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Förord
Hur väl är 26 miljoner 15-åringar i 65 länder rustade för att möta framtidens
utmaningar? Klarar de att analysera, diskutera och framföra sina åsikter på ett
effektivt och konstruktivt sätt? Är ungdomarna förberedda på ett livslångt lärande? Svaret på dessa frågor är viktiga för ungdomarna själva, deras föräldrar,
allmänheten och alla som arbetar i skolor och med lärande.
År 2009 deltog Sverige för fjärde gången i OECD:s internationella studie
PISA (Programme for International Student Assessment), som genom olika enkäter
och prov undersöker elevernas förmågor i och attityder till läsförståelse, matematik och naturvetenskap. De kunskaper och färdigheter som prövas är nära
relaterade till vardagslivet och av betydelse i det vuxna livet. PISA syftar också
till att öka förståelsen för orsakerna till och konsekvenserna av uppmätta skill
nader i kunskaper.
För första gången genomfördes då en undersökning av digital läsförståelse,
där elever genomförde hela provet med hjälp av en dator. Denna del av PISA
2009 var frivillig och 16 OECD-länder och tre övriga länder deltog. I Sverige
deltog 179 skolor och 1921 elever, som alla också genomfört de traditionella
PISA-proven.
I föreliggande rapport presenteras bland annat resultaten på det digitala lästestet, en jämförelse mellan resultaten i digital och traditionell läsning, användning av datorer i hem och skola samt samband mellan olika aspekter av dator
användning och digital läsning.
PISA 2009 har på Skolverkets uppdrag genomförts av Mittuniversitetet i
samarbete med Stockholms universitet och Umeå universitet. Rapporten har
färdigställts av Ulf Fredriksson (Stockholms universitet) och Maria Rasmusson (Mittuniversitetet), med hjälp av Karin Taube (Umeå universitet), Magnus
Oskarsson (Mittuniversitetet) och Marcus Sundgren (Mittuniversitetet).
Skolverket riktar ett varmt tack till alla som arbetat med PISA 2009 och
framförallt till de 1 921 elever som genomfört det digitala läsprovet och till deras lärare och rektorer!

Stockholm den 10 juni 2011

Anna Ekström			
Generaldirektör		

Anita Wester
Undervisningråd
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Sammanfattning
Den fjärde PISA-undersökningen genomfördes 2009 med läsförståelse i fokus.
I huvudundersökningen 2009 testades elevernas läsning så som det brukar göras
genom ett test där eleverna läste texter på papper och skrev sina svar med penna
på papper. Som ett tillägg till huvudundersökningen genomfördes också ett test
där elever fick läsa texter på dator och skriva in sina svar på dator. I detta frivilliga tillägg deltog totalt 16 OECD-länder och tre övriga länder. Så som framgår
av PISA:s ramverk (se figur 2.1 i kapitel 2) finns anledning att skilja på olika
typer av läsning beroende på vilket medium som texterna finns i. I PISA:s ramverk nämns två medium – på papper och digitalt. Eftersom läsning i dessa två
medier kräver delvis olika förmågor och kunskaper av den som läser har PISA
två skalor som använts för att rapportera resultat på läsning, en för traditionell
läsning på papper och en för digital läsning.
Vad skiljer digital läsning från traditionell läsning?
En viktig skillnad mellan traditionell läsning och digital läsning är den navigation som krävs för den digitala läsningen. Elever måste kunna hitta klickbara
länkar inom texter, bedöma vilken typ av information de kommer att stöta på
när dessa länkar öppnas samt denna informations nytta och relevans för den
uppgift som de försöker lösa. Läsaren ”konstruerar” sin text genom att navigera. De olika valen som görs genom navigeringen inverkar direkt på vilken typ
av text som så småningom kommer att läsas. Detta påverkar både textens innehåll och struktur. Att sammanföra och tolka information i det digitala mediet
kompliceras genom att hela den relevanta texten inte alltid är synlig samtidigt
Läsaren måste skaffa en överblick över vad som finns tillgängligt för att kunna
jämföra, filtrera innehåll, ställa texter mot varandra och skapa en syntes av vad
som krävs för att lösa en uppgift.
Korrelationen mellan digital läsning och traditionell läsning är hög. Totalt
bland de deltagande OECD-länderna var korrelationen mellan resultaten på det
digitala lästestet och det traditionella lästestet 0,83. Korrelationen för de svenska
eleverna mellan de två testen var 0.87. Också mellan de två typerna av läsning
och matematik och naturvetenskap ligger korrelationerna högt både i Sverige
och i OECD som helhet. I de flesta av de deltagande länderna är skillnaderna i
medelvärdena för den digitala lässkalan och den traditionella lässkalan signifikanta. I några länder är eleverna bättre på den digitala lässkalan och i andra på den
traditionella. De svenska elevernas resultat på den digitala lässkalan är signifikant
högre än deras resultat på den traditionella lässkalan, 510 jämfört med 497.
Bättre resultat på digital läsning än på traditionell läsning
Svenska elever presterar bättre på PISA:s digitala lässkala än elever genomsnittligt inom OECD. De svenska elevernas medelvärde (510) är signifikant högre
än medelvärdet för eleverna inom OECD-länderna (499). Bland OECDländerna har fyra länder medelvärden som är signifikant högre än det svenska
medelvärdet, tre länder har medelvärden som inte skiljer sig ifrån det svenska
medelvärdet och åtta länder har medelvärden som är signifikant lägre än det
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svenska medelvärdet. De svenska resultaten på det digitala lästestet är alltså
goda, men Sverige tillhör inte de länder som har de allra högsta resultaten.
Mindre skillnad mellan pojkar och flickor
Traditionellt har flickor läst bättre än pojkar. Så är också fallet i det digitala lästestet i PISA 2009, men skillnaden i digital läsning mellan flickor och pojkar är
mindre än i traditionell läsning. Den genomsnittliga skillnaden i OECD som
helhet mellan flickors och pojkars resultat på den digitala lässkalan var 24 poäng
till flickornas fördel jämfört med 39 poäng på den traditionella lässkalan.
I Sverige var skillnaden på den digitala lässkalan 26 poäng till flickornas fördel.
Detta ska jämföras med den skillnad på 46 poäng som fanns på det traditionella
lästestet.
På den traditionella lässkalan motsvarades en poängs förändring på ESCSskalan, som anger elevernas socioekonomiska bakgrund, av 43 poäng på testet,
medan samma förändring på ESCS-skalan motsvarade 36 poäng på den digitala
lässkalan.
Ökad tillgång till datorer
Tillgången till och användningen av datorer har ökat mellan 2000 och 2009
både i hemmet och i skolan i Sverige, men ökningen är inte lika stor i Sverige
som i flera andra länder beroende på att Sverige redan år 2000 låg på en hög
nivå vad gällde tillgång till och användning av datorer. Elever använder datorer
för många olika aktiviteter och i olika sammanhang både hemma för nöjes skull,
hemma för skolarbete och i skolan. Till exempel anger 83 procent av eleverna
i OECD och 94 procent av de svenska eleverna att de surfar på nätet för nöjes
skull hemma minst en gång i veckan.
Måttliga datoranvändare är de bästa digitala läsarna
Elever som har minst en dator hemma presterar bättre på det digitala lästestet
än de elever som inte har någon dator hemma. Likaså presterar elever som använder datorer bättre på det digitala lästestet än de som inte alls använder datorer. Detta gäller för de svenska eleverna och elever i samtliga deltagande länder.
Viktigt att notera är att gruppen som inte har tillgång till datorer hemma var
mycket liten. I OECD som helhet motsvarar den sex procent av alla elever och
i Sverige en procent, vilket motsvarar cirka 20 elever i urvalet..
När elevernas användning av datorer hemma och i skolan för olika aktiviteter analyseras i relation till deras resultat på det digitala lästestet visar det sig
att det är de måttliga användarna av datorer som är de bästa digitala läsarna,
inte de frekventa användarna av datorer. Detta gäller för datoranvändning för
nöjes skull i hemmet, datoranvändning för skolarbete i hemmet samt datoranvändning i skolan. Också när eleverna delas upp på flickor och pojkar och efter
socioekonomisk bakgrund kvarstår samma mönster – att de måttliga användarna presterar bäst. När elevernas användning av datorer i modersmålsundervisning, matematik och naturkunskap i skolan analyseras i relation till resultat på
det digitala lästestet har de elever som använder minst tid till aktiviteter med en
dator de högsta resultaten på testet i alla OECD-länderna. Det finns alltså inget
linjärt samband mellan ökad datoranvändning i skolan och hemma och höga
resultat på det digitala lästestet.
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Också när elevernas självförtroende vad gäller datoranvändning analyseras i
relation till digital läsning visar det sig att de med måttligt självförtroende har
de bästa resultaten på det digitala lästestet. Detta mönster kvarstår när eleverna
delas upp på flickor och pojkar och efter socioekonomisk bakgrund.
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Summary
The fourth Pisa Study was carried out in 2009 and focused on reading comprehension. In the main study of 2009, students reading skills were tested in
the usual way, using a test where students read texts on paper, and write their
answers on paper. The main study was supplemented by a test where students
read texts on computers and write their responses on computers. 16 OECD
countries participated in this together with three other countries. As can be seen
from the PISA framework (Figure 2.1. in Chapter 2), there are reasons to distinguish between different types of reading depending on the medium used for the
texts. The PISA Framework refers to two media – paper and digital. Since reading in these two media requires different skills and knowledge, PISA uses two
scales for reporting reading results, one for traditional reading on paper and the
second for digital reading.
What differentiates digital reading from traditional reading ?
One important difference between traditional reading and digital reading is the
navigation required for the latter. Students must be able to find clickable links
in the text, assess the type of information they encounter when these links open,
and also the usefulness and relevance of the information for the task they are
trying to solve. The reader ”constructs” the text by navigating. The different
choices made when navigating have a direct impact on the type of text that will
be read. This affects both the content and structure of the text. Linking and
interpreting information in digital media is complicated by the fact that not all
relevant text is visible at the same time. The reader has to gain an overview of
what is available in order to make comparisons, filter contents, compare texts
with each other, and create a synthesis of what is needed to solve a specific task.
There is a high correlation between digital reading and traditional reading.
Amongst the participating OECD countries, the correlation between the results from digital reading and traditional reading was 0.83. The correlation for
Swedish students between the two tests was 0.87. The correlation between the
two types of reading with mathematics and the science literacy was high, both
in Sweden and in the OECD as a whole. The differences in the average values
in most of the participating countries on the digital reading scale and the traditional reading scale were statistically significant. In some countries student performance was better on the digital reading scale, and in others on the traditional
scale. The results of Swedish students on the digital reading scale (510) were
significantly higher than their results on the traditional reading scale( 497).
Better results for digital reading than for traditional reading
Swedish students performed at a higher level on PISA’s digital reading scale
than students on average in the OECD. The average value of Swedish students
(510) was significantly higher than the average value for students in the OECD
countries (499). Amongst the OECD countries, four countries have average
values which are significantly higher than those of Sweden, three countries have
average values which do not differ from Sweden’s, and eight countries have average values which are significantly lower than Sweden’s. Sweden’s results on the
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digital reading test are thus good, but Sweden is not one of the countries with
the very highest results.
Smaller differences between boys and girls
Traditionally girls have performed better than boys at reading. This is also the
case in the digital reading test in PISA 2009, but the difference in digital reading between girls and boys is less than in traditional reading. The average difference in the OECD as a whole between the results of girls and boys on the digital reading scale was 24 points higher for girls compared with 39 points on the
traditional reading scale. In Sweden the difference on the digital reading scale
was 26 points higher for girls. This should be compared with a difference of 46
points on the traditional reading test.
On the traditional reading scale, a one point change on the ESCS scale,
which takes into account student socio-economic background, corresponds to
43 points on the test, whilst the same change on the ESCS scale corresponds to
36 points on the digital reading scale.
Increased access to computers
Access to and use of computers has increased between 2000 and 2009, both at
home and at school in Sweden, but the increase is not as great in Sweden as in a
number of other countries, and this is due to the high level that Sweden had in
year 2000 in terms of access to and use of computers. Students use computers
for many different activities, in different contexts both at home for entertainment and school work, and at school. For example, 83 percent of the students
in the OECD and 94 percent of Swedish students state that they surf on the net
for entertainment at home at least once a week.
Moderate computer users are the best digital readers
Students who have at least one computer at home perform better on the digital
reading test than students without a computer at home. Similarly students who
use computers perform better on the digital reading test than those who do not
use computers at all. This is true of Swedish students and students in all the
participating countries. It is important to note that the group without access to
computers at home is very small. In the OECD as a whole this corresponds to 6
percent of all students, and in Sweden 1 percent, which corresponds to approximately 20 students in the sample.
When students’ use of computers at home and at school for different activities is analysed in relation to their results in the digital reading test, the analysis
shows that the best digital readers are the moderate users of computers, and not
the most frequent users. This applies to use of computers for entertainment at
home, use of computers for school work at home, and also use of computers
at school. When the students are divided into girls and boys, and by socioeconomic background, the same pattern remains, namely that less frequent users perform best. When students’ use of computers in mother tongue tuition,
mathematics and natural sciences at school are analysed in relation to results on
the digital reading test, students who spend least time on activities using a computer, achieve the highest results in the test in all the OECD countries. There is
thus no linear relationship between increased use of computers at school and at
home, and high results on the digital reading test.
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When students’ self-confidence in computer usage are analysed in relation
to digital reading, the results show that those with moderate self-confidence
achieve the best results on the digital reading test. This pattern also holds true
when students are divided up into girls and boys and by socio-economic background.
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Programme for International Student Assessment (PISA)
har tillkommit för att fylla behovet av internationella
jämförelser på skolans område. Den första PISA-undersökningen genomfördes år 2000 med läsförmåga som huvudområde, den andra år 2003 med matematik som huvudområde och den tredje undersökningen genomfördes år 2006,
denna gång med naturvetenskap som huvudområde. Den
fjärde PISA-undersökningen genomfördes 2009 med läs
förmågan åter i fokus.
I huvudundersökningen 2009 testades elevernas läsning
så som det brukar göras genom ett test där eleverna läste
texter på papper och skrev sina svar med penna på papper. Som ett tillägg till huvudundersökningen genomfördes
också 2009 ett test där elever fick läsa texter på dator
och skriva in sina svar på dator. Till skillnad från vad vi kan
kalla för traditionell läsning på papper kan vi kalla läsning
av texter på dator för digital läsning. Huvudundersökningens resultat från testen av traditionell läsning på papper
har tidigare publicerats i en rapport som utgavs i december
2010. Denna rapport presenterar resultaten från den undersökning av digital läsning som genomfördes inom ramen
för PISA 2009.

