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Sammanfattning 
 

Denna studie syftar att undersöka samband mellan svenska fjärdeklassares tidsåtgång på olika 

datorbaserade aktiviteter och deras resultat på de internationella läsförståelsetesterna PIRLS 

och ePIRLS. Studien undersöker även om eventuella samband skiljer sig beroende på vilken 

datoraktivitet som avses samt om det finns några skillnader mellan könen. Studien utgår från 

kvantitativa data i form av svenska elevers enkätsvar från PIRLS och dessa är statistiskt 

analyserade med hjälp av korstabeller. Studien visar bland annat att det finns samband mellan 

låg tidsåtgång på datorbaserade aktiviteter och goda resultat i PIRLS och ePIRLS. Vidare 

synliggör studien vissa skillnader mellan olika datorbaserade aktiviteter. Sambandet mellan låg 

tidsåtgång och goda resultat är tydligare vid internetanvändning än vid datorspelande. Gällande 

skillnader mellan könen visar studien att flickor verkar gynnas mer av hög tidsåtgång på 

datoranvändning än pojkar. 

  

 

 

 

Nyckelord: Digital läsförståelse, traditionell läsförståelse, datoranvändning, datorspelande, 

internetanvändning, kön   
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1. Inledning 

I samma takt som världen digitaliseras börjar det krävas alltmer av oss som konsumenter - inte 

minst när det gäller konsumtion av text. Under de verksamhetsförlagda kurserna på vår 

utbildning till grundskollärare med inriktning f-3 har vi stött på väldigt mycket digitala verktyg 

i klassrummen. I samtal med eleverna om fritidsintressen och dylikt är det väldigt vanligt 

förekommande att de berättar om deras aktiviteter på datorer, surfplattor, mobiler och andra 

typer av skärmar. De möter spel, videos, animeringar, musik, reklam, chattforum, etc. Genom 

alla dessa digitala kontexter kommer de i ständig kontakt med text. Detta kan innebära att det 

börjar krävas andra typer av förmågor för att kunna hantera den text elever stöter på digitalt än 

vad som krävs vid läsning av en traditionell text, såsom en bok. Kanske är elever i dagens läge 

till och med bättre på att hantera digitala texter än traditionella texter. De förmågor som tränas 

vid datorspelande, internetanvändning och datorbaserade aktiviteter överlag kan vara till nytta 

vid läsande och detta ville vi veta mer om. I vår framtida yrkesroll är det värdefullt för oss att 

veta hur digitala medier påverkar våra elever. Denna “skärmtid” kanske trots allt inte är 

bortkastad tid - såsom det ofta betraktats.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel ges en inblick i vilka skillnader som finns mellan traditionell och digital 

läsförståelse. Även ungas datoraktiviteter samt hur dessa kan skilja sig mellan könen tas upp. I 

avsnittet presenteras de internationella läsförståelsetest denna studie utgår ifrån samt vilken 

plats digital läsning har i aktuell svensk läroplan.  

2.1 Traditionell läsning och läsförståelse 

Eva Wennås Brante (2019) konstaterar i en artikel publicerad på Skolverkets webbsida att 

elevers läsförståelse kan förbättras vid konsumtion av tryckta texter. Oavsett hur en digital text 

kan se ut är det gemensamma för sådana texter att de presenteras på en skärm för läsaren och 

detta kan alltså bidra till ett förändrat sätt att läsa, jämfört med om texten istället presenterats 

som tryckt. Vid läsning av digitala texter har läsaren benägenheten att läsa fortare och därmed 

mer slarvigt. Detta går främst att se på yngre elever, men även på äldre. Äldre elever som får 

sin läsförståelse testad i både digitala och tryckta texter presterar bättre på vissa delar i de 

tryckta texterna än de digitala. Det finns även ett samband mellan mycket tidsåtgång på en text 

och förbättrad läsförståelse. Sett till den kroppsliga upplevelsen av läsning är det inte bara 

lättare för läsaren att komma ihåg var någonstans ett visst segment finns i texten. Även den 

känsla som skapas hos läsaren av att fysiskt hålla i tryckt text och uppleva dess färg och form 

kan hjälpa denne att minnas innehållet bättre (Wennås Brante, 2019). 

 

2.2 Datorspelande, kön och digital läsförståelse 

I en artikel på Statistiska centralbyråns webbsida (2014) beskrivs det att flickor spenderar mer 

tid på internet än pojkar, medan pojkar istället lägger mer tid på datorspelande. Ser man till barn 

som är mellan 10-18 år anger en tredjedel av flickorna och nästan en fjärdedel av pojkarna att 

de spenderar minst 3 timmar varje dag på internet. Ser man däremot till en viss grupp inom 

detta åldersintervall - barn som är mellan 10-12 år - är andelen som spenderar minst 3 timmar 

varje dag på internet detsamma för båda könen. Nästan en tiondel av både pojkar och flickor 

anger att de spenderar minst 3 timmar varje dag på internet, så det är alltså i de högre åldrarna 

det skiljer sig mer mellan könen. Däremot skiljer sig datorspelande mellan könen i åldern 10-
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12 år, där 14 % av pojkarna och cirka 3 % av flickorna anger att de spelar datorspel minst 3 

timmar om dagen (SCB, 2014). I en artikel på SVT Nyheters webbsida beskrivs det hur flickors 

och pojkars aktiviteter på datorn skiljer sig i stor omfattning. Flickor spenderar sin tid online på 

bloggar och andra sociala medier, medan pojkar lägger mer tid på spel. Brytpunkten tycks vara 

efter tioårsåldern när aktiviteterna på internet fortfarande inte skiljer sig märkbart. Skillnaderna 

tycks börja i de tidiga tonåren (SVT Nyheter, 2014). 

 

Läsning på internet kräver vissa typer av förmågor, menar Marie Leijon (2019) i en artikel på 

Skolverkets webbsida. Där poängteras det bland annat att flickor och pojkar innehar olika 

kunskaper vid läsande av digitala texter. Flickor är bättre på den övergripande läsförståelsen 

medan pojkar visar sig bättre på att navigera i texten samt tolka symboler och bilder. Det unika 

i det digitala läsandet, som pojkarna faktiskt är bättre på, kan förklaras med att de spelar mer 

datorspel än flickorna. Datorspelande gör att man övar de typer av förmågor som är viktiga att 

ha, och är unika för, det digitala läsandet. Det kräver alltså mer av läsaren än att läsa en 

traditionell text. Det är viktigt att öva på dessa förmågor (Leijon, 2019). 

 

2.3 Undersökningen Progress in International Reading 

Literacy Study - PIRLS och ePIRLS 

Den internationella undersökningen PIRLS organiseras av The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA) och har vart femte år sedan år 2001 testat 

fjärdeklassare i läsförståelse. Senast testet genomfördes var år 2016, då det deltog 50 länder. I 

Sverige deltog cirka 4500 elever. Huvudsyftet är att få en övergripande bild av såväl det 

nationella som det internationella läget samt redogöra för elevers och vårdnadshavares 

erfarenhet av och inställning till läsning (Skolverket, 2017a, ss. 10-14). IEA utför även sedan 

år 2016 den internationella undersökningen ePIRLS, som ses som en utvidgning av PIRLS. 

Syftet med ePIRLS är att mäta den förmåga hos elever som används när de söker upp 

information, och läser, på internet. År 2016 deltog 14 länder. I Sverige deltog cirka 3900 elever. 

De elever som deltar i ePIRLS deltar även i PIRLS (Skolverket, 2017b, s. 7, 10-11, 15, 20). 

Sverige deltar även i andra internationella studier, däribland den kanske mest välkända 

undersökningen PISA, som ämnar att testa 15-åriga elevers kunskaper i ämnena 

naturvetenskap, läsförståelse och matematik (Skolverket, 2016a, s. 6). 
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Fyra förståelseprocesser är centrala i PIRLS och ePIRLS. Den första är att ”uppmärksamma 

och återge explicit uttryckt information”, den andra är att ”dra enkla slutsatser”, den tredje är 

att ”tolka och integrera idéer och information” och den fjärde är att ”granska och värdera 

innehåll, språk och textelement” (Skolverket, 2017a, s. 12; Skolverket, 2017b, ss. 12-13). Det 

finns både skönlitterära texter och sakprosatexter i PIRLS för att kunna testa elevers förmågor 

i läsning i olika situationer. I ePIRLS testas endast elevernas förmåga att ta in och använda 

information (Mullis et al, 2016, s. 14). 

