg påverkar förmågan och lusten 

att läsa främst inom området motivation och lust. Från resultaten i elevenkäten kan utläsas att 

digitaliseringen i skolan till trots så väljer de flesta elever fortfarande att läsa en fysisk bok 

framför att lyssna eller läsa digitalt. En tydlig uppmaning från eleverna till skolan är att de 

önskar att det ges tid för läsning under skoltid.  
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1.	Inledning	
I och med digitaliseringens införande i den nya läroplanen från och med den första juli 2018 

vill vi undersöka hur digitala verktyg kan påverka elevers läsförmåga och lust att läsa. Syftet 

med digitaliseringen är att skolans uppdrag ska tydliggöras för att stärka alla elevers digitala 

kompetens. Att läsa digitalt innebär att man läser till exempel via dator, IPad eller smartphone. 

Dessa artefakter fungerar också som andra bra verktyg i det digitala lärandet. För lärarna kan 

det innebära en utmaning att lära elever utveckla sin läsförmåga på ett annat sätt än de själva 

lärt sig. I lärarnas uppdrag ingår att stödja lärande och att anpassa valda metoder utifrån 

lärandet, vilket också innebär att välja rätt (digitala) verktyg vid olika uppgifter och lärtillfällen 

(Skolverket, 2017). Då allt fler elever kommer att ha, eller få, tillgång till så kallade en-till-en-

lösningar, det vill säga en dator eller Ipad per elev, enligt de rektorer som har vidtalats i samband 

med undersökningarna till denna studie, syftar den till att se vilka verktyg som finns att tillgå 

och lärares inställning till att använda dem. Vi som blivande speciallärare vill tillägna oss 

spetskompetens i hur de digitala verktygen kan användas i läs- och skrivutveckling för att sedan 

använda det på de skolor vi kommer att vara verksamma på för både elever i behov av särskilt 

stöd och andra elever.  

 

Enligt Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, (2015) handlar inte användningen av 

digitala verktyg och digitaliseringen om att anpassa lärandet efter tekniken, utan att se de 

möjligheter digitaliseringen innebär likväl som dess konsekvenser. För de som har svårt att läsa 

böcker på traditionellt vis, det vill säga en tryckt text i pappersformat, kan e-bok till exempel 

vara ett bra alternativ, liksom inlästa böcker att lyssna på. Då kan eleven fokusera på att 

tillgodogöra sig innehållet snarare än att lägga sin energi på avkodning. Det kan vara en 

inkörsport till läsning och kan leda till en vidare lust att läsa vilket gör att man utvecklar 

läsförmågan. Att ta steget från att läsa med öronen till att läsa med ögonen blir då inte så stort 

och kan därmed vara en introduktion i konsumtionen av olika texttyper. Genom att använda 

digitala verktyg rätt och utnyttja digitaliseringen kan kvaliteten på lärandet öka, liksom 

tillgängligheten. Elevernas motivation stimuleras också.  

 

Att läsa digitalt, lyssna på böcker eller poddar, skriva anteckningar, fotografera texter och spara 

artiklar är ett axplock av de saker till exempel en smartphone eller en Ipad används till. De 

flesta tjänster används för att underlätta vardagssysslor eller utföra arbetsuppgifter. Att tala om 

läsning innebär att många associerar det till tryckta texter, vanligtvis i pappersformat. Men att 
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läsa kan innebära att man tillgodogör sig text med både ögon och öron, i dator, på IPad eller via 

smartphones exempelvis. För lärare i den svenska skolan innebär digitaliseringens inträde att 

lärarna kommer behöva anpassa undervisningen till den digitala utvecklingen, men att läsa 

pappersböcker kommer fortsätta vara viktigt. Lärarna behöver dock ställa sig frågan hur de kan 

tillgängliggöra och utnyttja de möjligheter digitaliseringen innebär, samt hur den förändrade 

informationsinhämtningen, kunskapssynen, text- och språkbehandlingen påverkar aktiviteterna 

och undervisningen i klassrummen. I speciallärares examensordning, högskoleförordningen 

(SFS 2011:186), under färdighet och förmåga, s. 9 står följande att läsa: 

 

“speciallärare ska visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och 

utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna 

möta behoven hos alla barn och elever”. 

 

Det är anledningen till intresset för alla elevers användning av digitala verktyg vid läsning, inte 

enbart elever i behov av särskilt stöd, i detta examensarbete.  Det som gynnar en elev i behov 

av särskilt stöd, gynnar många andra elever också. Denna studie är viktig i förståelsen att elever 

inte tar till sig digital läsning i den utsträckning som förväntas. Det innebär att många lärare bör 

utveckla arbetet med lässtrategier i sin undervisning och gäller inom det specialpedagogiska 

området, likväl som det ämnesdidaktiska. Eftersom olika färdigheter används vid läsande av 

digital text och tryckt text, är det viktigt att undervisa om de olika lässtrategier som krävs. 

Kirsten Hyldgaard (2008) hävdar att det är forskarens uppgift att införskaffa access till 

individers idéer om sunt förnuft och utifrån det tolka deras handlingar och sociala värld, utifrån 

deras perspektiv vilket försöker belysas genom studiens enkätfrågor och intervjufrågor. 

	

1.2	Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med detta examensarbete är att undersöka lärares och elevers uppfattning av hur 

läsförmågan, lusten och motivationen att läsa påverkas av digitala verktyg. I studien efterfrågas 

elevernas inställning till användandet av digitala verktyg i skolarbetet och hur de upplever att 

verktygen hjälper dem i läsningen samt vad lärarna anser om digitala verktyg. Utifrån syftet har 

följande tre frågeställningar formulerats: 

- Hur läser eleverna helst och vad motiverar dem? 

- På vilket sätt används digitala verktyg i undervisningen? 

- Vilka är lärarnas åsikt om digitala verktyg? 
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1.3	Disposition	

Arbetet är i huvudsak disponerat på ett traditionellt sätt. I inledningen presenteras studiens 

problemområde och följs sedan av syfte och frågeställningar där tre frågor anges som hjälp att 

besvara studiens syfte. Efter det presenteras en bakgrund och tidigare forskning, såväl nationell 

som internationell. Det leder sedan vidare till ett kapitel med val av teori och metod och därpå 

resultat av enkäter och intervjuer. I de avslutande kapitlen diskuteras sedan resultaten och 

kopplas till tidigare forskning och tankar om vidare forskning ges. 

	

1.4	Begrepp	

I detta kapitel förklaras de olika begrepp som fokuserats på i detta arbete utifrån studiens 

frågeställningar. Begreppen definieras utifrån hur de används i denna studie. 

	

1.4.1	Läsning	

Kopplat till digitala verktyg kan läsning innebära många olika saker, som till exempel att kunna 

läsa undertexter på en film eller ta del av korta meddelanden i form av sms/mms. Detta har 

lämnats ute i denna studie då det inte är en form av läsning som kan mätas i skolan. Studiens 

definition av läsning är läsning av längre texter av typen faktatext, sakprosa eller skönlitteratur. 

	

1.4.2	Digitala	verktyg	

Digitala verktyg i detta arbete definieras som exempelvis IPads, datorer, Chromebooks, 

SMART-boards, smartphones, diktafoner, kameror och programvaror som underlättar vid 

läsning som exempelvis talsyntes och internetbaserade tjänster. De digitala verktygen i skolan 

har enligt Skolverket (2017) två funktioner att fylla; att fungera som stöd i processer och att 

vara en del av lösningar. De kan användas som hjälpmedel av olika slag vid stödinsatser men 

möjliggör också sätt att variera och individualisera all undervisning enligt Skolverket (2017).  

	

1.4.3	Digital	kompetens	

Den digitala kompetensen är föränderlig eftersom samhället utvecklas och tekniken förändras 

mycket snabbt i dag. OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development, 

har genomfört ett fyra år långt projekt som innebär att det internationella intresset i skolfrågor 

så väl som behovet av en gemensam referensram skulle skapas för att kunna identifiera och 
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analysera så kallade basfärdigheter (Morten Søby, 2013). Att bara ha kunskaper och färdigheter 

räcker inte utan strategier för ett livslångt lärande måste också utvecklas. Den digitala 

kompetensen är också en av EUs åtta nyckelkompetenser. Den definieras som något som kräver 

goda kunskaper om hur informationssamhällets teknik fungerar och vilken roll den spelar i 

människors vardag samt visar på möjligheter likväl som utmaningar och risker (Skolverket, 

2017).  

	

1.4.4	Litteracitet  
Litteracitet innebär de behövda läs- och skrivfärdigheter som minst krävs av en individ för att 

fungera i det moderna samhället, men att översätta ordet literacy från engelska till andra språk 

är svårt. Søby (2013) menar att på engelska innefattar termen också de kognitiva förmågorna 

och förmågan att möta komplexa krav genom att mobilisera en rad mentala operationer, som 

saknas i många andra språks definitioner av begreppet. Litteracitet kan förklaras vara läs- och 

skrivförmåga i ett utvidgat perspektiv och innefattar ofta undervisning i läsförståelse och 

skrivstrategier.  

	

1.4.5	Läslitteracitet 
Läslitteracitet, definierad av OECD: 

”using, reflecting on and engaging with written texts in order to achieve one´s goal 

to develop one´s knowledge and potential, and to participate in society”  

(OECD, 2015, s. 9). 

2.	Bakgrund	
Utifrån studiens syfte och frågeställningar kring lärares och elevers uppfattning av hur 

läsförmågan, lusten och motivationen att läsa påverkas av digitala verktyg så kommer i detta 

stycke behandlas det som ligger till bakgrund för valet av studie.  Undersökningar, den digitala 

tekniken i skolan, multimodal verksamhet, den nya läroplanen och digitaliseringen samt skolans 

riktlinjer presenteras, och framgångsfaktorer vid läsinlärning och läsutveckling avslutar stycket.  

	

2.1	Undersökningar	

I PISA 2015 (Skolverket, 2016:20-21) kan utläsas att de svenska resultaten av läsförståelse 

visar att 18 % av eleverna i åk 9, alltså nästan var femte elev, saknar grundläggande 

läsförståelse. Lärarnas Riksförbund (LR) genomförde under 2014, alltså innan PISA kom med 
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sin rapport, en undersökning om elevers läsförmåga i grundskolan. De mest alarmerande 

siffrorna kom från högstadiet. 40 % av de tillfrågade lärarna ansåg inte att eleverna som började 

åk 7 hade kunnat läsa i tillräcklig utsträckning. Lärarna menade också att uppemot 65 % av de 

elever som behöver stöd i sin läsning inte får det. Studien visar att det finns forskare som menar 

att elevers läsförståelse och förmåga att arbeta med texter som blir alltmer komplexa vartefter 

åren i högstadiet går behöver stödjas hela vägen men att lärare på högstadiet sällan erbjuds 

fortbildning inom detta. Regeringens satsning på “Läsa, skriva räkna garanti” riktar sig mot 

lärare som arbetar mot de lägre åldrarna. Samtidigt visar en annan mätning, den internationella 

undersökningen PIRLS (Skolverket, 2016) att de svenska fjärdeklassarnas läsförmåga har 

förbättrats och ligger på samma nivå som vid mätningen 2001 som var Sveriges bästa resultat. 

PIRLS är en undersökning som Sverige deltagit i fyra gånger och har till syfte att undersöka 

elevers läsförmåga och attityd till läsning i åk 4. Förutom det beskriver den också 

förekommande trender och skillnader mellan de deltagande länderna gällande läsförmågan mot 

parametrar som skolans organisation, lärares undervisning, elevernas situation och attityder. 

Från 2001 fram till 2011 sjönk de svenska elevernas resultat innan de vände uppåt igen. Dock 

ligger fortfarande ca 10 % av eleverna under genomsnittet i mätningen från 2016. Troliga 

orsaker skulle kunna vara att svenska elever fått för mycket tid till egen läsning utan att ägna 

sig åt läsaktiviteter och att de sjunkande resultaten kan ha bidragit till satsningar på läsning som 

i sin tur gett resultat menar PIRLS.  

	

2.2	Den	digitala	tekniken	i	skolan	

Dagens samhälle präglas av en snabb förändringstakt. Den digitala tekniken och de digitala 

verktygen erbjuder möjligheter för alla att ta del av enorma mängder information. Enligt 

Skolverket (2017) är det viktigt att elever i dagens skola utvecklar en digital kompetens och är 

familjära med digitala verktyg eftersom digitalisering kommer att finnas som en röd tråd genom 

hela skolgången. Många elever är redan vana användare av olika digitala verktyg, exempelvis 

smartphones och IPads, men de ska också kunna använda och utveckla förmågor som att 

granska information från olika källor och värdera dess relevans och trovärdighet bland annat. 

Det finns applikationer (appar) som kan vara nödvändiga för elevers skolframgång hävdar en 

psykologiprofessor vid Linnéuniversitetet, Idor Svensson (Burman, 2018). Många skolappar är 

framtagna för att förenkla vardagen för elever med dyslexi men många har fortfarande inte 

accepterat den digitala tekniken. Idor Svensson har gjort en studie där konklusionen är att den 

assisterande tekniken hjälper eleverna att utveckla läsförmågan trots att den inte aktivt tränas.  



 

6	

2.3	Multimodal	verksamhet 

Staffan Selander och Gunther Kress (2010) beskriver att läraren designar undervisningen och 

lärandet, och att lärande i dag är en multimodal designad verksamhet. Alla aktiviteter är av 

betydelse, som exempelvis det talade, det skrivna och gester. Det innebär att den klassiska 

läroboken inte längre förväntas innehålla all nödvändig information. Selander och Kress anser 

att den digitala utvecklingen gör att eleverna i dag både kan finna och skapa komplement till 

kunskap på nätet vilket gör dem till både konsumenter och producenter av information. I skolan 

baseras ofta kunskap på skriftspråket men med dagens vidgade textbegrepp, det vill säga att 

text omfattar även talat språk och bildmedier, blir det allt viktigare att de olika aktiviteterna för 

lärande och kunskap designas för att skapa inkludering och bli tillgängliga för alla elever. 

	

2.4	Den	nya	läroplanen	och	digitaliseringen	

Digitaliseringen innebär att elever erbjuds nya verktyg och medier att använda i sitt lärande och 

de sätt de undervisas på (Skolverket, 2017). Digitala verktyg möjliggör en ny dimension i både 

lärsituationer och bedömningar. Den ska underlätta och möjliggöra ämnesövergripande arbete, 

ge möjlighet att arbeta på annorlunda sätt än tidigare och med andra saker eftersom nya verktyg 

och metoder kan användas.  Ett ansvar som också åligger skolan är att hjälpa eleverna utveckla 

ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till all den information de både konsumerar och 

producerar.  

	

2.5	Skolans	riktlinjer	

Det finns riktlinjer i skolans övergripande mål (Skolverket, 2017) där ansvaret synliggörs i vad 

all skolpersonal ska göra i elevernas utveckling mot målen. Alla elever ska exempelvis kunna 

“använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande” (Skolverket, 

2017, s 14). Rektor har yttersta ansvaret för att se till att skolans arbetsmiljö tillhandahåller 

dessa verktyg för elever och trycker på att de ska vara tidsenliga. Kognitiva och digitala verktyg 

bör ses som en del av utrustningen i ett klassrum för att digitaliseringen ska kunna genomföras 

(Skolverket, 2017), likväl som ändamålsenliga stolar, bänkar och annat som elever behöver för 

att kunna arbeta på bästa sätt. De digitala verktygen måste finnas tillgängliga för alla elever, 

och inte bara för elever i behov av särskilt stöd, vilket digitaliseringen tydliggör. I 

kommentarmaterialet till den nya läroplanen (Skolverket, 2017) poängteras hur digitala verktyg 

ska användas för att underlätta att lösa problem, förverkliga idéer och hur eleverna ska använda 
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digitala verktyg på sätt som främjar deras kunskapsutveckling. Vikten av människans ansvar i 

skapandet av lösningar och förändringar, hur förändringar kan göras och på hur nya lösningar 

kan finnas på olika problem som handlar om individer likväl som samhällsomfattande problem 

poängteras också. 

	

2.6	Framgångsfaktorer	vid	läsinlärning	och	läsutveckling	

Den främsta faktorn för elevers framgång i läs- och skrivutveckling är enligt bland annat John 

Hattie (2014), Barbro Westlund och Gunilla Molloy (2017) den enskilde lärarens läs- och 

skrivundervisning. En lärare som visar nyfikenhet inför ny teknik har goda chanser att skapa 

positiva förväntningar och motivation till elever att använda dem, och då finns också chansen 

till överseende med exempelvis strulande uppkoppling.  

