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Abstract 

Don’t sit too close to the screen! - A study of students' relationship to analog and digital 

reading. 

This study examines digital and analog reading in relation to comprehension and the ability to 

remember what is read. To achieve the purpose of the study, the following two questions are 

addressed:1. What are the strengths and weaknesses of the different reading methods in terms 

of comprehension and is there a tendency for any method to have an advantage? 2. What are 

the students' preferences regarding digital and analog reading and why? Do students' 

preferences affect how they perform? To be able to answer these questions, a quantative 

method with a qualitative element is used. The method of testing consists of letting the 

students read an informative text both digitally and analogously and answering a survey. The 

results of the study demonstrate that the digital readers outperformed the analog readers. The 

study also indicates that both digital and analog readers performed well on questions that 

require specific information. However, the digital readers outperformed the analog readers on 

questions that demand deeper understanding. Regarding reading preferences, the students had 

mixed preferences. The results concerning if the preferences have affected their performance 

is not significant. 
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1 Inledning 

 

Enligt Skolverket (2022) måste varje skola ha ett välutvecklat pedagogiskt och tekniskt stöd 

för att använda digitala hjälpmedel i undervisningen. Digitaliseringen accelererar och det 

finns ett akut behov av ytterligare information om hur digital teknik påverkar barn och elever.  

När den används på rätt sätt kan verktygen hjälpa lärare att förbättra sin undervisning; när de 

används fel kan de försvåra inlärningen (Skolverket,2022). Människors sätt att arbeta 

förändras ständigt, och det finns ett stort intresse om hur digital teknik påverkar skolan och 

undervisningen. Ämnet väcker blandade åsikter och perspektiv vad gäller inklusion av 

digitala verktyg i skolverksamheten (Säljö, 2017). Forskning inom detta område har 

mestadels handlat om hur en digital undervisning genomförs snarare än om det digitala ska ta 

plats i undervisningen (Säljö, 2017). 

 

Digitalisering och användandet av digitala verktyg är något som tas upp i kursplanen för 

svenska på högstadiet. Enligt ämnets syfte ska eleverna ges möjlighet att kommunicera i 

digitala miljöer genom både interaktiva och föränderliga texter. I undervisningen ska digitala 

verktyg inkluderas när eleverna arbetar med skrift, tal, lyssnande och informationssökning. 

Dessutom ska digitala verktyg beröras i läsundervisningen genom digitala texter som 

webbtexter och olika typer av interaktiva texter. Även texter med multimodala element som 

kombinerar bild och ljud ska inkluderas (Skolverket, 2011). Detta väcker frågan om skärmar 

påverkar elevers läsförståelse eller inte, om papper eller skärm är bättre.  Den svenska 

forskningen inom området är bristande och genom denna undersökning tillförs nya perspektiv 

och kunskaper inom området. 

 

Uppsatsen börjar med att behandla syfte och frågeställningar. Därefter presenteras arbetets 

bakgrund och tidigare forskning. Efter detta redovisas metod och teori i separata avsnitt. 

Därefter presenteras undersökningens resultat som avslutas med en diskussion. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka digitalt och analogt läsande i relation till förståelse 

och förmågan att komma ihåg det lästa. För att uppnå studiens syfte behandlas följande två 

frågeställningar: 

• Vad kan vara styrkor och svagheter i de skilda läsmetoderna vad gäller förståelse och 

kan man se en tendens att någon metod har ett övertag? 

• Vad har eleverna för preferenser vad gäller digitalt samt analogt läsande och varför? 

Påverkar elevernas preferenser hur de presterar? 

Den första forskningsfrågan utgår ifrån att det skillnad att läsa på papper och på skärm och 

förstå innehållet beroende på olika faktorer, som till exempel vad det är för text man läser, hur 

lång den är och vad den har för typ av innehåll. 

I den andra frågan kopplas mer individuella preferenser om läsning på skärm och papper till 

hur eleverna presterar på testet. En hypotes som kan prövas och diskuteras är till exempel att 

elever som föredrar analogt läsande kanske har svårare att förstå text på skärm och vice versa. 
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3 Bakgrund 

I följande presenteras Skolverkets synpunkter om digitalisering, definition av begreppet 

läsförståelse och en översikt över vad som skiljer analogt och digitalt läsande åt. 

 

3.1 Skolverkets syn på digitalisering och digital läsning  

Skolan har en central roll i att bidra till att alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens 

fördelar Digitaliseringen har blivit en viktig del av skolsystemet och är något som främjas. 

Fenomenet har hjälpt oss att sprida och dela information och forskning inom skolsystemet och 

även samarbeta med myndigheter. Användningen av digitala verktyg har underlättat det 

administrativa arbetet och därmed frigjort mer tid för undervisningen (Skolverket 2022). Det 

har gjort det möjligt för oss att inkludera digitala verktyg i våra klassrum och ge eleverna en 

chans att visa sina förmågor med hjälp av dessa verktyg. 

 

Skolverket (2022) betonar vikten av att lärare har färdigheter och kompetens att använda 

digitala verktyg för att implementera dem i en klassrumsmiljö. Digitala verktyg är således 

program som laddas ner och användas lokalt i mobiltelefoner, läsplattor eller datorer eller 

tillgängliga som inloggningsbara tjänster på nätet (Rehman, Sjölin och Rosengren, 2016).  

Dessutom inkluderas mikrofon, kamera, tangentbord, pekskärm i begreppet. Kunskapen om 

att använda sådana verktyg inkluderar också medvetenhet om fördelarna och nackdelarna som 

följer med användningen av digitala verktyg. Skolverket (2022) påpekar hur barn och 

tonåringar nuförtiden utsätts för teknik i sin vardag utanför skolan. Enligt Skolverket (2022) 

kan deras kunskap och exponering för teknik användas i klassen för att utbilda dem om hur 

digitaliseringen påverkar dem själva och samhället. 

 

Skolverket (2021) framhåller vikten av digital läsning och att träna på att läsa digitala texter. 

Enligt Skolverket (2021) inkluderar den digitala läsningen multimodala element som ljud, 

bilder och filmer som den analoga läsningen inte gör. Digital läsning skapar möjligheten för 

läsaren att anpassa läsningen utifrån sina preferenser och få materialet uppläst. Dessutom kan 

läsaren justera textstorlek, ljusstyrka och andra inställningar som inte är möjliga på papper. På 

grund av dessa funktioner hjälper den digitala läsningen de elever som har läs- och 

skrivproblem eller dyslexi. Å andra sidan finns det utmaningar med denna typ av läsning. 

Läsning av digitala texter kan upplevas som distraherande, vilket resulterar i en slarvig 
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läsning på grund av hyperlänkar eller annat som kan dyka upp under läsningen. Dessutom 

menar Skolverket (2021) att det är svårt få en överblick över hela texten när den kräver 

funktioner som skrollande. Vidare beror detta på att endast en del av texten visas på skärmen. 

I jämförelse med att bläddra i en bok ger skrollande ett mer endimensionellt intryck och inte 

en lika bra överblick som en fysisk hantering Trots nackdelarna med digital läsning är den 

fortfarande viktig då denna typ av läsmetod är en viktig förberedelse inför digitaliseringen av 

de nationella proven (Skolverket, 2021). 

 

3.2 Läsförståelse  

"Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker skriven text och 

samspelar med den." (Bråten, 2008, s.13–14). 

 

Bråten (2008) menar att det är följande komponenter som påverkar läsförståelsen: 

ordavkodning, muntliga färdigheter, kognitiva förmågor, förkunskaper, kunskap om 

skriftspråk, förståelsestrategier och läsmotivation. Varje komponent är väsentlig för 

läsförståelsen menar Bråten (2008). Saknas tillräckliga kunskaper inom en individuell eller 

flera komponenter resulterar det i läsförståelsesvårigheter. Utöver det riskerar läsaren att 

missa syftet med texten och relevant information om hen anstränger sig alltför mycket med en 

särskild komponent. Om en läsare har bristfälliga kunskaper i exempelvis ordavkodning och 

inte förstår individuella ord i sammanhanget de används i riskerar läsaren att missa syftet med 

uppgiften men även textens sammanhang. Vad gäller texten är det av vikt att sätta den i  ett 

sammanhang samt att syftet med länsuppgiften tydliggörs eftersom det påverkar läsarens 

samspel med uppgiften (Bråten 2008). 

 

3.3 Analogt och digitalt läsande  

I följande avsnitt definieras skillnaden mellan digitalt och analogt läsande. Dessutom används 

begreppet läsmetod för att förklara vilket medium läsingen sker i. Detta innebär om läsningen 

sker på papper eller skärm och inte hur man läser. 

 

Digital läsning definieras som läsning som sker på en skärm, enligt en analys gjord av 

Skolverket (2013). Denna läsmetod hänvisar till text som oftast finns på nätet. Att läsa text i 

tryckt form, såsom tidningar, tidskrifter och böcker, kallas analog läsning. Skolverket (2013) 

anser också att det kan finnas en vag skillnad mellan dessa två metoder av läsning vilket 

innebär att läsning kan vara likartad oavsett metod. Läsning av e-böcker är ett sådant 
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exempel, det vill säga att läsningen sker på en skärm men själva handlingen liknar analog 

läsning. Trots att digital läsning och analog läsning betraktas som distinkta läsmetoder liknar 

de varandra menar Skolverket (2013). Oavsett om texten visas på papper eller på skärm måste 

läsaren ha förmågan att avkoda, det vill säga identifiera bokstäver för att förstå ord och 

meningar. Utöver det måste läsaren behärska språket för att förstå innebörden av de ord och 

meningar som presenteras oavsett om de läser texten på papper eller skärm. Rasmusson 

(2014) lyfter även fram att skärmläsning är beroende av den analoga läsförmågan som 

innefattar skriftspråkskunskaper och att förstå tryckta texter. Skolverket (2013) hänvisar till 

liknande forskning som menar att läsare måste kunna läsa analogt för att kunna läsa digitalt. 