1.
Bakgrund

1

Bakgrund

Sedan 1950-talet har ett intresse funnits för att jämföra skolsystem och elevprestationer i olika länder. Ett grundantagande var att ansvariga för olika
utbildningssystem har mycket att lära av varandra. Förhoppningen har varit
att det genom undersökningar av skillnaderna mellan skolsystem och undervisningsstrategier skulle bli möjligt att fastställa vilka faktorer som har ett positivt
inflytande på elevprestationerna. Organisationen International Association for the
Evaluation of Educational Achievement (IEA) (Elley, 1992; Elley, 1994) etablerades med detta syfte.
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
som är en samarbetsorganisation för de industrialiserade länderna med uppgift
att främja ekonomisk utveckling, har intresserat sig allt mer för utbildningsfrågor. Inom OECD:s utbildningsprogram har man arbetat för att utveckla internationella indikatorer för utbildningsprestationer. Varje år publicerar OECD
en omfattande uppsättning indikatorer i rapporten Education at a Glance. Där
har kvantitativa beskrivningar av medlemsländernas utbildningssystem och
satsningar på utbildning presenterats. Regelbundna och tillförlitliga mått på
utbildningsprestationer i länderna saknades dock länge. Sedan slutet av 90-talet
har OECD arbetat med att utveckla internationella jämförande undersökningar
som fokuserar på de förmågor som krävs i modernt samhällsliv. Som ett led i
detta initierades PISA-undersökningarna. Den första PISA-undersökningen
ägde rum år 2000 och undersökte 15-åringars läsförmåga, kunnande i mate
matik och naturvetenskap och har därefter följts upp med ytterligare PISAundersökningar 2003, 2006 och nu senast 2009.
1.1