 

Läsaktiviteter i skolan är viktigt och underskattat hävdar Åsa Wengelin och Claes Nilholm 

(2013). De ger exempel som högläsning, skrivuppgifter, text- och boksamtal. Det har även visat 

sig vara viktigt att ge barn tidig tillgång till läs- och skriftspråksartefakter, det vill säga 

tidningar, böcker, pennor, papper, skrivböcker med mera (Wengelin och Nilholm, 2013). Ingvar 

Lundberg (2010) beskriver hur olyckliga bildval i texten snarare förvirrar än förtydligar den, 

vilket innebär att man stjälper istället för att hjälper till med förståelsen. Monica Reichenberg 

och Ingvar Lundberg (2016), liksom Ewa Skantz Åberg, Annika Lantz Anderssons och Niklas 

Pramling (2015) anser att explicit undervisning är viktig för ökad läsförståelse. Lundberg 

(2010) anser att bilder kan störa snarare än att bidra till ökad läsförståelse för de som har dyslexi 

exempelvis och håller det för viktigare hur man arbetar med texterna än dess layout. Med hjälp 

av digitala verktyg finns goda möjligheter att enkelt anpassa svårighetsnivån på olika sätt, 

individanpassa, ge elever tillgång till inläst material och så vidare.  

 

Elever behöver tränas regelbundet och fortlöpande i att knyta an till egna erfarenheter i sitt 

läsande, kunna tolka olika typer av texter och kunna jämföra med andra texter man läst samt 

förutsäga vad som kommer hända i en text anser Wengelin och Nilholm (2013) och Lundberg 

(2010). Lundberg beskriver läsförståelse som ”ett aktivt, skapande arbete” (Lundberg, 2010, s. 

81) och påtalar vikten av ett fungerande samspel mellan text och läsare. Användning av datorer 

i samband med läs- och skrivundervisning ger i regel positiva effekter, men dessa effekter är 

oftast relativt små. Effekterna tycks vara större för skrivundervisning än för läsundervisning. 

När användning av datorer i skrivundervisning jämförs med andra arbetsformer, ger många av 
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dessa undervisningsformer i regel bättre resultat än metoder utan datoranvändning. Exempel på 

detta är undervisning om skrivstrategier. Vad som kan förändra elevers prestationer är strategier 

som i grunden förändrar vad elever och lärare gör tillsammans varje dag; 

 

”interventions that change the core teaching practices of classroom teachers, using 
extensive training, coaching and follow- up to help teachers make effective and 
lasting changes in their daily teaching” 
 (Robert E. Slavin, 2013, s. 390).  

 

Lärares utbildning och yrkesskicklighet står i centrum och därmed lärarutbildningarnas ansvar 

att erbjuda de blivande lärarna adekvata kunskaper hävdar Karin Taube, Ulf Fredriksson och 

Åke Olofsson (2015). 

3.	Tidigare	forskning	
I det här kapitlet beskrivs delar av den tidigare forskning som gjorts inom området läsning och 

till viss del skrivande. Utifrån syftet med studien kring lärares och elevers uppfattning av hur 

läsförmågan, lusten och motivationen att läsa påverkas av digitala verktyg har fokus lagts på 

forskning kring digitala verktyg, motivation, läsvanor, litteracitet och läsförståelseteorier. 

	

3.1	Sökning	efter	källor	

Systematiska litteratursökningar i DiVA- det digitala vetenskapliga arkivet, och databaserna 

LIBRIS (den nationella bibliotekskatalogen), ERIC (den internationella databasen) och 

SUMMON har gjorts inför detta arbete. Sökningar med svenska och engelska sökord har gjorts. 

Därutöver har också referenslistor i examensuppsatser likväl som kurslitteratur använts för att 

finna aktuell forskning som var användbar för detta arbete. Avhandlingar har valts utifrån 

arbetets frågeställningar, som bland annat läsutveckling, digital läsning och digitalt lärande. 

Därefter söktes på “digitalt lärande”, “digital och lärande”. Många goda tips på användbara 

artiklar har erhållits av handledaren för detta arbete, Karin Allard. Engelska sökord som använts 

har varit bland annat “digital reading”, “digital teaching”, “one- to- one”, “computer reading”. 

Vetenskapliga källor har även hittats genom annan litteratur och andra vetenskapliga källor där 

primärkällor valts ut.  

	

3.2	Verktyg	och	motivation	

Det finns flertalet studier som behandlar lärares användning av digitala verktyg (Lisa Molin 
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och Annika Lantz-Andersson, 2016). I dem konstateras bland annat att lärare introducerar 

arbete med digitala verktyg, men när det kommer till kunskapsinhämtning och utförande av 

uppgifter sker arbetet ofta utan lärarens stöd. De nämner till exempel vid aktiviteter som 

fotoberättelser, skapandet av serier eller produktion av så kallade podcasts. Manns Andersson 

(2015) liksom Linda Fälth (2013) skriver båda i sina avhandlingar att motivationen är av stor 

vikt vid läsning och deras studier visar att datorn eller det digitala verktyget i sig är en 

motivationshöjande faktor. Hon studerade hur ett par specifika specialdesignade 

lästräningsprogram påverkade läsförmågan hos barn och ungdomar med dyslexi och jämförde 

med en kontrollgrupp. Syftet med studien var att se hur de påverkade läsförmågan men också 

att se hur elever och lärare ser på sitt eget deltagande i dessa så kallade interventioner. Fälth 

bygger sin teori på att det finns studier som visar att läsförmågan kan förbättras genom intensiv 

och individualiserad undervisning. Ett övergripande resultat som visas är att för elever med 

lässvårigheter är intensiva och välstrukturerade interventioner mest effektiva. Motivationen hos 

både lärare och elever är också viktig att ta hänsyn till i planeringen och genomförandet av 

interventionen. Fälth anser att de positiva resultaten kan bero på själva datorn i sig, inte bara 

mjukvaran. Datorn har en motivationshöjande effekt och dessutom hade de båda programmen 

som användes i studien direkt återkoppling på utförda uppgifter och det ansåg eleverna vara 

mycket positivt. Fälth vill inte bara hitta den optimala interventionsmetoden som många andra 

studier utan vill också ge ett bidrag till fortsatt interventionsforskning för att kunna 

individualisera metoderna mera. Störst utveckling visade de elever som fått öva intensivt både 

med de digitala programmen och fått enskild undervisning under en kort period. 

 

Att läsa är en komplex aktivitet och skeptiker som exempelvis Anne Mangen, Bente Walgermo, 

och Kolbjörn Brönnick (2013) menar att digital läsning är mer krävande än analog. Försvarare 

hävdar å andra sidan att det inte är så stor skillnad mellan att läsa digitalt och analogt. Emma 

Lindeblad (2017) beskriver hur läsning i dag tas för givet i det moderna industriella 

informationsbaserade samhället. För att kunna vara en del av det demokratiska samhället kan 

litteracitet ses som ett måste. Eftersom extra lästräning inte är tillräckligt för att öka läsförmågan 

kan man behöva hjälpmedel menar Lindeblad i sin forskning. I hennes avhandling definieras 

dessa hjälpmedel som Assistive Technology (AT) som möjliggör oberoende och minimerar 

svårigheten. Målet med att använda AT är inte att öka en förmåga utan att jämna ut och minska 

skillnaderna, det vill säga att kunna lära sig utan att behöva avkoda. Ljudböcker är tidiga 

exempel på AT och idag finns också text-till-tal-program och träningsprogram och appar. AT 

kan förenkla livet för många men för vissa är det helt nödvändigt. En metaanalys har gjorts som 
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visar på små men positiva effekter av användandet av AT men fler studier behöver göras. Några 

av resultaten från studierna visar en positiv attityd bland deltagarna till att använda 

mobiltelefoner och lärplattor som AT. Genom att använda dessa kan eleven stanna i 

klassrummet och behöver inte sticka ut och vara annorlunda genom att använda en dator. 

Genom att använda dessa som AT ökar sannolikheten för att elever utsätter sig för fler texter 

än annars vilket gör att avkodningen utvecklas. Alternativa verktyg stimulerar elevers 

motivation och lust att lära, samt bidrar till interaktion mellan elever och lärare menar även 

Yvonne Manns Andersson (2015). 

 

Zhong Sun, Xian Min Yang och Ke Kang He (2016) anser att forskning inom undervisningen 

med digitala artefakter är bristfällig eftersom utvecklingen gått väldigt snabbt. De har i sin 

studie i Kina använt sig av kvalitativa och kvantitativa metoder, det som benämns mixed 

method, när de har undersökt hur utvecklingen av 39 “fifthgraders” skrivande sett ut efter ett 

intensivt lästräningsarbete. De konstaterar att omfattande läsning under en period har lett till 

positiva effekter på läskompetensen, ordinlärningen, självständiga inlärningen, deltagande och 

motivation. Det syns också tecken på att det påverkar skrivandet positivt vilket de hänvisar till 

kan ses i andra studier. Den här studien genomfördes på elever som hade en god datorvana efter 

att ha arbetat med digitala verktyg under fem år, något som traditionella skolklasser inte har 

gjort i Kina. Dessutom hade de här eleverna arbetat med ett läs- och skrivträningsprogram, 

något som inte heller görs i allmänhet. 

	

3.3	Läsvanor	och	litteracitet	

Maria Rasmusson (2015) beskriver hur läsvanor har förändrats, och frågan hur läslitteracitet 

definieras uppstår. För 20 år sedan definierades läslitteracitet av IEA som “the ability to 

understand and use those written language forms required by society and/or valued by the 

individual”. (Elley, 1994, s. 5). I PIRLS (the Progress in Reading Literacy Study) definition 

från 2011 är en föreslagen definition med tillägg om unga läsares förmåga att läsa för att lära, 

läsa för att delta i skolarbete, vardagsliv och för nöjes skull: 

 

”the ability to understand and use those written language forms required by        
society and/or valued by the individual. Young readers can construct meaning 
from a variety of texts. They read to learn, to participate in communities of 
readers in school and everyday life, and for enjoyment”.  
(Ina Mullis, Michael Martin, Ann Kennedy, Kathleen Trong & Marian Sainsbury, 
2009, p. 11). 
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Rasmusson (2015) konstaterar att tryckt text föredras framför digital text, om än med liten 

marginal, efter att ha gjort en studie på 235 stycken 14-15 åringar från fem svenska skolor. 

Halva gruppen elever gjorde testerna i pappersform och den andra halvan digitalt. Samma prov 

genomfördes sju till elva veckor senare med nästan samma resultat. Studien testade elevernas 

förmåga att följa instruktioner, tolka och förstå olika typer av texter, förmåga att finna 

information i text, grafer, tabeller och listor. Eleverna hade också till uppgift att lokalisera fakta 

i kortare texter där de i pappersform föredrogs. Resultaten varierade något beroende på textens 

längd och olika texttyper. De långa texterna visade i stort sett samma resultat i de tryckta 

texterna som de digitala, emedan de kortare visade på bättre resultat i tryckta texter.  

	

3.4	Läsning	och	skrivande	

Få studier finns på hur omfattande lästräning påverkar onlineskrivandet. Fördelar med den 

omfattande lästräningen ses bland annat i det ökade ordförrådet, läsflytet och den ökade 

läshastigheten. Internet har kommit att bli en del av klassrummens utrustning och artefakt i 

elevers inlärning. Fördelar med en-till-en-lösningar som Z. Sun et al. (2016) konstaterar är att 

eleverna kan diskutera, utforska, samarbeta med lärare och andra elever precis som i 

traditionella klassrum. Eleverna kan också utnyttja Internet för att läsa och skriva online 

närhelst de önskar. De elever som haft tillgång till en digital lärmiljö och ett anpassat 

lästräningsprogram och inte “one size fits all” (Z. Sun et al. 2016) uppvisade också en positiv 

utveckling gällande den djupa läsförståelsen, likväl som ordförståelsen. Begränsningen som 

författarna ser i studien är att den inte är applicerbar på alla elever i samma åldersgrupp, då 

eleverna i studien haft något annorlunda förutsättningar. Något som de dock kan konstatera är 

att även om eleverna är digitalt infödda (“digital natives”, Z. Sun et al. 2016, s 12) uppvisar de 

problem med läsförståelse vid digital läsning. Läsning har tidigare setts som en receptiv 

färdighet emedan skrivande setts som en produktiv färdighet och de har undervisats som två av 

varandra oberoende färdigheter hävdar Z. Sun et al. (2016). Dock är de båda språkprocesser 

som hänger ihop vilket kan ses i ett citat av SD Krashen:  

 

”If language acquisition and the development of writing ability occur in the same 
way, writing ability is not learned but is aquired via extensive reading in which the 
focus of the reader is on the message”  
(Z. Sun et al., 2016, s 2). 
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3.5	Läsförståelseteorier	

Westlund och Molloy (2017) ville följa upp och fördjupa Lärarnas Riksförbunds studie från 

2014 som tidigare nämnts, då de ansåg att lärarna på högstadiet blev förbisedda vad gäller 

fortbildning och stöd gällande läsutveckling. De hävdar att av tradition arbetar man med 

läsförståelse under lågstadiet när läsinlärningen sker och under mellanstadiet utvecklas den. 

Syftet med deras studie var att fördjupa sig i LR:s studie genom att intervjua lärare som arbetar 

med ämnet svenska i åk 8. Resultatet i Westlund och Molloys studie är att lärarna som 

medverkade i deras studie berättar att hänsyn inte tas till den diversifieringsdiskurs som 

identifierats. Med det menas den mångfald av personligheter, diagnoser, dagsformen, 

nationaliteter, svårigheter mm som finns i ett klassrum. Kursplanen ger inte heller tillräckligt 

stöd för att hantera de allt mer diversifierade klassrummen. Lärarna i studien efterlyser mer 

kunskap om explicit läsundervisning som är anpassad till högstadiet. Westlund och Molloys 

studie är inte generaliserbar men man ser tydligt att det inte är avkodningsproblem utan 

språkförståelse som är det största problemet i barns läsning. En uttalad forskningsdiskurs är 

frånvarande trots att lärarna söker sin fortbildning själva. Det är ändå erfarenhetsdiskursen som 

utgör det professionella handlandet i det dagliga skolarbetet och den vilar då på lärarens egna 

och inte alltid problematiserade erfarenheter. En annan nackdel med erfarenhetsdiskursen är att 

den endast kan förvärvas genom ett långt yrkesliv vilket kräver att nyutexaminerade behöver få 

handledning av mer erfarna kollegor, vilket sällan medges tid för i vardagen. 

Diversifieringsdiskursen visar också hur erfarenhetsdiskursen inte alltid räcker till och lärare 

tvingas gissa sig till hur man ska arbeta med läsutveckling för en viss elev som har till exempel 

avsaknad av fungerande hemspråk eller en diagnos. En läsdidaktik bör etableras som fortsätter 

efter den första läsinlärningen och behovet av fortbildning för högstadielärare är större än 

någonsin menar Westlund och Molloy i sin slutsats av studien. 

 

Ewa Skantz Åberg, Annika Lantz-Andersson och Niklas Pramlings studie, Children’s digital 

storymaking (2015), visar att den digitala teknologin kan hjälpa barns skapande av texter då 

möjligheten att göra dem multimodala ökar. Traditionellt sett vill mindre barn berätta sina 

historier multimodalt, alltså med bild och text och kanske ljud kombinerat. Att införa digitala 

verktyg redan i förskolan skulle alltså kunna hjälpa vid skapandet av berättelser. Åberg et al. 

såg i tidigare studier att barn kan lära sig skapa mer komplexa historier med hjälp av digitala 

hjälpmedel men att stödet från läraren i att strukturera arbete är av stor betydelse. Deras 

sammanfattning visar att oavsett med vilket stöd som finns i teknologin, är lärarens roll central 
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för att möjliggöra inlärning. De genomförde sin studie på åtta barn i en svensk förskoleklass 

som sedan tidigare ingick i en studie med fokus på skrivande med digitala hjälpmedel som hette 

“learning to read through writing”. Läraren valde ett verktyg som heter Storybird och arbetade 

sedan med detta tillsammans med fyra elever åt gången som fick skriva skrev en berättelse 

parvis. Trots att studien var liten och inte generaliserbar så kan de tre forskarna se relativt tydligt 

att även om mjukvaran erbjuder en rad möjligheter i organiseringen av skapandet så är lärarens 

stöttning det som möjliggör slutförandet av uppgiften och undervisningen som helhet. De ser 

också begränsningen i att den historia som eleverna kan berätta muntligt inte kommer fram i 

den skriftliga produkten trots hjälpmedel i mjukvaran med bilder. Digitala hjälpmedel i form 

av denna mjukvara är således inte tillräckligt multimodal för att kunna påvisa elevens fulla 

förmåga i berättande (Åberg et al., 2015).  