 

Digitala texter och analoga texter är upplagda på annorlunda sätt. Stenliden (2016) menar att 

utformningen av digitala texter oftast är rörlig och kan innefatta hyperlänkar, film, bilder, 

symboler, animationer och ljud. Dessutom kan läsare läsa analoga texter på skärm med 

samma utformning som tryckt material. Stenliden (2016) nämner att texterna är mestadels 

linjära och saknar hyperlänkar. Vidare kan detta innebära böcker som läses på surfplatta 

(Stenlinden, 2016). 

 

3.4 Kräver skärmläsning speciella förmågor? 

I en doktorsavhandling författad av Rasmusson (2014) utforskades skillnaden mellan analogt 

och digitalt läsande. Avhandlingen sammanställde studier Rasmusson själv har genomfört. 

Resultatet visade att användandet av läsförståelsestrategier och läsförmåga är desamma på 

papper som på skärm. Trots detta menar Rasmusson (2014) att vikten bör ligga på att 

undervisa eleverna hur de bör handskas med de digitala verktyg som implementeras. Detta är 

även något som betonas av Skolverket (2022) som menar att för att elever ska kunna använda 

digitala verktyg i undervisningen bör lärare besitta kunskap kring hur de används.  

 

Som tidigare nämnt är lässtrategier desamma oavsett om läsandet är analogt eller digitalt 

(Rasmusson, 2014). Däremot är läsförståelsen som är central i denna undersökning, inte 

likadan för analog och digitalt läsande. I olika avseenden skiljer sig läsförståelsen av digitala 

texter från analog läsförståelse.  Rasmusson (2014) påpekar att läsare kräver speciella 

förmågor för att kunna läsa på skärm då texten är anpassad till ett digitalt medium. Eftersom 

eleverna möter olika multimodala aspekter vid skärmläsning är förmågan att tolka bilder, 

symboler och liknande betydelsefulla för att ta in information och skapa förståelse kring det 
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lästa. Navigering av text är ytterligare en förmåga som är grundläggande vid skärmläsning 

samt för att finna information. Dessutom är källkritik, tolkning av information samt 

basdatorkunskaper relevanta för den digitala läsförståelsen (Rasmusson, 2014) 

 

I avsnittet tidigare forskning fördjupas de frågeställningar som ska undersökas genom att de 

kopplas till tidigare forskning som behandlat just dessa aspekter som lyfts fram i bakgrunden.  
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4 Tidigare forskning 

I denna tidigare forskning jämförs analogt och digitalt läsande med hjälp av studier och en 

forskningsöversikt. Forskningen är både svensk och internationell samt behandlar 

skolsammanhang. 

 

Enligt Rasmusson (2014) underlättar och fördjupar läsning på papper förståelsen på grund av 

det taktila stödet när läsaren håller i materialet, vänder blad och ta mikropauser för att hjälpa 

hjärnan att tillgodogöra sig innehållet. Utöver det ser läsaren hela textmaterialet inklusive 

rubriker och kan reglera sin läsning baserat på lässituationen. Vad gäller det digitala läsandet 

riskerar läsaren att gå miste om delar i texten vilket resulterar i en mindre noggrann förståelse 

av innehållet som kan bero på scrollande. Också Skolverket (2013) belyser detta i sin rapport, 

som pekar på att skärmläsning kan beskrivas som diskontinuerlig och splittrad. Ytterligare 

forskning definierar digital läsning genom att läsaren ägnar tid åt att skumma, söka efter 

nyckelord. Det digitala läsandet beskrivs som icke-linjär och selektiv vilket utmynnar i att 

läsaren ägnar mindre tid på djupläsning och koncentrerad läsning (Skolverket, 2013). 

 

I en forskningsöversikt sammanställde Wennås Brante (2018) internationell forskning 

om digital och analog läsning. Hennes översikt indikerade att tryckta texter ger 

bättre läsförståelse och att detta beror på flertal faktorer. Artikeln visade att läsare som läser 

digitalt tenderar att läsa snabbt och spendera kortare tid på läsuppgiften. Detta resulterar i att 

läsarna missar delar av texten (Wennås Brante, 2018). Forskningsöversikten visade även hur 

olika format på texten kan påverka läsförståelsen. Skärmläsning gav inte samma haptiska 

upplevelse. Den haptiska aspekten syftar på inhämtning av information genom känsel, 

beröring eller kroppsrörelser.  Forskningsöversikten visade att tryckta texter hjälpte till att 

minnas och identifiera relevant information. En annan fördel med analog läsning som Wennås 

Brante (2018) lyfter fram är hur läsare har möjligheten att gå tillbaka till texten, anteckna och 

läsa långsammare vilket blir svårare vid användning av skärm. 

 

I en svensk studie undersöktes högstadieelever från fem olika skolor. Rasmussons (2015) 

experiment studerade digital och analog läsning. Hon beaktade även egenskaper som 

textlängd, texttyp och utseende på både texten och uppgiften för att undersöka om dessa 

faktorer influerade läsförståelsen. Resultatet i hennes studie visade att skillnaden mellan 
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digital och analog läsning inte var så signifikant eftersom förståelsen inte påverkades. 

Vad gäller texttyp visade hennes experiment att informerande texter gav bättre prestation. 

Andra typer av texter som exempelvis berättande eller inkluderade diagram hade ingen effekt 

på elevernas läsning. Kortare texter på papper gav bättre resultat men längre texter hanterades 

på samma sätt oavsett medium.  

 

Trakhman, Alexander och Berkowitz (2017) genomförde ett experiment för att studera hur 

läsare tar in information vid textläsning på papper kontra på en skärm. Studien undersökte 86 

amerikanska universitetsstudenter som läste på både skärm och papper. Forskarna tog bort 

störande funktioner och tog hänsyn till textlängden genom att använda A4-format för båda 

metoderna. Detta gjorde de eftersom de förväntade sig att de ovanämnda funktioner skulle ha 

ett negativt inflytande på läsningen. Eleverna fick så mycket tid som de behövde med 

läsningen men de fick inte ha tillgång till texten i samband med frågorna. Deltagarna ombads 

svara på tre frågor som rörde textens centrala delar och återberätta relevant information som 

de mindes. Experimentet visade att deltagarna som läste såväl analogt som digitalt kunde 

identifiera textens kärna och annan relevant information. Trots det positiva resultatet visade 

det sig att gruppen som läste det tryckta formatet hade fått en bredare och djupare förståelse 

och gruppen som läste samma material på skärm missade relevanta delar i texten.  

 

Delgado, Vargas och Ackerman (2018) gjorde en metaanalys om digitalt och analogt läsande 

och analyserade studier från 2000–2017 för att upptäcka tendenser inom det undersökta fältet. 

Fördelen med tryckt läsning har ökat avsevärt från 2000 till 2017 visade analysen. Forskarna 

kom fram till att digitala miljöer kanske inte alltid är bäst lämpade för att främja djup 

förståelse och lärande. Utöver det visade analysen att tryckta texter kan vara en effektiv 

riktning för att förbättra och utvinna en djup läsförståelse. Resultatet visade att elever 

tenderade att få en betydligt större förståelse när en lästidsgräns sattes på en pappersbaserad 

läsning i jämförelse med läsning i egen takt. Dessa tendenser visade sig vara konsekventa för 

studier som använde informerande typer av texter eller en blandning av informativa och 

berättande texter. Däremot hittades inget signifikant vad gäller studier som undersökte 

berättande texter. 

 

I en internationell studie genomförd av Meirshar-Tal och Shonfield (2017) undersöktes 

elevers preferenser vad gäller digitalt läsande samt skrivande. Utöver det undersöktes vilken 
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metod som resulterade i bäst inlärning men eftersom skrivande inte är centralt i denna studie 

sammanställs endast resultatet som berör läsandet.  

 

Undersökningen ägde rum i en skola som är “papperslös” det vill säga en skola som använder 

sig av digitala läromedel, digitala böcker, anteckningsprogram och nästan inget tryckt 

material. Studien undersökte elever i årskurs sju som exponerats för den digitala miljön i ett år 

och årskurs nio som varit vana vid detta arbetssätt sedan årskurs sju. För att reda ut elevernas 

preferenser rörande läsmetod användes en enkät som metod. Resultatet visade elevernas 

läspreferenser varierade beroende på sammanhanget aktiviteten sattes i men även textens 

längd och syfte med uppgiften. Eleverna föredrog att läsa kortare texter och läromedelstexter 

på skärm. Vad gäller bokläsning indikerade resultaten att tryckt form föredrogs. När det kom 

till läsning av långa texter som inte var böcker var resultatet likartat på både skärm och 

papper. Studien visade även att eleverna i årskurs nio föredrog att läsa på skärm i jämförelse 

med eleverna som gick i årskurs sju. Enligt forskarna berodde detta på att årskurs nio hade 

vant sig med det papperslösa klassrummet. 

 

4.1 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar att analogt läsande underlättar och fördjupar förståelsen på 

grund av det taktila stödet när läsaren håller i materialet (Rasmussons, 2014: Skolverket: 

2013: Wennås Brante, 2018). Dessutom hjälper det taktila stödet att minnas fakta (Wennås 

Brante, 2018). Informativa texter gav bättre resultat än andra texttyper (Rasmussons, 2015: 

Delgado, Vargas och Ackerman, 2018) Kortare texter på papper gav bättre resultat, men 

längre texter på skärm och papper hanterades på samma sätt (Rasmusson, 2015). Elevernas 

preferenser varierar beroende på syfte och sammanhang (Meirshar-Tal och Shonfield, 2017) 
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5 Teori 

 
Enligt Skolverket (2013) är skillnaden mellan analog och digital läsning vag, särskilt när 

läsningen som sker på en skärm är lik själva handlingen i analog läsning. Detta är vad som 

eftersträvas i denna studie, att undersöka just samma handling utförd med två olika metoder. 