Tidigare studier av läsförståelse

De olika internationella jämförande undersökningarna av de förmågor som
krävs i ett modernt samhällsliv har fokuserat på läsning, matematik och naturvetenskap. Läsning har undersökts inom ramen för flera olika internationella
undersökningar.
IEA har under de senaste 40 åren genomfört undersökningar av läsförståelsen
hos elever i olika länder vid fyra tillfällen; 1970 (Thorndike, 1973; Hansson,
1975), 1991(Elley, 1992, Taube, 1995), 2001 (Skolverket, 2003a) och 2006
(Skolverket, 2007a). Undersökningarna 2001 och 2006 har gått under namnet
Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). Generellt har dessa
undersökningar visat att svenska elever internationellt sett är goda läsare. Samtidigt har också undersökningarna visat på hur läsningen utvecklats över tid.
En uppföljande jämförelse av resultaten på några delprov som användes i både
1970 och 1991 års undersökningar visade inga signifikanta skillnader över tid
för svenska tioåringar och fjortonåringar. Svenska elever hade lika god läsförståelse 1991 som 1970 (Taube, 1993). En trendstudie, kopplad till PIRLS 2001,
visade att svenska elever i skolår 3 hade något sämre läsförståelse 2001 än 1991.
PIRLS 2006 visade att en signifikant tillbakagång skett av elevernas läsförmåga
sedan år 2001 och att andelen starka och mycket starka läsare har minskat.
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Den första datainsamlingen inom PISA genomfördes år 2000. Svenska
15-åringars läsförmåga låg då över den genomsnittliga läsförmågan bland
15-åringar i OECD som helhet (Skolverket, 2001). Den andra datainsamlingen
inom PISA genomfördes år 2003. Läsförmåga och naturvetenskap var biämnen vid sidan av huvudämnet matematik. Också denna gång låg de svenska
15-åringarna över OECD:s medelvärde för läsförståelse (Skolverket, 2004a).
2006 genomfördes den tredje datainsamlingen inom PISA. Läsförmåga och
matematik var biämnen vid sidan av huvudämnet naturvetenskap. De svenska
eleverna presterade över OECD-nivå i läsning. Svenska elevers läsprestationer
i PISA 2006 skiljde sig inte signifikant från år 2000. En oroande tendens som
uppmärksammades var att spridningen i resultat mellan elever var större i Sverige 2006 än 2000. De allra svagaste läsarna presterade signifikant sämre 2006
än 2000 (Skolverket, 2007b).
Den fjärde datainsamlingen inom PISA genomfördes 2009 med 65 deltagande länder. Läsförmåga var åter huvudämnet. Resultaten från PISA 2009 visade
att 15-åringar i Sverige presterade genomsnittligt i jämförelse med jämnåriga i
övriga länder i OECD. Detta innebar att de svenska femtonåringarnas läsning
försämrats i relation till 15-åringar i andra länder och i relation till tidigare resultat i PISA-undersökningarna. Sverige tillhörde de OECD-länder vars resultat
i läsning minskat signifikant sedan år 2000. Sverige har tidigare tillhört de länder där skillnaderna mellan elever som lyckas väl och elever som inte lyckas lika
väl varit relativt små. Så var inte längre fallet 2009. Den genomsnittliga skillnaden i läsprestationer ökade mellan 2000 och 2009 och Sverige är nu det land
i Norden som har störst spridning. Sverige var också ett av få länder där både
de genomsnittliga resultaten och likvärdigheten samtidigt försämrats. Sedan
år 2000 har skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever ökat samtidigt
som skillnaderna mellan skolor har ökat. Dessutom har betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden förstärkts både på individ- och skolnivå (Skolverket,
2010a).
Sverige har i olika internationella läsundersökningar efter 1991 visat en tydlig
negativ trend avseende läsförmåga hos elever i de yngre åldrarna. Elever i årskurs åtta presterade bra i IEA:s undersökning ”Reading Literacy” 1991, men de
PISA-undersökningar som tidigare genomförts har visat små icke signifikanta
försämringar fram till PISA 2009 då nedgången i läsförmåga var ett faktum.
Skolverkets nationella utvärderingar 1992, 1995 (Skolverket, 1996a; 1996b)
och 2003 (Skolverket, 2004a; 2004b; 2005) visade på en liknande trend.
1.2