4.	Teoretiska	perspektiv	
Valet av teori har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Studien tar avstamp i 

elevernas och lärarnas skolvardag och detta kommer att visas i detta kapitel, där den teoretiska 

ansats som valts att använda som utgångspunkt i studien avhandlas. 	

Att kombinera skriftspråket med användandet av det, i samspel med andra, när kunskaper 

utvecklas gör att människan blir mer intellektuellt rustad att hantera verkligheten. Det är ett av 

syftena med digitaliseringen (Skolverket, 2017); nämligen att rusta eleverna inför en vardag i 

ett digitaliserat samhälle. Lärande handlar om utvecklandet av kulturella förmågor såsom att 

läsa, skriva, räkna lösa problem och resonera menar Roger Säljö och Caroline Liberg i antologin 

Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare (Ulf P. Lundgren, Roger Säljö och Caroline 

Liberg red, 2014). Författarna menar att grundtankarna i en sociokulturell ansats är att kunskap 

finns mellan människor och utvecklas mellan samspel. Vidare anser de att språket har en aktiv 

och viktig roll i våra föreställningar om kunskap och i skapandet av lärande, vilket gör att 

lärarnas uppdrag att arbeta språkutvecklande är viktigt. Att kunna läsa både tryckt och digital 

text är en viktig del av kunskapandet, liksom förmågan att hantera användandet av digitala 

verktyg i olika lärsituationer, varpå eleverna behöver lära sig strategier för detta. Säljö (2011) 

anser att i ett sociokulturellt perspektiv är också mentala processer relativa till omgivningens 

krav och möjligheter, vilket gör att lärarnas aktiva roll att undervisa i de olika lässtrategier som 

behövs vid olika typer av läsning (digitalt, analogt) är mycket viktigt, liksom att undervisa i det 

som krävs för läsning av olika texttyper.  
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När sociokulturella teorier om lärande används, anser Anders Jakobsson (2012) att det är mer 

korrekt att utgå från det som en övergripande beteckning på närbesläktade teorier, än att anta 

att det är en teori. De beskriver hur lärande är beroende av en kontext och har sitt ursprung i 

Lev Vygotskijs arbeten och perspektiv på lärande. Han utvecklade bland annat en teori där 

människors tänkande eller kunskap kunde förstås, eller undersökas genom analys på språk och 

handlingar i relation till sociala och kulturella resurser som används av människor (Jakobsson, 

2012).  

 

Denna studies forskarproblem innebär att undersöka hur lusten till läsning påverkas av digitala 

verktyg och hur lärare och elever uppfattar att läsförmågan påverkas. Svar erhålls med hjälp av 

elever och lärare som bidrar med empiriskt material i den verksamhet problemet upplevs, det 

vill säga i skolan. Kunskaper om ett problem, eller fenomen, blir till något som kan utvecklas i 

relation till det praktiska görandet i vardagen och verkligheten (Carl Martin Allwood och 

Martin G. Erikson, 2010). Kunskap blir tillgänglig genom forskning och forskning i sin tur 

producerar medel, strategier och tekniker för att nå givna mål. Johan Öhman (2014) anser att 

det är viktigt med kontextualisering för att kunna ha ett kritiskt perspektiv på utbildning för att 

inte ta den för given. Det som händer i klassrummen är kopplat till politiska maktförhållanden 

och ideologiska strömningar i samhället eftersom den fostran som sker i skolan påverkar 

samhällsutvecklingen i stort. Digitaliseringen är ett exempel på en utveckling i samhället som 

påverkar skolan ur flera aspekter. En av de aspekterna är att fostra elever till att fungera i ett 

digitaliserat samhälle, som i lärsituationer kräver ett samspel mellan elev och lärare, men också 

mellan elever. Det gör att kunskap blir tillgänglig genom den forskning som finns, och lärarna 

omsätter till praktik och resonerar med elever i olika sammanhang. Utbildningen ska alltså 

skapa kunskapsutveckling men också socialisation där människors, i detta fall elevers, normer, 

synsätt och attityder formas enligt Öhman (2014). Det menar han är grunden till det framtida 

samhället och ett indirekt och oavsiktligt lärande och hänvisar till Deweys begrepp collateral 

learning: 

 
“Perhaps the greatest of all pedagogical fallacies is the notion that a person learns only 
the particular thing he is studying at the time. Collateral learning in the way of formation 
of enduring attitudes of likes and dislikes, may be and often is much more important than 
the spelling lesson or a lesson in history that is learned. For these attitudes are 
fundamentally what count in the future.” 

  (Dewey 1938/ 1997 i Öhman, 2014 s. 40) 
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Utifrån studiens syfte, som är att få syn på lärares och elevers uppfattning av hur läsningen, 

lusten och motivationen att läsa påverkas av digitala verktyg har en sociokulturella ansats valts 

med anledning av att just språket ses vara betydelsefullt liksom samspelet för att samordna 

perspektiv och hantera lärsituationer (Säljö, 2011). Det centrala i studien är att fokusera på, och 

förstå, hur elever som lärande varelser kan interagera med tillgängliga kulturella produkter så 

som digitala verktyg. 
 

I detta avsnitt har studiens teoretiska ansats behandlats genom redogörelse för det 

sociokulturella perspektivets syn på lärande, samspel, interaktion och verktyg i 

undervisningssituationer. I nästa kapitel redogörs för metoden som använts vid analysen av 

studiens resultat. 

5.	Metod	
I detta kapitel beskrivs den metod som används i studien, så kallad mixed method, som kan 

anses vara en lämplig metod utifrån studiens syfte. I avsnittet redogörs också för kvalitativ och 

kvantitativ forskning utifrån denna studie och ur ett generellt perspektiv. Kapitlet behandlar 

också generaliserbarhet, validitet och reliabilitet.  

 

5.1	Mixed	method	som	metod	

I en mixed method kan studien närmas ur både ett induktivt och deduktivt angreppssätt och 

enligt Alan Bryman (2008) kan de båda ha inslag av varandra. Den här studien har ett induktivt 

angreppssätt, vilket innebär att slutsatser dras utifrån analyser av erfarenheter, det vill säga 

insamlad information.  

	

5.2	Kvalitativ	och	kvantitativ	forskning	

Rodney Åsberg (2001) är av åsikten att det inte finns något sådant som kvalitativ eller 

kvantitativ metod och menar med det att både siffror och ord behövs för att världen ska kunna 

förstås. Kvantitativ forskning undersöker mer mätbara egenskaper och numeriska relationer 

emedan kvalitativa undersökningar mer strävar efter att förklara hur människor förstår sin 

omvärld.   

	

Den kvalitativa delen i denna mixed method studie består av intervjuer med lärare i årskurs fyra 

och fem och syftar till att bekräfta eller kunna avfärda det eleverna och lärarna säger i enkäterna 
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som utgör studiens kvantitativa del. Undersökningen syftade till att belysa huruvida lärarna 

använder sig av digitala verktyg, hur de ser på läsutvecklingen och hur de arbetar med den, för 

att se om deras svar går att synkronisera med de resultat som erhållits i den kvantitativa delen 

av denna studie. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) anser att det inte är mängden data 

som är det viktigaste i en kvalitativ studie utan variationen och innebörden.  

	

5.3	Validitet,	reliabilitet	och	generaliserbarhet	

Enligt Martyn Denscombe (2016) är validitet och reliabilitet två viktiga grundpelare då man 

ska bedöma en kvalitativ studie. Validiteten undersöker om studien har mätt det som avsetts att 

mäta och reliabilitet det resultat man fått fram är trovärdigt. Rättvisa och ärliga svar kan utläsas 

främst ur den kvantitativa delen av denna studie då svaren på elev- och lärarenkäterna inte ger 

utrymme för egna tolkningar utan bara ger konkreta svar på frågan.  

För att minska låg reliabilitet kan respondenterna erbjudas få fasta svarsalternativ, något som 

erbjuds i elevenkäten i denna studie (se bilaga 2).  

	
Generaliserbarhet handlar om förmågan att förklara forskningsfynd på en universell nivå och 

inte enbart som något unikt för en enskild studie (Denscombe, 2016). När en studie innehåller 

en stor mängd data på representativa urval kan man generalisera från dessa forskningsfynd. När 

det gäller kvalitativ forskning menar Denscombe (2016) att den tenderar att baseras på ett 

relativt litet antal fall. När det gäller kvantitativ data har man större mängder data till hands, 

vilket gör att generaliserbarheten blir annorlunda. Denna studie kan anses vara generaliserbar 

då mängden kvantitativ data är större.  

	

5.4	Avgränsning	

Här förklaras och motiveras vilka begränsningar som gjorts utifrån studiens syfte och 

frågeställningar.  

Studien ger inte en heltäckande bild av hur digitala verktyg påverkar elevers förmåga och 

motivation till inlärning utan syftet är att behandla den del som handlar om läsning. Alla digitala 

verktyg behandlas inte, som exempelvis smartphones då elever på mellanstadiet har 

mobilförbud under sina skoldagar. I den kvalitativa delen, det vill säga intervjuerna, visade det 

sig att lärarna gled över mer på att diskutera skrivande än läsning när frågorna inte var styrda 
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mot läsning. Denna studie är dock begränsad i att behandla enbart läsning då en inkludering av 

skrivande skulle innebära ett alltför omfattande arbete på denna nivå. 

 

I detta kapitel behandlades mixed method som valdes som metoden för denna studie. Valet att 

använda mixed method gjordes då genomförandet av studien skulle visa sig kräva både 

enkätsvar och intervjusvar för att uppnå sitt syfte, det vill säga att både kvantitativa och 

kvalitativa svar skulle behöva behandlas. Att endast genomföra en enkät hade inte gett studien 

tillräckligt starka svar på syftet och frågeställningarna kring hur de digitala verktygen används 

och vad lärarnas åsikt om dem är. Så som Åsberg (2001) uttrycker det behövs ibland både siffror 

och ord för att förstå hur välden är. Genom att kombinera kvantitativa data, siffor, med 

kvalitativa data, ord, så kunde studiens frågeställningar lättare besvaras. Stycket har också 

beskrivit studiens begränsningar och validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för studien har 

också behandlats. I kommande stycke ges en beskrivning av hur empiri samlats in och hur 

studien har genomförts. 

6.	Genomförande	
I detta kapitel redovisas enkäternas design och genomförande. Enkätverktyget presenteras, följt 

av en beskrivning av pilotstudien och studiens urval. En bortfallsanalys förklaras och 

avslutningsvis i kapitlet beskrivs hur de forskningsetiska principerna har säkerställts.  

 

Den empiriska delen innehåller beskrivning av datainsamling, de instrument som använts och 

hur undersökningen har gått till. Studien är utförd med en så kallad mixed method, (även kallad 

“mixed research”, mixed methodology”, “multiple research approaches”, “multi- method 

research” och “combined methods research”) och kommer enligt Denscombe, (2016) att visa 

kvantitativa resultat i form av enkätsvar från elever och fördjupas med en kvalitativ analys i 

form av gruppintervjuer med lärare. Kvale och Brinkmann (2009) anser att det inte är mängden 

data som är det viktigaste i en kvalitativ studie utan variationen och innebörden, varpå två 

intervjuer och en fältstudie har valts. Valet föll på att göra semistrukturerade intervjuer då det 

gav en större flexibilitet gällande frågornas ordningsföljd (Denscombe, 2016). En färdig lista 

med färdiga intervjufrågor fanns, men tillät den intervjuade att utveckla idéer och ge öppna 

svar. Alla intervjuer blev således inte likadana, utan gav nya infallsvinklar (Denscombe, 2016). 

Att intervjua i grupp ger fördelar i representativiteten av data menar han, något som för oss 

innebar en praktisk fördel eftersom färre intervjutillfällen behövdes bokas in. 

Intervjuareffekten, som innebär att den som intervjuar påverkar informanten genom 
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kroppsspråk eller kommentarer, blir inte så stor i denna studie då den inte behandlar personliga 

eller känsliga ämnen.  

 

Arbetet mynnar ut i en enkätstudie med elever i årskurs fyra och fem på mellanstadiet för att 

avslutas med intervjuer av lärare på ovan nämnda stadie om deras inställning och användande 

av dessa verktyg. För att kunna få ett tillräckligt stort undersökningsmaterial är målsättningen 

ett minimum av 100 elevenkäter, 10 lärarenkäter och 10 intervjuer med lärare, och arbeta enligt 

en mixed method (Denscombe, 2016). När man kombinerar användandet av enkät, observation 

och intervju i ett arbete leder det till ett rikare material till studien. 

	

6.1	Enkäten	

Här redogörs för hur utifrån studiens syfte och frågeställningar enkäten har utformats och 

genomförts, det använda enkätverktyget som använts och dess fördelar och nackdelar. En kort 

beskrivning av studiens pilotstudie återfinns också. 	

	

6.1.1	Enkätens	design	

Enligt Denscombe (2016) lämpar sig webbaserade frågeformulär väl för de behov som finns i 

småskaliga samhällsforskningsprojekt. Valet av frågeformulär föll på SurveyMonkey, ett 

självadministrerande frågeformulär som är lätt att arrangera, vilket är ekonomiskt gällande både 

tid, energi och pengar (Denscombe, 2016). En av nackdelarna med de webbaserade 

frågeformulären är att det är svårt att kontrollera sanningshalten i respondenternas svar, men 

detta undveks genom deltagande vid genomförandet av enkäterna i de olika klasserna. Vid 

utformningen av enkätfrågorna undveks oklara uttryck som många, få, ibland, ofta utifrån 

Mikael Hjerms, Simon Lindgrens och Marco Nilssons (2014) rekommendation och kategorier 

med klara gränser (gradering 1-5) har använts. Bristande precision menar Hjerm et al. innebär 

en ökad risk för forskaren att gå miste om intressant information. Eftersom denna studie inte 

innehåller en strävan efter att ta reda på faktiska förhållanden har ett ojämnt antal svarsalternativ 

med ett mittenalternativ valts. Det fungerar bra när tydliga svar saknas och forskaren söker efter 

åsikter, attityder och känslor som i vår studie. Önskan är att finna svar på hur digitala verktyg 

påverkar läsförmågan och lusten att läsa hos elever i år fyra och fem. En risk finns dock i att 

respondenterna finner det första svarsalternativet korrekt och för att undvika det 

rekommenderar Hjerm et al. (2014) att forskaren skapar en variation i svarsalternativen så att 

inte alla alternativ står på samma plats. Att sträva efter att formulera svarsalternativen så både 
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negativa och positiva känslor eller åsikter skapar en symmetrisk helhet är ytterligare en 

rekommendation från Hjerm et al. (2014), vilket har gjorts (se bilaga 2). Språket har anpassats 

och ord och begrepp som kan förväntas användas av elever i den här åldern, har använts. Om 

inte frågor och svarsalternativ förstås av respondenterna riskerar studien ett stort bortfall och 

blir då svårare att generalisera eftersom man inte kan uttala sig om hela populationen och 

enkäten är ett dåligt mätinstrument. Om respondenterna däremot tolkar luddiga ord, uttryck och 

begrepp olika på grund av deras otydlighet får studien en låg reliabilitet. Förutom språket är 

längden på enkätfrågorna viktiga. De får inte innehålla mycket information eller vara två frågor 

i en då respondenterna ska svara på en fråga i taget. Korta frågor bidrar till att intresset bibehålls 

och feltolkningar undviks. Dock får inte frågorna vara alltför korta då viktig information 

riskerar att utelämnas. Ett ord att undvika är inte eftersom det tenderar att förvirra respondenten. 