Utöver det visar tidigare forskning som Bråten (2008) och Meirshar-Tal och Shonfield (2017) 

att syftet med läsaaktiviteten och sammanhanget är avgörande för läsandet. Av de 

anledningarna valdes en teori som behandlar läsning i allmänhet som grund för föreliggande 

undersökning. Denna teori förklarar varför något läses på ett visst sätt och hur kontexten kan 

påverka handlingen. I denna studie kommer Louise Rosenblatts (2002) synsätt användas för 

att förstå läsning generellt med fokus på efferent läsning som definieras senare. 

Rosenblatts (2002) reader-response teori går ut på att varje läsare är unik och skapar olika 

uppfattningar om det som läses. Hon understryker att meningsskapandet bestäms av hur något 

läses samt hur det är ett sätt att skapa förståelse för andra människor. Det sker ett möte mellan 

läsare och texten som gör att alla skapar olika innehåll och betydelse i en text även om de 

läser den samtidigt. Hon tar även upp hur sammanhanget och hur olika komponenter kan 

påverka läsaktiviteten. Eleverna tar alltså med sig sina egna etniska, sociala, psykologiska 

erfarenheter samt upplevelser till mötet med texten. Dessa komponenter kommer dock inte att 

undersökas i föreliggande studie. 

 

Ytterligare en faktor som påverkar hur något läses är syftet med läsningen. Rosenblatt (2002) 

har två skilda begrepp: efferent och estetisk läsning. Rosenblatt (2002) menar att texterna 

varken är efferenta eller estetiska utan det är syftet som avgör vilken läsning som sker. 

Rosenblatt (2002) menar att mycket av det vi läser ligger någonstans i mitten av spektrumet, 

vilket kräver ett selektivt tillvägagångssätt. Estetisk läsning syftar till inlevelse, känsla och 

integration med det som läses. Däremot blir läsningen efferent om läsarna instrueras och 

syftet är att extrahera information. Detta innebär att läsaren fokuserar på att finna specifik 

information och lära sig något nytt. Detta kan ske oavsett vilken text man läser eller hur den 

är utformad om syftet är att inhämta kunskap. Just den efferenta läsarten är av relevans i 

denna studie eftersom den syftar till att utvinna specifik information och lära sig något nytt. 

Rosenblatt (2002) betonar hur examinationer av texter kan resultera i att den estetiska 
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läsningen försvinner och den efferenta dominerar (Rosenblatt, 2002). Något som är värt att 

nämna är att språket i en efferent läsning är begripligt och enkelt medan språket i en estetisk 

läsning är levande och spännande. 

 

I föreliggande studie genomförde eleverna ett läsförståelsetest i syfte att komma ihåg 

information i en text vilket kopplas till efferent läsning. Dessutom vill denna undersökning 

testa om läsmetoderna analogt eller digitalt läsande gör någon skillnad. 
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6 Metod 

 
I det här avsnittet presenteras den metod som har använts för att utföra denna undersökning. 

Metodavsnittet kommer att behandla hur och varför metoden har valts. Dessutom kommer 

urvalsprocessen, material och tillkomst av enkäten tas upp. Utöver det diskuteras 

forskningsetiska principer och avsnittet avslutar med genomförandet av studien samt 

analysprocessen. 

 

6.1 Metodval 

Denna studie utför en empirisk undersökning där elever ska läsa en faktabaserad lärobokstext 

på papper eller skärm och därefter svara på frågor om texten. Dessutom kompletteras 

undersökningen med en enkätfråga om deras läspreferenser. 

 

Denna undersökning har en blandad metod vilket innebär att studien har både kvalitativa och 

kvantitativa inslag. Frågeformulären som eleverna kommer att besvara innehåller mestadels 

slutna frågor som lutar mot den kvantitativa sidan och en öppen fråga där eleverna fritt kan 

skriva vilket blir kvalitativt. Enligt Lagerholm (2010) är slutna frågor enklare att analysera 

medan öppna frågor blir svårare att sammanställa på grund av djupare svar. Enkäten inleds 

med de enkla och slutna frågorna och avslutas med en öppen fråga. Lagerholm (2010) 

påpekar vikten av att ha en viss grad av öppenhet i enkäten tillsammans med slutna frågor för 

att få nyanserade svar. De slutna frågorna i föreliggande undersökning rör textens innehåll 

och den öppna frågan undersöker elevernas upplevelse av läsandet på papper eller skärm (se 

bilaga 3 för enkät). 

 

6.2 Urval och material 

Den undersökta gruppen bestod av 23 elever i åttonde klass på en skola i västra Sverige. Den 

utvalda gruppen valdes utifrån tillgänglighetsfaktorer på skolan, och det valda textmaterialet 

anpassades efter åldern på gruppen. 

 

Materialet som användes var ett utdrag ur en läromedelsbok som användes under VFU:n. 

Boken heter Kontakt Stadiebok Svenska och SVA Stadiebok Åk 7-9 författad av Bergsten och 

Larsson (2018). Att valet föll på just detta material beror på att det är ett material lärare på den 



 

17 

 

skolan använder sig av. Dessutom ville jag testa eleverna på ett område som de inte har 

undervisats om tidigare samtidigt som det är ett område som är relevant inom svenskämnet. 

Textmaterialet som användes i undersökningen var ur ett kapitel som behandlar 

minoritetsspråk, ett område som eleverna saknade kunskap om. På grund av tidsbrist kunde 

eleverna inte läsa ett helt kapitel och svara på frågor på en sextiominuters lektion vilket 

resulterade i att texten fick kortas ned genom exklusion av några textstycken och bilder, 

tabeller, textrutor och uppgifter som presenteras i slutet av kapitlet. Även om bilder och 

tabeller kan vara till hjälp när det kommer till läsning var det inte relevant att ta med dem på 

grund av att syftet var att undersöka läsning och inte hur multimodala aspekter påverkar 

läsningen. Innan texten och enkäten konstruerades kontaktades VFU-handledare angående 

textens hanterbarhet, längd och innehåll för en åttondeklass. Det var av vikt att välja ut en text 

som är passande för den årskursen, detta gäller även språk och innehåll. Ytterligare något som 

har påverkat materialvalet är Rosenblatts (2002) begrepp efferenta läsning som innefattar 

informativa texter vilket är precis den typ av text eleverna fick läsa.  

 

6.3 Pilotstudie 

Efter att texten valdes ut konstruerades en enkät genom Google formulär. Syftet med att 

använda en digital enkät var att samla in alla svar på ett ställe och för att underlätta 

analysarbetet. Dessutom minskade detta risken att material tappades bort. 

 

Efter att texten valdes skrevs frågorna i ett vanligt Word dokument i en delad skärm. Sedan 

överfördes frågorna till Google formulär för att förhandsgranska enkäten. Utkastet fick bestå 

av sjutton flervalsfrågor och en öppen fråga. Lagerholm (2010) användes som inspiration för 

att konstruera enkäten. Med tanke på att texten som eleverna skulle läsa (se bilaga 2) är nästan 

två sidor lång och består av 934 ord var flervalsfrågor det lämpligaste sättet att testa eleverna. 

På så sätt kunde fler frågor om innehållet inkluderas eftersom det inte är lika tidskrävande att 

besvara dem som att skriva ner svar. Om öppna frågor hade inkluderats hade texten behövts 

kortas ned eller så hade jag behövt välja en kortare text. Det är också värt att nämna att frågor 

som testar eleverna på information som inte är explicit skriven, alltså bortom eller mellan 

raderna, inte inkluderades eftersom föreliggande studie inte testar dessa (Reichenberg, 2015). 

Frågorna är alltså baserade på det som redan står i texten. 

 

När frågorna och alternativen överfördes till Googles formulär testades den innan den riktiga 

undersökningen genomfördes. Fem frivilliga personer i olika åldrar testades för att få ett 
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bredare perspektiv på vad som kunde förbättras och redigeras. De instruerades att läsa texten 

och sedan svara på frågeformuläret utan att komma åt texten. Efter att ha gjort testet fick de 

frågor om själva texten och frågeformuläret. Textens längd och begriplighet befanns vara 

lagom och försökspersonerna uppgav att den inte borde vara längre än vad den var. 

 

Efter att ha tagit del av försökspersonernas feedback ändrades frågorna på vissa punkter 

avseende att en synpunkt var att frågorna var mycket specifika och att alternativen skapade 

förvirring och osäkerhet. Försökspersonerna menade att alternativen låg för nära varandra 

vilket orsakade tvivel trots att läsarna kunde svaren. Ett förslag enligt de som testades var att 

eleverna skulle ha tillgång till texten under provet för att identifiera årtal eller annan specifik 

information som efterfrågades. Det andra förslaget var att redigera svarsalternativen samt 

inkludera några drastiskt olika alternativ som inte nämndes i texten. Eftersom syftet med 

denna undersökning är att se vilken metod som ger bäst resultat vad gäller förmågan att 

minnas fakta, alltså den kognitiva förmågan som Bråten (2008) tar upp och inte undersöka 

lässtrategier som exempelvis sökläsning var det mest passande att omarbeta alternativen. 

 

Nedan ges ett exempel på fråga och alternativ innan omarbetning:   

Vilket år beslutade riksdagen om att skydda de fem nationella minoritetsspråken?  

• 2002 

• 2005 

• 2000 

Försökspersonerna menade att de mindes att svaret berörde början av 2000-talet men eftersom 

årtalen låg väldigt nära varandra blev de mycket osäkra på svaret. 