Studier av digital läsning

Sedan de första internationella undersökningarna av läsning genomfördes har
radikala förändringar av läsvanor bland så väl barn och ungdomar som vuxna
ägt rum. Den ökade användningen av datorer och uppkopplingen till internet
har skapat helt nya möjligheter att läsa texter än tidigare. Därtill kommer också
den ökade användningen av mobiltelefoner som kan användas för att ta emot
och skicka skriftliga meddelanden. Under de allra senaste åren har också så kal�lade läsplattor börjat bli vanligare.
Enligt aktuell statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) har 92 procent av
den vuxna befolkningen (16–74 år) i Sverige tillgång till en dator och 91 procent har tillgång till en dator med internetuppkoppling. Av den vuxna befolk-
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ningen använder 78 procent en persondator varje vecka, 88 procent använder
en dator hemma och 52 procent använder en dator på sin arbetsplats. Om vi
tittar på yngre vuxna (16–24 år) använder dessa datorer än mer än den vuxna
befolkningen som helhet. Bland de yngre vuxna anger 99 procent att de har
tillgång till en dator och 98 procent att de har tillgång till en dator med internetuppkoppling, 89 procent anger att de använder en dator varje vecka, 96
procent använder datorer hemma och 55 procent på sitt arbete eller på sin skola
(SCB, 2011).
Den ökade användningen av datorer, mobiltelefoner och andra elektroniska
instrument har både ökat utbudet av tillgängliga texter och sättet som vi läser
på. En allt större del av vårt läsande sker på internet. I takt med att vi läser mer
på internet förändras också vårt sätt att läsa.
Text på internet skiljer sig från tryckt text. På internet kombineras olika
mediaformer som tidningar, grafisk design, fotografi, radio, film och television.
Dessa kombinationer av mediaformer används för att skapa nya kommunikationsformer (Bolter & Gromala, 2003). Man läser ofta en bok från första till
sista sidan, men i internettexter finns i regel hyperlänkar till andra texter inbäddade. Man behöver inte läsa texten linjärt utan kan enkelt hoppa fram och tillbaks mellan olika texter (Kamil, Mosenthal, Pearson & Barr, 2000). Det finns
en del forskning kring aktiviteter på internet och i dessa studier har bland annat
skillnaden mellan digital läsning och traditionell läsning behandlats (Coiro,
2003; Kamil, Mosenthal, Pearson & Barr, 2000; Kress & van Leeuwen, 1996,
Aarseth, 1997). Några studier har särskilt undersökt digital läsning (Coiro &
Dobler, 2007; Walsh, Asha & Sprainger, 2007; Leu, Zawilinski, Castek, Banerjee, Housand, Liu & O’Neil, 2007). I dessa tidigare studier av digital läsning har man sett att de förmågor som behövs för att läsa på internet skiljer
sig från dem som behövs vid traditionell läsning, men än så länge är detta ett
relativt obeforskat område (Coiro & Dobler, 2007; Walsh, Asha & Sprainger,
2007; Leu et al., 2007). Coiro och Dobler (2007) har visat att strategier för att
resonera och dra slutsatser, ha vetskap om kunskapskällor och självreglerade läs
processer är viktigt för att framgångsrikt kunna läsa på internet.
I Walsh, Asha och Spraingers studie av elever som läste på internet (2007)
verkade elevernas förståelse vara på en ytlig nivå och eleverna drog varken slutsatser, utvärderade eller läste kritiskt. Eftersom internet har gjort det allt vanligare att man läser texter från många olika källor så ställs högre krav på att kunna
värdera källorna och skapa ett sammanhang av innehållet (Strømsø, Bråten &
Samuelstuen, 2008). Leu och hans kollegor (2007) märkte att alla elever inte låg
på samma nivå i läsförståelse när de läste on-line som när de läste off-line. Författarna menade att detta tyder på att läsförståelse off-line skiljer sig från läsförståelse on-line. Detta ligger i linje med Coiros (2003) idé om att läsförståelsen
på internet är annorlunda och att vi behöver hitta nya konstruktioner av läsförståelse som kan hjälpa elever att lära sig strategier för digital läsning. Leu och
hans kollegor (2007) har definierat fem aspekter av läsförståelse on-line: identifiera viktiga frågor, hitta information, analysera information, sammanställa
information och kommunicera information. Dessa fem aspekter överlappar till
viss del traditionell läsförståelse (Leu et al., 2007).
The International Reading Association (IRA) menar i ett ställningstagande
(2009) att den digitala era vi lever i kontinuerligt kräver nya ”literacies”. Begreppet ”new literacies” karaktäriseras bland annat av fyra saker: 1. Internet
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och andra tekniker fordrar nya sociala vanor, förmågor och strategier. 2. ”New
literacies” är centralt för att kunna delta samhälleligt, ekonomiskt och privat i
det globala samhället. 3. ”New literacies” förändras i samma takt som tekniken
förändras. 4. ”New literacies” är multipla, multimodala och mångfacetterade
(Coiro, Knobel, Lankshear & Leu, 2008). IRA menar alltså att nya kompetenser och förmågor krävs för att en person ska räknas som läs- och skrivkunnig i
vår digitala tidsålder (The International Reading Association, 2009).
Om man reflekterar över de förändringar som ägt rum av vad vi läser och hur
vi läser kan frågan ställas i vilken omfattning som undersökningar av barn och
ungdomars förmåga att läsa traditionellt på papper ger hela bilden av dessa barn
och ungdomars läsförmåga. Utifrån detta perspektiv är det angeläget att inte
bara undersöka det vi kan kalla traditionell läsning, utan också det som vi fortsättningsvis i denna rapport kommer att referera till som digital läsning.
När digital läsning testas sker detta genom vad som kan kallas digitala test.
Istället för att använda papper och penna sitter eleverna framför en skärm där
uppgifterna presenteras och där svaren skrivs in. Även om digital testning håller på att bli allt vanligare har det inte använts i någon större omfattning i mer
omfattande testprogram och framförallt har det inte systematiskt utvärderats.
En intressant fråga kring digital testning är i vilken omfattning som datorn som
medium för testet påverkar vilka elever som klarar testet mer eller mindre bra.
De test av matematik och naturvetenskap som ingår i PISA har i flera sammanhang kritiserats för att de innehåller för mycket text (se bl.a. Sjøberg, 2007).
För att göra PISA-testet i naturvetenskap 2006 mindre beroende av elevernas
läsfärdighet gavs intresserade länder en möjlighet att genomföra ett tilläggstest
i naturvetenskap som genomfördes via dator och kallades Computer Based Assessment of Science (CBAS). Endast tre länder deltog i CBAS, nämligen Danmark, Island och Korea. Genom att använda mer visuella stimuli kunde mängden text reduceras. Detta ledde till, så som hade avsetts, att korrelationen mellan
resultaten på testen i naturvetenskap och läsförståelse minskade. Korrelationen
mellan det vanliga testet i naturvetenskap på papper och läsning var 0,84.
Denna korrelation mellan CBAS och läsningen sänktes till 0,75 (Martin, 2008).
Vad som är särskilt intressant utifrån ett läsperspektiv i detta sammanhang är
hur prestationsskillnaden mellan pojkar och flickor påverkades. På papperstestet presterade flickor bättre än pojkar i både Danmark och Island. På CBAS
däremot presterade pojkarna bättre än flickorna i alla tre länderna (Björnsson,
2008). Skälet till att pojkar presterar bättre på det digitala testet skulle möjligen
kunna vara att användandet av datorer framstår som särskilt attraktivt för pojkar
eftersom uppgifterna presenteras på ett nytt och mer dynamiskt sätt med video
och animationer (Martin, 2008).
Som följer av resonemangen ovan finns all anledning att inte bara undersöka
hur elever klarar att läsa traditionellt på papper utan också hur de läser digitalt.
Den undersökning som genomfördes som en delundersökning av PISA 2009
ger unika möjligheter att undersöka digital läsning. Delundersökningen 2009
är en av de allra största studier som gjorts hittills av digital läsning och en av få
studier som ger en möjlighet att både jämföra digital läsning mellan länder och
göra jämförelser mellan traditionell läsning på papper och digital läsning.
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Arbetet inom PISA-projektet äger rum i cykler. Tre ämnen ingår: läsförmåga,
matematik och naturvetenskap. Alla tre ämnena ingår i varje cykel, men ett av
dem behandlas mer ingående vid varje mätning. Poängen med att studera alla
tre ämnena vid varje tillfälle är att kunna göra jämförelser inom respektive ämne
över tid. I den första cykeln var läsförmåga huvudområde, medan matematik
var huvudområde i den andra cykeln och naturvetenskap i den tredje. Den
första datainsamlingen genomfördes år 2000, nästa år 2003 och den tredje år
2006. 2009 var läsförmåga åter huvudämne vilket gav stora möjligheter att studera trender i läsförmåga mellan 2000 och 2009, med resultaten 2003 och 2006
som stöd (Skolverket 2010a).
Förutom det vanliga läsprovet med texter på papper gavs också möjlighet för
intresserade länder att inom ramen för PISA 2009 genomföra ett digitalt lästest
där elevernas förmåga att läsa och orientera sig i en webbmiljö undersöktes.
Denna del av PISA 2009 har kallats ”Electronic Reading Assessment” (ERA).
Som ett tillägg till PISA:s normala elevenkät fanns också möjligheter att genomföra en utökad elevenkät med frågor om datoranvändning, datorvanor och läsning på dator. Resultaten från huvudundersökningen i PISA 2009 publicerades
i december 2010 (Skolverket, 2010a). Denna rapport behandlar resultaten från
det digitala lästestet och den del av elevenkäten som behandlade datoranvändning, datorvanor och läsning på dator.
2.1
Utgångspunkter
De kompetenser och kunskaper som krävs för att fungera i ett modernt samhälle är många och skiftande. I ett alltmer informationsrikt och teknologiskt
samhälle är det viktigt att kunna förstå och kritiskt granska information. En förutsättning för att tolka och bearbeta information är grundläggande kunskaper
inom olika ämnesområden. Kompetenserna är viktiga då de ger den enskilde
individen möjligheter att hålla sig informerad, och för att kunna ta ställning i
viktiga samhällsfrågor. Dessa kompetenser och kunskaper sammanfattas i PISA
med begreppet ”literacy”. Hur PISA har definierat literacy för läsning, mate
matik och naturvetenskap finns behandlat mer i detalj i rapporten från den
svenska huvudundersökningen i PISA 2009 (Skolverket, 2010a).
Det är svårt att finna en adekvat svensk översättning till literacy-begreppet.
Tidigare användes begreppet ”literacy” för förmåga att läsa och skriva. I PISA
har literacy-begreppet fått en betydligt vidare innebörd och ses inte enbart som
en förmåga som förvärvas under de första skolåren. Literacy betraktas i stället
som en uppsättning kunskaper, förmågor och strategier som utvecklas under
hela livet genom interaktion med andra människor. Den som läser förstår texten
genom att använda tidigare kunskaper, sociala och kulturella ledtrådar samt olika processer och strategier som varierar med sammanhang och med läsningens
syfte. Begreppet ”reading literacy” innefattar ordavkodningsförmåga, ordförståelse, kunskaper om grammatik och om texters olika strukturella drag samt kunskap om världen. Hit hör även metakognitiv förmåga det vill säga medvetande
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om och förmåga att använda en uppsättning passande strategier vid läsning.
PISA ser ”reading literacy” som aktiv, avsiktlig och funktionell användning av
läsning i en mängd olika situationer och med olika syften. Den definition av
”reading literacy” som gäller i PISA 2009 är följande:
Förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå
sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället.

Varje del av definitionen presenteras mer i detalj nedan.
... förstå, använda, reflektera över ...

Med förstå menas läsarens strävan att konstruera betydelse från text. Det kan
handla om något så grundläggande som att förstå vad enstaka ord betyder till
komplexa uppgifter som att komma fram till den underliggande betydelsen av
en lång argumenterande text. I ordet använda ligger att läsaren närmar sig texten i ett specifikt syfte. Det kan vara läsning som syftar till att applicera en texts
information och idéer på en aktuell uppgift, uppnå ett mål eller att förstärka
alternativt förändra en övertygelse. Med reflektera menas att läsaren relaterar texten till sina tankar och erfarenheter. Reflekterandet kan handla om att bedöma
om en text innehåller den information som behövs för en viss uppgift, är tilförlitlig/otillförlitlig, partisk/opartisk eller av hög/låg kvalitet.
... engagera sig i ...

Med att ta aktiv ställning till eller engagera sig i en text impliceras att läsaren är
motiverad att läsa texten. Människor skiljer sig åt med avseende på hur engagerade de är i texter och hur stor betydelse läsning har i deras liv. Det har visat sig
att läsengagemang har ett starkt samband med resultat på läsförståelsetest. Läs
engagemang inkluderar läsintresse, läsglädje, en upplevelse av kontroll över vad
man läser, deltagande i läsningens sociala dimension och ofta förekommande
frivillig läsning.
... texter ...

Med texter avses texter med olika format som löpande och icke-löpande texter,
olika texttyper, som berättelser/skildringar, utredningar/redogörelser och interaktiva texter. Texter kan finnas i olika media: handskrivna, tryckta och digitala.
PISA:s definition av läsning omfattar både tryckta och digitala texter eftersom
den grundläggande kompetensen, oavsett medium, är att förstå betydelsen av
språk i dess grafiska form.
... för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och
för att delta i samhället ...