Ledande och värdeladdade ord har undvikts eftersom syftet med studien har varit att undersöka 

attityder, inte påverka dem (Hjerm et al. 2014). För att säkerställa ett svar kan man ställa samma 

fråga men på olika sätt flera gånger i enkäten. Om samma svar erhålls av flera, är validiteten 

mer pålitlig. Enkäten förutsätter att respondenterna besvarar frågorna uppriktigt och enligt 

instruktionerna. De svar som är uppenbart oseriösa (exempelvis svordomar eller könsord) har 

plockats bort från studien för att få så hög reliabilitet som möjligt. För att undvika eventuellt 

svarsbortfall har också ordning på frågorna tagits i beaktande. Det är viktigt att respondenterna 

inte blir förvirrade eller tappar intresset. Elva frågor med svarsalternativ och en öppen fråga 

valdes.  

	

6.1.2	Enkätverktyg		

Som verktyg för vår enkätundersökning valdes programmet SurveyMonkey. SurveyMonkey är 

ett molnbaserat onlineverktyg för stora och små undersökningar. Det tillhandahåller gratis 

skräddarsydda undersökningar men också mer utvecklade verktyg mot betalning i form av 

abonnemang för exempelvis större företag som vill ha kontinuerliga medarbetarundersökningar 

eller dylikt. 2015 hade SurveyMonkey 25 miljoner användare världen över, varav Örebro 

universitet var en. Det avgjorde valet, men hanteringen av enkäterna hade nog förenklats med 

valet av ett annat verktyg. Fördelarna med just detta verktyg var enkelheten i att anpassa efter 

egna behov. Det innebar dock vissa begränsningar i och med att den gratisversion som valdes 

endast tillät tio frågor och att endast 100 personer kunde besvara varje enkät. I första utkastet 

med frågor fanns tolv flervalsfrågor och en fråga med fritt svar. Begränsningen med tio frågor 

gjorde att några frågor valdes bort då de inte ansågs ge tillräckligt med information utifrån 
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syftet. Det bedöms inte påverka resultaten i denna studie. Målet var att få svar från cirka 180 

respondenter från två olika skolor, vilket också lyckades. För att kunna genomföra detta 

praktiskt skapades tre identiska enkäter med tre separata länkar där resultaten fick läggas ihop 

manuellt i efterhand. Ytterligare en fördel var att de webbaserade svaren kunde matas in i 

excelfiler och på så sätt användas för att illustrera datan i olika diagram. I skapandet av 

enkäternas frågeformuleringar fanns en medvetenhet om att ställa endast de nödvändiga 

frågorna för att hålla antalet frågor nere. 

	

6.1.3	Pilotstudie		

Denscombe (2016) rekommenderar att forskare genomför pilotstudier varpå en genomfördes 

inför elevernas enkätundersökning. Pilotstudiens syfte var att eliminera svåra ord och begrepp, 

säkerställa att ett begripligt och adekvat språk för målgruppen användes i enkätundersökningen. 

En pojke i åk 5 genomförde enkäten på sin fritid med teknisk hjälp från sin vårdnadshavare. 

Enligt honom fanns inga oklarheter i språket men han hade läst svarsalternativen till fråga två 

(2. Varför läser du? Vilket påstående stämmer bäst på dig?) flera gånger innan han kunde 

besvara den. Fråga fyra (4. Om du svarade ja på fråga 4, varför tycker du att det är viktigt med 

bilder till texten?) tyckte han var bäst och utropade “vad smart!”. För att se enkäten i sin helhet, 

se bilaga 2. Önskvärt var också att se tidsåtgången. Tidsåtgången vid pilotsudien var 14 minuter 

och 32 sekunder vilket möjliggjorde en uppskattning av den tid som behövdes. Trots genomförd 

pilotstudie upptäcktes några misstag under genomförandet på skolorna, till exempel att länken 

inte fungerade eller att fler än två svar kunde ges där max två skulle anges.  

	

6.1.4	Urval	

I studien har ett så kallat subjektivt urval gjorts (Denscombe, 2016) använts, vilket innebär att 

forskarna handplockar urvalet utifrån att de har relevans för ämnet och priviligierad kunskap 

om ämnet. Det används för att det försöker likna ett representativt urval och ger forskarna 

möjlighet att få den bästa information som önskas genom att informanterna har erfarenhet av, 

eller har den expertis som är värdefull för studien (Denscombe, 2016). Enligt Denscombe 

(2016) kan man medvetet välja detta eftersom det anses troligt att man får mest värdefulla data 

därifrån. Fördelen med det subjektiva urvalet, som också stämmer väl överens med arbetets 

syfte som är att urvalet tillåter ett närmande av respondenterna, något som förmodas vara 

avgörande för studien. Ett bekvämlighetsurval har också gjorts, då skolor som varit 

lättillgängliga rent geografiskt, har valts ut. Studien omfattar elever och lärare på grundskolans 
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mellanstadium och är genomförd i två inlandskommuner i centrala Sverige med drygt 10 000 

och 30 000 invånare. Målet var att få mer än 100 elever i årskurs fyra och fem att delta i studien. 

Den lämnades ut till två skolor och åtta klasser.  

	
6.1.5	Bortfallsanalys 	

För att kunna genomföra enkäterna och få ett tillräckligt stort undersökningsmaterial var 

målsättningen ett minimum av 100 genomförda elevenkäter, 10 lärarenkäter och 10 

lärarintervjuer. Då enkätskapare var närvarande vid genomförandet av elevenkäten, bidrog det 

till 100 % deltagande och därmed inget bortfall i genomförandet. De elever som var närvarande 

den dagen genomförde enkäten och det totala antalet uppgick till 181 stycken, vilket var mer 

än beräknat och därmed tillfredsställande. Lärarenkäten delades ut till 13 lärare och besvarades 

av 10. Den sändes via e-post till mellanstadielärare på de två deltagande skolorna. 

Svarsfrekvensen, 77 %, är tillfredsställande eftersom den syftade till att fungera som grund för 

intervjun snarare än att visa en hög generaliserbarhet, då den hade distribuerats till för få 

respondenter. Målet med tio intervjuer grundade sig i att antalet lärare på mellanstadiet i de två 

deltagande skolorna uppgick till 13. Att endast sju lärare deltog kan tolkas i tidsbrist och för 

kort tid för genomförande. Bedömningen är att ingen specifik grupp har exkluderats ur 

undersökningen, utifrån till exempel kön, ålder i yrket eller vilket stadium läraren arbetar på, 

och studien kan därmed anses vara av god kvalitet (SCB). 

6.1.6	Genomförande	av	elevenkät	

Under genomförandet av elevenkäterna fanns enkätskaparna på plats för att undvika bortfall 

men också som ansvariga för studien och kunna finnas tillgängliga för eventuella frågor. Viktigt 

var också att skapa en förståelse för hur eleverna tog sig an och upplevde enkäten. 

Vårdnadshavare hade fått information om studien via klassläraren i ett veckobrev. Deltagandet 

var frivilligt, och enkäten besvarades på IPads. Totalt distribuerades 181 enkäter och 181 elever 

deltog. En av skolorna hade inte så kallade en- till -en lösning, det vill säga en Ipad per elev, 

utan två klasser delade på en uppsättning IPads. Den första klassen på den skolan genomförde 

enkätundersökningen problemfritt. När den andra klassen skulle genomföra den accepterade 

inte enkätverktyget adressen utan hävdade att den redan var genomförd. En assistent i klassen 

var oss behjälplig och visade hur det kunde lösas genom att klicka på privat flik och skriva in 

adressen till enkäten igen. Eleverna väntade tålmodigt medan tre vuxna i klassrummet tog fram 

enkäten på alla IPads. Klassen tyckte det var roligt med besök och att göra enkäter, vilket gjorde 

att de hade överseende med dröjsmålet. I klass tre och fyra förbereddes alla IPads med enkäten 
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åt eleverna. Enkäten genomfördes i elevernas hemklassrum med klassläraren och oss 

närvarande vid en del av genomförandet, det vill säga i autentisk miljö med oss som främmande 

personer.  

 

Genomförandet i den andra skolan bestämdes efter många konversationer per e-post att 

genomföras en fredag med samtliga sex klasser i åk fyra och fem, totalt ca 150 elever. Två 

dagar innan mottogs informationen att åk fyra inte skulle kunna genomföra enkäten som utlovat 

på grund av andra aktiviteter och tidsbrist. Åk 5 hade missat att informera vårdnadshavarna. En 

tidsbrist uppstod vilket ledde till beslutet att eleverna i åk 4 skulle få tillgång till en länk med 

enkäten och fick alltså genomföra enkäten på egen hand tillsammans med ordinarie lärare. 

Eleverna på skolan har egen IPad och läraren skickade ut länken till dem via skolans 

lärplattform. Feedbacken som kom från de lärare som var med vid genomförandet var att 

frågorna var enkla och eleverna hade tyckt att enkätundersökningen var enkel att besvara.   

	

6.1.7	Genomförande	av	lärarenkät	

Lärarenkäten med åtta frågor (se bilaga 1) skickades ut med en länk via mail till de lärare som 

undervisade de klasser som deltog i elevenkäten och några till, totalt 13 stycken. Lärarna kunde 

besvara enkäten när och var de ville, vilket kan ses vara positivt då de inte riskerade att påverkas 

av interpersonella faktorer eller det sätt frågorna ställdes. Totalt erhölls tio svar. Ur enkätsvaren 

konstruerades fyra frågor för fördjupning i vid genomförandet av gruppintervjuerna. Frågorna 

beskrivs i följande kapitel där redogörelse för genomförandet av intervjuerna återfinns. 

	

6.2	Intervjuer	

Här beskrivs bakgrunden till och utarbetandet av intervjuerna med lärarna som en följd av 

enkätsvaren. En redogörelse för genomförandet och dess svårigheter och möjligheter följer. Då 

enkäten genomfördes anonymt är det omöjligt att säga om det var samma lärare som besvarade 

enkäten som de som intervjuades.   

 

Totalt intervjuades sju lärare; fyra lärare i par om två, och en grupp om tre. Lärarna arbetar i 

årskurs fyra och fem på mellanstadiet. Vid konstruktionen av intervjufrågorna var 

medvetenheten om att inte vara för styrande stor. En lista med ett fåtal frågor hade förberetts i 

förväg som deltagarna i gruppen fick styra över. Inledningsvis informerades om etiska aspekter, 

syfte och användande av det insamlade materialet. Inledande frågor om deltagarnas ålder, år i 



 

23	

yrket och kön introducerade samtalet för att sedan öppna diskussionen med en lätt fråga som 

uppvärmning. Totalt fanns fyra frågor med tanken att intervjun inte skulle ta mer än en timme. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats i ett rum valt av dem, och de spelades 

in med IPads för att kunna återuppleva samtalet både med ord och bild vid analys och 

transkribering. 

 

Vikt lades vid att gå igenom vad syftet med intervjun var och dess innebörd, tillvägagångssättet 

beskrevs, liksom hanterandet av materialet efter uppsatsens godkännande. För att skapa en 

trygg och bekväm känsla inför intervjun inleddes den med kallprat och öppna frågor. Innan 

intervjun hade säkerställts att ljud och bild fungerade, men trots detta brast det vid ett av 

intervjutillfällena. De förberedda frågorna ställdes en i taget, ja och nej frågor, ledande frågor 

och värdeladdade ord hade undvikits. Förslag på relevanta och eventuella följdfrågor fanns i 

anteckningarna i fall diskussionen riskerade att dö ut. Intervjuarna avbröt inte personen och 

tänkte extra på att lämna tid till eftertanke innan fortsättning, för att inte verka forcerad och 

skapa en känsla av förhör. Medvetenheten om vikten att förhålla sig neutral i både språk och 

gester för att inte påverka svaren med instämmande gester, hummande eller nickande till 

exempel hade innan intervjun undanröjts. 

	

6.2.1	Genomförande	av	intervju	

I den kvalitativa delen av studien valdes som tidigare nämnts att genomföra det som Denscombe 

(2016) kallar för semistrukturerad intervju i grupp och också fältanteckningar som ett underlag. 

En färdig lista med frågor skapades där ordningsföljden inte var viktig utan gruppen fick 

utveckla sina idéer. Valet föll på att göra en gruppintervju då upplevelsen är att vid en 

diskussion med kollegor ges möjlighet att jämföra och delge varandra en rad olika svar. 

Gruppdynamiken som uppstod vid gruppintervjuerna gav viktig information men visade också 

att kollegiala samtal med styrda frågor kunde vara utvecklande för de deltagande och snabbt ge 

dem en inblick i vad vi hoppades uppnå. Samtalen spelades in och stödanteckningar gjordes av 

samtalsledaren. Den andra agerade moderator, det vill säga hade en underlättande roll i 

interaktionen utan att styra den. De transkriberade intervjuerna och fältanteckningen 

tillhandahöll information av vikt för analysen. Det visade sig vara svårare än förväntat att boka 

in intervjutillfällen eftersom lärare var upptagna med att bland annat förbereda, genomföra och 

rätta nationella prov under den tilltänkta perioden. Trots det, fanns respondenter till tre 

intervjutillfällen med totalt sju personer, men endast två intervjuer med totalt fem personer 



 

24	

kunde användas. Den första intervjun genomfördes och dokumenterades som fältanteckningar 

då ljudet, trots noggrann kontroll innan (Denscombe, 2016), inte fungerade, och kunde 

därigenom användas. Trots att informationen till viss del tas ur minne och är en fråga om 

tolkning (Denscombe, 2016) kan intressant information ses i dem. Det anses inte att det påverka 

reliabiliteten då anteckningar fördes under intervjun som sammanställdes i direkt anslutning till 

intervjutillfället.  

 

De nackdelar som kunde ses i intervjuer som delmetod var att de var tidskrävande, och precis 

som Denscombe (2016) beskriver är det inte alltid uttryck och handling stämmer överens och 

tillförlitligheten är svår att kontrollera. Fördelarna är att det är en bra metod för att få fram 

informanternas åsikter och idéer på ett avslappnat sätt, det är mycket spännande att som forskare 

lyssna till informanterna och se likheter likväl som olikheter i de olika intervjuerna.   

	

6.3	Etiska	principer	och	överväganden	

Vid genomförandet av enkätundersökningarna och intervjuerna har Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) tagits i beaktande. Fyra huvudkrav ställs för 

att skydda individer vid humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Det innefattar följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med samtyckeskravet kontaktades rektorerna på de aktuella 

skolorna först för att godkänna våra besök och genomförandet. Därefter kontaktades lärarna i 

de aktuella klasserna, det vill säga årskurs fyra och fem. Information om enkätundersökningen 

skickades hem via klasslärarens veckobrev till samtliga elever innan enkäten fylldes i. Studiens 

syfte, elevernas möjlighet att delta i den utan att deras identitet skulle kunna röjas samt att den 

insamlade datan endast skulle användas i forskningssyfte fanns att läsa i den informationen. 

Om elever inte önskade delta skulle detta meddelas klassläraren via en talong och de eleverna 

skulle arbeta med annat under tiden som de andra eleverna besvarade enkäten. Detta arbete var 

också på IPads så de skulle inte på något sätt kunna ses göra något avvikande av sina 

klasskamrater. Ingen vårdnadshavare/elev avböjde deltagande. All information har 

avidentifierats och enkätsvaren har behandlats konfidentiellt och endast forskarna i denna studie 

har haft tillgång till resultaten och materialet från intervjuerna. I detta kapitel har genomförandet 

av enkäterna och intervjuerna behandlats. En beskrivning av hur urvalet sett ut samt en 

redogörelse för pilotstudien, de etiska principerna och överväganden som gjorts avslutar 

kapitlet. 



 

25	

 

7.	Resultat	
I denna del finns de resultat som nåtts fram till genom bearbetning av erhållen data från enkäter 

och intervjuer. Redogörelse för den kvantitativa delen, det vill säga enkätstudien, visar en 

sammanställning över några av de insamlade data via elevenkäten utförda i SurveyMonkey med 

förtydligande diagram för att åskådliggöra till exempel andelen elever som läser, vad de läser 

och varför. Svar från lärarenkäten redovisas separat på samma sätt med diagram av några 

utvalda svar som visar tydligast skillnader och mönster och dessa presenteras nedan i analysen. 

Resultaten ska utläsas utifrån syftes- och frågeställningarna. Intervjuerna kan ses vara den 

kvalitativa delen av studien som redovisas sist med citat från olika lärare som förtydligande 

exempel. 

 

7.1	Analys	av	elevenkäter	

Den insamlade kvantitativa datan i denna studie är insamlad i form av enkäter, 181 stycken 

besvarade. Enkäterna gav ett material med hög reliabilitet och leder till tillförlitliga slutsatser. 