 

Efter en omarbetning av svarsalternativen kom svaren att se ut såhär: 

Exempel på fråga och alternativ efter omarbetning:  

Vilket år beslutade riksdagen om att skydda de fem nationella minoritetsspråken? 

• 2012 

• 1990 

• 2000 
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Efter att några av alternativen rekonstruerats kontaktades samma personer för att testa 

undersökningen igen med samma instruktioner som första gången. Deltagarna i pilotstudien 

menade att testet var mer genomförbar. 

 

6.4 Genomförande och analysprocess 

Det bestämdes med den undervisande läraren att eleverna skulle väljas slumpmässigt för 

vilken metod de skulle utföra testet på i stället för att ge dem frihet att bestämma. Eftersom 

klassen bestod av 23 elever fick 12 läsa på skärm och 11 läsa på papper. Platserna i 

klassrummet var också ordnade på ett sätt för att undvika fusk och skapa en provstämning i 

klassrummet. Instruktionerna för provet fanns på tavlan men togs även muntligt för att ge 

eleverna möjlighet att ställa frågor. Den digitala texten publicerades på Google Classroom 

eftersom det är den plattform som skolan använder. Innan provet började var det dock 

säkerställt med läraren att alla elever fick tillgång till texten. 

 

Eleverna hade tjugofem minuter på sig att läsa texten. Syftet med den uppsatta tiden var att 

eleverna inte skulle påverkas av varandras lästid. Tanken var att alla elever skulle läsa lika 

länge för att säkerställa att eleverna faktiskt läser texten men också för att inte bli påverkade 

av varandras tempo. Efter att eleverna läst klart samlades alla texter in, och de digitala 

texterna stängdes ner. Eleverna fick sedan tillgång till frågeformuläret och hade resterande 

lektionstid på sig att svara på frågorna. När eleverna lämnade in enkäterna började 

analysarbetet. 

 

Datan från Google formuläret överfördes till Google kalkylark där alla rätta korrekta svar 

konverterades till ettor och fel svar till nollor. Utifrån detta beräknades varje respondents 

slutgiltiga poäng. När poängen sammanställdes användes Google kalkylarks funktioner för att 

skapa grafer och beräkna relevanta jämförelser. Med tanke på att en flervalsfråga berörde 

vilken metod som eleverna läste på kunde den digitala och den analoga gruppens resultat 

ställas mot varandra. Eftersom 12 personer läste på skärm och 11 på papper fick datan baseras 

på en procentsats av hur många som fick rätt svar vilket innebär att inget är bundet till antal 

personer. Efter att datan överfördes till Google kalkylark och analyserades togs den öppna 

frågan bort eftersom elevernas öppna svar fick analyseras manuellt. Dessutom kodades den 

öppna frågan på nytt för att kunna beräkna elevers preferenser i samband med deras 

prestation. De individuella enkäterna granskades för att reda ut vilka som läste på vilken 
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metod. Sedan kopierades de skriftliga svaren och klistrades in i ett dokument. Slutligen 

kategoriserades elevernas svar, och efter detta sammanställdes den öppna enkätfrågan. 

 

6.5 Forskningsetiska principer 

Vad gäller etiska överväganden är det av vikt att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2018) 

rekommendationer. Deltagare i denna studie informerades av mig och lärare om studien, dess 

syfte och dess resultat. Dessutom informerades de om det frivilliga deltagandet vilket innebär 

att de kunde dra sig ur när de vill. Studien inkluderade inga identifierare som namn på skola, 

elev, kön etcetera som kan spåras tillbaka till eleverna, skolpersonalen eller skolan. 

 

Efter samtal med min handledare visade det sig att elevernas föräldrar inte behövde 

informeras med tanke på att undersökningen genomfördes under ordinarie undervisningstid. 

Den enda informationen som behövdes samlas in var vilka som läste på skärm och på papper 

eftersom den informationen är nödvändig för resultatet. Detta gick att ordna genom inklusion 

av en fråga i enkäten som efterfrågar deltagarna den metod de använde. Information gällande 

elevernas bakgrund, kön etcetera inkluderades inte på grund av ingen relevans i denna 

undersökning. 
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7 Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av enkäten. Kapitlet delas upp efter antalet frågor. I det 

första delen presenteras resultatet av undersökningens kvantitativa frågor. Den andra delen 

behandlar undersökningens kvalitativa fråga. 

 

7.1 Styrkor och svagheter i de skilda läsmetoderna 

I det följande behandlas resultatet av flervalsfrågorna. Tabeller över enkätens övergripande 

resultatet presenteras. Ytterligare en tabell presenteras för att illustrera likheter och skillnader 

mellan den digitala och analoga gruppen. 

 

 

Antal deltagare 

Analog 11 

Digital 12 

Tabell 1: Tabell över antal deltagare för varje läsmetod 

 

7.1.1 Övergripande enkätresultat 

 

Figur 1.  Medelvärdet - den genomsnittliga poängen för den analoga gruppen kontra digitala gruppen. Maxpoängen för 

testet är 16 poäng då en fråga motsvarar 1 poäng och enkäten består av 16 flervalsfrågor. 

 

Den övergripande enkätresultatet visar på att den digitala gruppen presterade bättre med 1,1 

poängs skillnad jämfört med den analoga gruppen.  
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Total Medelvärde 

Analog 13,2 

Digital 14,3 

Tabell 2:  Denna tabell är en siffreversion av vad som illustreras i figur 1. Medelvärdet baseras på antalet deltagare. 

 

7.1.2 Detaljerat enkätresultat – poäng per fråga 

 

Figur 2. Poäng per fråga - visar genomsnittlig poäng per fråga för den analoga gruppen kontra den digitala gruppen. 

 

Figuren baseras på en procentsats av hur många som lyckades. Resultatet visar att den grupp 

som läste digitalt presterade 8,7% procent bättre än eleverna som läste analogt.  

 

Figur 2 visar att den analoga gruppen presterade bättre på enkätfrågorna 5, 6, 9, 14, 15 (totalt 

5 frågor). Den digitala gruppen presterade bättre på enkätfrågorna 1, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 16 

(totalt 8 frågor).  Det fanns vissa gemensamma drag mellan de två grupperna. På enkätfråga 2, 

4 och 11 fick båda grupper samma poäng. 

 

7.1.3 Skillnader och likheter 

Resultatet illustrerar skillnader på de individuella frågorna. På vissa frågor presterade den 

digitala gruppen bättre medan den analoga gruppen presterade bättre på andra frågor. I figur 2 

ligger staplarna för båda grupper väldigt nära varandra vilket innebär att skillnaden är mindre 
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signifikant. Ett exempel där båda grupperna ligger väldigt nära varandra vad gäller resultat är 

i enkätfråga 3 där den analoga gruppen fick 90,9% och den digitala gruppen 91,7% vilket 

innebär en liten skillnad.   

 

Däremot är gapet mellan staplarna i enkätfråga 16 större i jämförelse med de andra frågorna 

där staplarna antingen är lika eller något högre. 

 

Enkätfråga 16 (se bilaga 3)  

Analog  36,4% 

Digital  91,7% 

Tabell 3: Skillnad mellan analog kontra digital på enkätfråga 16 

Däremot presterade den analoga gruppen bättre än den digitala gruppen på enkätfråga 9. 

 

Enkätfråga 9 (se bilaga 3) 

Analog 90,9% 

Digital 75,0% 

Tabell 4:  Skillnad mellan analog kontra digital på enkätfråga 9 

 

 

Enkätfrågorna 2, 4 och 11 (se bilaga 3) 

Analog 100% 

Digital 100% 

Tabell 5:  Likhet mellan analog kontra digital på enkätfrågorna 2,4 och 11 

 

7.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det fanns skillnader och likheter mellan de två 

grupperna. Den analoga gruppen presterade bättre på vissa frågor såväl som den digitala 

gruppen. Trots att skillnaderna är tämligen små presterade den digitala gruppen bättre med 

8,7% vilket motsvarar 1,1 poäng. 
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7.2 Frågetyper 

Resultatet av enkäten delas in i två kategorier: givna svar och förståelsesvar. De givna svaren 

är de svar som endast kräver kunskap kring specifika fakta, till exempel årtal eller betydelser 

av ord. Förståelsesvaren definieras som frågor som kräver mer bakgrundsförståelse för att 

besvaras korrekt (se bilaga 3). 

Frågetyp Analog Digital Total Fråga 

Givna svar 87,0% 88,5% 87,8% 1, 4, 6, 8, 9, 12, 

14, 15 

Förståelsesvar 79,5% 90,6% 85,1% 2, 3, 5, 7, 10, 

11, 13, 16 

Tabell 6: gruppernas prestation på givna och förståelsesvar  

Tabell 6 visar att den digitala gruppen presterade bättre på frågorna med givna svar med 1,5% 

i jämförelse med den analoga gruppen men skillnaden är inte signifikant. Vad gäller 

förståelsvaren var skillnaden mellan den digitala och den analoga gruppen anmärkningsvärd 

då den digitala gruppen presterade bättre än den analoga gruppen med 11,1%. Detta resultat 

kommer att diskuteras i avsnitt 8.  

 

7.2.1 Sammanfattning 

Resultatet visar att båda grupper presterade bättre på frågor med givna svar eftersom 

skillnaden är endast 1,5%. Däremot presterade den digitala gruppen bättre på förståelsefrågor 

med 11,1%. I avsnitt 8 diskuteras de eventuella orsakerna till resultaten. 
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7.3 Preferenser vad gäller digitalt samt analogt läsande 

I följande avsnitt presenteras resultatet av den kvalitativa enkätfrågan. Först redovisas en 

sammanställning av elevernas öppna enkätfråga. Detta görs utifrån tre kategorier: ingen 

preferens, dator som preferens och papper som preferens. Därefter redovisas tabeller på 

elevernas resultat i samband med preferenserna. 