 

I både PIRLS och ePIRLS finns det fyra olika nivåer som är utformade av IEA och beskriver 

elevernas resultat - elementär nivå, medelgod nivå, hög nivå och avancerad nivå. Nivåerna 

utgörs av antal poäng på proven. De som inte klarar proven hamnar under elementär nivå. I 

PIRLS presterar Sverige bättre än OECD- och EU-ländernas genomsnitt och har förbättrat sitt 

resultat sedan provet genomfördes 2011. De flesta av eleverna, 88 %, får ett resultat som är på 

medelgod nivå eller högre. 2 % av Sveriges elever når inte upp till den elementära nivån. Flickor 

har i alla fem PIRLS-test sedan 2001 presterat bättre än pojkar. Fler flickor presterar på hög 

och avancerad nivå i alla fem PIRLS-prov sedan 2001. Av pojkarna är det en lite större 

procentandel som befinner sig under elementär nivå än av flickorna. Även i ePIRLS presterar 

Sverige bättre än OECD- och EU-ländernas genomsnitt. Eleverna i Sverige presterar aningen 

bättre på ePIRLS än på PIRLS. Detta innebär att eleverna presterar lite bättre på digital läsning 

än traditionell läsning (Skolverket, 2017a, ss. 23-27, 30-32; Skolverket, 2017b, s. 7).  

 

2.4 Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet 

Läsförståelse som eleverna förväntas utveckla beskrivs i svenska styrdokument och stämmer 

till stor del överens med den läsförståelse som testas i PIRLS. Skolverket har ännu inte 

undersökt hur väl den digitala läsförståelse som testas i ePIRLS är överensstämmande med det 

som eleverna förväntas utveckla enligt de svenska styrdokumenten (Skolverket, 2017b, s. 14). 

Att använda digitala verktyg i undervisningen och att se till att eleverna tillskansar sig 

kompetens om detta beskrivs dock på flera olika sätt i den reviderade upplagan av Läroplanen 

2018. Arbete med digitala verktyg är ett av skolans uppdrag:  

 

“Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan [...] använda såväl digitala som 

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

kommunikation och lärande” (Skolverket, 2018, s. 7). 
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I det centrala innehållet för svenskämnet i årskurs 4-6 beskrivs det hur eleverna ska kunna 

handskas med digitala verktyg på flera olika sätt när det kommer till läsande och skrivande. Det 

beskrivs hur elever ska lära sig att använda digitala verktyg vid skrivande, precis som med 

handskrivna texter: “[...] handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och 

med hjälp av digitala verktyg” (Skolverket, 2018, s. 260). Eleverna ska dessutom kunna 

använda internet som sökmotor: “Informationssökning i några olika medier och källor, till 

exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet” (Skolverket, 2018, 

s. 260). I det centrala innehållet i svenskämnet i årskurs 4-6 beskrivs det dessutom hur eleverna 

ska kunna arbeta med digitala texter i multimodala kontexter: “Texter som kombinerar ord, bild 

och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och 

typiska språkliga drag” (Skolverket, 2018, s. 261). Eleverna ska även handskas med texter i 

digitala miljöer: “[...] texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra 

interaktiva funktioner” (Skolverket, 2018, s. 261). 

 

Med utgångspunkt i det som beskrivits i ovanstående avsnitt ämnar denna studie undersöka 

eventuella samband mellan svenska fjärdeklassares resultat på de internationella testerna 

PIRLS och ePIRLS och deras tidsåtgång till olika datorbaserade aktiviteter.  
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3. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt beskrivs det aktuella forskningsläget gällande ungas internetanvändning och de 

könsskillnader som finns i detta avseende, relationen mellan digital och traditionell läsning samt 

relationen mellan datorspelande och läsförståelse.  

3.1 Literacy samt traditionell och digital läsning 

Maria Rasmusson (2014) använder sig av vissa centrala begrepp som behandlar litteracitet och 

läsförståelse. Läsförståelse beskrivs som ett paraplybegrepp som innefattar förståelse av både 

digitala och traditionella texter. Läsförståelse av traditionella texter innebär att förstå det man 

läser i text på papper. Detta innebär för det mesta linjär text i exempelvis böcker, tidningar, etc. 

Läsförståelse av digitala texter är att förstå den text man stöter på i digitala miljöer. Detta kan 

vara snarlikt en traditionell text, men kan till skillnad från dessa även innehålla animationer, 

ljud, hyperlänkar, etc. Rasmusson (2014) beskriver vidare hur literacy eller literacies skiljer sig 

från ovanstående begrepp. Begreppen innebär ett mer omfattande perspektiv på läsförståelse 

och redogör för att läsning är kontextbunden - sammanhang, innehåll och redskap bör tas i 

beaktande (Rasmusson, 2014, ss. 3-4).  

 

I PIRLS beskrivs läsförståelse genom begreppet ”reading literacy” (Mullis et al, 2016, s. 12). 

Skolverket (2017a) har i sin tur översatt och definierat detta begrepp som “läsförmåga” på 

svenska. De redogör att läsförmåga inte endast omfattar den avkodningsförmåga som krävs för 

att kunna läsa, utan inkluderar även förmågan att kunna tolka och reflektera kring den lästa 

texten samt använda läsningen som ett verktyg. Denna förmåga testas i PIRLS (Skolverket, 

2017a, s. 10). Den läsning som snarare prövas i ePIRLS kallas för ”online reading”, “digital 

läsning” på svenska. Detta måste inte innebära multimodala interaktiva texter, utan kan 

innebära att helt enkelt läsa en bok på en läsplatta istället för i pappersform (Skolverket, 2017b, 

s. 14).  

3.2 Ungas ökande internetanvändning 

Rapporten Eleverna och internet 2016 som genomfördes av Internetstiftelsen (2016) redogör 

att elever är vana internetanvändare. Av de elever i mellanstadiet som har undersökts uppger 
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58 % att de minst varje vecka skaffar information på internet som är relaterat till studier i skolan. 

Cirka hälften uppger även att de söker efter, eller kontrollerar fakta på internet, minst varje 

vecka. Tre fjärdedelar uppger att internet är viktigt i vardagslivet. Vid ökad ålder blir internet 

viktigare för eleverna och dess vardagsliv (Internetstiftelsen, 2016, ss. 4-6, 26-28). 

Internetstiftelsen (2016) visar att vad mellanstadieeleverna gör på internet skiljer sig mellan 

könen, trots att skillnaderna inte är särskilt stora. Den vanligaste aktiviteten på internet för både 

pojkar och flickor är att använda YouTube. Den näst vanligaste aktiviteten på internet för pojkar 

är att spela spel. Den aktiviteten kommer inte förrän på fjärde plats för flickorna. Mer vanligt 

för flickorna är besök på sociala nätverksplatser, något som inte är lika vanligt bland pojkar. 

Större skillnader mellan könen finner vi i de äldre årskurserna när det kommer till aktiviteten 

spela spel. 83 % av pojkarna i högstadiet har angett att de spelar spel minst en gång i veckan, 

medan andelen hos flickor är 61 %. Bland gymnasieeleverna är skillnaderna mellan könen än 

mer signifikanta. Där är aktiviteten att besöka sociala nätverksplatser den populäraste 

aktiviteten för flickor (98 %). Precis som pojkarna på högstadiet uppger 83 % av pojkarna på 

gymnasiet att de spelar spel på internet minst en gång i veckan. Siffran gällande spelande för 

flickor på gymnasiet finns inte med på listan över populära aktiviteter (Internetstiftelsen, 2016, 

ss. 53-55).  

 

Rapporten Ungar & medier 2017 som genomfördes av Statens medieråd (2017) redovisar 

resultat från en enkätundersökning om medievanor hos barn 9-18 år. Rapporten visar på ungas 

ökande internetanvändning och hur datoranvändningen skiljer sig mellan könen. Andelen 

högkonsumenter av dator och tv-spel är markant större hos pojkar än flickor, speciellt i tonåren 

(med högkonsumenter avses mer än 3 timmar per dag). Från 9- till 11-års ålder skiljer sig 

pojkars och flickors dator- och tv-spelande med endast cirka 10 procentenheter. Efter det ökar 

skillnaden mellan könen markant. Andelen flickor som är högkonsumenter av dator- och tv-

spel håller sig från 9-års ålder till 18-års ålder under 5 % (med ett undantag från 15-åringarna 

som kommer upp i 9 %). Bland pojkar i 11-års ålder är var tionde högkonsument och nästan 

varannan är det i 16-års ålder. Ungefär varannan flicka är istället högkonsument av sociala 

medier i 16-års ålder. I 11-års ålder är även här flickors och pojkars konsumtion av sociala 

medier tämligen lika med 8 procentenheters skillnad. Flickornas konsumtion ökar markant i 

relation till ålder medan pojkarnas konsumtion aldrig övergår 31 %. Studien visar även att 

elevernas upplevda datoranvändning kan skilja sig från den faktiska. Pojkar tenderar att 

underskatta sin faktiska användning vad gäller internet, datorspelande och sociala medier. 

Flickor underskattar sin faktiska användning av internet, men tror sig ägna mer tid åt 
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datorspelande och sociala medier än vad de faktiskt gör. Flickor tenderar alltså att överskatta 

sina datorbaserade aktiviteter i större utsträckning än pojkar (Statens medieråd, 2017, ss. 5, 29-

30, 85-86). 