Elever med oseriösa svar som bestod av svordomar och könsord togs bort från studien vilket i 

detta fall var en. 

	
Alla tio frågor från enkäten finns inte med i denna korta analys utan ett urval har gjorts utifrån 

de frågor som visat tydligast resultat och skillnader. En fullständig förteckning av rådata från 

enkäten ges i bilaga 2. Anledningen till att resultaten skrivs med antal ibland och i procent andra 

gånger är att alla elever inte svarade på alla frågor i enkäten. Det innebär att det totala antalet 

svar inte alltid överensstämmer med antalet svarande i alla frågor, varpå vi valde att redovisa 

dem olika. 

 

Följande resultat erhölls genom en analys som bygger på Denscombes (2016) beskrivning av 

kvantitativa analyser. Denscombe förklarar det med att man utifrån empirin söker samband och 

mönster och skillnader och därefter analyserar man den och sammanställer den i till exempel 

tabeller eller diagram. Frågorna betecknas med ett F och en efterföljande siffra där F är en 

förkortning av ”Fråga” och siffran är numret på frågan i enkäten.  

 
Den första frågan, F.1, är av allmän karaktär för att fånga upp läsning i ett vidare begrepp. Av 

181 svarande elever ses att 107 av dem läser varje dag eller flera dagar i veckan, alltså 59 %. 
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Siffran blir ännu högre om kategorin elever som läser någon gång i veckan 165 stycken eller 

91 % läggs till.  

 

 
  Bild 1- Staplar som visar hur ofta de tillfrågade eleverna läser 
 
Den tredje frågan, F. 3, handlar om hur viktigt eleverna tycker det är att det finns bilder när de 

läser. Ser man till andelen som svarar ”nej” eller ”nja” kan antas att de inte alls tycker så. 140 

stycken av 181 tycker inte att det är viktigt eller bara lite viktigt. På följdfrågan F.4 om varför 

det är viktigt, för de som svarade att de tyckte det i F.3, finns inga entydiga svar som visar att 

eleverna tycker att det hjälper dem att förstå vad de läser. Svaren har en jämn fördelning från 

”stämmer inte alls” till stämmer helt och hållet” utan något resultat som pekar på fördel för det 

ena eller det andra. 

 
Bild 2 – Cirkeldiagram som visar i procent andelen elever som anser det är viktigt med 

bilder när de läser.  

Fråga nummer sex, F. 6, handlar om vilken medietyp eleven väljer när den ska läsa. De fick 

välja mellan klassiska analoga böcker och mer inriktat mot digitala medier i bloggar och 

hemsidor. De fick välja två alternativ och de svar som tydligast utmärker sig var att de helst 



 

27	

väljer en vanlig bok vid läsning, 148 stycken av 181 eller 57 %, och att endast 15 stycken eller 

6 % väljer att läsa tidningar. 

 

 
Bild 3 – Stapeldiagram över vilken medietyp av eleven helst väljer vid läsning. 

 

På frågan om vad som skulle få eleverna att läsa mer, F. 8, syns att motivation och lustfyllt 

lärande är av vikt då 135 stycken svar av 252, eller 54 %, anser att en tävling eller belöning från 

föräldrar skulle få dem att läsa mer. På en tredje plats i statistiken kan utläsas att de också anser 

att om det faktiskt fanns tid för läsning på schemat så skulle det också påverka mängden läsning. 

 

 
 Bild 4 – Stapeldiagram över vad som skulle få eleverna att läsa mer böcker. 
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På frågan om hur bra eleven upplever att den är på att läsa, F. 9, så svarar 127 stycken av 181, 

eller 70 %, att läsning är lätt och att de förstår nästan allt de läser när de läser själva. Detta 

förstärks av att 76 stycken, eller 42 %, har svarat att de inte alls upplever sig som sämre läsare 

än någon annan i klassen och 90 stycken, eller 50 %, tycker inte heller att de läser långsammare 

än andra i sin klass.  

 
Bild 5 – Stapeldiagram som visar hur bra elevens anser sig vara på att läsa utifrån givna 

påståenden. 
 
Den tionde och sista frågan i elevenkäten, F.10, handlar om vad eleven tycker om läsning och 

besvaras utifrån hur väl påståenden stämmer överens med deras åsikt. En övervägande del av 

eleverna, 127 stycken eller 70 %, tycker om att läsa om man tittar på de positiva svaren ibland, 

oftast och helt och hållet.  

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
oftast 

Stämmer helt 
och hållet 

totalt 

Jag tycker om att läsa 
böcker 

26 28 40 42 45 181 

 Tabell 1 – Tabell som visar hur påståenden stämmer överens med elevens åsikt om 
läsning. 

 
Så många som 133 svar av 181, eller 73 %, visar på att eleverna inte alls tycker att läsning är 

tråkigt. 

 
 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
lite 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
oftast 

Stämmer helt 
och hållet 

totalt 

Jag tycker läsning är 
tråkigt 

86 47 22 7 19 181 

Tabell 2 – Tabell som visar hur påståenden stämmer överens med elevens åsikt om 
läsning. 
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En övervägande del av svaren visar också att eleverna förstår värdet av att kunna läsa för 

framtiden. 129 svar, (30+99) eller 71 %, visar att det stämmer oftast eller helt och hållet att man 

behöver kunna läsa för att kunna få ett bra jobb i framtiden. 

 
 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
lite 

Stämmer 
ibland 

Stämmer 
oftast 

Stämmer 
helt och 
hållet 

totalt 

Jag behöver kunna läsa bra för 
att kunna få ett bra jobb 
i framtiden 

15 17 20 30 99 181 

Tabell 3 – Tabell som visar hur påståenden stämmer överens med elevens åsikt om 
läsning för framtiden. 

 
En sammanställning av alla svar på fråga 10 ges i diagrammet nedan. 
 

 
Bild 6 – Stapeldiagram över elevernas känslor inför läsning. 

 
	

7.1.1	Sammanfattning	av	resultatet	av	elevenkäterna	

Frågorna i elevenkäten utformades utifrån två av studiens tre forskningsfrågor, nämligen  

- Hur läser eleverna helst och vad motiverar dem? 

- På vilket sätt används digitala verktyg i undervisningen? 

I analysen av svaren till dessa forskningsfrågor kunde vi utläsa att resultaten i elevenkäten pekar 

på att digitaliseringen i skolan till trots väljer de flesta elever fortfarande att läsa en fysisk bok 

framför att lyssna eller läsa digitalt. En tydlig uppmaning från eleverna som deltog i enkäterna 

till deras skola är att de önskar att det ges tid för läsning under skoltid och att lärare och föräldrar 

gärna får belöna dem som motivation för att läsa mer. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan dessa 
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svar tolkas som att eleverna själva ser läsning som en social aktivitet där fler än man själv är 

berörd.  En djupare analys av resultaten ifrån elevenkäten ges i resultatdiskussionen. Vår tredje 

forskningsfråga, Vad är lärarnas åsikt om digitala verktyg? behandlas inte i detta kapitel utan 

analyseras i kapitel 7.2. då den riktades till lärarna och inte till eleverna. 

	

7.2	Analys	av	lärarenkäter	

Likt elevenkäterna erhölls följande resultat genom en analys som bygger på Denscombes 

(2016) beskrivning av kvantitativa analyser. Denscombe förklarar det med att man utifrån 

empirin söker samband och mönster och skillnader och därefter analyserar man den och 

sammanställer den i till exempel tabeller eller diagram.  

 

Då endast tio lärare svarade på lärarenkäten som innehöll åtta frågor kunde inte några slutsatser 

dras eftersom underlaget är för litet för generaliseringar. De fullständiga resultaten från 

lärarenkäten kan utläsas i bilaga 1. Det var en jämn spridning i lärarnas ålder och antal år de 

har i yrket och användandet av digitala verktyg var spritt från aldrig till varje dag. Inga mönster 

kunde utläsas av detta. Om ett mer utvecklat enkätverktyg hade valts, hade kanske kunnat 

utläsas huruvida ålder eller kön påverkade val av verktyg eller vilket ämne det används i. Det 

är några siffror som sticker ut vid anblick på den insamlade datan och de frågorna valdes ut att 

belysas lite extra vid intervjuerna. Men först presenteras de kvantitativa resultaten. Det som 

kunde ses utifrån frågan om vad lärarna mest använder verktygen till var dels att de använder 

de digitala verktygen till informationssökning och färdighetsträning och att det är inom området 

språk och SO som de används mest. Endast två av tio lärare använde digitala verktyg när de 

undervisar i NO medan tio av tio gör det i språk. Här nedan ses hur lärarna svarat på fråga 7 

som handlar om vilka ämnen lärarna tycker det är enklast att använda digitala verktyg i. 

Färgerna visar de olika ämnen som angetts och siffrorna anger andelen i procent som anser att 

det ämnet är lättast. 
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Bild 7 – Cirkeldiagram som visar vilket ämne det är enklast att använda digitala 

verktyg i. 
 
Enkäten med lärarna pekade inte på några entydiga svar när det gäller vilket lärarna anser vara 

det viktigaste användningsområdet för digitala verktyg. En större svarsmängd hade möjligen 

gett oss lite annorlunda svar. Svaren var spridda på alla våra förslag.  

 

Diagrammet nedan visar hur lärarna svarat på fråga 8 som behandlar vad lärarna anser vara det 

viktigaste användningsområdet för digitala verktyg. Färgerna visar de olika 

användningsområdena och siffrorna anger andelen i procent som valt respektive 

användningsområde. 

18%

9%

27%

46%

Fråga 7 - Vilket eller vilka ämnen är enklast att använda 
digitala verktyg i? 

Välj max 2.

Matematik No So Språk,	svenska	och	engelska Praktiska	och	Estetiska	ämnen
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Bild 8 - Cirkeldiagram över de viktigaste användningsområdena för digitala verktyg. 
 
Med tio svarande på två alternativ borde det totala antalet svar vara 100 %. Det totala antalet 

svar, 110 %, pekar dock på att en lärare valt två alternativ men också valt att kryssa i alternativet 

som benämns “Annat”. Här valde läraren att kommentera med att det gäller skrivandet. En 

anledning till det kan vara att skrivandet ses som ett lättare område att knyta digitala verktyg 

till än läsning. För vidare läsning om detta, se kapitel 8 Diskussion. 

 

Sammanfattningsvis har i ovanstående resultatkapitel redogjorts för de resultat som hittats 

genom bearbetning av erhållen data från enkäterna. Detta utgör den kvantitativa delen av 

studien och bygger på Denscombes (2016) beskrivning av kvantitativa analyser.  

	

7.3	Analys	av	intervjuer	med	lärare	och	lärarintervjuer	

Den insamlade kvalitativa datan i denna studie består av två gruppintervjuer och en intervju 

som resulterade i en fältanteckning. Totalt deltog sju informanter som arbetar på mellanstadiet 

25%

25%

25%

25%

10%

Fråga 8 - Vad är de viktigaste användningsområdet för digitala 
verktyg anser du? Välj 2. 

De	hjälper	till	med	uppläsning	för	elever	med	dyslexi

De	hjälper	till	med	motivationen

De	hjälper	mig	att	individanpassa	uppgifter

De	gör	färdighetsträningen	lustfylld

Annat,	berätta	vad
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i årskurs fyra och fem. Det låga antalet informanter innebär att studien inte har hög reliabilitet 

eller att tillförlitliga slutsatser kan dras, men det ger indikationer på lärarnas inställning till 

digitala verktyg och deras syn på läsutveckling. 

 

Intervjuerna transkriberades noggrant. Den intervju som på grund av tekniska missöden inte 

kunde spelas in antecknades som fältanteckningar utifrån Denscombes principer (2016). 

Intervjuerna bearbetades direkt efter genomförandet för att se vilka mönster som kunde skönjas. 

Materialet hade förberetts och bearbetats innan analysen tog vid. De olika delarna i 

dataanalysprocessen hos en kvalitativ forskare är enligt Denscombe (2016) och Kvale och 

Brinkmann (2014) förberedelser av data, förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering 

av data och presentation av data. Dessa delar har legat till grund för oss i analysen. Som nämnts 

vid analysen av lärarenkäten så pekade den inte på några entydiga svar vad gäller det viktigaste 

användningsområdet av användandet av digitala verktyg. De deltagande lärarna tyckte att alla 

angivna förslag var viktiga men vid intervjun kunde vi fördjupa detta och få svar som visade 

att möjligheten till enkelt skrivande var något viktigare än möjligheten till uppläst eller 

lästräning. De enkätfrågor som valdes ut att belysas extra vid intervjun är de som finns återfinns 

i två av våra forskningsfrågor: 

- På vilket sätt används digitala verktyg i undervisningen? 

- Vad är lärarnas åsikt om digitala verktyg? 

 

Utifrån dessa frågor har vi försökt att kvalitativt analysera svaren ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Det sociokulturella perspektivet utgår från att kunskap skapas mellan människor 

snarare än inom dem (Säljö, 2011) och ur detta har vi kunnat utläsa olika teman där detta 

tydliggörs som exempelvis användningsområden, utbildning och syfte. Det här är områden 

där det vid intervjuerna med lärarna kan uppfattas att det ibland brister vilket i sin tur och kan 

påverka lärandet. Rubrikerna är desamma som våra frågeställningar; På vilket sätt används 

digitala verktyg i undervisningen? och Vilka är lärarnas åsikter om digitala verktyg?  

 

För att avidentifiera informanterna och inte röja deras namn benämns de med versaler som 

exempelvis X, Y och förtydligas med vilken årskurs informanten arbetar. 
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7.3.1	På	vilket	sätt	används	digitala	verktyg	i	undervisningen?	

I den första frågeställningen framträdde följande teman; användningsområden och fortbildning. 

Redovisningen sker med utgångspunkt i intervjuerna med citat som förtydligar. 

 

7.3.1.1	Användningsområden	

Vid analysen av det empiriska materialet i enkäterna noterades att lärarna använde digitala 

verktyg till främst färdighetsträning inom ämnen som SO och språk. Verktygen används ofta 

till informationssökning och färdighetsträning, inte till att träna läsning eller olika lässtrategier. 

Ett vanligt förekommande verktyg är SMARTboard. Med en sådan i klassrummet kan man 

snabbt och enkelt ge bildstöd till det man talar om för stunden. Dessa är användbara speciellt 

inom SO- ämnena anser lärarna. Med hjälp av detta verktyg kan ett socialt samspel skapas, och 

en diskussion kring begrepp exempelvis, ta form. Ur ett sociokulturellt perspektiv sker då 

lärande tillsammans med andra. Citatet nedan är första svaret på frågan om vad de tänker när 

vi säger digitala verktyg: 

 
“jag tänker på Smartboard och så, att det ökar möjligheten att bara slänga upp en 
bild lite snabbt, och det tycker jag är fantastiskt, just den delen av det att det går fort 
att visa någonting”  
 
Lärare, årskurs 4. 

 

Det andra svaret som valts att belysas är från fältanteckningen och handlar om en lärare som 

finner det lätt att administrera elevernas arbeten i Google Drive och Google Classroom. Den 

läraren använder också de digitala verktygen till färdighetsträning inom ämnet SO och engelska 

och ger exempel på webbsidor som Seterra, Bingel och Elevspel.se. Kamerafunktionen i IPads 

används vid utflykter för dokumentation. 

 

7.3.1.2	Utbildning/	fortbildning	

I vår analys av intervjuerna kan utläsas att lärarna efterfrågar utbildning i hur de kan styra 

elevernas aktiviteter, och vad de arbetar med. De nämner appar och program där man under en 

viss tidsperiod är knuten till bara den appen och kan inte lämna den utan att det man gjort 

försvinner helt. Detta hade prövats på högstadiet med gott resultat. De ser en tydlig risk i att det 

finns för många roligare alternativ till skolarbete som pockar på elevernas uppmärksamhet. I 

intervjun framkommer att flera av lärarna förstår nyttan med digitala verktyg men ser sin 
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begränsning i behov av fortbildning och begränsad tillgång på digitala verktyg som IPads och 

datorer. 

 

Lärare i åk 4 beskriver att denne använder Ipad och dator mest som skrivmaskin trots att hen 

ser alla fördelar. Hen är inte bekväm i att använda Google Drive och Google Classroom, men 

har som ambition att lära sig eftersom hen måste känna sig trygg och kunna behärska verktygen 

innan hen kan utsätta eleverna för det, till skillnad från M-L som gör resan tillsammans med 

eleverna.   