Syftet med denna del av definitionen är att inkludera alla de situationer i vilka
literacy har betydelse. Människor ha många behov och strävar efter att uppnå
sina egna mål, från grundläggande överlevnad till personlig tillfredsställelse, yrkeskarriär och deltagande i samhället. I allt högre grad krävs förmåga att läsa för
att möta dessa mål. Att utveckla sina kunskaper och sin potential gäller inte enbart
för barn och ungdomar. Även många vuxna engagerar sig i olika slags lärande
under hela livet. Utbildning kräver användning av text och människor som vill
lära sig något nytt behöver kunna förstå, använda och engagera sig i tryckta och
digitala texter. Att delta i samhället kräver att människor använder text som ett
redskap för att engagera sig i sina sociala miljöer, för att lära sig om och aktivt
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bidra till livet i sina samhällen. För många är läsning även en nödvändig del av
deras yrkesliv. Även den sociala aspekten av ”reading literacy” uppmärksammas.
PISA 2009:s ramverk för utvärdering av läsförståelse
När det gäller läsning har vi valt att använda begreppet läsförmåga. PISA:s utvärdering av läsförmåga bygger på tre huvuddimensioner: slag av text, läsprocesser och sammanhang. Kategoriseringen av texter och processer är inte absolut
eftersom dessa läsdimensioner inte existerar oberoende av varandra. Figur 2.1
presenterar huvuddragen i PISA 2009:s ramverk.
De ingående delarna i figur 2.1 har använts vid arbetet med att konstruera
PISA:s lästest, såväl det på papper som det digitala. Vissa av delarna har även
använts vid bildandet av skalor och delskalor och alltså presenterats vid resultatrapportering, medan andra delar endast har inkluderats för att säkerställa att
begreppet ”reading literacy” är ordentligt täckt. En mer detaljerad beskrivning
av PISA:s ramverk finns i rapporten från den svenska huvudundersökningen i
PISA 2009 (Skolverket, 2010a).
Texter
Med texter menas den uppsättning material som läses. Texter är uppdelade i
ett antal underkategorier: medium, miljö, textformat och texttyp. Texterna finns i
TEXTER: Vilket slag av texter
måste elever läsa?

PROCESSER: Vilka läsuppgifter
måste eleven utföra?

MEDIUM: i vilken form finns texter?

• På papper
• Digitalt

MILJÖ: kan läsaren förändra
digitala texter?

• Med en författare
(läsaren tar endast emot budskapet)
• Meddelandebaserat
(läsaren kan förändra)

TEXTFORMAT: hur är texten
presenterad?

• Löpande texter (i meningar)
• Icke-löpande texter
(i tabeller och förteckningar)
• Blandade texter
(kombinationer av olika textformat)
• Multipla texter
(sammanförda från mer än en källa)

TEXTTYP: vilken är textens
retoriska struktur?

• Beskrivningar
(besvarar vanligen ”vad”-frågor)
• Berättelser/skildringar (vanligen ”när”)
• Utredningar/redogörelser (vanligen ”hur”)
• Argument (vanligen ”varför”)
• Anvisningar (ger instruktioner)
• Transaktioner (utväxling av information)

SÖKA OCH INHÄMTA INFORMATION, i texten
SAMMANFÖRA OCH TOLKA det lästa
REFLEKTERA OCH UTVÄRDERA, stå vid
sidan av en text och relatera den till sin
egen erfarenhet
KOMPLEX, innefattar flera processer

SAMMANHANG: Vilka är textens avsedda
användningsområde enligt författaren?

PERSONLIGA: för att tillfredsställa
sina egna intressen
OFFENTLIGA: i relation till samhället
UTBILDNING: i undervisning
ARBETE: i relation till arbetslivet

Figur 2.1	Huvuddrag i PISA 2009:s ramverk för läsning
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två medier – på papper och digitalt. Medium används för att rapportera resultat
på separata delskalor, en för traditionell läsning på papper och en för digital
läsning, eftersom dessa två slag av läsning kräver delvis olika förmågor och kunskaper av den som läser. Texter på papper finns vanligen på enstaka blad i broschyrer, tidningar eller böcker. Läsaren läser vanligen (men inte alltid) texten i
en viss ordningsföljd. Dessutom finns hela texten omedelbart synlig för läsaren.
Digitala texter ses i PISA:s ramverk som en undergrupp till det som kallas för
texter. Denna rapport fokuserar på digital läsning. Läsning på papper redovisades i en tidigare rapport (Skolverket, 2010a).
Digitala texter i PISA utgörs av hypertexter: en text eller texter med olika
typer av navigationsverktyg. Sådana digitala texter har en karaktär som är dynamisk och ej förutbestämd. Typiskt är att endast en del av den tillgängliga texten
kan ses vid ett och samma tillfälle. Ofta är den tillgängliga textens omfattning
okänd och en uppgift kan kräva referens till flera texter. Läsare använder navigationsverktyg som rullningslistor, knappar, menyer och flikar. De använder även
textsökningsfunktioner, innehållspresentationer och hjälpmedel för övergripande innehållspresentation så som webbplatskartor. Ett huvudnavigationsverktyg
som hjälper läsaren hitta sina vägar till ett antal texter är hypertextlänken (ett
exempel på en hypertextlänk är www.pisa.oecd.org). Skillnader mellan texter på
papper och digitala texter, som mängden synlig text och förekomsten av olika
typer av navigationsredskap, förutsätter en utökad uppsättning av läsförmågor
och kunskaper. Digitala texter gör icke-sekventiell läsning möjlig och till och
med kräver sådan läsning, där varje läsare konstruerar en anpassad text från den
information han eller hon möter på de länkar som följs. Skickliga läsare av digitala texter måste vara bekanta med navigationsverktyg som inte finns vid läsning
av text på papper. Dessutom inbegriper digitala läsaktiviteter ofta användningen
av många texter ibland utvalda från ett praktiskt taget oändligt förråd. Att samla
information på internet kräver förmåga att skumma igenom stora mängder material och ögonblickligen värdera dess trovärdighet. Kritiskt tänkande har därför
blivit viktigare än någonsin i ”reading literacy”. Digitala texter kännetecknas
också av att dessa är inbäddade i ett grafiskt format. Illustrationer, fotografier,
ikoner och animationer kan vara delar av texten. I PISA 2009 finns däremot
inte talade inslag från till exempel ljudinspelningar eller delar av filmer.
De texter som tagits med i det digitala lästestet består av ett brett urval av
olika typer av hypertexter. Liksom texter på papper kan också hypertexterna var
olika med avseende på textmiljö, textformat och texttyp.
Textmiljö
Med textmiljö anges huruvida läsaren kan utöva inflytande eller ej på innehållet
i en text. Texter med ett bestämt innehåll klassificeras som författade. Texter med
vilka läsaren kan interagera är meddelandebaserade. I en textmiljö med en författare är läsaren primärt mottagare; innehållet kan inte modifieras. Det är miljöer
som är kontrollerade eller publicerade av ett affärsföretag, en organisation, institution eller individ. Läsaren använder dessa platser i huvudsak för att skaffa
sig information. I en meddelandebaserad miljö har läsaren möjlighet att lägga
till eller förändra innehållet. Läsaren använder dessa platser inte enbart för att
få information utan också som ett sätt att kommunicera. Medan texter med en
författare i högre grad liknar traditionella tryckta texter finns meddelandebaserade texter i ökad omfattning i digitala medier, oftast i sociala medier, men även
i offentliga, utbildnings- och yrkeslivsgrundade sammanhang. Det finns också
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texter där läsaren både förväntas läsa författade texter och skriva meddelanden.
Dessa refereras till som blandade texter. Tabell 2.1 visar fördelning av olika miljökategorier i de uppgifter som ingick i det digitala lästestet samt anger exempel
på uppgifter som kan hittas bland de frigivna uppgifterna från testet (se avsnitt
2.4 och Skolverkets webplats, länken statistik & analys / Internationella studier
/ PISA). Det finns tre frisläppta uppgifter och i vart och ett av dem ingår tre
till fyra uppgifter. Dessa uppgifter används som exempel nedan: Jag vill hjälpa,
Luktsinne och Söka jobb.
Tabell 2.1

Uppgifter i det digitala lästestet fördelade efter miljökategorier

Miljökategorier

% av uppgifter

Exempel på uppgifter

Författade

66

Jag vill hjälpa: uppgift 3
Luktsinne: uppgift 1, 2 och 3
Söka jobb: uppgift 1 och 3