 

7.3.1 Ingen preferens 

Fyra elever uttryckte att de inte upplevde någon skillnad på digital och analog läsning (se 

tabell 7). De eleverna menade att läsmetoden inte hade någon betydelse. Tre av de eleverna 

läste på dator i testet och en elev läste analogt (se tabell 9). Trots att en elev i denna grupp inte 

upplevde någon skillnad menade hen att skärmläsning var smidigare 

 

7.3.2 Dator som preferens 

Tre elever föredrar att läsa med hjälp av dator (se tabell 7). Det uttrycktes att det var lättare 

och bekvämare att läsa på skärm än att läsa på papper. Eleverna uttryckte också att det är 

mindre material att handskas med när läsandet skedde på dator. Det nämndes även att 

läsaktiviteten blir mindre stressande när den var digital. Vidare uttrycktes det att läsning på 

papper skapade en stressande reaktion när eleverna hörde sina kamrater byta blad och 

jämförde sin egen takt med dem. Denna grupp menade att läsningen påskyndades vilket 

resulterade i att det lästa glöms bort. 

 

7.3.3 Papper som preferens 

Sexton elever föredrog att läsa på papper (se tabell 7). Det uttrycktes att det var enklare att 

följa text av tryckt form i jämförelse med en digital text. Vidare togs det upp att typsnittet kan 

vara litet samt att elever hoppar över delar av texten. Det nämndes även att lärandet blev 

enklare när materialet är tillgängligt framför läsare, att eleverna kan se texten samt att det går 

att hålla i den. Denna grupp upplevde att det kändes bättre när texten är i tryckt form. Utöver 

det visade resultatet att eleverna tyckte att det var enklare att komma ihåg det lästa när 

informationen presenteras på papper medan i en digital text så läses texten fort och 

informationen glöms bort. Det påpekades även att viktiga begrepp, datum och meningar 

kunde identifieras och kommas ihåg analogt. Vidare togs det upp att analogt läsande 

möjliggör för anteckning och understrykning av information. 
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Några elever med denna preferens upplevde datorn som en distraktion. Det nämndes att 

datorns ljusstyrka samt att stirra i en skärm upplevdes obehagligt för ögonen. Dessutom 

uttrycktes det att text i tryckt form föredrogs på grund av att datorn används varje dag i 

skolan. Det uttrycktes även att analog läsning gav läsaren mer kontroll över aktiviteten samt 

att aktiviteten blir mer roande och intressant vilket ledde till motivation och lärande. Förutom 

kontroll över läsandet togs det även upp att det är enklare att fokusera när texten presenteras i 

tryckt form. Tio av de eleverna läste på papper och sex elever läste digitalt (se tabell 9). 

Preferens Antal 

Ingen preferens 4 

Dator 3 

Papper 16 

Tabell 7: Tabellen visar antal deltagare och deras preferenser 

Resultaten på den öppna frågan visar att merparten av eleverna föredrog att läsa på papper 

framför skärm. Detta verkar dock inte ha gett utslag på läsförståelsen i undersökningen (se 

figur 2) där prestationerna är ganska lika på de olika frågorna. 

 

Preferenser Medelvärde Procent 

Ingen preferens 13,5 84,4% 

Dator 15 93,8% 

Papper 13,6 85,2% 

Tabell 8:  Tabellen visar elevernas preferenser i samband med medelvärdet   

Om man ser mer i detalj hur elevernas läspreferenser kopplar till deras prestation ser man att 

de elever med papper som preferens hade 13.6 i poäng i snitt, vilket är 85,2% rätt. De elever 

med dator som preferens hade 15 poäng i snitt, vilket är 93,8%. De elever som inte upplevde 

någon skillnad hade 13,5 poäng vilket motsvarar 84,4%. Detta innebär alltså att de som läste 

på skärm överlag hade fler rätt på testet än de som läste på papper. 
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 Analoga   Digitala  

Preferens Antal Andel Preferens Antal Andel 

Ingen 

preferens 

1 9,1% Ingen 

preferens 

3 25,0% 

Dator 0 0,0% Dator 3 25,0% 

Papper 10 90,9% Papper 6 50,0% 

Tabell 9: Tabellen visar gruppernas preferenser och läsmetoderna de använde under undersökningen. 

Tabell 9 visar att i princip alla tio elever som hade analoga verktyg föredrog papper, förutom 

en elev som inte hade någon preferens. Däremot är den digitala gruppen blandad där 50% 

säger att de föredrar papper, 25% dator och 25% uppger ingen skillnad. Tabell 9 visar att av 

de 16 som föredrog analogt läsande fick 10 elever genomföra provet på papper, men det gav 

inte utslag i resultaten. Frågorna 5, 6, 9, 14 har de analoga läsare och lite högre resultat. 

Frågorna 6, 9, 14 var givna svar, 5 förståelsesvar (hämtat i figur 2). 

 

Läsmetod Preferens Antal poäng 

Digital Ingen preferens 14 

Digital Ingen preferens 16 

Digital Dator 14 

Digital Dator 16 

Analog Papper 14 

Analog Papper 16 

Tabell 10: Tabellen visar exempel individuella resultat där elever läste med den föredragna läsmetoden 

Tabell 10 visar att de elever som presterade bäst fördelar sina resultat lika mellan de olika 

preferenserna. Två elever utan preferens har presterat lika bra som de med föredragen 

preferens. 
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Läsmetod Preferens Antal poäng 

Digital Papper 12 

Digital Papper 15 

Tabell 11: Tabellen visar exempel individuella resultat där elever inte läste med den föredragna läsmetoden 

I tabell 11 visas resultat för två elever som läste på icke prefererad läsmetod. Också dessa 

resultat visar att valet av läsmetod i förhållande till vad eleven föredrar inte behöver spela 

någon roll, eftersom en av dem presterat lika bra som elever som fått läsa på sin prefererade 

läsmetod. 

 

7.3.4 Sammanfattning 

Resultat visar att alla tio elever som hade analoga verktyg föredrog papper, förutom en elev 

som inte hade någon preferens. Däremot är den digitala gruppen obestämd där 50% säger att 

de föredrar papper, 25% dator och 25% uppger ingen skillnad. Den kvalitativa enkätfrågan 

om preferenser tyder på att läsning på papper är mer föredraget bland eleverna. Trots att 

sexton elever föredrog att läsa texten papper så föredrog tre elever skärmläsning. Fyra elever 

som upplevde inte någon skillnad mellan metoderna. Resultatet visade att elever hade olika 

åsikter utifrån deras egna erfarenheter med skärm- och pappersläsning. 
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8 Diskussion 

Syftet med denna undersökning är att undersöka digitalt och analogt läsande i relation till 

förståelse och förmågan att komma ihåg det lästa. Diskussionen behandlar styrkor och 

svagheter i de skilda läsmetoderna vad gäller förståelse samt elevernas preferenser i relation 

till tidigare forskning och teori. Dessutom kommer förmågan att minnas fakta och digitala 

läroböcker att diskuteras. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion och en slutsats. 

 

8.1 Styrkor och svagheter 

Vad gäller den kvantitativa delen av undersökningen visar figur 1 och figur 2 att den digitala 

gruppen presterade bättre med 1,1 poäng som motsvarar 8,7 procent. Skillnaden mellan 

grupperna är inte signifikant utan resultatet är snarare en indikation på att digitalt läsande är 

bättre än analogt läsande. Dessutom presterade båda grupperna bättre på vissa frågor och 

likadant på andra frågor. På gruppnivå är det alltså inte en stor skillnad på läsmetoderna. 

Rasmussons (2015) undersökning visade att skillnaden mellan de två olika läsmetoderna inte 

var så signifikant vilket stämmer överens med denna undersökning då skillnaden mellan de 

två grupperna var 1,1 poäng. 

 

Resultatet på frågenivå visar att elever tenderar att prestera bättre på frågor som efterfrågar 

specifik information, alltså frågor med givna svar. Trots att den digitala gruppen presterade 

bättre på de givna svaren med 1,5% är denna siffra inte betydelsefull. Detta innebär att denna 

grupp har en styrka vad gäller frågor som kräver specifik information. I fråga om de frågor 

som kräver bakgrundsförståelse så presterade den digitala gruppen 11,1% bättre vilket är mer 

signifikant än den tidigare jämförelsen. Detta innebär en svaghet för den analoga gruppen. 

Vad detta beror är inte möjligt att utläsa med hjälp av enkäten. 

 

8.2 Uppgiftens syfte, sammanhang och koppling till texttyp 

Meirshar-Tal och Shonfield (2017), Bråten (2007) och Rosenblatt (2002) menar att det är 

viktigt att syftet med läsuppgiften framgår tydligt. Utifrån Rosenblatts (2002) teori går det att 

konstatera att sammanhanget med läsaktiviteten har påverkat min undersökning eftersom 

läsandet automatiskt blir efferent på grund av syftet. Eleverna var medvetna om att syftet med 

denna undersökning var att läsa och svara på frågor vilket skapade en provstämning i 

klassrummet. Enligt Rosenblatt (2002) resulterar examinationer i en efferent läsning vilket är 

precis vad denna undersökning strävade efter. Texttypen kan ha haft en effekt på hur eleven 
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tog in informationen. Rosenblatt (2002) tar upp hur språket i en efferent text är 

sammanhängande och enkelt vilket är precis fallet med texten om de fem nationella 

minoritetsspråken. Detta kan även vara en förklaring till varför resultatet bland grupperna inte 

var så signifikant. Texttypen går även att koppla till Rasmussons (2015) studie som visade att 

informerande texter resulterade i bättre prestationer. Delgado, Vargas och Ackerman (2018) 

kom även fram till att pappersläsning gav bäst resultat jämfört med digital läsning under en 

begränsad tid, särskilt när informativa texter användes. Den text som eleverna fick läsa var en 

informerande text vilket kan ha påverkat studiens resultat. Detta går även att relatera till 

Bråten (2008) som hävdar att förförståelse är en väsentlig komponent för läsförståelsen. En 

förklaring är att eleverna har förkunskaper om informerande texter vilket kan ha underlättat 

läsaktiviteten för båda grupper. 