 

7.3.2	Vilka	är	lärarnas	åsikt	om	digitala	verktyg?		

Under den andra frågeställningen framträdde följande teman: syfte, anpassningar, fördelar, 
nackdelar och motivation. Även här kommer redovisningen ske med utgångspunkt i 

intervjuerna och fältanteckningen med hjälp av citat. 

 

7.3.2.1	Syfte	

Flera av de lärare som intervjuades vid de tre tillfällena visade sig vara överens om vikten av 

att ha ett syfte med att använda digitala verktyg. Verktygen ska fylla en viktig funktion, inte 

bara vara utfyllnad eller målet med lektionen. De ser en fara i att istället för att man säger “idag 

ska vi arbeta med sagor och till hjälp har vi våra IPads” så säger man bara “ idag ska vi jobba 

med våra IPads”. Nedan syns två utdrag från den andra intervjun där detta åskådliggörs av två 

lärare i åk 4: 

 

“... att det har blivit så här att det blir verktyget som är målet och inte ett medel, 
eh… och jag är ju så här att det ska bara användas till det som det ger, som det 
verkligen gör en skillnad för…” 
 

“vi måste tänka syfte hela tiden, eh vad är det vi vill uppnå, och vad är då bäst, ja 
ibland är det paddan eller datorn, men ibland är det inte det, jag upplever att det är 
så här att det är paddan vi ska jobba med, att vi liksom inte tänker vad är syftet 
alltid” 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det antas betyda att de digitala verktygen behövs för att 

skapa lärande tillsammans med ett gemensamt och inkluderande syfte. En intressant slutsats 

som några lärare vid den andra intervjun drog är att de tycker sig se att Staninevärdena från 

genomförda screeningstester som årligen återkommer, har förändrats sedan kompensatoriska 

verktyg i form av inlästa böcker blivit allt vanligare och tillgängliga för alla. De ser att färre 
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elever når höga staninevärden. De kan inte själva säga att det är orsaken till resultaten men de 

menar att tillgängligheten av till exempel Inläsningstjänst innebär en risk för att läsning blir för 

enkelt för “alla”. Det var en tydlig farhåga som diskuterades under en av intervjuerna huruvida 

användningen av IPads gör att läs- eller skrivförmågan sjunker. 

 

7.3.2.2	Anpassningar	

Vad händer när elever som inte har behov av ett hjälpmedel använder det? Försvagas elevens 

kunskaper av att använda hjälpmedel som hen inte behöver? Lärarna visar en osäkerhet i 

frågan, som belyses med hjälp av följande citat:  

 

“jag tänker lite också, hur ska jag säga, det är jättebra att det underlättar texter och 
såna saker men jag ser en risk med att vi generaliserar för alla, att helt plötsligt får 
alla skriva på den här, även de som klarar av det, och backar de egentligen i sin då 
mot var de hade varit annars? Så man inte gör det för enkelt för alla, förstår du hur 
jag tänker?”.  

 

Lärare i åk 4.  

	

7.3.2.3	Fördelar	

I intervjuerna och fältanteckningen visar empirin att de lärare som använder digitala verktyg 

är av åsikten, att de innebär förenklande av arbetet i texträttande. Detta gäller både för elever 

och lärare som har arbeten lättillgängliga i sina Ipads, vilket ur ett sociokulturellt perspektiv 

kan ses som positivt då elev och lärare kan arbeta med skrivprocessen löpande. Lärarna i 

fältstudien ser digitala verktyg som motivationshöjande, eleverna läser och gör gärna uppgifter 

digitalt vilket är en vinst i sig- att man får uppgifter gjorda. 

 

7.3.2.4	Nackdelar	

En risk ur ett sociokulturellt perspektiv är att eleven lämnas ensam i sitt kunskapande om denne 

inte har samma verktyg att arbeta med, som de andra eleverna i klassrummet. Eller att eleven 

lämnas ensam i sitt lärande om läraren ser verktygen som en ersättare för sig själv. På högstadiet 

kan det på vissa skolor vara tillåtet att använda sin mobil om det innebär att eleven annars skulle 

sitta helt sysslolös på medan de andra jobbade i sina IPads. En annan svårighet är lärarna ser att 

det är lätt göra annat än man ska om man kör fast på sin uppgift. Det som kan upplevas lite 

roligare i form av icke skolrelaterade spel eller appar, finns en knapptryckning bort. Lärarna 

menar att det är svårt att upptäcka detta då det vid en första anblick ser ut som att eleven arbetar 
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bakom sin skärm. Nedan ses en sekvens ur andra intervjun med lärare i åk 4 där det diskuteras 

en av de negativa effekterna med att använda IPads i klassrummet. 

 

- X: Nackdelen som jag har sett nu när vi kör Book Creator det är att när man inte 
riktigt kommer på vad man ska säga så kan man ju gå in på något annat istället och 
man glömmer bort, det här ”jag vet inte jag har kört fast” istället för att sitta och 
tänka så löser man det genom att gå in på en rolig app. Och här kan ju jag inte se 
direkt, jag önskar ju genomskinliga skärmar (haha) det skulle underlätta allt, så det 
är väl det stora, en stor grej som jag ser att det är för lätt att ta en lättare väg 
 

- Y: jamen precis, det där att när jag fastnar så , så, är det så, bara ett lite klick bort 
att göra något annat jätteroligt som jag får direkt så här skön känsla i kroppen som 
är så skön 
- X: jamen eller hur... 
 

 

Faktorer som försvårar användandet av digitala verktyg är bland annat mobilförbud menar en 

av lärarna, som är van att arbeta med äldre elever. En annan faktor som försvårar är osäkerheten 

i uppkopplingen mot webben. Detta kom upp vid alla intervjuer som ett problem och nedan ett 

citat från lärare:  

 
- X: Ja och uppkoppling så att man kommer åt sina arbeten, sitt material och (Y 
hummar instämmande) hummm…där är ju viktigt att kommunen eller ja 
arbetsgivaren har en… ja om man vill satsa på digitala verktyg att man har en en 
uppkoppling och sånt därnt så måste ju det fungera så att jag som lärare inte måste 
vara nervös för att om man har förberett nånting ja så kommer man inte in på nätet 
eller då blir det… eller ja nervös, det är trist om det blir pannkaka av saker. 

 

7.3.2.5	Motivation	

De flesta lärarna ser de digitala verktygen som motivationshöjande. De ser att eleverna gärna 

läser och gör sin uppgifter digitalt vilket är en vinst i sig - att man får uppgifter gjorda helt 

enkelt. De digitala verktygen skapar en delaktighet i och med att arbetet och kontakten mellan 

elev och lärare kan ske kontinuerligt och eleven kan ges feedback snabbare. Detta upplevs av 

många som motivationshöjande. Motivationen hos eleven kan också komma från att de faktisk 

kan något som inte den vuxne i klassrummet kan som ofta kan vara fallet med ny teknik i forma 

av digitala verktyg.  
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7.3.3	Sammanfattning	av	resultaten	från	lärarenkät	och	lärarintervjuer	

Resultaten från den kvantitativa och kvalitativa studien kompletterar varandra väl.  Lärarnas 

svar i enkäten gav kvantitativa data och indikationer på lärarnas inställning till digitala verktyg 

och deras syn på läsutveckling. Deras intervjusvar stärker argumentet att det är viktigt med 

syfte och motivation och bidrar med kvalitativ data till studien. I intervjuerna framkom det att 

de flesta lärarna såg att de digitala verktygen var motivationshöjande, det vill säga att de såg att 

eleverna läste och gjorde gärna uppgifter digitalt vilket var en vinst i sig- man upplevde att man 

fick uppgifter gjorda. Däremot menade lärarna att tillgängligheten av till exempel 

Inläsningstjänst innebar en risk för att läsning blir för enkelt för “alla”. De digitala verktygen 

används ofta till informationssökning och färdighetsträning, uppläsning och individanpassning 

inom de flesta ämnena men språk och SO är de ämnen som de används mest frekvent, något 

som kan utläsas i enkätsvar, intervjuer och fältanteckning. Sammanfattningsvis kan konstateras 

att i den kvalitativa studien ses att de digitala verktygen påverkar både förmågan och lusten 

vilket var vad som efterfrågades i studiens syfte. 

8	Diskussion	
I det här stycket kopplas resultatet från studiens olika delar till tidigare forskning och diskuteras 

ur ett sociokulturellt perspektiv och utifrån studiens tre forskningsfrågor. Diskussionsdelen 

innehåller tre delar. I den första delen som vi valt att kalla Metoddiskussion kommer vi att 

diskutera metoden vi valt för studien och jämföra den med alternativa metoder. I andra delen 

som kallas Resultatdiskussionen, kommer en diskussion om resultatet från tidigare forskning 

föras. Utgångspunkten är det sociokulturella perspektivet som är studiens teoretiska 

utgångspunkt och vi har våra tre forskningsfrågor som utgångspunkt. Här lyfts även studiens 

styrkor och svagheter fram. Den tredje delen tar upp vad denna studie kan bidra med i dagens 

undervisning samt vad vi anser kan varar intressant inför vidare forskning i området.  

	

8.1	Metoddiskussion	

Det som talade för att användningen av mixed method i denna studie har varit en väl vald metod, 

är att den genom användningen av enkätundersökning för datainsamling gett ett brett 

svarsunderlag. Det har resulterat i en god reliabilitet och validitet, och intervjuerna tillhandahöll 

värdefull information gällande lärares attityder till digitala verktyg och syn på läsutveckling. 

Denscombe (2016) hävdar att användandet av mer än en metod kan ge en mer fullständig och 

komplett bild av det som undersöks samt belysa ett problem ur alternativa perspektiv, vilket 
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uppnåtts i denna studie. Åsberg (2001) anser också som tidigare nämnts, att det inte finns något 

sådant som kvalitativ eller kvantitativ metod. Detta stärker argumenten för att en mixed method 

är ett bra metodval då både siffror och ord behövs för att vi ska kunna förstå de digitala 

verktygens användning och påverkan på elevers motivation att läsa och deras läsförmåga.  Som 

ett komplement i metoden skulle också observationer ha kunnat genomföras, eller semi-

strukturerade intervjuer med öppna frågor även till elever för att få deras subjektiva 

uppfattningar och djup i frågan om användningen av digitala verktyg. Det hade gett oss ett för 

den här typen av studie tillförlitligt resultat som kan användas i vidare forskning och i andra 

perspektiv. Om vi hade haft mer tid skulle vi ha intervjuat eleverna också utifrån enkäten så 

som vi gjorde med lärarna. Med en bättre planering kunde också lärarenkäten genomförts på 

ett större antal lärare på flera skolor. Det resultatet hade gett studien en större validitet och 

reliabilitet. När det gäller de olika metodernas tyngd i en mixed method studie behöver inte 

samma vikt läggas vid båda utan sannolikheten är stor att forskaren betraktar den ena metoden 

som huvudsaklig medan den kvalitativa fungerar som motvikt eller kontroll (Denscombe, 

2016). 

 

Den insamlade kvantitativa datan i studien består av 181 besvarade elevenkäter och tio 

besvarade lärarenkäter. Elevenkäten gav ett material med hög reliabilitet och ledde till 

tillförlitliga slutsatser anser vi. Fördelen med kvantitativa analyser enligt Denscombe (2016) är 

att de baseras på objektiva lagar snarare än våra intryck och värderingar och kan därmed 

kontrolleras av andra. Vi anser, i likhet med Denscombe (2016) att användandet av mer än en 

metod kan ge en mer fullständig och komplett bild av det som undersöks, trots att det kräver 

införskaffande av kunskap om mer än en metod. Vid användande av mixed method såg vi 

möjligheten att kontrollera resultaten från en metod med resultaten från en annan och anser att 

vi därigenom kan se huruvida resultaten kompletterar varandra. 

 

Nackdelen kan vara att det funnits för många variabler att förhålla sig till. Eftersom vi även 

ville få syn på elevers lust till läsning och om lärare upplever att verktygen påverkar både 

förmågan och lusten, valde vi även att intervjua ett urval av lärarna på de båda skolorna och 

använda oss av fältanteckningar från en intervju som inte blev inspelad. Fördelen med 

kvalitativa analyser enligt Denscombe (2016) är att ett fenomen eller en upplevelse synliggörs 

som inte skulle bli synlig i en tabell som resultat av en enkät. Vi anser att både den kvantitativa 

och den kvalitativa delen har försett oss med relevant information, trots att fältanteckningen 
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inte var planerade från början utan blev resultatet från en tekniskt sett misslyckad, men 

innehållsmässigt givande intervju.  

 

8.1.1	Alternativa	metodval	

Andra metodval lämpliga för denna typ av studie skulle kunna vara till exempel diskursanalys 

i den kvalitativa delen. Den är ofta induktiv, och vi som forskare själva blir ett viktigt redskap 

i sammanställningen och tolkandet av data (Allwood och Erikson, 2010). Det innebär dock att 

det finns risk för att metoden blir mer subjektiv än vid en kvantitativ analys. En diskursanalys 

är inte enkel att reproducera om någon i framtiden skulle vilja göra om studien i syfte att kunna 

återskapa eller testa resultatet anser vi. En diskurs kan ses hur vi talar om, och uppfattar världen. 

När man väljer att göra en diskursanalys innebär det att gränsdragningen mellan teori och metod 

är flytande eftersom metoden utvecklas allteftersom analysen görs hävdar Allwood och Erikson 

(2010). I denna studie hade det kunnat hjälpa oss att se vilka variabler och mekanismer som får 

lärare att använda vissa digitala verktyg eller motivera elever till att läsa mer exempelvis, och 

eleverna kunde å sin sida berätta vad de behövde för digitala verktyg för att öka sin motivation 

och utveckla sin läsning. Diskursanalysen som metod är omfattande och i våra ögon mer 

abstrakt än enkäter, intervjuer eller observationer.  

	
En annan alternativ metod skulle kunna vara fenomenologi. Om studien hade gjorts med en 

fenomenologisk utgångspunkt, som vilar på epistemologisk grund (Allwood och Erikson, 

2010), kunde den ha bidragit till ökad förståelse för utvecklingen av traditioner i skolan och hur 

argumenten ser ut vilket skulle kunna synliggöras i den kvalitativa delen av studien. 

Fenomenologin syftar till att förtydliga de antaganden vi gör om världen, vilken del vi har i 

den, hur någon betraktar ett fenomen utifrån sitt varande, och det finns inga rätt eller fel i detta 

tolkande. 

 

Vid användning av fenomenologi som ansats till denna studie kunde den ha fått en stor 

reliabilitet i resultatet vid användandet av mixed method för insamling och analys av data. 

Fenomenologin är en kvalitativ, empirisk metod där forskaren vill undersöka objektet i relation 

till människan, och argumenterar för att det som studeras står i relation till, och innebär en 

betydelse för ett subjekt. För denna studie skulle det ha inneburit en undersökning av 

förhållandet mellan digitala verktyg och lärare och elever och vilken betydelse de skulle ha 

haft.  
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8.2	Resultatdiskussion	

8.2.1	Resultatet	

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur den moderna teknologin och digitala verktyg 

påverkar lärares och elevers uppfattning av hur läsförmågan och lusten att läsa ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Vi ville med hjälp av elev- och lärarenkäter samt lärarintervjuer få 

fram hur eleverna helst läser och vad som motiverar dem, på vilket sätt digitala verktyg används 

i undervisningen och vad lärarna har för åsikt om digitala verktyg. Genom detta har svar 

erhållits på studiens forskningsfrågor som bekant är: 

 

- Hur läser eleverna helst och vad motiverar dem? 

- På vilket sätt används digitala verktyg i undervisningen? 

- Vilka är lärarnas åsikt om digitala verktyg? 