 

I rapporten Eleverna och nätet utgiven av Skolverket år 2011 behandlas 15-åringars resultat 

från den internationella studien PISA. Sverige presterar bättre i digital läsning än i den 

traditionella, något som skulle kunna förklaras med att svenska elevers datoranvändning är 

mycket hög medan läsningen av böcker och dagstidningar inte är det (Skolverket, 2011, ss. 109-

110). År 2016 anger cirka en fjärdedel av 9-12-åringar att de läser böcker eller dagstidningar 

varje dag (Statens medieråd, 2017, s. 9). Rapporten (Skolverket, 2011) klargör att de elever 

med måttligt datoranvändande är de som presterar bäst på de digitala proven i PISA. Det finns 

en tydlig relation mellan mycket läsning och goda provresultat på traditionell läsförståelse. 

Denna korrelation verkar inte finnas mellan hög datoranvändning och provresultat på digital 

läsförståelse. Orsaken till detta skulle möjligen kunna vara att elever som sitter mycket vid 

datorn också gör det ensamma och vägledning inom det digitala läsandet därför uteblir. Flickor 

presterar bättre i båda proven, men skillnaderna mellan flickors och pojkars prestationer i PISA 

är mindre i de digitala proven än i de traditionella. Rapporten lägger fram de möjliga 

förklaringarna att pojkar dels spenderar mer tid vid datorn och dels är mer motiverade att utföra 

de datorbaserade proven för att de är mer intresserade av dessa. Den ökade motivationen kan 

ha en inverkan på provresultaten (Skolverket, 2011, ss. 7-8, 109-110). 

3.3 Digital läsning kontra traditionell läsning 

Rasmusson (2015) har jämfört läsförståelse på papper och på dator. I studien deltog 235 svenska 

elever som var 14-15 år gamla. Eleverna genomförde samma läsförståelseprov både i 

pappersform och på dator. Studiens resultat visar att eleverna presterade bättre på provet som 

var i pappersform än på det datorbaserade provet, även om resultatskillnaden var marginell. 

Studien visar även att resultaten skiljde sig beroende på textlängd. Gällande de längre texterna 

presterade eleverna lika bra inom båda provformerna, medan de presterade bättre på 

pappersprovet då det kom till kortare texter. Rasmusson (2015) analyserade även skillnaderna 

i resultat utifrån kön, där flera tendenser påvisades. Överlag presterade flickorna ungefär lika 

bra inom båda provformerna, medan pojkarna presterade bättre på papper än på dator 

(Rasmusson, 2015, ss. 14-15). 
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Även Rebecca Dawn Baker (2010) har undersökt skillnader i läsning mellan papper och digitala 

medel. I studien deltog 106 studenter vid ett amerikanskt universitet som genomförde ett 

läsförståelseprov med hjälp av tre olika anordningar - papper, e-bokläsare och iPod Touch. 

Deltagarna läste textdelar på de olika anordningarna och fick göra ett läsförståelseprov på 

papper som innehöll frågor relaterade till de lästa texterna. Vid sidan av provet i läsförståelse 

fick deltagarna även svara på frågor gällande exempelvis deras bakgrund och attityd till 

teknologi och läsning. Studiens resultat visar att det inte är någon betydande skillnad gällande 

läsförståelse baserat på olika format. Däremot visar resultaten samtidigt att deltagarna upplevde 

att de olika anordningarna som användes för att läsa texterna påverkade deras resultat, trots att 

de inte gjorde det. Baker (2010) konkluderar utifrån detta faktum att desto mer obekväm en 

läsare känner sig då det kommer till digitala anordningar, desto mer antar läsaren att 

traditionella format (såsom papper) är att föredra - trots att skillnader i läsförståelse inte skiljer 

sig baserat på vilket format som används (Baker, 2010, ss. 20-23, 31).  

 

Anne Mangen, Bente R. Walgermo och Kolbjorn Bronnick (2013) har likt Rasmusson (2015) 

undersökt skillnader i läsförståelse på papper och på dator. 72 norska elever som var 15-16 år 

gamla deltog i studien. Eleverna fick läsa en berättande och en förklarande text, antingen på 

dator eller på papper, och genomförde sedan ett läsförståelseprov på dator. Mangen et al. (2013) 

konstaterade att eleverna som hade läst texterna på papper presterade bättre än eleverna som 

hade läst texterna på dator. Författarna hade även en hypotes om att läsförståelsen skulle 

påverkas mer negativt gällande datorversionen av den förklarande texten i jämförelse med 

datorversionen av den berättande texten.  Denna hypotes visade dock datan inget stöd för, 

eftersom det inte var någon skillnad mellan de två texttyperna då det gällde läsning på dator 

eller på papper. Författarna menar vidare att det kan finnas flera olika bakomliggande faktorer 

som orsakar skillnaderna i läsförståelse mellan läsning på papper och på dator - att navigationen 

i texten ser olika ut mellan de två modaliteterna är ett exempel. Vid läsning på dator är läsaren 

exempelvis tvungen att scrolla, vilket har bevisad negativ påverkan på förståelse av det lästa 

(Mangen et al., 2013, ss. 63-65).  

3.4 Datorspel och läsförståelse  

Tammy Reed (2010) har undersökt relationen mellan datorspel och resultat i läsförståelse. I 

studien ingick 73 elever i årskurs 2 från en amerikansk grundskola som testades i läsförståelse 

vid två tillfällen. Eleverna blev indelade i två grupper där den ena gruppen mellan det första 
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och andra provtillfället regelbundet spelade ett datorspel under sex veckors tid utformat för att 

bland annat träna läsförståelse. Efter att elevgruppernas provresultat hade jämförts och 

statistiskt analyserats konstaterade Reed att användningen av ett datorspel utformat för att träna 

läsförståelse inte bidrog till ökade resultat (Reed, 2010, ss. 50, 66-67).  

 

Maria Rasmusson och Lisbeth Åberg-Bengtsson (2014) har likt Reed (2010) undersökt 

samband mellan elevers resultat i digital läsförståelse och datorspelsvanor. Studien innefattar 

dessutom skillnader gällande kön. Detta undersöktes genom analys av data från PISA 2009 med 

inriktning på svenska elever i 15-års ålder. Studien visade att elevernas resultat i digital läsning 

korrelerade med tid ägnad åt datorspelande, men även att pojkarna presterade något bättre än 

flickorna gällande digital läsning. Pojkarnas resultat i den digitala läsningen visade sig bero på 

deras datorspelande - de ägnade mer tid på datorspel än flickorna. Författarna menar att detta 

indikerar att datorspelande kan öka digital läsförståelse (Rasmusson & Åberg-Bengtsson, 2014, 

ss. 695-698, 704-705).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel beskrivs ett teoretiskt ramverk som syftar att bidra med stöd i hur de samband 

som undersöks kan tolkas och diskuteras. Det teoretiska ramverk som beskrivs innehåller två 

nivåer, där den första nivån består av åtta centrala principer och den andra nivån består av sex 

principer. Det är endast de principer som har en tydlig koppling till syftet med denna studie som 

redogörs för.   

4.1 En teori med två nivåer inom nya litteraciteter   

Leu, Kinzer, Coiro, Castek & Henry (2013) lyfter fram det faktum att begreppet “literacy” med 

tiden både ändrar betydelse och blir allt mer beroende av kontexten, eftersom samhället vi lever 

i ständigt får nya medel för att hantera och kommunicera information. Detta menar författarna 

att i sin tur kräver nya förmågor, eller “nya litteraciteter”. Literacy-begreppet används i 

pluralform och författarna menar att detta görs eftersom framväxten av nya digitala kontexter 

kräver det.  Leu et al. (2013) menar att det blir problematiskt då begreppet nya litteraciteter blir 

allt mer kontextbundet i takt med exempelvis internet och andra digitala medier, vilket i sin tur 

leder till att begreppet används på olika sätt av olika forskare. Författarna förespråkar en 

sammanstrålning av de olika teoretiska perspektiv som finns gällande nya litteraciteter, istället 

för att försöka avgöra vilken användning av begreppet som är korrekt. Mot bakgrund av detta 

formulerar Leu et al (2013) ett nytt teoretiskt ramverk som de kallar “a dual-level theory of new 

literacies” (på svenska: en teori med två nivåer inom nya litteraciteter). De två nivåer som utgör 

teorin är en övergripande nivå (uppercase theory of new literacies) och en nivå som behandlar 

mer specifika aspekter av nya litteraciteter (lowercase theory of new literacies) (Leu et al., 2013, 

ss. 1150-1151, 1156-1157, 1160).  

4.1.1 Den övergripande teorin inom ny litteraciteter 

Leu et al. (2013) redogör för åtta centrala principer inom den övergripande nivån av teorin. 

Författarna påpekar att det är för tidigt att skapa en fullständig övergripande nivå inom de nya 

litteraciteter som vuxit fram genom internet och andra digitala medier, men menar att de 

centrala principer som redogörs för innehåller sådant som vanligtvis återfinns inom 

forskningsområdet. Nedan förklaras de principer som är av relevans för denna studie.  