Meddelandebaserade

28

Jag vill hjälpa: uppgift 1 och 2
Söka jobb: uppgift 2

Blandade

6

Jag vill hjälpa: uppgift 4

För några av de meddelandebaserade uppgifterna krävs att eleverna för att lösa
uppgiften svarar på ett e-postmeddelande (se till exempel Jag vill hjälpa: uppgift 4)
Textformat
Begreppet textformat innefattar fyra underkategorier: löpande texter (i meningar
och stycken), icke-löpande texter (i förteckningar, tabeller och diagram), blandade texter och multipla texter.
Löpande texter består oftast av meningar som finns i en text. Icke-löpande texter är annorlunda organiserade än löpande texter och kräver därför en annan typ
av läsning. Exempel på icke-löpande texter är förteckningar, tabeller, diagram,
scheman, kataloger och blanketter.
Blandade texter består av delar i både löpande och icke-löpande form. I
digitala medier utgör webbsidor ofta blandade texter med kombinationer av
förteckningar, prosastycken och grafiska framställningar. Multipla texter definieras som samlingar av texter som har skapats oberoende av varandra och satts
samman för ett speciellt tillfälle. Relationen mellan texterna behöver inte vara
tydlig, de kan komplettera eller motsäga varandra. Multipla texter kan samtliga
vara i samma format (till exempel löpande) eller kan inkludera både löpande
och icke-löpande texter.
Tabell 2.2 visar fördelning av olika textformat i de uppgifter som ingick i det
digitala lästestet samt exempel på uppgifter som kan hittas bland de frigivna
uppgifterna från testet (se avsnitt 2.4 och Skolverkets webplats, länken statistik
& analys / Internationella studier / PISA).
Tabell 2.2
Textformat
Löpande
Icke-löpande
Blandade
Multipla
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Uppgifter i det digitala lästestet fördelade efter textformat
% av uppgifter
7

Exempel på uppgifter
Jag vill hjälpa: uppgift 1

10

Söka jobb: uppgift 1

7

Söka jobb: uppgift 3

76

Jag vill hjälpa: uppgift 2, 3 och 4
Luktsinne: uppgift 1, 2 och 3
Söka jobb: uppgift 2

Eftersom avsikten har varit att skapa digitala texter som påminner så mycket
som möjligt om de texter som finns på internet vad det gäller navigering är
drygt tre fjärdedelar av uppgifterna relaterade till multipla texter. Många av de
texter som betecknas som multipla innehåller delar som kan betecknas som löpande, icke-löpande och blandade.
Texttyp
Texttyp refererar till textens retoriska struktur. I PISA:s ramverk anges sex
undergrupper av texttyper: beskrivningar, berättelser, utredningar/redogörelser,
argument, anvisningar samt transaktioner.
Beskrivningar besvarar oftast ”vad”-frågor och handlar om egenskaper hos föremål i rummet. Till denna kategori hör till exempel beskrivningar av en speciell
plats i en dagbok och en katalog, en geografisk karta eller en beskrivning av en
funktion eller process i en teknisk manual.
Berättelser/skildringar handlar om egenskaper hos föremål i tid och besvarar oftast ”när”-frågor. Exempel på berättelser/skildringar inkluderar romaner, korta berättelser, skådespel, biografier, serier och rapporter om händelser i en dagstidning.
Utredningar/redogörelser presenterar information som ofta besvarar ”hur”frågor. Utredande uppsatser ger en enkel förklaring till begrepp, mentala tolkningar eller uppfattningar från en subjektiv synvinkel. Definitioner förklarar
hur termer eller namn är relaterade till mentala begrepp. En skoluppsats, ett
diagram som visar en modell av minnet och en figur som visar trender i befolkningen är alla exempel på redogörelser.
Argument presenterar relationen mellan begrepp eller påståenden och besvarar
ofta ”varför”-frågor. Övertalande och påstridiga texter refererar till åsikter och
synpunkter. Kommentarer relaterar uppfattningar om händelser, föremål och
idéer till ett privat system av tankar, värderingar och övertygelser. Vetenskapliga
argument relaterar uppfattningar om händelser, föremål och idéer till tanke- och
kunskapssystem så att de resulterande förslagen kan bekräftas som gällande eller
icke-gällande.
Instruktioner ger anvisningar om vad som skall göras. Exempel på instruktioner är ett recept, en uppsättning diagram som visar en procedur för förstahjälpen och manualer för användning av mjukvara till datorer.
En transaktion utväxlar information i ett samspel med läsaren. Brev och inbjudningar utforskar och behåller relationer. Undersökningar, enkäter och intervjuer samlar in information. Exempel på transaktionstexter är en e-postutväxling för att planera semestern och ett textmeddelande för att anordna ett möte.
I det digitala testet finns fyra av dessa grupper representerade: beskrivningar,
utredningar/redogörelser, argument samt transaktioner. Några lämpliga berättelser som kunde infogas i testet hittades inte av testutvecklarna. Utvecklingen av
testuppgifterna ägde rum innan e-böcker började komma på bred front. Texter
med anvisningar fick inte rum på grund av platsbrist. Tabell 2.3. visar fördelning av olika texttyper som ingick i det digitala lästestet samt exempel på uppgifter som kan hittas bland de frigivna uppgifterna från testet (se avsnitt 2.4 och
Skolverkets webplats, länken statistik & analys / Internationella studier / PISA).
En av uppgifterna är beskriven som blandad eftersom det svar som eleverna
förväntas ge kan beskrivas som en transaktion och de texter som eleven förväntas läsa kan klassificeras som argument och beskrivningar.
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Tabell 2.3

Uppgifter i det digitala lästestet fördelade efter texttyper

Texttyper

% av uppgifter

Argument

21

Jag vill hjälpa: uppgift 3

Beskrivningar

31

Jag vill hjälpa: uppgift 1 och 2
Söka jobb: uppgift 1, 2 och 3

Utredningar/redogörelser

31

Luktsinne: uppgift 1, 2 och 3

Transaktioner

14

-

Blandade

3

Exempel på uppgifter

Jag vill hjälpa: uppgift 4

Ett viktigt kännetecken för digital läsning är användandet av olika navigationsinstrument och hjälpmedel såsom menyer, knappar, index m.m. För att göra
uppgifterna i testet så lika vanliga webbsidor som möjligt har strävan varit att
använda många olika navigationsinstrument och hjälpmedel.
Processer
Processandet av texter är den andra huvuddimensionen i ramverket för PISA
2009 (se figur 2.1). Detta kan betraktas som mentala strategier, sätt att närma
sig eller avsikter som läsare använder för att ta sig in i, runt eller mellan texter.
PISA 2009 skiljer mellan tre kategorier – söka och inhämta information, sammanföra och göra en tolkning, reflektera och utvärdera samt en fjärde kategori
som kallas komplex, som beskriver de uppgifter som kombinerar och beror av
de tre övriga processerna.
Uppgifter som klassificeras som söka och inhämta information involverar förmågor som hör ihop med att hitta, välja ut och samla information. Ibland är
det relativt lätt att hitta den information som behövs eftersom den är direkt och
klart uttryckt i texten. Men ”söka information”-uppgifter är inte nödvändigtvis
lätta. Ibland krävs till exempel information från mer än ett ställe. Dessutom
kanske det krävs att läsare använder rubriker eller överskrifter för att hitta till
det passande textstycket innan den relevanta informationen kan lokaliseras. I digitala medier kan en ”söka och inhämta information”-uppgift inbegripa sökande
över flera sidor av en webbplats eller användning av menyer eller förteckningar
för att lokalisera relevant information.
Sammanföra och göra en tolkning inbegriper processande av det lästa för att nå
inre förståelse av en text. Tolkningsuppgifter kräver att läsaren förstår relationen
mellan olika delar av en text. Dessa relationer inbegriper problemlösning, orsak/
verkan, kategori/exempel, jämföra/kontrastera samt förståelse av relationer mellan helhet och delar. För att genomföra sådana uppgifter måste läsaren fastställa
de korrekta sambanden. Dessa kan vara tydligt utsagda, som när det i texten står
”y är orsakat av x”, eller kan kräva en slutledning av läsaren. De delar som ska
relateras till kan finnas i olika stycken eller till och med i olika texter. Med att
sammanföra och göra en tolkning menas att förstå något som inte är uttalat. Det
kan inbegripa igenkänning av en relation som inte är explicit eller dragande av
slutsatser om betydelser av en fras eller en mening. När läsaren tolkar identifieras
de underliggande antagandena eller implikationerna av delar av eller hela texten.
Reflektera och utvärdera innebär att dra nytta av kunskaper, idéer eller värden
utanför texten. Vid reflektioner om en text relaterar läsare sina egna erfarenheter
eller kunskaper till texten. Vid värdering av en text gör läsare en bedömning av
den, antingen utifrån personliga erfarenheter eller omvärldskunskap som kan
vara formell eller innehållsbaserad. Reflektera och värdera en texts innehåll kräver att läsaren kopplar information i en text till kunskap från utanförliggande
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källor. Att reflektera om och värdera en texts form kräver att läsare ställer sig
vid sidan av texten för att betrakta den objektivt och utvärdera dess kvalitet och
lämplighet. Kunskap om textstruktur, vilka stilar som är typiska för olika slags
texter spelar en viktig roll i dessa uppgifter.
Medan det slags reflektioner och värderingar som behövs när det gäller utvärdering av text på papper även krävs vid utvärdering i digitala medier så har
utvärdering i digitala medier en något annorlunda betoning. Eftersom många
digitala texters ursprung är okänt och eftersom det är mycket lättare att distribuera dem brett och anonymt är sådana bedömningar speciellt viktiga för dessa
texter. All information måste värderas i termer av korrekthet och tillförlitlighet,
men detta är speciellt viktigt med online-material.
Olika processer går in i varandra. Det är inte möjligt att sammanföra och
tolka information utan att först ha lokaliserat den och det är inte möjligt att
reflektera över eller utvärdera information utan att ha sökt och inhämtat informationen och när man hittar information tolkar man den i regel. I PISA är
uppgifterna emellertid designade för att betona den ena eller andra processen
samtidigt som det är klart att alla kognitiva processer troligen har viss betydelse
i varje uppgift.
Tabell 2.4. visar fördelning av olika processer för de uppgifter som ingick i
det digitala lästestet samt anger exempel på uppgifter som kan hittas bland de
frigivna uppgifterna från testet (se avsnitt 2.4 och Skolverkets webplats, länken
statistik & analys / Internationella studier / PISA).
Tabell 2.4