 

Ur en specialpedagogisk och kompensatorisk synvinkel och utifrån vår roll som speciallärare 

har vi under studiens gång erhållit flera viktiga erfarenheter som stärkt den kunskap vi redan 

erhållit. Därmed anser vi att den tredje forskningsfrågan om vad lärarnas åsikt är om de digitala 

verktygen besvarats.  Studien visar att interaktionen mellan elever sinsemellan och lärare är 

positiv, då de lär av varandra. Lärarna beskriver att de alternativa verktygen gör det lättare att 

anpassa arbetsuppgifter efter elevernas förmåga, vilket gör att fler elever känner sig inkluderade 

vilket i sig styrker den sociokulturella teorin vi berättat om tidigare. De digitala verktygen 

upplevs i och med detta ha en positiv inverkan på elevens självförtroende. Samtidigt betonar 

lärarna vikten av ett tillåtande klassrumsklimat, där lärarens handledning och stöttning krävs 

för att få ett lyckat resultat. Våra slutsatser är att användning av alternativa verktyg som ett 

komplement i läs- och skrivundervisningen har en positiv effekt både på förmåga, resultat och 

lust.  

 

Utifrån studiens andra forskningsfråga om hur de digitala verktygen används så kunde vi knyta 

an till de artiklar och avhandlingar vi studerat som bakgrund till denna uppsats, exempelvis 

Molin och Lantz-Andersson (2016) och Stenlund (2017) där vi kunde läsa om vikten av att 

använda multimodala verktyg och hjälpmedel för att främja både läsutveckling, läsförståelse 

och språkutveckling. Detta är något vi i egenskap av speciallärare har upptäckt att lärare ofta 

erbjuder elever i behov av särskilt stöd. Multimodala hjälpmedel innebär att man tar bilder eller 

andra visuella medier till hjälp för att förstå en text. Bildstöd anses i våra intervjuer viktigt för 
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att öka förståelsen, kanske främst för elever med svagare läsförståelse. Därför blev vi lite 

förvånande när vi såg att resultatet från enkäten visade att det var att så få elever ansåg att bilder 

var viktig till en text (Fråga 3 Är det viktigt att det finns bilder när du läser en text? se bilaga 

2). Anmärkningsvärt fann vi att så många som 43.3 % ansåg det inte vara viktigt, 34.4 % ansåg 

det vara lite viktigt och 22.3 % ansåg det vara viktigt eller jätteviktigt. Kan det vara så att de 

tillfrågade eleverna anser sig vara för stora för att läsa böcker med bilder i? Om de enbart tänker 

på skönlitteratur i denna fråga så kanske ett större antal respondenter anser sig ha gått vidare 

till kapitelböcker där bilder inte förekommer så frekvent. Alternativt kan kan man anta att 

multimodala verktyg inte ska vara det första en lärare erbjuder elever i behov av särskilt stöd i 

deras läsinlärning. Ett annat sätt att se på det resultatet är att lärares kunskap i hur bildstöd ska 

användas kan vara varierande. En bild som tillför information kan göra att fokus läggs på bilden 

i stället för på innehållet i texten men en bild som förstärker texten kan vara ett stöd. Om en 

text handlar om exempelvis elefanter är det bra om bilden visar en elefant och inte myra i syfte 

att visa storleksjämförelse. Intervjuerna visade att endast två av tio lärare använde digitala 

verktyg när de undervisar i NO medan tio av tio gör det i språk. En tolkning av det kan vara att 

NO upplevs som ett praktiskt ämne medan SO ses som ett mer teoretiskt där det kan upplevas 

att till exempel bildstöd kan vara mer användbart.  

 

Drygt 40 % av eleverna läser helst i en tryckt bok eller papperstidning enligt fråga 5 i 

elevenkäten (Hur läser du när du läser något? se bilaga 2). Det kan bero på att de inte är vana 

att läsa digitalt vilket innebär att en viktig lärdom av denna studie är att lärare och föräldrar har 

en uppgift i att visa dem, och hjälpa dem med strategier i det digitala läsandet. Tryckt text ger 

större möjligheter att se när avsnitt till exempel tar slut varpå det kan vara en anledning till att 

så många helst läser tryckt text. En digital text rullar bara vidare, vilket främst för elever i behov 

av särskilt stöd kan vara försvårande då de ofta upplevs behöva tydligt avgränsade uppgifter. 

Även Rasmusson (2015) kunde konstatera att tryckt text föredras framför digital text efter att 

ha gjort en studie på 235 stycken 14-15 åringar från fem svenska skolor. 

 

I fråga 6 i elevenkäten som knyter an till vår första forskningsfråga om vad eleverna helst läser, 

(Vad läser du? När du läser något vilken typ av text väljer du helst då? Du kan välja två 

alternativ. Se bilaga 2) svarar mer än hälften att de helst läser en vanlig bok, och på andra plats 

kommer att läsa en instruktion till ett spel. 6 % läser helst en papperstidning och så få som 8 % 

en blogg. Dock kan det tolkas som att våra respondenter är för unga för att ha ett intresse för att 

läsa bloggar, eller att de inte är vana att läsa digitalt som vi tidigare funderat över. Enligt fråga 
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7; Hur får du tips på bra böcker/läsning? tolkar vi dels resultatet som att eleverna inte är mogna 

att ta ansvar för sin läsning själv på grund av sin låga ålder, men det kan också tolkas som att 

eleverna uppnått en mognadsgrad då de själva kan be vuxna om hjälp. Resultatet visar att de 

önskar lärare eller föräldrars uppmuntran i valet av böcker enligt 56 % av eleverna. Dessa siffror 

tolkade ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att elever ser kunskapandet i samspel 

och samverkan med andra, visar att de ser läsning som en aktivitet flera utför och att det finns 

kunskap att hämta från andra. 

 

Vi anser att användandet av digitala verktyg i skolan innebär många möjligheter till individuella 

anpassningar både för elever i behov av stöd men även för elever som behöver utmaningar eller 

som bara behöver upptäcka böckernas värld. Detta kräver dock ett intresse och en digital 

kompetens hos lärarna enligt vår erfarenhet. Det är viktigt att det pedagogiska innehållet har en 

god nivå samtidigt som de tekniska detaljerna måste fungera korrekt för att det ska vara ett 

användbart verktyg enligt våra informanter. Den centrala tanken i det sociokulturella 

perspektivet är att fokusera på, och förstå hur elever som lärande varelser kan interagera med 

tillgängliga kulturella produkter, i detta fall digitala verktyg. Syftet med att införa digitala 

kompetensen i läroplaner är att tydliggöra skolans uppdrag och stärka alla elevers digitala 

kompetens (Skolverket, 2017). Detta nämnde vi i inledningen till studien också genom att visa 

att det i speciallärares examensordning (SFS 2011:186) under färdighet och förmåga på sida 9 

står att: 

“speciallärare ska visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och 

utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna 

möta behoven hos alla barn och elever”. 

 

I dagsläget har många elever med åtgärdsprogram, eller olika anpassningar, tillgång till egen 

dator eller Ipad. Vår upplevelse och erfarenhet är dock att undervisande lärare ofta lämnar 

eleverna ensamma i användandet av dessa verktyg eftersom de själva saknar kunskap och 

erfarenhet av hur och vad de kan användas till. Här ser vi en brist utifrån det sociokulturella 

perspektivet då kunskapande sker i samspel med andra och inte inom dem. Samspelet är viktigt 

för att samordna perspektiv och hantera lärsituationer menar Säljö (2011). När det handlar om 

digitalisering och användandet av digitala verktyg är detta aktuellt i allra högsta grad. Ett 

faktum som kom fram vid intervjuerna var de upplevda sjunkande resultaten i läsförståelse som 

görs på skolorna. Lärarna kunde inte säga att det var användningen av verktyg för alla oavsett 



 

44	

svårigheter som var orsaken till resultaten men de menar att tillgängligheten av till exempel 

Inläsningstjänst innebär en risk för att läsning blir för enkelt för “alla”. Det var en tydlig farhåga 

som diskuterades under en av intervjuerna huruvida användningen av IPads gör att läs- eller 

skrivförmågan sjunker. Vad händer om elever som inte har behov av ett hjälpmedel använder 

det? Åsikter går isär om huruvida det är skillnad eller inte på att läsa tryckta texter och digital 

läsning. Att läsa är som beskrivits tidigare en komplex aktivitet och de som räknas till skeptiker, 

som exempelvis Mangen et al. (2013), menar att digital läsning är mer krävande än vad analog 

läsning är. Försvarare hävdar å andra sidan att det inte är så stor skillnad mellan att läsa digitalt 

och analogt. En vinst med digital läsning enligt Molin och Lantz- Andersson (2016) är att det 

finns en enorm tillgång på material med stor variation att tillgå på nätet. Det bidrar till att 

lärsituationerna och materialet är oändligt, men det är då viktigt att utveckla färdigheter som att 

kunna söka information, välja relevant information, utvärdera och granska den. Ett antal 

forskare, däribland Molin och Lantz- Andersson (2016) har uppmärksammat generella 

färdigheter som krävs för läsning såsom läshastighet, ordminne, förmåga att fästa och behålla 

uppmärksamhet, ordkunskap och engagemang. Vidare avgör läsförståelsen förmåga att avgöra 

relevans, summera, dra slutsatser och säkerställa sin egen förståelse av en text. Läsförståelsen 

beror med andra ord inte på om man läser digitala eller tryckta texter, men vilka färdigheter 

som krävs för att läsa på de olika sätten skiljer sig något åt. Att läsa digitalt kräver traditionella 

läsfärdigheter som behövs till endimensionell text men dessutom färdigheter för att läsa 

multimodala texter, tolka tecken och symboler, identifiera länkar, strategier att använda rätt 

steg i informationssökning, tolka och förstå strukturer i flerdimensionell text.  För att kunna 

läsa digitalt krävs också att man har teknisk kunskap menar författarna, något som befästs i den 

kvalitativa delen av denna studie. Vi ser liknande tankar och åsikter vid intervjuerna. Lärarna 

ser möjligheterna i den stora tillgången av texter som finns till exempel i appen Biblix. De ser 

också att utmaningen inte enbart ligger i själva läsningen utan i att till exempel hitta vilken sida 

man var på när man slutade förra lästillfället då det inte bara är att vika ett hundöra på en 

papperssida eller lägga i ett fint bokmärke. Dessa analoga funktioner som kanske är en vana har 

så klart motsvarigheter i appen men det krävs en gedigen genomgång av dessa och repetition 

för att det ska bli rutin likt vanlig bokläsning. 

	

8.2.2	Digitaliseringens	utmaningar	och	möjligheter	

Digitaliseringen innebär en mängd möjligheter för skolan, men också en rad utmaningar och 

problem för lärare såväl som för elever har vi sett både i våra litteraturstudier och vår egen 
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studie. Distraktionsmomenten är många och de kommer stjäla fokus för inlärningen, vilket blir 

extra känsligt för elever med koncentrationssvårigheter. Lärarna har få, om ens några, verktyg 

för att hjälpa elever som saknar koncentration och/ eller motivation, förbi lockande 

distraktioner. I likhet med debattartikeln av Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén där 

många lärare anser sig också ha svårigheter i att upprätthålla ordning och arbetsro, vilket gör 

att man ibland undviker att använda datorer och IPads, svarar de lärare vi intervjuat att det är 

svårt att veta vad de egentligen gör i skydd av skärmen. Att läsa, skriva och lära sig saker är 

lättstörda processer, och i synnerhet skrivprocesser är kognitivt mycket krävande menar Fahlén 

(2018). Lärarna i intervjun såg tendenser till att eleverna så fort de stöter på motstånd i 

skoluppgiften väljer att klicka sig fram till något annat mer lustfyllt. Om man blir störd under 

dessa aktiviteter tar det tid att mentalt komma tillbaka till uppgiften menar både Fahlén och de 

lärare vi intervjuat. För att dagens elever ska kunna hantera ett framtida yrkesliv är det viktigt 

att de lär sig strategier för att hantera distraktioner, annars riskerar landets produktivitet att 

minska sammanfattar Fahlén (2018). Hon föreslår att elever tränas i att upptäcka och minska 

fallgroparna med digitala verktyg och kan tillvarata digitaliseringen för sitt lärande. Mer 

forskning kommer att behövas, liksom framgångsrika metoder för att minimera distraktioner i 

ett informationstätt samhälle. Lärare behöver kompetensutvecklas och staten måste ta ett ökat 

ansvar i denna fråga för att digitaliseringen ska gynna alla elever i en likvärdig skola. 

	

8.2.3	Motivation	och	läsning	

Både Lindeblad (2017), Fälth (2013) och Manns Andersson (2015) tar upp motivationen som 

en viktig faktor när man arbetar med elever som har lässvårigheter. Lindeblad och Manns 

Andersson menar att användandet av AT (Assistive Technology) kan ha en positiv inverkan på 

motivationen och självständigheten. Fälth menar också på samma sätt att datorn i sig kan har 

en motivationshöjande effekt. Det som är intressant är den direkta feedback som ges på utförda 

uppgifter. Detta upplevdes som mycket positivt av eleverna. Att få beröm om man gjort rätt 

mår alla bra av. Ofta känner man på sig om man gjort något fel eller om man är osäker på 

stavningen och om man då får veta direkt ges en större chans att befästa kunskapen. Detta kan 

vi se knyter an till de utmaningar och svårigheter som vi diskuterade tidigare. Lärarna vi 

intervjuade pekade på att det som av eleven upplevs som mer lustfyllt endast är ett klick bort. 

En elev som är van användare av till exempel IPads vet att det finns appar och hemsidor på 

nätet som kan uppfylla deras behov av snabb positiv feedback. Här har vi som speciallärare 

likväl som lärare mycket att lära i vår metodik och pedagogik anser vi. Samtidigt ser lärarna i 
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intervjun att det är av stor vikt att det finns ett tydligt syfte med användandet av de digitala 

verktygen. Vi ska inte bara använda dem för att de i sig är motivationshöjande, vi ska använda 

dem för att förbättra och underlätta skolarbetet och då ska skolarbetet bli motivationshöjande. 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv blir som vi nämnde inledningsvis lärarnas aktiva roll att 

undervisa i de olika lässtrategier som behövs vid olika typer av läsning (digitalt, tryckt text) 

men också vad som krävs för läsning av olika texttyper. Detta tar vi med oss in i vårt framtida 

arbete som speciallärare. Eleverna behöver tränas i att lita på tilltron till sin förmåga och att 

anpassa användandet av olika digitala verktyg till olika syften och sammanhang, och se de 

digitala verktygen som de medel för lärande som de innebär.  

	

8.3	Studiens	styrkor,	svagheter	och	begränsningar	

Styrkan i denna studie ligger i generaliserbarheten i elevenkäten. Det stora antalet svarande ger 

oss en bra grund att dra viktiga slutsatser ifrån. Man skulle kunna tänka att det låga antalet 

svarande i lärarenkäten skulle vara en svaghet för studien men i och med att vi valt så kallad 

mixed method som metod och därmed fördjupade enkätfrågorna i gruppintervjuer så fick vår 

studie en mer kvalitativ karaktär och därmed ökade också validiteten något. En svaghet i studien 

kan tyckas vara att digitaliseringen ännu inte trätt i kraft och skolorna har olika förutsättningar 

gällande tillgång till digitala verktyg. Vi upplever ändå inte att svaren på elevenkäten skiljde 

sig något åt mellan skolorna fastän eleverna på ena skolan har egna IPads medan eleverna på 

den andra skolan lånar en klassuppsättning när de ska arbeta. Inte heller i svaren från 

intervjuerna med lärarna kan vi se en tydlig skillnad baserad på tillgång till digitala verktyg. Vi 

har upptäckt många bra appar och program som alla elever kan dra nytta av, i synnerhet de som 

har inlärningssvårigheter. Dessa kommer vi dock inte ge utrymme i denna studie. Vi ser också 

att digitala verktyg i lärandet ger goda möjligheter till individuella lösningar, men kräver 

kompetens från lärare och elever, vilket vi inte heller har fördjupat oss i. Om alla elever lär sig 

att hantera de olika verktygen så kan de spela en stor och till och med en avgörande roll för 

elever i behov av särskilt stöd eller med funktionsvariationer. IT och digitala verktyg kan ge 

elever möjligheter att utveckla sitt lärande, stödja aktiviteter som läsning, skrivning, finmotorik 

och verka motivationshöjande. Detta tar dock inte bort behoven av anpassade lärmiljöer och 

pedagogernas kunskap om kunskapsinhämtning, och deras förmåga att kunna använda de 

digitala verktygen i lärsituationer anser vi. För att elever ska kunna använda digitala läromedel 

och digitala verktyg måste inte bara det pedagogiska innehållet ligga på en rätt nivå, utan de 

tekniska delarna måste fungera korrekt, både mjukvara, hårdvara och uppkopplingar. Detta var 
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faktorer som vi inte berörde i vår studie. Om vi hade valt att göra det, skulle det ha kunnat öka 

förståelsen till varför inte lärarna använder digitala verktyg i större utsträckning exempelvis. 