 

Enligt den första principen av den övergripande teorin inom nya litteraciteter konstateras det att 
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internet tillsammans med andra digitala medier är den mest centrala komponenten då det gäller 

literacy och förståelse för dagens generation. I den tredje principen av den övergripande teorin 

redogörs att nya litteraciteter är bundna av dess kontext. Författarna menar att literacy genomgår 

en ständig förändring och att den främsta orsaken till denna förändring är den snabba utveckling 

som sker inom teknologin (Leu et al., 2013, ss. 1158-1160).   

 

4.1.2 Den specifika teorin inom nya litteraciteter  

Den mer specifika nivån av teorin innefattar sex centrala principer. Nedan redogörs för de 

principer som är av relevans för denna studie. Den tredje principen redogör att digital 

läsförståelse inte kan likställas med traditionell läsförståelse eftersom digital läsförståelse 

kräver ytterligare förmågor och strategier. Författarna påpekar att det finns flera likheter mellan 

traditionell och digital läsning, men att digital läsning är mer komplicerat och därmed skiljer 

sig från traditionell läsning. Den fjärde principen innefattar att digitala sammanhang kan vara 

särskilt gynnsamt för personer med svårigheter gällande läsning. Författarna lyfter fram att 

texter i digitala sammanhang vanligtvis är korta samt multimodala, vilket bidrar med stöd till 

svaga läsare (Leu et al., 2013, ss. 1163-1168).  
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5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka om den tid som svenska fjärdeklassare spenderar på 

olika datorbaserade aktiviteter kan ses ha samband med elevernas resultat i läsförståelsetesten 

PIRLS och ePIRLS, samt om det går att se några skillnader mellan könen. 

 

 

● Vilka samband finns gällande svenska elevers tidsåtgång till datorbaserade aktiviteter och 

deras resultat i PIRLS och ePIRLS 2016?  

● Hur skiljer sig eventuella samband baserat på vilken datoraktivitet som avses? 

● Vilka skillnader finns mellan pojkars och flickors resultat i PIRLS och ePIRLS 2016 i 

relation till tidsåtgång på datorbaserade aktiviteter? 
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6. Metod 

I detta kapitel beskrivs vilket material som har använts samt hur detta har behandlats för att på 

bästa sätt motsvara syftet med studien. Vidare redogörs även för de etiska överväganden som 

har gjorts samt studiens validitet och reliabilitet.  

6.1 Material 

6.1.1 PIRLS och ePIRLS 

PIRLS består av en förstudie där provmaterial och enkätfrågor prövas, och en huvudstudie, som 

är en reviderad upplaga av förstudien. Det finns sammanlagt 12 olika texter som är möjliga för 

eleverna att få. Dessa texter är fördelade i olika kombinationer. Varje elev får två texter att utgå 

från när de besvarar 25-30 provuppgifter med papper och penna. Urvalet är slumpmässigt 

representativt där det i första steget väljs skolor och i andra steget den undervisningsgrupp som 

ska utföra provet. Eleverna som deltar i undersökningen svarar även på en enkät om deras 

bakgrund och inställning till läsning (Skolverket, 2017a, ss. 10-11, 13).  

 

ePIRLS är ett datorbaserat prov som efterliknar en miljö som är snarlik en riktig webbsida på 

internet. Texterna kan se ut precis som text i pappersform (med exempelvis grafer, tidslinjer, 

bilder, kartor, etc.), men även texter som elever bara stöter på digitalt (såsom exempelvis filmer, 

pop-up fönster, animeringar, etc.). ePIRLS består precis som PIRLS av en förstudie och en 

huvudstudie. Urvalet utförs även det på samma sätt. De som deltar i ePIRLS deltar även i PIRLS 

och svarsfrekvensen för ePIRLS är 90 %. Precis som i PIRLS får eleverna svara på en enkät 

om deras bakgrund och inställning till läsning (Skolverket, 2017b, s. 11, 15).  

 

För att kunna hitta möjliga samband mellan svenska elevers resultat och deras datoranvändning 

är det fördelaktigt att utgå från en storskalig undersökning där det finns ett stort antal elevsvar. 

Eftersom denna studie ämnar undersöka aspekter inom läsförståelse - både traditionell och 

digital - är undersökningen PIRLS tillsammans med ePIRLS ett naturligt val. Den del av PIRLS 

och ePIRLS som är av relevans för denna studie är elevenkätsvaren för de svenska eleverna1 

samt den svenska versionen av elevenkäten. Elevenkätsvaren hämtades från IEA:s hemsida 

                                                 
1
 Filnamn: ASGSWE4 (PIRLS) och ASGSWEE1 (ePIRLS) 
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(2018). Den svenska versionen av elevenkäten mottogs via e-post från Skolverket2. I 

elevenkäten har utgångspunkten varit en fråga som rör elevers tidsåtgång på olika datorbaserade 

aktiviteter (se Bilaga 1). Frågan är Hur mycket tid ägnar du åt följande aktiviteter på en dator 

eller surfplatta varje dag? (a) Spelar spel, (b) Tittar på filmer och videoklipp, (c) Chattar, (d) 

Surfar på nätet. Till frågan finns fem svarsalternativ: (1) Aldrig, (2) Mindre än 30 minuter, (3) 

30 minuter till 1 timme, (4) 1 till 2 timmar, (5) 2 timmar eller mer.3  

 

6.1.2 IEA:s kunskapsnivåer  

Kunskapsnivåerna är konstruerade utifrån poäng på proven för att göra det tydligt hur eleverna 

presterar. Dessa kunskapsnivåer är snarlika i PIRLS och ePIRLS med skillnaden att det gäller 

traditionella texter i PIRLS och digitala texter i ePIRLS. Det finns fyra kunskapsnivåer i båda 

proven (Skolverket, 2017a, s. 23; Skolverket, 2017b, s. 22). I denna studie har de svenska 

elevernas provresultat delats upp utifrån kunskapsnivåerna.  

 

Elementär nivå: Denna nivå är den grundläggande nivån i PIRLS. Uppnår eleven inte denna 

nivå betraktas det som under elementär nivå. För att uppnå elementär nivå krävs det att eleven 

får 400 poäng. På denna nivå kan eleven se detaljer i texten i PIRLS och i texten på webbsidan 

i ePIRLS som är tydligt uttalade. Eleven förstår enskilda sakuppgifter (Skolverket, 2017a, s. 

23; Skolverket, 2017b, s. 22). 

 

Medelgod nivå: För att uppnå medelgod nivå krävs det att eleven får 475 poäng. I PIRLS kan 

eleven på denna nivå dra simpla slutsatser och ge simpla förklaringar. Eleven visar tendenser 

till att kunna identifiera språkliga drag och språklig stil. Eleven använder de rubriker, 

illustrationer och faktarutor som finns att tillgå för att orientera sig i texten. I ePIRLS kan eleven 

sammanstråla information från olika webbsidor samt förstå interaktiviteten (Skolverket, 2017a, 

s. 23; Skolverket, 2017b, s. 22). 

 

                                                 
2
 Ulrika Wennerberg, Projektkoordinator internationella studier vid Skolverket, kommunikation via e-post den 10 

maj 2019 
3
 I denna studie används konsekvent begreppet “dator” då det gäller tidsåtgång till olika aktiviteter (t.ex. 

datoranvändning och datorspelande). Eftersom enkätfrågan utgår från aktiviteter på både dator och surfplatta 

inkluderas även aktiviteter på surfplatta i begreppet.  
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Hög nivå: För att uppnå hög nivå krävs det att eleven får 550 poäng. På denna nivå kan eleven 

utse vad som är relevant och centralt i texten i PIRLS och texten på webbsidan i ePIRLS trots 

att det inte är direkt uttalat. De handlingar och händelser som förekommer i texten, samt 

sakuppgifter, kan eleven koppla samman trots att det inte förekommer på samma plats. Eleven 

drar slutsatser och kan generalisera. I ePIRLS kan eleven dessutom förstå betydelsen av 

grafiken på webbsidan (Skolverket, 2017a, s. 23; Skolverket, 2017b, s. 22). 

 

Avancerad nivå: För att uppnå avancerad nivå krävs det att eleven får 625 poäng. På denna nivå 

kan eleven tyda händelser och karaktärer genom att sammanföra information från olika 

textdelar i PIRLS och information från olika webbsidor i ePIRLS. Eleven kan även genom detta 

sätt ta fasta på allomfattande teman som förekommer. Eleven kan värdera och förklara 

funktionen hos den information som ges både visuellt och som avser text (Skolverket, 2017a, 

s. 23; Skolverket, 2017b, s. 22). 

 

6.2 Behandling av materialet 

För att kunna genomföra en statistisk analys av materialet har statistikprogrammet SPSS 

använts. Enkätfrågan gällande elevers datoranvändning har kodats om för att på bästa sätt 

motsvara syftet med studien. Frågan har dels slagits ihop till en variabel för att kunna analysera 

elevers totala datoranvändning och dels delats upp för att kunna analysera elevers 

datoranvändning gällande enskilda områden - datorspelande och internetanvändning. 