 

Rasmussons (2015) experiment visade även att korta texter gav bäst resultat i pappersform 

men längre texter gav samma effekt oavsett metod. Texten som eleverna fick läsa omfattade 

934 ord. Om texten är kort eller lång går att diskutera då både lärare och elever kan ha olika 

åsikter vad gäller textmängd. Däremot om texten betraktas som lång så kan Rasmussons 

resultat förklara orsaken till att det inte var någon stor skillnad i resultaten mellan de två 

grupperna. 

 

8.3 Läsförmåga och preferenser 

Om elevernas preferenser har påverkat deras prestation går inte heller att se i enkätresultatet. 

Detta beror på att fördelningen bland gruppernas och deras preferenser är ojämn och utspridd. 

Dessutom är det för få elever som inte föredrar papper för att dra några slutsatser om 

skillnaden. Tabell 10 visar de elever som läst med de fördragna metoderna, där är de 

individuella resultaten väldigt lika varandra. Detsamma gäller resultatet i tabell 11 som 

påvisar elevers prestation på den metod som de inte hade velat läsa på. En tolkning är att 

elevernas läsförmåga var tillräcklig för att kunna genomföra läsaktiviteten oavsett läsmetod. 

Detta går att koppla till Rasmussons (2014) studie som visade att eleverna är i behov av 

samma läsförmåga oavsett om de läser analogt eller digitalt. Hennes forskning lyfter fram 

vikten av att kunna skriva och stava för att kunna läsa texter vilket även ingår i Bråtens (2008) 

definition av läsförståelse. Att eleverna besitter skriftspråkskunskap samt den analoga 

läsförmågan kan vara en förklaring till varför eleverna presterade nästan likadant oavsett 

läsreferenser. Eleverna som hade velat läsa på papper men läste digitalt presterade väl vilket 

syns i tabell 11. Detta kan tyda på att eleverna är duktiga läsare, oavsett metod. Precis som 
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den analoga läsförmågan är viktig är grundläggande datorkunskaper avgörande för att kunna 

läsa digitalt (Rasmusson, 2014). Detta kan förklara varför eleverna i tabell 10 och tabell 11 

presterade bra på datorn. Detta går även att koppla till textens utformning eftersom texten var 

utformad som en analog text, det vill säga en linjär text (Stenlinden, 2016). Utformningen 

kräver den analoga läsförmågan oavsett metod vilket kan förklara varför resultatet var nästan 

likadant. 

 
Rosenblatt (2002) menar även att läsare tar med sig egna etniska, sociala och psykologiska 

erfarenheter till mötet med texten. Dessutom är varje läsare unik (Rosenblatt, 2002). Detta 

kan ha haft en effekt på hur de närmade sig texten och svarade på enkäten. I resultatet av fråga 

två kan vi se att eleverna hade olika åsikter och preferenser gällande läsmetoderna. Det är 

rimligt att deras åsikter har baserats på deras egna erfarenheter av dessa två 

tillvägagångssätten. Detta går att utläsa i den kvalitativa enkätfrågan där eleverna uttryckte 

varför de har just de preferenserna. Det är även möjligt att elevernas preferenser har haft en 

påverkan på hur de presterade. Om de har haft positiva och negativa erfarenheter av att 

använda dessa metoder kan det ha påverkat hur texten lästes. Sex av de eleverna som hade 

papper som preferens läste digitalt, detta kan vara en möjlig tolkning till varför den analoga 

gruppen presterade mindre bra trots att skillnaden inte är så signifikant. Just att de inte fick 

välja den föredragna metoden kan ha påverkat prestationen. Däremot fick alla tre elever som 

föredrog att läsa på skärm läsa på den föredragna metoden vilket kan ha resulterat i att de 

positiva inställningarna togs med till undersökningen och kan ha påverkat deras insats. 

Däremot är det av vikt att belysa att den ojämna och blandade fördelningen gällande 

preferenser gör det svårt att dra en riktig slutsats om deras preferenser har påverkat 

prestationen, särskilt när resultaten är ganska lika. 

 
Meirshar-Tal och Shonfield (2017) visar att elevernas preferenser varierar beroende på 

lässammanhang och syfte. Deras undersökning visade att eleverna föredrog att läsa kortare 

texter och lärobokstexter digitalt och böcker i tryck. Deras studie pekar på att elevernas 

preferenser var beroende av hur mycket exponering för digitalisering eleverna har fått. De 

elever i den skolan som hade varit mest exponerade för digitala verktyg föredrog att läsa på 

skärm medan elever med mindre exponering föredrog att läsa på papper. Mitt resultat tyder på 

att det finns olika preferenser och åsikter bland eleverna. Med tanke på att vissa elever som 

föredrog att läsa på papper presterade bra digitalt kan det vara en indikation på att de har vant 

sig vid användningen av digitala verktyg och digital läsning. Trots sina preferenser kunde de 



 

32 

 

prestera lika bra på papper som på skärm. De elever som föredrog att läsa digitalt och de 

elever som inte hade några preferenser kan ha vant sig vid att läsa på skärm och det är därför 

de har sina preferenser. 

 

8.4 Det taktila stödet 

Wennås Brantes (2018) forskningsöversikt visar hur elever riskerar att spendera mindre tid på 

läsandet samtidigt som de missar delar av texten. Detta går att koppla till den öppna frågan, 

och elevernas svar i kategorin papper som preferens. De påstod att läsning på skärm resulterar 

i att de hoppar över delar i texten. Wennås Brantes (2018) sammanställning visade även att 

digitala texter inte erbjuder en likartad fysisk upplevelse som läsning av tryckta texter gör. 

Detta betonades av eleverna som påstod att tillgång till det fysiska materialet underlättar 

läsandet när det går att känna samt hålla i texten. Utöver det visade Wennås Brantes (2018) 

forskning att tryckta texter hjälper läsaren att identifiera fakta vilket eleverna påpekade som 

menar att det är enklare att lokalisera och minnas information när den presenteras på papper. 

Detta går inte att utläsa i enkätresultatet då resultatet visade att båda grupper presterade bra på 

de frågor som krävde specifik information. Detta kan också relateras till Rasmussons (2014) 

forskning om hur läsning på papper resulterar i en djupare förståelse på grund av den haptiska 

upplevelsen. Detta är inte heller något som går att identifiera i enkätresultatet, särskilt när den 

digitala gruppen är den grupp som fick 11,1% på de förståelserelaterade frågorna.  Detta tyder 

på att Rasmussons (2014) slutsatser inte stämmer överens med mitt resultat som indikerar att 

den digitala gruppen vann på förståelsefrågorna. 

 

Både Wennås Brante (2018) och Rasmusson (2014) tar upp hur pappersläsning ger läsaren 

kontroll över sitt eget läsande på grund av den fysiska texten. Detta är inget som bekräftas i 

min undersökning. Detsamma gäller möjligheten att anteckna vilket berördes i de insamlade 

elevsvaren. Ytterligare något som tydliggörs i elevernas kvalitativa svar och Rasmussons 

(2014) forskning är hur analogt läsande hjälper läsaren att se rubriker och viktiga delar av 

texten. 

 

8.5 Lästidsgräns och digitala miljöer 

Enligt Skolverket (2021) och Trakhman, Alexander och Berkowitz (2017) kan funktioner som 

skrollande ha en dålig inverkan på läsandet. Vad gäller denna undersökning eliminerades inte 

sådana funktioner på grund av att texten var två sidor vilket krävde den skrollande funktionen. 

Resultatet i denna undersökning tyder inte på att skrollandet hade en negativ effekt på 
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eleverna särskilt när resultatet av enkäten visar att de som läste digitalt presterade bättre. 

Delgado, Vargas och Ackermans (2018) undersökning visade även att pappersläsning gav 

bäst resultat när den är under en begränsad tid. Det är möjligt att användningen av en 

lästidsgräns har påverkat båda grupperna i min studie positivt och inte bara de analoga 

läsarna. Eftersom det inte var någon signifikant skillnad mellan metoderna kan detta bero på 

att eleverna har den analoga läsförmågan. Det är också värt att påpeka att Delgado, Vargas 

och Ackermans (2018) analys är från 2000–2017 och rapporten pekade på att analog läsning 

är bättre. De konstaterade också i analysen att digitala miljöer inte lämpar sig för djup 

förståelse av texterna som läses samt för lärande. En förklaring är att eleverna de undersökte 

är äldre än de som min studie undersökte. Det är möjligt att de eleverna inte var lika 

exponerade för digitala verktyg och det var därför deras rapport visade att analog läsning är 

bättre. Vikten av digitalisering står också inskriven i styrdokumenten. 

 

Deltagarna i min studie har dock vuxit upp med digitala verktyg, och som det nämndes i den 

kvalitativa frågan så använder de sina datorer varje dag i skolan. Skolverket (2022) lyfte även 

fram hur tonåringar utsätts för teknik i sin vardag utanför skolan vilket kan ha påverkat 

resultatet. Detta kan också förklara varför vissa elever inte upplevde några skillnader mellan 

de två metoderna och varför vissa elever faktiskt föredrog att läsa digitalt. Detta kan också 

förklara varför den digitala gruppen fick något högre poäng. 