Uppgifter i det digitala lästestet fördelade efter processer

Texttyper

% av uppgifter

Exempel på uppgifter

Söker och inhämtar information

24

Jag vill hjälpa: uppgift 1 och 2

Sammanför och tolkar

35

Jag vill hjälpa: uppgift 3
Luktsinne: uppgift 1 och 3
Söka jobb: uppgift 2

Reflekterar och utvärderar

21

Luktsinne: uppgift 2
Söka jobb: uppgift 1 och 3

Komplex

21

Jag vill hjälpa: uppgift 4

För att kunna läsa en digital text krävs att läsaren både behärskar förmågan att
processa en text och förmågan att navigera i en digital text. Vid digital läsning
används de kognitiva processerna att söka och inhämta information, sammanföra och tolka det lästa samt reflektera och utvärdera texten både för att processa
texten och för att navigera. Att kunna processa en text genom att hitta information, tolka språkets nyanser, integrera olika delar av texten, göra bedömningar,
se till stilen och relatera innehåll till egna erfarenheter är de färdigheter som traditionellt kopplas till läsning. Vad som tillkommer vid digital läsning är förmågan att navigera i det digitala mediet. Navigering handlar om att kunna röra sig
inom och mellan olika sidor i mediet. För att kunna göra detta krävs inte bara
tekniska färdigheter utan också att man kan processa den skrivna texten. Ett
antal liknande färdigheter som de som behövs vid ”vanlig pappersläsning” krävs,
men mediets struktur är annorlunda. Att söka och inhämta information kräver
att texten på skärmen kan läsas, men också att man kan navigera till andra sidor
och göra en bedömning av vilka sidor som kan innehålla den information som
man söker. Att sammanföra och tolka i det digitala mediet kräver, liksom vid
”vanlig” läsning, att mening konstrueras från löpande och icke-löpande texter,
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men detta kompliceras genom att hela den relevanta texten inte alltid är synlig
samtidigt. Läsare kan behöva titta på andra sidor genom att använda länkar och
menyer och att gå fram och tillbaka mellan olika sidor för att jämföra texten.
Läsaren måste kunna navigera för att få en överblick över vad som finns tillgängligt, för att jämföra, filtrera innehåll, ställa texter mot varandra och skapa
en syntes av vad som krävs för att lösa en uppgift.
Hur läsaren av en text på papper orienterar sig i texten är ofta svårt att följa.
Hur läsare av ett digitalt medium navigerar sig fram mellan olika sidor är däremot lättare att registrera. Vi återkommer till detta i kapitel 6.
Sammanhang
Den tredje huvudkategorin beskriver de sammanhang för vilka texter är producerade (se figur 2.1). Sammanhangen definierar texter och deras tillhörande
uppgifter och hänvisar till de sammanhang och den användning för vilka författaren konstruerat texten. Genom att använda ett urval texter från en uppsättning sammanhang är syftet att maximera olika innehåll i PISA-undersökningen.
Texterna i PISA är indelade i fyra slags situationer – för personligt bruk, för
offentligt bruk, för utbildning och i samband med arbete – enligt deras förmodade mottagare och syfte, snarare än den plats där läsaktiviteten kan genomföras. Till exempel är litterära texter, som ofta används i klassrum, vanligtvis
inte skrivna för utbildningsändamål, utan snarare för läsares personliga nöje och
uppskattning. De klassificeras därför som för personligt bruk. Läroböcker läses
däremot både i skolor och hem och processen och syftet skiljer sig förmodligen
lite från en miljö till en annan. Sådana texter klassificeras i PISA som avsedda
för utbildning.
Kategorin för personligt bruk relaterar till texter som avser att tillfredsställa en
individs personliga intressen både praktiskt och intellektuellt. Denna kategori
inkluderar även texter som avser att behålla eller utveckla personliga kopplingar
till andra människor. I digitala medier inkluderar detta personliga e-postmed
delanden och dagboksliknande bloggar.
Kategorin för offentligt bruk beskriver texter som relaterar till aktiviteter och
ärenden i samhället i stort. Denna kategori inkluderar officiella dokument liksom information om offentliga händelser. Vanligtvis skapar de texter som hör
till denna kategori en mer eller mindre anonym kontakt med andra; de inkluderar därför även nyhetswebbplatser och offentliga notiser som man möter både
på papper och digitalt.
Innehållet i texter för utbildning är vanligtvis utformade speciellt i undervisningssyfte. Tryckta läroböcker och datorprogram är typiska exempel på material
som skapats för detta slags läsning. Utbildningsläsning inbegriper normalt förvärvande av information som del av en större inlärningsuppgift. Materialet är
ofta inte valt av läsaren utan i stället tilldelat av en lärare. Uppgifterna är sådana
som vanligtvis identifieras som ”läsa för att lära”.
Texter i samband med arbete är sådana som kopplas ihop med arbetsplatsen,
ofta texter som stöder utförandet av en omedelbar uppgift. Sådana texter kan
vara avsedda att hjälpa läsare söka efter ett arbete, antingen i en tryckt dagstidnings annonsavdelning eller online, eller för att följa arbetsplatsanvisningar.
Uppgifter som riktar sig till detta slag av text betecknas ofta ”läsa för att göra”
snarare än ”läsa för att lära”.
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Tabell 2.5 visar fördelning av olika sammanhang för de uppgifter som ingick i det digitala lästestet samt exempel på uppgifter som kan hittas bland de
frigivna uppgifterna från testet (se avsnitt 2.4 och Skolverkets webplats, länken
statistik & analys / Internationella studier / PISA).
Tabell 2.5