Uppdelning av elevers datoranvändning gällande chattande och videos har även gjorts, men 

inkluderas inte i denna studie eftersom en avgränsning gjordes på grund av den tid som stod till 

förfogande. Då variabeln för total datoranvändning skapades slogs alla fyra delfrågor ihop 

(ASBG11A-D). Den nya variabeln kodades sedan om på nytt där värdena ändrades för att skapa 

en gruppindelning där den totala datoranvändningen kunde delas upp enligt “ingen”, “låg”, 

“intermediär”, “hög” och “mycket hög” tidsåtgång.  De nya värdena utgick från de ursprungliga 

svarsalternativen där medelvärdet i minuter för varje alternativ användes (15=låg, 

45=intermediär, 90=hög, 180=mycket hög). Då variablerna gällande datorspelande och 

internetanvändning skapades gjordes en gruppindelning med “ingen”, “låg” och “hög” 

tidsåtgång. Dessa utgick även från de ursprungliga svarsalternativen där “ingen” utgick från 

svarsalternativ 1, “låg” från svarsalternativ 2-3 och “hög” från svarsalternativ 4-5 (se avsnitt 

6.1.1 PIRLS och ePIRLS).  
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Då syftet med denna studie är att försöka finna eventuella samband mellan elevers tidsåtgång 

på olika datorbaserade aktiviteter och deras resultat gällande läsförståelse har utgångspunkten 

i avseendet läsförståelse varit IEA:s kunskapsnivåer. För att kunna göra en jämförelse har 

kunskapsnivåerna skapats genom att koda om de plausibla värdena för traditionell läsförståelse 

(PIRLS) och digital läsförståelse (ePIRLS). Två nya variabler skapades som båda innehöll fem 

nivåer - de fyra som IEA har fastställt, samt en nivå som innehåller poängantal under 400 (alltså 

under elementär nivå). Eftersom varje elev inte svarar på alla frågor använder sig IEA av 

plausibla värden för att räkna ut vad en elev hade fått för resultat om denne hade svarat på alla 

uppgifter. Detta görs genom att kombinera elevers svar på uppgifterna med deras 

bakgrundsinformation (Foy & Yin, 2017, s. 1). Vid de flesta storskaliga undersökningar görs 

fem olika plausibla värden för att öka skattningens noggrannhet (Laukaityte & Wiberg, 2017, 

s. 11342). De resultatnivåer som presenteras har utgått från “plausible value 1”, både gällande 

PIRLS och ePIRLS. Däremot gjordes även resultatnivåer med alla plausibla världen för att 

kontrollera att det inte var några uppenbara skillnader mellan de olika plausibla värdena (se 

Bilaga 2).  

 

För att kunna undersöka samband mellan svenska elevers tidsåtgång på olika datorbaserade 

aktiviteter och deras resultat på läsförståelseproven PIRLS och ePIRLS användes 

korstabulering. Korstabeller användes i denna studie eftersom syftet var att undersöka 

eventuella samband mellan två kvalitativa variabler (Esaiasson et al., 2017, s. 373; Djurfeldt et 

al., 2010, s. 142).  För att kontrollera att sambanden mellan de två kvalitativa variablerna är 

signifikanta och inte ett utslag av slumpen har Chi2-test (Pearson Chi2) använts. Chi2-testet är 

det mest använda verktyget då det kommer till att signifikanstesta sambandet mellan två 

kvalitativa variabler (Djurfeldt et al., 2010, s. 213). Chi2-testet visade vid de korstabeller med 

total datoranvändning och resultatnivåer ett felmeddelande, som indikerade att gruppen som 

inte har någon datoranvändning är för liten4. Gruppen som inte har någon datoranvändning 

inkluderas ändå i tabellerna eftersom det faktum att gruppen är så liten är av vikt för förståelsen 

för fördelningen mellan olika elevers datoranvändning. Denna grupp inkluderas inte då 

exempelvis tidsåtgång på datoranvändning i relation till resultat jämförs och diskuteras. I övrigt 

visade Chi2-testet vid samtliga korstabeller att det är statistiskt säkerställt på 0,01 %-nivå att 

sambanden inte är orsakade av slumpen.  

                                                 
4
 Orsaken till felmeddelandet kunde konstateras eftersom en ny gruppindelning gjordes där gruppen “ingen 

datoranvändning” (grupp 0) exkluderades. Vid nytt Chi2-test visades inget felmeddelande. 
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4500 svenska elever deltog i PIRLS och ca 3900 elever i ePIRLS 2016. Eftersom studien ämnar 

undersöka samband som rör alla svenska elever har elevantalet viktats. Viktning innebär att en 

beräkning baserad på urvalet resulterar i en rättvisande bild av hela populationen (Djurfeldt et 

al., 2010, s. 124). Det medför att antalet deltagande elever i studien räknats upp till 104 840 

respektive 104 818. Vid tabell 1, 4 och 7 redogörs det för bortfall (se t.ex. avsnitt 7.1 

Datoranvändning och resultat). Bortfallet innehåller dels uteblivna elevsvar och dels de 

elevsvar som inte kunnat utläsas. 

 

6.3 Etiska överväganden 

Forskningsetiska principer är sammanställda riktlinjer i syfte att både utveckla 

forskningsområdet samt skydda individer som är en del av forskningen. Gällande kravet på att 

individer ska skyddas görs en uppdelning som består av fyra huvudkrav. Dessa handlar framför 

allt om att skydda de individer som forskningen berör genom exempelvis krav på att samtycke 

ska inhämtas samt att deltagares personuppgifter ska vara konfidentiella (Vetenskapsrådet, 

2002, ss. 5-6, 9, 11). Materialet till denna studie var i form av enkätsvar och provresultat från 

elever som redan var avidentifierade och personuppgifter kan heller inte uthämtas (jfr Persson, 

2016, s. 57).   

 

Vid studier som har statistisk analys som utgångspunkt är det däremot viktigt att arbetet grundas 

i en vetenskaplig tolkning samt att hänsyn tas till både förutsättningar och begränsningar med 

frågeställningen. Resultat som presenteras måste aktivt diskuteras samt vara tydligt framställda 

så att det är framgår vad de bygger på. Det krävs att tolkning av resultaten görs i relation till 

tidigare forskning samt att diskussion kring övrig forskning sker på ett korrekt sätt. Vid citering 

av övrig forskning bör sådan inte enbart göras gällande forskning som stöder den egna studien, 

utan motstridande resultat bör även tas upp. Om det finns risk för att resultat kan övertolkas av 

exempelvis massmedia har författaren ansvar att försöka förebygga eller stävja detta 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 55). 
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6.4 Validitet och reliabilitet 

Följande avsnitt innehåller reflektioner över metoden genom att validitet och reliabilitet i 

relation till studien diskuteras. I denna studie undersöks huruvida det finns samband mellan 

elevers tidsåtgång på olika datorbaserade aktiviteter och deras resultat på läsförståelsetesten 

PIRLS och ePIRLS. Det är möjligt att en tredje faktor, som inte undersöks i denna studie, 

orsakar de samband som uppvisas. Däremot har de två variabler som undersöks 

signifikanstestats med ett lämpligt test där det kunde fastslås att sambanden inte beror på 

slumpen. Grupperingen som har gjorts utifrån elevers tidsåtgång gällande total 

datoranvändning, datorspelande och internetanvändning baserar sig på elevers upplevda 

tidsåtgång. Statens medieråd (2017) belyser det faktum att elevers faktiska datoranvändning 

kan skilja sig från den upplevda. Skolverket (2017a) understryker att frågorna i PIRLS är 

utformade för att kunna översättas på alla språk och kunna passa inom alla de kulturella 

skillnader som finns mellan deltagarländerna (Skolverket, 2017a, s.13). Det är därför tänkbart 

att enkätfrågan kan tolkas på olika sätt på grund av hur den är formulerad. Mot bakgrund av 

ovanstående kan konstateras att det finns faktorer som kan tänkas sänka denna studies validitet. 

Dock har åtgärder vidtagits för att säkerställa validiteten.  

 

Som tidigare nämnt har plausibla värden använts i denna studie. Det är värt att understryka att 

plausibla värden är uppskattningar av resultat och inte faktiska resultat (Persson, 2016, s. 55). 