 

8.6 Betydelsen av att komma ihåg det lästa 

Den kognitiva förmågan kan ha påverkat vad eleverna tog in för information när de läste 

texten om minoritetsspråk och hur de svarade på frågorna. Dessutom är minnessynpunkten 

anledningen till att eleverna inte fick ha tillgång till texten i samband med enkäten. Som 

tidigare nämnts i metodavsnittet föreslog försökspersonerna att texten bör vara tillgänglig när 

eleverna svarar på enkäten men detta motverkar syftet med studien. Det undersökningen vill 

reda ut är vilken metod som gör att eleverna kommer ihåg, om det är läsning på datorn eller 

pappret. 

 

Minnesaspekten är av vikt i skolan då eleverna måste komma ihåg vad de har läst och lärt sig 

i stället för att endast förlita sig på var de kan hitta den informationen. Det är viktigt att se till 

att eleverna lär sig om det som undervisas i klassrummet, men det är lika betydelsefullt att 

inte förbise vikten av att komma ihåg. Detta är särskilt relevant i samband med prov eller 

läxförhör, som inte enbart förekommer i svenskämnet. Det förekommer fortfarande 
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examinerande moment där elever inte får ha med sig läroböcker, anteckningar osv. vilket är 

varför denna studie och liknande behövs. Det här behöver inte nödvändigtvis användas för att 

examinera dem utan det kan vara ett annat tillvägagångssätt att introducera ett ämne för 

klassen för att senare fördjupa sig i ämnet. Lärare kan exempelvis utvärdera testresultaten, gå 

igenom testet, se vad eleverna minns och bygga vidare på det. 

 

Eftersom resultatet visade att skillnaderna mellan den analoga och den digitala gruppen inte 

var så signifikant är det svårt att dra slutsatsen om vilken metod som är bäst vad gäller 

minnesynpunkten. Den digitala gruppen klarade sig bättre vilket kan innebära att digital 

läsning hjälper eleverna att minnas bäst, men skillnaden i poäng på 1,1 är fortfarande för liten 

för att dra denna slutsats. Detta kan tolkas som något positivt, att det kanske inte är någon stor 

skillnad mellan de två metoderna vad gäller minnet. Detta kan även innebära att båda typerna 

av läsning kan tillämpas i klassrummet. Eftersom elevens synvinkel kan hjälpa till att 

fastställa hur läraren kan anpassa undervisningen, är det viktigt att utvärdera deras öppna 

enkätsvar. Lärare kan i stället utgå från elevernas preferenser. Trots att resultatet i denna 

studie visade att majoriteten föredrog att läsa på papper är det viktigt att inte förbise eleverna 

som prefererade digital läsning, eller ingen preferens alls. Eleverna med papper som preferens 

uttryckte att det var enklare att minnas information på papper medan elever med dator som 

preferens menade informationen glömdes bort när klasskamrater vänder blad. Detta tyder på 

att lärare bör skapa variation i sin undervisning där eleverna kan läsa på båda metoderna. 

Lärare kan exempelvis utgå från tidigare forskning, och låta eleverna läsa korta texter på 

skärm men längre texter på papper. Dessutom kan lärare låta eleverna välja den metod som de 

föredrar då detta kan bidra till motivation eller att variera mellan metoderna som används vid 

olika tillfällen. 

 

8.7 Digitala läromedel 

Korta och långa texter kan även relateras till läromedel vilket Meirshar-Tal och Shonfield 

(2017) nämnde i sin studie. Som forskning redan visar blir digitalisering allt vanligare. 

Eleverna har växt upp med digitala verktyg och även haft distansundervisning på grund av 

pandemin. Det är ett antagande att digitala verktyg kommer att ta ännu mer plats i framtiden. 

Dessutom är det möjligt att klassrummen kommer att likna det papperslösa klassrummet i 

Meirshar-Tal och Shonfields (2017) studie där även läroböckerna är digitala. 
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Läromedel är ett bekymmer enligt egen erfarenhet som lärarvikarie och VFU-student. Vissa 

skolor har dem, andra inte, vissa lärare konstruerar sina egna läromedel med hjälp av olika 

böcker, vissa lärare hittar material på nätet, andra skapar sitt eget material. Poängen är att det 

ser annorlunda ut överallt. Det väcker frågan om hur digitala texter kan användas i klassen när 

de inte är specifikt skrivna i undervisningssyfte. När de består av hyperlänkar, andra 

funktioner som följer med en digital text eller också har vissa nackdelar både vad gäller 

innehåll och layout. Utöver det kan texterna försvinna och redigeras på webben närsomhelst. 

Detta kan tyda på att det är viktigt att publicera läroböcker som är lämpliga för digital läsning 

eftersom webbtexter eller skannade PDF-filer av tryckt material kanske inte är de bäst 

lämpade. Skolverket (2021) påpekade den typ av läsning kan påverkas negativt av 

hyperlänkar eller sådant som är typiskt för digitala verktyg. Detta tyder bara på att digitala 

texter måste anpassas efter undervisningssyfte och att allt som kan störa läsandet måste 

beaktas.  

 

Att konstruera läromedel som är anpassade för digital läsning öppnar för de möjligheterna 

som lyftes fram i Skolverkets (2021) artikel. Ett exempel är läromedel som tillåter läsaren att 

anpassa läsandet genom att exempelvis få texten uppläst eller ha tillgång till inställningar som 

inte är möjliga på tryckta läroböcker. Förutom att detta underlättar läsningen för elever med 

läs- och svårigheter kan denna metod användas för att skapa variation i undervisningen. 

 

Det är även av vikt att uppmärksamma att inte alla skolor har läroböcker tillgängliga på grund 

av ekonomiska och miljömässiga skäl. Att använda digitala läroböcker som är anpassade för 

den digitala läsningen vara en möjlig lösning på detta problem. Denna studie och forskning 

verkar dock peka på att det vore bäst att variera mellan båda metoderna vilket innebär 

läroböcker som är tillgängliga både för digital och analog läsning. 

 

8.8 Metoddiskussion 

Metoden som valdes var mestadels en kvantitativ metod trots den enstaka kvalitativa frågan.  

Styrkan med en sådan metod är att analysprocessen underlättas på grund av de slutna frågorna 

samt att resultatet blir konkret. Dessutom visade denna metod att det finns en skillnad mellan 

de två grupperna. Utöver det möjliggör en sådan metod olika beräkningar och jämförelser 

som inte den kvalitativa metoden gör. Däremot är det värt att nämna att kvalitativ metod ger 

nyanserade svar men förmågan att generalisera resultat försvåras. Å andra sidan inkluderades 

en öppen fråga som ändå resulterade i utvecklade svar. Dessutom kunde samma fråga 
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omvandlas till en variabel för att kunna beräkna elevers preferenser i samband med deras 

prestation. 

 

Urvalet var tillräckligt för att genomföra denna studie. Med hjälp av de 23 deltagarna fick 

denna undersökning ändå ett resultat där likheter och skillnader illustrerades. Det är uppenbart 

att ett bredare urval av elever hade gett ett mer betydande resultat men som tidigare nämnt har 

detta att göra med tillgängligheten. Resultatet har ändå visat att det finns tendenser vad gäller 

exempelvis frågetyper men även att skillnaden mellan läsmetoden kanske inte är så stor som 

den tidigare forskningen visar. 

 

Materialet i denna studie är av liknande texttyp som det som användes i andra studier. Det går 

även hand i hand med Rosenblatts (2002) teori eftersom det är den genren som används för att 

uttömma ny information. Eftersom materialet liknar lärobokstext kan detta förklara varför 

båda grupper presterade bra. Texten kunde ha förblivit densamma men kanske varit kortare 

för att tillåta fler öppna frågor. Anledningen att detta undveks är det inte hade kunnat vara 

möjligt att få ett konkret resultat.  

 

8.9 Slutsats 

Att hitta forskning som undersökte just svenska skolor var utmanande och det pekar på att 

detta är ett område som är i behov av forskning. Denna studie kan endast bidra med att dra 

slutsatser om hur deltagarna i denna undersökning presterade men ger ingen generell slutsats. 

Vad denna undersökning kan göra är att öppna dörrar för mer forskning kring detta område. 

Det kan också öppna för mer didaktiska möjligheter för oss svensklärare. Med tanke på att 

resultaten visar att skillnaderna inte är stora och eleverna har olika preferenser tyder detta på 

att vi behöver variera vår undervisning. Tonåringar är numera mer vana vid digitala verktyg 

jämfört med en del av eleverna i äldre forskning och det är en möjlig förklaring till varför 

skillnaderna i resultatet inte var särskilt betydande. Dessutom bevisar forskningen att skolor 

är mer på väg mot digital läsning samt att skolorna satsar på digitalisering. Ett exempel på 

detta är digitaliseringen av de nationella proven (Skolverket, 2021). Denna studie kan även 

bidra till forskning om kraven på läromedel då detta är något som påverkar all undervisning 

oavsett ämne. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Missivbrev 

 

Mejl 1:  
Hej NAMN!  

Nu är enkäten sammanställd och jag undrar om jag får genomföra undersökningen efter 
påsklovet. Ge gärna förslag på datum som är passande för detta. Det kommer enbart att ta en 

lektion med en åtta, antingen 8A eller 8B. Jag förstår att det är mycket som ska hinnas med 

innan terminens slut och jag är väldigt tacksam som får utföra detta hos er.  
Hälsningar 

Noor  
 

Mejl 2:  

Hej NAMN!  
Tack för att jag får genomföra min undersökning på din lektion. Jag tänkte kolla med dig för 

att stämma av dag och tid. Jag kan närsomhelst efter påsklovet. Dessutom undrar om jag om 
det är något jag bör ta hänsyn till, exempelvis om det är några elever som inte kan delta eller 

liknande. Jag har haft 8* tidigare och jag har inte märkt av något som tyder på att de inte kan 

göra testet men du har bättre koll.  
 