Avslutningsvis kan vi se att ur ett sociokulturellt perspektiv finns stora möjligheter till att 

digitala verktyg kan bidra till att samordna och hantera lärsituationer. Så som en av våra 

informanter resonerar ”att det är en resa vi gör tillsammans” och vi tillsammans i klassrummen 

får utforska de olika digitala verktyg gemensamt och dela med oss av våra erfarenheter. Det är 

grunden i det sociokulturella perspektivet, att lärandet sker mellan människor, det vill säga 

tillsammans av och med varandra och det är det som vår studie visar gynnar lärandet. 

	

8.4	Sammanfattande	slutsats	

Som vi nämnde inledningsvis anser vi att studiens undersökning är ett viktigt led i förståelsen 

för att elever inte tar till sig digital läsning i den utsträckning som kan förväntas. Inom det 

specialpedagogiska området, likväl som det ämnesdidaktiska är det viktigt för lärare att 

utveckla arbetet med lässtrategier i sin undervisning. Eftersom olika färdigheter används vid 

läsande av digital text och tryckt text, är det viktigt att undervisa om de olika lässtrategier som 

krävs. 

	
Vi kan efter den här studien och de lärdomar vi erhållit konstatera att elever möter olika typer 

av texter i skolan och de måste läsas oavsett de upplevs intressanta eller inte. Med anledning av 

detta är det viktigt att eleverna ibland också får läsa vad de vill för att väcka eller bibehålla 

intresset och lusten att läsa. Risken finns annars att skolan tar död på lusten att läsa över huvud 

taget. I ett sociokulturellt perspektiv kan vi se att vuxnas läsvanor är andra viktiga faktorer, 

liksom tillgången på skolbibliotek eftersom språk och lärande i samspel och interaktion med 

andra.   Båda sänder signaler om läsningens vikt och att läsning och kunskap skapas mellan 

människor. Enligt Caroline Liberg (2006) finns många olika sätt att se på läs- och skrivinlärning 

och olika forskningsinriktningar ger olika svar på samma fråga. Hon anser också att vuxna 

måste skapa situationer och sammanhang för att hjälpa barn finna sin lust och drivkraft att vilja 

läsa. 

  

Studien har bidragit till att vi insett svårigheten i att undervisa elever med hjälp av digitala 

verktyg oavsett om eleverna har verktyget som ett hjälpmedel på grund av en funktionssvårighet 

eller om det används till färdighetsträning för alla. Kompetensen hos lärarna varierar vilket får 

till följd att digitaliseringen i en klass inte alltid kan tillgodoses i den utsträckning som skulle 
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gynna eleverna. Specialläraren ska synliggöra olika lärandesituationer och 

utvecklingsmöjligheter för att bland annat stötta det språkutvecklande arbetet. Studien visar att 

det behövs kunskaper inom både inom tekniken bakom det digitala verktyget men också i 

didaktiken kring användningen av det. Om vi skulle tillfråga samma elever och lärare om ett 

läsår kanske resultatet kommer se annorlunda ut och det vi idag påtalar som brister kan då vara 

genomtänkta åtgärder som i ett annat tidsperspektiv blir tydligare.  

Syftet med studien var att undersöka huruvida lärare och elever upplever att digitala verktyg 

påverkar läsningen. Vi anser att vi utifrån våra frågeställningar uppnått vårt syfte och en 

sammanfattande slutsats vi kan dra utifrån vår studie är således att digitala verktyg påverkar 

förmågan och lusten att läsa. Kanske inte inom det kompensatoriska och specialpedagogiska 

området för elever med lässvårigheter som vi först trodde utan mer inom området motivation 

och lust. Om syftet med användningen av digitala verktyg blir klarlagt och tydligt kommer 

verktygen och digitaliseringen bli en naturlig del i pedagogerna vardag men som vi alla vet så 

byggdes inte Rom på en dag. 

	

8.5	Vidare	forskning	

Z. Sun et al. (2016) har gjort en undersökning som inte kan generaliseras och föras över till 

traditionella kinesiska klassrumssituationer, eftersom den utfördes på elever som var vana att 

använda datorer och hade deltagit i ett läs- och skrivträningsprogram. Dessutom genomfördes 

studien under en relativt kort tid. Det skulle vara intressant att genomföra samma undersökning 

på elever i traditionella skolor i Kina, men också under en längre tidsperiod.  

 

En annan studie skulle kunna vara att undersöka vilka upplevda konsekvenser som bristen på 

fortbildning leder till, och huruvida lärares egna attityder faktiskt skulle kunna innebära ett 

hinder för den pedagogiska vinsten i att använda digitala verktyg. Det handlar inte längre om 

att vara för eller emot digitaliseringen, utan nu ska den implementeras och sjösättas. Hur 

påverkar detta elever i behov av särskilt stöd kontra elever som klarar av klassrumsinlärning 

utan särskilt stöd? Kan någon skillnad ses? 

 

Enligt vår enkätstudie för eleverna så läser drygt 40 % helst en tryckt bok eller papperstidning. 

Det skulle vara intressant att följa upp de här eleverna om några år för att se om de har ändrat 

uppfattning. Eftersom digitaliseringen inte slagit igenom än har eleverna kanske inte tränats i 
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det digitala läsandet och skaffat sig strategier för hur man gör det än, eller är det så att för stor 

vikt läggs vid digitaliseringens fördelar när det kommer till elevers läsning? Hjälper den, eller 

stjälper den elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter eller elever i behov av särskilt 

stöd? Kan användning av digitala verktyg innebära att elever inte lär sig strategier för att ta till 

sig olika texter i vardagen som kan förekomma både digitalt och analogt utan klarar de bara att 

läsa på ett sätt, på en skärm eller få det uppläst? Kan det innebära begränsningar för dem i 

framtiden? Detta är exempel på frågor som inte besvarats i denna studie och som visar ett behov 

av vidare forskning inom flera områden då digitaliseringen träder i kraft inom en mycket snar 

framtid.    
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Bilaga	1	–	Data	från	lärarenkäten	
 
Fråga – 1 Kön 

Jag definierar mig som kvinna 5 50,00 % 
Jag definierar mig som man 5 50,00 % 
 
Fråga 2 – Din ålder 

25-34 2 20,00 % 
35-44 4 40,00 % 
45-54 2 20,00 % 
55-64 2 20,00 % 
55-75 0 0,00 % 
 
Fråga 3 – År i yrket 

0-5 3 30,00 % 
6-10 0 0,00 % 
11-15 3 30,00 % 
16-20 2 20,00 % 
21- 2 20,00 % 
 
 
Fråga 4 - Hur ofta använder du digitala verktyg i din undervisning (ex. Ipad, mobiltelefon, 
dator, Chromebook, SMARTboard etc)? 

varje lektion 0 0,00 % 
flera gånger om dagen 3 30,00 % 
någon gång per dag 1 10,00 % 
några gånger i veckan 3 30,00 % 
några gånger i månaden 1 10,00 % 
aldrig 2 20,00 % 
 
Fråga 5 – Vilket/vilka verktyg använder du mest i din undervisning? Välj max 2. 
 

 

 
 
Fråga 6 - Till vilka arbetsmoment använder du mest digitala verktyg? Välj max 3. 

Interaktiva läromedel, istället för lärobok 2 20,00 % 
Belöning vid avklarade uppgifter 4 40,00 % 
Informationssök inom ett ämne 8 80,00 % 
Individanpassade uppgifter och extra 
anpassningar 

4 40,00 % 

Ipad 6 60,00 % 
Mobil 0 0,00 % 
Dator 5 50,00 % 
Chromebook 0 0,00 % 
Smartboard 4 40,00 % 
Annat, berätta vad 1 10,00 % 
tavlan   



 

	

Bedömning, tex olika tester eller 
inlämningar via Drive 

2 20,00 % 

 
Färdighetsträning med hjälp av olika 
appar 

 
5 

 
50,00 % 

 
Annat, berätta vad 3 30,00 % 
I bland annat No arbetar eleverna med att dokumentera och 
utgöra experiment. 
Loggbok, uppgifterna skickas till elevernas iPad, inläsningstjänst. 
 
 
Fråga 7 - Vilket eller vilka ämnen är enklast att använda digitala verktyg i? Välj max 2. 

Matematik 4 40,00 % 
No 2 20,00 % 
So 6 60,00 % 
Språk, svenska och engelska 10 100,00 % 
Praktiska och Estetiska ämnen  0,00 
 
Fråga 8 - Vad är de viktigaste användningsområdet för digitala verktyg anser du? Välj 2. 

De hjälper till med uppläsning för 
elever med dyslexi 

5 50,00 % 

De hjälper till med motivationen 5 50,00 % 
De hjälper mig att individanpassa 
uppgifter 

5 50,00 % 

De gör färdighetsträningen lustfylld 5 50,00 % 
Annat, berätta vad 1 10,00 % 
Skriva texter kunna återkoppla och ge respons kunna bearbeta 
texter 

 
 
 

	  



 

	

Bilaga	2	–	Data	från	elevenkäten	
 
Fråga 1 - Hur ofta läser du något, tex en bok, en blogg eller en instruktion? - Antal 
varje dag 45 25 
flera gånger i veckan 62 34 
någon gång i veckan 58 32 
någon gång i månaden 10 6 
jag läser aldrig 6 3 

 181 100 % 
 
 
Fråga 2 - Varför läser du? Vilket påstående stämmer bäst på dig? 

 
stämmer 
inte alls 

stämme
r lite 

stämme
r ibland 

stämmer 
oftast 

stämmer 
helt och 
hållet 

Jag läser för att jag tycker om att läsa 17 34 35 37 39 
Jag läser för att någon annan säger att jag ska läsa 34 46 26 20 23 
Jag läser för att lära mig saker 11 29 37 47 26 
Jag läser för att få veta något eller få information 
om något 15 29 37 42 26 

 
Fråga 3 - Är det viktigt att det finns bilder när du läser en text? 
Nej, det är inte viktigt alls 78 43,3 
nja, det är lite viktigt 62 34,4 
ja, det är viktigt 28 15,6 
ja, det är jätteviktigt 12 6,7 

 180  100 % 
 
Fråga 4 - Om du svarade ja på fråga 4, varför tycker du att det är viktigt med bilder till texten? 

 
stämmer 
inte alls 

stämmer 
lite 

stämmer 
ibland 

stämmer 
oftast 

stämmer 
helt och 
hållet 

Det blir roligare att läsa 22 27 15 30 37 
Det hjälper mig att förstå det jag läser 24 38 23 19 22 
Det blir mindre text på varje sida och då orkar jag 
mer 63 18 12 11 17 
Jag svarade nej 60 9 4 6 53 

 
 
Fråga 5 - Hur läser du när du läser något? 
 stämmer 

inte alls 
stämmer 
lite 

stämmer 
ibland 

stämmer 
oftast 

stämmer 
helt och 
hållet 

Jag läser helst i en vanlig bok  12 24 30 49 66 
Jag läser helst i en papperstidning  105 41 15 9 11 
Jag läser helst böcker och tidningar på padda 81 42 27 16 15 



 

	

Jag läser helst på dator  98 28 17 18 20 
 
 
Fråga 6 - Vad läser du? När du läser något vilken typ av text väljer du helst då? Du kan välja 
två alternativ. 
Jag läser helst en vanlig bok  148  57 
Jag läser helst en papperstidning  15  6 
Jag läser helst en blogg  20  8 
Jag läser helst en instruktion till ett spel  44  17 
Jag läser helst en hemsida  32  12 

 antal svar: 259  100 % 
 
 
 
Fråga 7 - Hur får du tips på bra böcker/läsning? Du kan välja två alternativ. 
Jag ser vad kompisar läser 48  18 
Mina föräldrar och syskon tipsar mig 44  16 
Jag får tips från skolans bibliotekarie 59  22 
Jag ser vad mina klasskamrater läser i skolan 38  14 
Jag hittar bra tips på nätet 24  9 
Annat, berätta vad i rutan 55  21 

 antal svar: 268  100 % 
 

 
 
Exempel på Annat1: 
Jag läser böcker som jag tycker låter bra på baksidan 
Ingen tipsar mig om böcker jag bara letar efter något som är bra eller ser bra ut 
jag brukar titta i biblioteket om det finns en bra bok så tar jag den 
Jag hittar själv /ibland tipsar min farmor å farbror om böcker för de gillar å läsa 
jag tar en bok som jag hittar och ser om den är bra. Och om den är bra så tittar jag om den har 
några fortsättningar och så läser jag de med. 
Jag hittar bra böcker själv 
Jag kollar lite där det finns böcker och så tar jag en som ser bra ut 
Jag hittar böcker själv helst fakta böcker 
jag kollar på datorn/playstation 
Jag tittar på sammanfattningen som finns på baksidan. 
Några gånger i månaden kommer en bibliotikarie och tipsar om olika böcker 
Min lärare ger mig tips på jätte bra bäcker 
Jag saker på vad jag vill veta så kommer en hem sida om det jag vill ha 
 
 
 

																																																								
1	Eleverna	fick	välja	alternativet	Annat	och	ombads	skriva	vad	de	menade	med	Annat.	Här	i	fråga	7	och	i	
fråga	8	visas	endast	några	exempel	på	detta	då	mycket	av	det	som	skrevs	var	av	liknande	karaktär	och	
vissa	svar	var	av	nonsenskaraktär.	De	exempel	som	ges	är	inte	redigerade.	



 

	

Fråga 8 - Vad skulle få dig att läsa mer böcker/litteratur som tex böcker. Du kan välja två 
alternativ. 
Lästävlingar i klassen 55  22 
Belöningar från föräldrar, tex pengar för varje läst 
bok 

80  32 

Lärares uppmuntran 30  12 
Bokläsning på schemat 52  21 
Annat, berätta vad i rutan 35  13 

 antal svar: 252  100 % 
 
 

Exempel på Annat: 
Jag läser för att jag tycker det är kul 
Att ha läsning som läxa hemma 
Nya böcker där hemma (jag har läst typ alla där hemma). 
Jag gör det för det är mysigt på kvällen 
inget av dom 
pengar till ps4 
Om någon tipsar om en bra bok! 
En kram av mamma och pappa���� 
 
Fråga 9 - Hur bra är du på att läsa? Vilket påstående passar bäst på dig? 

 stämmer 
inte alls 

stämmer 
lite 

stämmer 
ibland 

stämmer 
oftast 

stämmer 
helt och 
hållet 

Läsning är väldigt lätt för mig 12 15 27 66 61 
Jag läser inte lika bra som andra elever i 
min klass/i klassen 

76 44 22 19 20 

Jag förstår nästan allt jag läser när jag läser 
för mig själv 

21 16 24 61 59 

Jag läser långsammare än de andra min 
klass 

90 39 25 14 13 

Jag läser bäst om jag samtidigt får lyssna på 
det jag läser 

83 27 31 13 27 

 
Fråga 10 - Vad tycker du om läsning? Vilket påstående passar bäst på dig? 

 stämmer 
inte alls 

stämmer 
lite 

stämmer 
ibland 

stämmer 
oftast 

stämmer 
helt och 
hållet 

Jag läser när jag måste för att vi har läxa. 37 41 28 26 49 
Jag tycker om att läsa böcker. 26 28 40 42 45 
Jag tycker om att lyssna på ljudböcker. 52 39 33 23 34 
Jag tycker läsning är tråkigt. 86 47 22 7 19 
Jag skulle bli glad om någon gav mig en bok eller 
ljudbok i present. 

41 41 25 32 42 

Jag behöver kunna läsa bra för att kunna få ett bra 
jobb i framtiden. 
 
 

15 17 20 30 99 



 

	

Bilaga	3	-	Intervjuguide	

• Hur	länge	har	ni	jobbat	i	skolans	värld?	
• Vad	är	digitala	verktyg	för	er?	
• Hur	ser	ni	på	läsutvecklingen	hos	elever	på	mellanstadiet?	
• Har	läsförståelsen	gått	uppåt	eller	neråt?	Vad	tror	ni	det	här	beror	på?	
• Hur	använder	ni	digitala	verktyg	i	er	undervisning?	
• Vad	ser	ni	som	fördelar	respektive	nackdelar	med	att	använda	digitala	verktyg?	
• Har	ni	något	annat	ni	vill	tillägga?	