Däremot har användandet av plausibla värden bidragit till nyttiga slutsatser vid flera storskaliga 

undersökningar. En metod för att undvika att användningen av plausibla värden resulterar i 

missvisande slutsatser är att använda sig av alla givna plausibla värden istället för bara ett 

(Laukaityte & Wiberg, 2016, ss. 11342, 11355). Denna metod har tillämpats i studien. Vidare 

har denna studie utgått från data som är publikt tillgänglig. Skriptet som har använts bifogas 

som bilaga vilket medför att vem som helst kan se vad som har gjorts samt utföra 

undersökningen på egen hand (se Bilaga 2). Mot bakgrund av detta kan det konstateras att 

studiens reliabilitet är hög.  
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6.5 Arbetsfördelning 

Vår ambition under arbetets gång har varit att båda ska vara lika delaktiga. Därför vi har 

samarbetat tätt då studien utförts och skrivits. Vi kan tillsammans ansvara för samtliga delar i 

studien. Joel har utfört arbetet i SPSS men all bearbetning innan och efter, samt tolkning och 

analys av resultaten, har gjorts tillsammans.  
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7. Analys 

Nedan redovisas studiens resultat med hjälp av korstabeller. Avsnittet behandlar först elevers 

tidsåtgång till total datoranvändning i relation till resultat på PIRLS och ePIRLS. Sedan 

behandlas elevers tidsåtgång till datorspelande i relation till resultaten. Slutligen behandlas 

elevers tidsåtgång till internetanvändning i relation till resultaten.  

 

Vad gäller tabell 1, 2 och 3 utgår tidsåtgången som anges i tabellernas y-axel (“ingen”, “låg”, 

“intermediär”, “hög” och “mycket hög”) från medelvärdet i minuter för varje alternativ i 

elevenkäten från PIRLS 2016. Vad gäller tabell 4 till 9 utgår tidsåtgången som anges i 

tabellernas y-axel (“ingen”, “låg” och “hög”) från de ursprungliga svarsalternativen i 

elevenkäten från PIRLS 2016 (se 6.2 Behandling av materialet och Bilaga 1).  
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7.1 Datoranvändning och resultat  

Enligt PIRLS elevenkät 2016 är det 0,6 % (611 av 98 311) av de svenska eleverna i årskurs 4 

som inte använder datorn alls under en dag. Andel elever i PIRLS som presterar på elementär 

nivå är störst bland de med mycket hög datoranvändning (14,2 %). Detsamma gäller de elever 

som presterar på medelgod nivå - av de elever som har mycket hög datoranvändning är andelen 

som presterar på medelgod nivå (36,3 %) större jämfört med elever med lägre datoranvändning. 

Av de som har mycket hög datoranvändning är andelen som presterar på hög nivå (39,7 %) och 

avancerad nivå (8,4 %) mindre än vad den är bland elever med lägre datoranvändning. 

Liknande resultat är synliga gällande ePIRLS i relation till elevers datoranvändning (se Tabell 

1).  

Andelen elever som presterar på hög nivå i PIRLS är störst bland de med låg (45,4 %) och 

intermediär datoranvändning (46,8). Av de elever som presterar på hög nivå i ePIRLS är de 

med intermediär (47,6 %) och hög datoranvändning (48,9 %) störst. Av de elever som har låg 

och intermediär datoranvändning är andelen som presterar på avancerad nivå större jämfört 

med hög och mycket hög datoranvändning i både PIRLS och ePIRLS, som visas i Tabell 1.  

 

Tabell 1: Datoranvändning och resultatnivåer i PIRLS och ePIRLS 2016 

 

 

5 

  

                                                 
5 Denna grupp inkluderas inte i diskussionen på grund av felmeddelande vid signifikanstest (se 6.2 Behandling av 

materialet) 
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Som visas i Tabell 2 är andelen flickor som presterar under elementär nivå (0,8 %) lägre än 

genomsnittet i PIRLS (1,5 %). Andelen flickor som presterar under elementär nivå (1,0 %) är 

lägre än genomsnittet i ePIRLS (1,5 %).  

Andelen flickor som presterar på hög nivå är störst bland de med intermediär och hög 

datoranvändning. Detta gäller i både PIRLS och ePIRLS (se Tabell 2).  

 

Tabell 2: Flickors datoranvändning och resultatnivåer i PIRLS och ePIRLS 2016 
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Det synliggörs i Tabell 3 att andelen pojkar som presterar under elementär nivå (2,2 %) är högre 

än genomsnittet i PIRLS (1,5 %). Andelen pojkar som presterar under elementär nivå (2,0 %) 

är även högre än genomsnittet i ePIRLS (1,5 %).  

 

Andelen pojkar som presterar på hög nivå i PIRLS är störst bland de med låg och intermediär 

datoranvändning. Andelen pojkar som presterar på hög nivå i ePIRLS är istället störst bland de 

som har intermediär och hög datoranvändning (se Tabell 3).  

 

Tabell 3: Pojkars datoranvändning och resultatnivåer i PIRLS och ePIRLS 2016 
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7.2 Datorspelande och resultat  

Enligt PIRLS elevenkät 2016 är det 6,8 % (6 951 av 101 231) av de svenska eleverna i årskurs 

4 som inte spelar datorspel alls under en dag, något som visas i Tabell 4. 

Andelen elever som presterar på elementär nivå och medelgod nivå i både PIRLS och ePIRLS 

är störst bland de med hög tidsåtgång på datorspel. Andelen elever som presterar på hög nivå 

är störst bland de som inte har någon tidsåtgång på datorspel. Andelen elever som presterar på 

avancerad nivå är störst bland de med låg tidsåtgång på datorspel (se Tabell 4).  

Oavsett tidsåtgång på datorspel är andelen som presterar på hög nivå högre i ePIRLS än i 

PIRLS. Av de elever som inte har någon tidsåtgång på datorspel skiljer sig procentenheten 0,1, 

inom andelen som har låg tidsåtgång på datorspel skiljer sig procentenheten med 0,4 och inom 

andelen som har hög tidsåtgång på datorspel skiljer sig procentenheten med 3,8.  

 

Tabell 4: Datorspelande och resultatnivåer i PIRLS och ePIRLS 2016 
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Det visas i Tabell 5 att det enligt PIRLS elevenkät 2016 är 10,4 % (5 138 av 49 372) av flickorna 

i årskurs 4 som inte spelar datorspel alls under en dag. 22,2 % (10 951 av 49 372) av flickorna 

har hög tidsåtgång på datorspel.  

 

Andelen flickor som presterar på elementär nivå i både PIRLS (9,5 %) och ePIRLS (11,1 %) är 

störst bland de med hög tidsåtgång på datorspel. Av de som har hög tidsåtgång på datorspel är 

de som presterar på medelgod nivå i PIRLS (30,5 %) störst - men lägst på ePIRLS (23,9 %). 

Andelen som presterar på medelgod nivå i ePIRLS (30,6 %) är störst bland de som inte spelar 

datorspel alls.  

Andelen som presterar på hög nivå är minst bland de som har hög tidsåtgång på datorspel på 

PIRLS (45,8 %) och störst bland de som har hög tidsåtgång på datorspel på ePIRLS (48,9 %). 

Gällande de flickor som presterar på avancerad nivå är andelen som har låg tidsåtgång på 

datorspel störst, både i PIRLS (17,9 %) och ePIRLS (19,7 %). Andelen flickor som presterar 

på hög nivå i ePIRLS är störst bland de med hög tidsåtgång på datorspel (48,9 %) (se Tabell 5).  

 

Tabell 5: Flickors datorspelande och resultatnivåer i PIRLS och ePIRLS 2016 
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Enligt PIRLS elevenkät 2016 är det 3,4 % (1 813 av 51 859) av pojkarna i årskurs 4 som inte 

spelar datorspel alls under en dag. 53,2 % (27 585 av 51 859) av pojkarna har hög tidsåtgång 

på datorspel (se Tabell 6). 

 

I Tabell 6 framkommer att andelen pojkar som presterar på medelgod nivå i PIRLS är störst 

bland de som inte spelar datorspel alls (37,3 %). Andelen som presterar på medelgod nivå i 

ePIRLS är lägst bland de som inte spelar datorspel alls är (25,8 %). Andelen pojkar som 

presterar på hög nivå är lägst bland de som inte spelar datorspel alls gällande PIRLS (35, 4 %) 

och störst gällande ePIRLS (48,6 %). Gällande den andel som presterar på avancerad nivå i 

PIRLS är störst bland de som inte spelar datorspel alls (13,2 %). I ePIRLS är andelen som 

presterar på avancerad nivå störst bland de som har låg tidsåtgång på datorspel (11,9 %). 

Andelen pojkar som presterar på hög nivå i ePIRLS är lägst bland de med hög tidsåtgång på 

datorspel (45,4 %).  

 

Tabell 6: Pojkars datorspelande och resultatnivåer i PIRLS och ePIRLS 2016 
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7.3 Internetanvändning och resultat  

Enligt PIRLS elevenkät 2016 är 15,3 % (15 415 av 100 677) av eleverna som inte har någon 

internetanvändning alls under en dag. Andelen elever som presterar under elementär nivå, på 

elementär nivå och på medelgod nivå i både PIRLS och ePIRLS är minst bland de med låg 

internetanvändning. Andelen elever som presterar på hög nivå och avancerad nivå i både 

PIRLS och ePIRLS är störst bland de med låg internetanvändning (se Tabell 7).  