Lite om testet: Alla elever ska få läsa en text om minoritetsspråk. Ena gruppen ska läsa på 
papper den andra gruppen ska läsa på sina datorer. Jag tänker att du kan dela upp klassen så 

som du brukar göra. Efter läsandet svarar de på en Google enkät där alla elever är anonyma. 

Hälsningar 
Noor 
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Bilaga 2: Textmaterial 

 
 Ur Kontakt Stadiebok Svenska och SVA Stadiebok årskurs 7-9.  

 

Minoritetsspråk 

I Sverige finns det sedan lång tid tillbaka minoritetsgrupper som talar ett eget språk och har en 
egen kultur. För att skydda dessa kulturer och språk beslutade riksdagen år 2000 att de ska få 

speciella rättigheter. Det är fem språk som har fått ställning som minoritetsspråk i Sverige: 
finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddisch. De har fått en skyddad 

ställning eftersom de har funnits i landet sedan många hundra år tillbaka. Starkast ställning 

har finska, meänkieli och samiska fått. I de kommuner där dessa språk är vanliga ska 
barnomsorg och äldrevård erbjudas där personalen talar språken. Också i domstolar har 

personer som talar finska, samiska eller meänkieli rätt att använda sitt eget språk. 

Inte släkt med svenskan  

Finska, meänkieli och samiska är språk som är släkt med varandra. De är alla så kallade finsk-

ugriska språk och tillhör den uraliska språkfamiljen. Svenska och nästan alla andra språk i 
Europa tillhör den indo-europeiska språkstammen. Eftersom språken inte tillhör samma stam 

är det svårt för oss som pratar svenska att känna igen äldre ord från finskan och samiskan. 
Ordet fader på svenska låter ungefär likadant som engelskans father och tyskans Vater (v 

uttalas som f). På finska heter det däremot isä. Totalt annorlunda! Romani och jiddisch är 

däremot indoeuropeiska språk och släkt med svenskan. 

Finska  

Finskan har funnits i Sverige i minst 800 år. Finland och Sverige var ett enda land fram till 
1809, då Sverige förlorade Finland till Ryssland. Ungefär 300 000 personer talar finska i 

Sverige idag och det är också många som talar svenska i Finland. De äldsta finska orden är 

som sagt av finsk-ugrisk bakgrund och helt olika svenska ord. Men finskan har förstås också 
fyllts på med lånord från andra språk. Lånorden har anpassats till det finska sättet att prata. Ett 

exempel är det svenska ordet stol som på finska blivit tuoli. Eftersom finskan inte gärna har 
två konsonanter efter varandra i början av ord har s:et tagits bort. Och så har ett i lagts till 

eftersom finska ord ofta har en vokal på slutet. Andra exempel på lånord är ketsuppi 

(ketchup), juusto (ost), tunti (timme, av svenskans stund). 

Meänkieli  

När Finland och Sverige skildes åt 1809 drogs gränsen i norr mitt i Torne älv. På båda sidorna 
av älven talades finska, men genom delningen kom språket att utvecklas olika. På den svenska 

sidan påverkades finskan mycket mer av svenskan. Under 1800-talet och större delen av 

1900-talet utsattes tornedalsfinskan för ett stort tryck. I skolor, i tidningar, i radio och på tv 
talades enbart svenska och många tornedalingar flyttade söderut för att arbeta och studera. 

Risken var stor att språket och kulturen skulle försvinna. 

Men i början av 1980-talet bildades Svenska Tornedalingars Riksförbund. Nu skedde en 

satsning på språk och kultur, och den negativa trenden vändes. Språket gavs ett eget namn, 

meänkieli, som betyder "vårt språk". 

De flesta som talar meänkieli bor i de fem nordligaste kommunerna Haparanda, Övertorneå, 

Pajala, Kiruna och Gällivare. Meänkieli bygger på finskan men har påverkats betydligt mer av 
svenskan. Det märks inte minst på att många ord börjar med två konsonanter som i svenskan. 
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Trappa heter trappu på meänkieli, men rappu på finska. Glas heter klasi på meänkieli, men 

lasi på finska. 

Samiska 
Samiska talas av samer i ett område från Jämtland och norrut genom Sverige och Norge till 

nordligaste Finland och Ryssland. Samiskan i de olika områdena skiljer sig så mycket åt att 
man kan säga att det finns flera olika samiska språk, som i sin tur kan delas upp i en rad olika 

dialekter. De tre största samespråken är nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Av dem 

som talar samiska talar 80—85 procent nordsamiska, och det är också det vanligaste 
skriftspråket. Samiskan har funnits i flera tusen år och samerna räknas som Sveriges 

urbefolkning. De samiska språken har tidigare varit mest muntliga, och myter och berättelser 
har gått i arv genom att berättas av de äldre till de yngre. Samiskt skriftspråk har funnits sedan 

1600-talet, men det moderniserades i slutet av 1970-talet och på 1980-talet. Samiska är 

närmast släkt med finska, men de två språken skildes åt för mer än tusen år sedan, så 
likheterna är inte särskilt stora. Samerna var ett jägarfolk fram till 1600-talet, då de började 

med renskötsel. På grund av levnadssättet har det samiska språket en stor rikedom på ord som 

utförligt beskriver naturen och renskötseln. 

Romani chib  

Romerna har inget eget land. De är utspridda över världen men har ändå en gemensam kultur 
och ett gemensamt språk, romani. Romani talas av 10–20 miljoner människor och det finns 

många olika dialekter, ca 60 stycken. Romani tillhör den indiska grenen på det 
indoeuropeiska trädet. Troligen har romerna sitt ursprung i nordvästra Indien och Pakistan. De 

första romerna kom till Sverige på 1500-talet, så språket har funnits här i mer än 500 år. Den 

romani som talas i Sverige kallas romani chib I svenskan har många romaniord kommit in, 

mest som slangord. 

Jiddisch 
Ordet jiddisch betyder jude. För judarna i Europa var jiddisch under mer än 1 000 år 

vardagsspråk, medan det andra judiska språket, hebreiska, användes som religiöst språk. 

Jiddisch har talats i Sverige sedan slutet av 1700-talet, då de första judiska församlingarna 
bildades. Många judar är flerspråkiga och av de ca 20 000 som bor i Sverige beräknas att 

jiddisch talas av omkring 3 000 personer. Men det är ett fåtal som har jiddisch som 
modersmål. Jiddisch har sitt ursprung i medeltidens tyska och är därför ett germanskt språk, 

men det äldre ordförrådet innehåller också många hebreiska ord. Dagens jiddisch har tagit 

över ett stort antal lånord från omgivningen. Vardagsjiddisch i Sverige låter som en blandning 

av tyska och svenska. 
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Bilaga 3: Enkät 
 

1. Vilket år beslutade riksdagen om att skydda de fem nationella minoritetsspråken? 
• 2014 

• 1990 

• 2000 
 

2. Vilka nationella minoritetsspråk har vi i Sverige? 
• jiddisch, romani chib, samiska, meänkieli och finska samiska 

• kurdiska, finska, jiddisch och meänkieli meänkieli 

• arabiska, finska, samiska och romani 
 

 
3. Vilka språk är besläktade med varandra? 

• svenska, norska och tyska meänkieli 

• finska och samiska jiddisch 
• rumänska och uraliskaspråk 

 
 

4. Finska har funnits i Sverige i minst...  

• 1600 år 

• 60 år 

• 800 år 

 

5. Vilket påstående om minoritetsspråket finska stämmer? 

• Ryssland förlorade Finland till Sverige 

• Ungefär 300 000 personer talar finska i Sverige idag 

• De äldsta finska orden är av indoeuropeiskt ursprung 

 
 

6. Meänkieli betyder…  

• vår flagga 

• mitt folk 

• vårt språk 

 

7. Vad menas med att tornedalsfinskan (meänkieli) utsattes för ett stort tryck? 

• Landet expanderade  

• Språket och kulturen höll på att försvinna  
• Finskarna flyttade till Danmark 

 
 

8. Minoritetsspråket meänkieli har påverkats mycket av ett annat språk. Vilket språk är 
det?  

• ryska 

• svenska 

• norska 

 
 

9. Hur länge har samiskt skriftspråk funnits?  

• Sedan 2000-talet 
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• Sedan 1955-talet 

• Sedan 1600-talet 

 
 

10. Vilket påstående om det samiska språket stämmer? 
• De tre största samespråken är nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska 

• Samiska är närmast släkt med turkiska 

• Samiska talas mest i Kiruna 

 

11. Vad menas med att det finns flera olika samiska språk? 

• Att språken är identiska 

• Att det finns olika dialekter 

• Att språken liknar svenskan 

 
      12. Var har Romerna sitt ursprung? 

• I Irak och Iran 

• I Ryssland 

• I Indien och Pakistan 

 
      13. Vilket påstående stämmer om romani chib?  

• Romer har ett eget land som heter Rumänien 

• Romer är utspridda över hela världen och har en gemensam kultur och ett gemensamt 

språk 

• De första romerna kom till Sverige på 1300-talet 
 

     14. Vad betyder ordet jiddisch? 
• Jiddra 

• Jude 

• Tysk  
 

     15. Jiddisch är ett... 
• slaviskt språk 

• germanskt språk 

• fornnordiskt språk  
 

     16. Vardagsjiddisch låter som en blandning av... 
• tyska och ryska 

• hebreiska och svenska 

• svenska och tyska  
 

      17. Läste du på papper eller dator? 
• Jag läste på papper 

• Jag läste på dator 
 

18. Hade du föredragit att läsa texten på dator eller på papper? Skriv varför! 
 

 