 

Tabell 7: Internetanvändning och resultatnivåer i PIRLS och ePIRLS 2016 
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Enligt PIRLS elevenkät 2016 är det 15,6 % (7 670 av 48 983) av flickorna i årskurs 4 som inte 

har någon internetanvändning alls under en dag. Av de flickor som inte har någon 

internetanvändning alls utgör den största andelen av de som presterar under elementär nivå i 

PIRLS (3,1 %) och ePIRLS (2,7 %) (se Tabell 8).  

 

Tabell 8 visar att andelen flickor som presterar under elementär nivå, på elementär nivå och på 

medelgod nivå är minst bland de som har låg internetanvändning. De flickor som presterar på 

hög och avancerad nivå är störst bland de som har låg internetanvändning. Andelen flickor som 

presterar på hög nivå är störst bland de med låg och hög internetanvändning Detta gäller för 

både PIRLS och ePIRLS.  

 

Tabell 8: Flickors internetanvändning och resultatnivåer i PIRLS och ePIRLS 2016 
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Enligt PIRLS elevenkät 2016 är det 14,9 % (7 745 av 51 694) av pojkarna som inte har någon 

internetanvändning alls under en dag (se Tabell 9).  

 

En liknande tendens som ses i flickornas internetanvändning (se Tabell 8) gällande låg 

internetanvändning ses även i tabell 9. Andelen pojkar som presterar under elementär nivå, på 

elementär nivå och på medelgod nivå (förutom vid under elementär nivå i PIRLS) är lägst bland 

de med låg internetanvändning. Andelen pojkar som presterar på hög nivå är större bland de 

som inte har någon internetanvändning alls och bland de med låg internetanvändning än bland 

de med hög internetanvändning. Detta gäller både PIRLS och ePIRLS.  

 

Tabell 9: Pojkars internetanvändning och resultatnivåer i PIRLS och ePIRLS 2016 
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8. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida den tid svenska fjärdeklassare 

spenderar på olika datorbaserade aktiviteter kan ha samband med elevernas resultat i PIRLS 

och ePIRLS.  Därtill har studien även syftat att synliggöra eventuella skillnader mellan könen. 

Nedan diskuteras de samband som studiens resultat påvisar samt vad det kan finnas för tänkbara 

orsaker bakom dessa samband.  

 

8.1 Läsförståelse i relation till datoranvändning 

Gällande den tidsåtgång elever har på datorbaserade aktiviteter visar resultaten från denna 

studie att eleverna spenderar mycket tid på datorn. Bland annat visar resultaten att ca 85 % av 

eleverna använder internet varje dag och gällande den totala datoranvändningen är det endast 

cirka 0,6 % av eleverna som inte har någon datoranvändning alls under en dag (se Tabell 1 och 

7). Det ligger i linje med det som Internetstiftelsen (2016) kommer fram till, att unga är vana 

internetanvändare och att detta är en viktig del av deras vardag. Detta kan även tolkas med hjälp 

av den första principen i den övergripande teorin inom nya litteraciteter - att internet 

tillsammans med andra digitala plattformar är den mest centrala komponenten i literacy och 

förståelse för dagens generation (Leu et al., 2013).  

Det synliggörs i Tabell 1 att andelen elever som presterar på elementär nivå är störst bland de 

elever med mycket hög datoranvändning den i både PIRLS och ePIRLS. Dessutom är det i 

PIRLS en jämförelsevis stor skillnad i relation till övrig tidsåtgång på datoranvändning. Det är 

även synligt att andelen elever som presterar på medelgod nivå är störst bland de som har 

mycket hög datoranvändning i både PIRLS och ePIRLS. Andelen elever som presterar på hög 

och avancerad nivå är intressant nog istället minst bland de med mycket hög datoranvändning.  

Andelen elever som presterar på hög resultatnivå är störst bland de med intermediär 

datoranvändning i PIRLS och hög datoranvändning i ePIRLS. Andelen elever som presterar på 

avancerad nivå är störst bland de med intermediär datoranvändning på PIRLS och minst bland 

de med låg datoranvändning på ePIRLS. Detta visar att lågpresterande elever6 skulle kunna 

gynnas av datoranvändning både vid traditionell och digital läsförståelse, precis som den fjärde 

principen i den specifika teorin av nya litteraciteter redogör för (Leu et al., 2013). Å andra sidan 

                                                 
6 I denna studie benämns de elever som presterar under det svenska genomsnittet (555 poäng) som lågpresterande 

elever. 
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skulle detta kunna innebära att dessa elever befinner sig på just elementär och medelgod 

resultatnivå på grund av sin mycket höga datoranvändning. Resultaten indikerar vidare att 

datoranvändning är gynnsamt för både traditionell och digital läsförståelse, så länge 

tidsåtgången inte blir för hög.  

En intressant skillnad mellan PIRLS och ePIRLS kan ses i Tabell 1 då det gäller låg, intermediär 

och hög datoranvändning. Vid hög resultatnivå i PIRLS utgör de elever med låg och intermediär 

datoranvändning de största andelarna, medan de största andelarna vid hög resultatnivå i ePIRLS 

utgörs av elever med intermediär och hög datoranvändning. Även om dessa skillnader i 

procentenheter är små, kan detta ses som en indikation på att högre datoranvändning är mer 

fördelaktigt gällande digital läsförståelse än traditionell läsförståelse. Denna skillnad ligger i 

linje med den tredje principen i den specifika teorin av nya litteraciteter, det vill säga att digital 

och traditionell läsning inte är identiska och att digital läsning kräver ytterligare förmågor (Leu 

et al., 2013).  

 

8.2 Läsförståelse i relation till datorspelande och 

internetanvändning 

Då det kommer till elevers tidsåtgång på datorspel i relation till resultat synliggörs ett samband 

mellan lite datorspelande och höga resultat. Gällande andelen elever som presterar på avancerad 

nivå är den större bland de elever med låg tidsåtgång på datorspel jämfört med de elever som 

har hög tidsåtgång eller elever som inte spelar datorspel alls. Detta gäller både PIRLS och 

ePIRLS (se Tabell 4). Detta kan tolkas som en antydan på att datorspelande har en positiv 

påverkan på läsförståelse, vilket är i enlighet med Rasmusson & Åberg-Bengtsson (2014). 

Däremot är andelen elever som presterar på hög resultatnivå störst bland de som inte spelar 

datorspel alls för både PIRLS och ePIRLS. Det synliggörs även att de elever som presterar på 

avancerad nivå och har hög tidsåtgång utgör en mindre andel än elever med låg tidsåtgång. 

Detta kan istället ses som en indikation på att datorspelande har en negativ påverkan på 

traditionell och digital läsförståelse (se Tabell 4). Datorspelande skulle alltså kunna ses som en 

faktor som är gynnsam för elevers läsförståelse, så länge tidsåtgången inte blir för hög. Detta 

fenomen kunde även konstateras gällande den totala datoranvändningen.  
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Skillnaderna i andel mellan PIRLS och ePIRLS är i princip obefintliga då det gäller tidsåtgång 

till datorspelande och resultat på hög nivå, förutom vid hög tidsåtgång (se Tabell 4). Elever med 

hög tidsåtgång på datorspel utgör en något större andel på hög resultatnivå i ePIRLS än i PIRLS. 

Detta kan tyda på att hög tidsåtgång på datorspel inte har lika negativ effekt på den digitala 

läsförståelsen som på den traditionella läsförståelsen.  

Likt vid datorspelande utgör de elever med låg internetanvändning en större andel än både 

elever med hög internetanvändning och elever som inte har någon internetanvändning alls då 

det kommer till avancerad resultatnivå (se Tabell 7). Elever med låg internetanvändning utgör 

även en större andel än övrig tidsåtgång då det kommer till hög resultatnivå. Detta gäller för 

både PIRLS och ePIRLS. Sambandet mellan låg tidsåtgång och goda resultat blir alltså ännu 

tydligare då det gäller internetanvändning. Detta ligger i linje med Skolverket (2011) som 

redogör för relationen mellan måttlig datoranvändning och goda resultat på digital läsförståelse 

i PISA. Det verkar även finnas en viss skillnad mellan datorspelande och internetanvändning i 

relation till läsförståelse, eftersom de samband som påvisas verkar vara starkare vid 

internetanvändning. Detta överensstämmer med den tredje principen i den övergripande teorin 

av nya litteraciteter som innebär att literacy är beroende av kontexten (Leu et al., 2013).  

  

8.3 Könsskillnader 

En skillnad mellan pojkar och flickor uppenbarar sig vid relationen intermediär 

datoranvändning och resultat (se Tabell 2 och 3). Andelen pojkar inom hög resultatnivå på 

PIRLS är störst bland de med låg och intermediär datoranvändning. Andelen pojkar inom hög 

resultatnivå på ePIRLS är istället de pojkar med intermediär och hög datoranvändning. För 

flickorna är det andelen inom hög resultatnivå som är störst bland de med intermediär och hög 

datoranvändning i både PIRLS och ePIRLS. Flickors resultat på PIRLS verkar alltså gynnas 

mer av en högre tidsåtgång på datoranvändning än pojkars. Det är svårt att avgöra vad det kan 

finnas för förklaring bakom detta, däremot skulle man kunna hävda att det har att göra med 

vilken typ av aktivitet de utför på datorn. Enligt denna studie ses en tydlig könsskillnad i 

datorspelande där mer än hälften av pojkarna har hög tidsåtgång på datorspel och endast en 

femtedel av flickorna har detta (se Tabell 5 och 6). Däremot ses inte samma stora skillnader då 

det gäller internetanvändning (se Tabell 8 och 9). Denna studie har inte undersökt vad pojkar 

och flickor gör på internet, däremot redogör både Internetstiftelsen (2016) och Statens medieråd 
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(2017) att aktiviteter på internet skiljer sig mellan könen.  

En liknande skillnad synliggörs mellan könen då det gäller tidsåtgång på datorspel i relation till 

resultat (se Tabell 5 och 6). Andelen flickor inom hög resultatnivå på ePIRLS är störst bland de 

med hög tidsåtgång på storspel. Andelen pojkar inom hög resultatnivå på ePIRLS är minst bland 

de med hög tidsåtgång på datorspel. Även om dessa skillnader inte är särskilt stora indikerar 

detta att flickors digitala läsförståelse gynnas av hög tidsåtgång på datorspel, medan det inte är 

så för pojkar.  

Att flickor gynnas av hög tidsåtgång medan pojkar inte gör det ses även vid jämförelse av 

pojkars och flickors internetanvändning i relation till resultat (se Tabell 8 och 9). Andeen flickor 

inom hög resultatnivå på både PIRLS och ePIRLS är störst bland de som har låg och hög 

tidsåtgång på internetanvändning. Andelen pojkar inom hög resultatnivå är störst bland de med 

ingen internetanvändning alls och låg internetanvändning. Detta samstämmer alltså med de 

könsskillnader som påvisats gällande datoranvändning och datorspelande.  

 

8.4 Konklusion 

Sammanfattningsvis synliggör resultaten från denna studie flera samband mellan tidsåtgång till 

datorbaserade aktiviteter och läsförståelse. Datoranvändning kan ses som en gynnsam faktor 

för elevers läsförståelse, så länge tidsåtgången inte blir för hög. Det finns tydliga samband 

mellan låg och intermediär tidsåtgång på olika datorbaserade aktiviteter och goda resultat på 

både PIRLS och ePIRLS. De samband som har synliggjorts skiljer sig till viss del mellan 

datorspelande och internetanvändning. De könsskillnader som kan ses gäller dels tidsåtgången 

till olika datorbaserade aktiviteter och dels vissa skillnader i hur aktiviteterna dessa påverkar 

pojkar och flickors läsförståelse.  

 

Som har påvisats i forskningsöversikten är skillnader gällande datorbaserade aktiviteter mellan 

könen befintliga i fjärde klass. Däremot befinner sig dessa elever i en slags brytpunkt inför vad 

som komma skall. Efter denna ålder blir skillnaderna än mer påtagliga och fler studier som 

mäter detta i de högre årskurserna skulle kunna visa på andra resultat gällande könsskillnaderna. 

Detta lämnas åt vidare forskning. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Den svenska versionen av enkätfrågan i PIRLS 2016 

Den svenska versionen av enkätfrågan i PIRLS 2016 (Skolverket, 2016b)  
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Bilaga 2: Script till SPSS 

* Encoding: UTF-8. 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 

WEIGHT BY TOTWGT.  

  

RECODE ASBG11A (1=0) (2=15) (3=45) (4=90) (5=180) (MISSING=SYSMIS) 

(ELSE=99999) INTO gaming_anv. 

EXECUTE. 

  

RECODE ASBG11B (1=0) (2=15) (3=45) (4=90) (5=180) (MISSING=SYSMIS) 

(ELSE=99999) INTO videos_anv. 

EXECUTE. 

  

RECODE ASBG11C (1=0) (2=15) (3=45) (4=90) (5=180) (MISSING=SYSMIS) 

(ELSE=99999) INTO chatting_anv. 

EXECUTE. 

  

RECODE ASBG11D (1=0) (2=15) (3=45) (4=90) (5=180) (MISSING=SYSMIS) 

(ELSE=99999) INTO internet_anv. 

EXECUTE. 

  

COMPUTE datoranv=gaming_anv + videos_anv + chatting_anv + internet_anv. 

EXECUTE. 

  

RECODE datoranv (0=0) (15 thru 45=1) (60 thru 165=2) (180 thru 315=3) (330 thru 720=4) 

(MISSING=SYSMIS) (ELSE=99) INTO datoranv2. 

EXECUTE. 

  

RECODE ASBG11A (1=1) (2=5) (3=5) (4=10) (5=10) (MISSING=SYSMIS) (ELSE=0) INTO 

dator_gaming. 

EXECUTE. 

  

RECODE ASBG11D (1=1) (2=5) (3=5) (4=10) (5=10) (MISSING=SYSMIS) (ELSE=0) INTO 

dator_internet. 

EXECUTE. 

  

*PIRLS kunskapsnivåer (BAKGRUNDSFIL ASGSWER4) 

  

RECODE ASRREA01 (MISSING=SYSMIS) (0 thru 400=1) (400 thru 474.999=2) (475 thru 

549.999=3) (550 thru 624.999=4) (625 thru 999=5) (ELSE=0) INTO resultatnivåer. 

  

CROSSTABS 

  /TABLES=datoranv2 BY resultatnivåer BY ITSEX 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT ROW  
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  /COUNT ROUND CELL. 

  

CROSSTABS 

  /TABLES=dator_gaming BY resultatnivåer BY ITSEX 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT ROW  

  /COUNT ROUND CELL. 

  

CROSSTABS 

  /TABLES=dator_internet BY resultatnivåer BY ITSEX 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT ROW  

  /COUNT ROUND CELL. 

  

*EPIRLS kunskapsnivåer (BAKGRUNDSFIL ASGSWEE1) görs på samma sätt som på rad 31 

ovan fast variabeln ASEREA01 är den som omkodas. 

*Korstabeller skapas pss med kommandona 33 - 52 

  

*Jämförelse/kontroll mellan motsvarande resultat för övriga PLAUSIBLE VALUES i 

PIRLS(BAKGRUNDSFIL ASGSWER4) 

  

RECODE ASRREA02 (MISSING=SYSMIS) (0 thru 400=1) (400 thru 474.999=2) (475 thru 

549.999=3) (550 thru 624.999=4) (625 thru 999=5) (ELSE=0) INTO resultatnivåer2. 

  

RECODE ASRREA03 (MISSING=SYSMIS) (0 thru 400=1) (400 thru 474.999=2) (475 thru 

549.999=3) (550 thru 624.999=4) (625 thru 999=5) (ELSE=0) INTO resultatnivåer3. 

  

RECODE ASRREA04 (MISSING=SYSMIS) (0 thru 400=1) (400 thru 474.999=2) (475 thru 

549.999=3) (550 thru 624.999=4) (625 thru 999=5) (ELSE=0) INTO resultatnivåer4. 

  

RECODE ASRREA05 (MISSING=SYSMIS) (0 thru 400=1) (400 thru 474.999=2) (475 thru 

549.999=3) (550 thru 624.999=4) (625 thru 999=5) (ELSE=0) INTO resultatnivåer5. 

  

*PIRLS korstabeller med övriga PLAUSIBLE VALUES (BAKGRUNDSFIL ASGSWER4), 

här variabeln "dator_gaming". Variabeln "dator_internet" görs pss. 

  

CROSSTABS 

  /TABLES=dator_gaming BY resultatnivåer BY ITSEX 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT ROW  

  /COUNT ROUND CELL. 

  

CROSSTABS 

  /TABLES=dator_gaming BY resultatnivåer2 BY ITSEX 
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  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT ROW  

  /COUNT ROUND CELL. 

  

CROSSTABS 

  /TABLES=dator_gaming BY resultatnivåer3 BY ITSEX 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT ROW  

  /COUNT ROUND CELL. 

  

CROSSTABS 

  /TABLES=dator_gaming BY resultatnivåer4 BY ITSEX 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT ROW  

  /COUNT ROUND CELL. 

  

CROSSTABS 

  /TABLES=dator_gaming BY resultatnivåer5 BY ITSEX 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ  

  /CELLS=COUNT ROW  

  /COUNT ROUND CELL. 

  

*Jämförelse/kontroll mellan motsvarande resultat för övriga PLAUSIBLE VALUES i EPIRLS 

(BAKGRUNDSFIL ASGSWEE1) 

* Görs på samma sätt som på rad 59-102 för ePIRLS fast variablerna ASEREA02-04 är de som 

omkodas. 

  

  

  

  

  

  

 