Uppgifter i det digitala lästestet fördelade efter sammanhang

Texttyper

% av uppgifter

Utbildning

10

Exempel på uppgifter
-

Arbete

24

Jag vill hjälpa
Söka jobb

Personligt

21

-

Offentligt

45

Luktsinne

2.2

PISA i relation till den svenska
läroplanen och kursplanen i svenska

Det övergripande målet med PISA är att studera i vilken omfattning 15-åringar
har de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna delta som aktiva
samhällsmedborgare i ett kommande vuxenliv. Ungdomar lär sig såväl i som
utanför skolan. Det är rimligt att anta att eleverna har inhämtat en del av de
kunskaper som utvärderas i PISA utanför skolan och direkta undervisningssituationer. Även om PISA alltså inte i första hand undersöker hur väl eleverna har
inhämtat innehållet i läroplanen och vissa kursplaner, kan det vara av intresse
att jämföra huvuddragen i PISA:s utgångspunkter för läsning med den svenska
läroplanen och med det som står om läsning i kursplanen för ämnet svenska.
Läroplan
De elever som deltog i PISA-undersökningen 2009 följde den då gällande läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006) och inte den läroplan som antagits
av riksdag och regering 2010. I huvudrapporten ifrån PISA 2009 (Skolverket,
2010a) konstateras att PISA:s utvärderingsmål på flera punkter överensstämmer
med skrivningar i den svenska läroplanen. Vad som är specifikt för det digitala
lästestet är att förmågan att läsa digitala texter undersöks. Ett mål att uppnå
i grundskolan är enligt läroplanen att eleven ska ha ”kunskaper om medier och
deras roll” samt att eleven ska kunna ”använda informationsteknik som ett verktyg
för kunskapssökande och lärande”. Vidare skrivs: ”Rektorn har ansvaret för skolans
resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, till exempel
bibliotek, datorer och andra hjälpmedel”. Det finns alltså stöd i läroplanen för att
elever ska ha möjlighet att lära sig använda datorer på olika sätt.
Kursplan
Aktuell kursplan som gällde för de elever som deltog i PISA 2009 var kursplanen i svenska från år 2000, reviderad 2008 (Skolverket, 2008). Enligt den
genomgång som gjordes i huvudrapporten från PISA 2009 (Skolverket, 2010a)
står klart att det finns mycket tydliga gemensamma drag i PISA-dokumenten
och i kursplanen i svenska. Båda betonar de uppgifter en elev förväntas utföra
i samband med sin läsning. I den svenska kursplanen betonas att kunna förstå,
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tolka, uppleva, hämta information, tillägna sig kunskap, kritiskt granska, reflektera och analysera. Av dessa tar PISA särskilt upp tolka, hämta information, kritiskt granska och reflektera. I PISA:s terminologi blir detta att söka och inhämta
information, sammanföra och tolka samt reflektera och utvärdera. Kursplanen
i svenska tar även, om än mindre explicit, upp den tredje dimension som PISA
menar är involverad när en läsare ger respons på en text, nämligen den situation
i vilken läsningen utförs och vilket som är syftet med en text.
Sammanfattningsvis kan konstateras att de tre dimensioner som enligt PISA
antas vara involverade när en läsare ger respons på en text (läsprocessen, slaget
av text och det sammanhang i vilket texten finns eller med vilket syfte den är
skriven) även betonas i den svenska kursplanen. De två första dimensionerna är
dock tydligare poängterade än den tredje. Andra analyser som gjorts av likheter
och skillnader mellan PISA och den svenska kursplanen kommer fram till liknande slutsatser (Skolverket, 2006).
Digital läsning tas inte direkt upp i kursplanen, men det anges att det är
önskvärt att eleven ”utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta
information, tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar
sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap”. Vidare
skrivs ”Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan
kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet
utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp
innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.” Det finns alltså också
stöd i kursplanen i svenska för att elever ska kunna använda datorer för att läsa.
PISA:s ramverk för den digitala läsförståelsen är också relevant i relation till
den nya läroplanens mål, syften och centrala innehåll. I den nya läroplanen för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) anges under
Övergripande mål och riktlinjer att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. I kursplanen för svenska framhålls
att ”... vidare skall undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om
hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.” Och i det centrala innehållet för årskurs 4–6 skrivs ”Informationssökning i några olika medier,
till exempel uppslagsböcker, ... och via sökmotorer på Internet”. Det är ett innehåll
som också beskrivs för årskurs 7–9, här med tillägget ”... hur man sovrar i en stor
informationsmängd”.
2.3

Mätinstrument

Varje deltagande elev besvarade en enkät och ett provhäfte. Elevenkäten, som
tog ca 30 minuter att besvara, var densamma för samtliga elever och innehöll 52
frågor om elevens hembakgrund, undervisning och resurser, hemläxor, skol- och
klassrumsatmosfär, skolengagemang och attityder. Sverige valde att dessutom
delta i en valfri del med frågor om elevernas datorvana.
För att besvara uppgifterna i provhäftet som ingick i huvudundersökningen
fick varje elev en halvtimme på sig. Mer information om dessa frågor finns i
huvudrapporten från PISA 2009 (Skolverket, 2010a). En skolledare eller annan
person som kände till förhållandena väl på den deltagande skolan besvarade en
skolenkät innehållande 27 frågor om skolans lokalisering, storlek, resurser, skolklimat, ledning etc.
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Utöver huvudundersökningen i PISA 2009 hade även en del av eleverna
slumpvis valts ut för att göra det digitala lästestet där de fick svara på frågor via
dator för att undersöka förmågan att läsa digitala texter. Den delen av PISA
2009 har kallats ERA.
2.4

Konstruktion av det digitala lästestet

Utvecklandet av det digitala lästestet i PISA 2009 koordinerades under OECD:s
ledning av ett konsortium bestående av institutioner som arbetar med utbildningsvetenskaplig forskning och med medverkan av en grupp internationella
experter på läsning och digital läsning. Förslag på uppgifter som kunde ingå i
testet gavs av de ingående institutionerna samt deltagande länder. Dessa uppgifter granskades och utvecklades vidare under en treårsperiod. Det fanns möjligheter för de deltagande länderna att ge synpunkter under utvecklingsprocessen.
En pilotundersökning av en mindre grupp 15-åringar genomfördes. I alla länder
som deltog i denna del av PISA-undersökningen genomfördes en fältstudie. Utifrån detta rekommenderade de internationella experterna vilka uppgifter som
skulle ingå i den slutliga versionen av testet. Deras beslut baserades på uppgifternas tekniska kvalitéer så som framgått av fältstudien, uppgifternas lämplighet
för 15-åringar samt deras anpassning till de deltagande ländernas kulturer. Dessutom vägdes ramverkets olika aspekter in så att dessa var representerade bland
de uppgifter som slutligen valdes ut. Slutligen var det också viktigt att se till att
uppgifter av olika svårighetsgrad togs med.
Tjugonio digitala läsuppgifter användes i PISA 2009. Varje deltagande elev
gjorde enbart en del av dessa uppgifter eftersom olika kombinationer av uppgifter presenterades för eleverna. Uppgifterna var organiserade i tre 20-minuters
kluster och varje elev gjorde två av dessa kluster. Varje deltagande elev gjorde
alltså ett digitalt lästest som omfattade 40 minuter. Till dessa 40 minuter tillkom ytterligare 10 minuter för instruktion om hur uppgifterna skulle göras. De
olika kluster med uppgifter som eleverna gjorde roterades i sex varianter så att
varje kluster parades samman med två andra kluster och förekom som både första och sista kluster i olika kombinationer.
Designen av testet gör det möjligt att konstruera en skala för digital läsning.
I skalan hör varje uppgift ihop med en speciell punkt på skalan som anger dess
svårighetsgrad. En beskrivning av den teknik som använts för att konstruera
denna skala finns i PISA 2009 Technical Report (OECD, 2011a).
Uppgiftens svårighetsgrad fastställdes genom att ta hänsyn till andelen elever
som besvarat varje uppgift korrekt. Elevers läsförmåga enligt provet avgörs av
andelen provuppgifter som de har besvarat korrekt. Elever antas kunna besvara
frågor korrekt på eller under den svårighetsgrad som hör ihop med deras egen
placering på skalan även om det kan hända att de inte gör det. Däremot antas
de inte kunna korrekt besvara frågor ovanför den svårighetsnivå som anger deras
eget läge på skalan (men det kan hända att de gör det). Figur 2.2 visar hur detta
antas fungera.
Ju högre en elevs förmåga är placerad ovanför en given uppgift, ju mer troligt
är det att han eller hon klarar av frågan (och andra uppgifter med samma svårighetsgrad); ju lägre en elevs förmåga är placerad under en given uppgift, ju lägre
är sannolikheten för att eleven kommer att klara uppgiften och andra uppgifter
med samma svårighetsgrad.
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Digital lässkala

Uppgift VI
Relativt
svåra
uppgifter
Uppgift V

Elev A, med
relativt hög
förmåga
Det förväntas att elev A kommer
att klara av uppgift I till V och
förmodligen även uppgift VI.

Uppgift IV
Medelsvåra
uppgifter

Elev B, med
medelgod
förmåga
Uppgift III

Uppgift II
Relativt
lätta
uppgifter
Uppgift I

Det förväntas att elev B
kommer att klara av uppgift I, II
och III men sannolikheten för att
klara uppgift IV är låg och det är
inte troligt att eleven klarar
uppgift V och VI.

Elev C, med
relativt låg
förmåga
Det antas att elev C inte
kommer att klara uppgift II till VI
och att sannolikheten för att
klara uppgift I är låg.

Figur 2.2

Relationen mellan uppgifter och elever på en förmågeskala

PISA 2009 tillhandahåller en digital lässkala som inbegriper alla uppgifterna
i det digitala lästestet. Skalans medelvärde är 499 poäng och standardavvikelsen 90 poäng. Som en hjälp vid tolkning av elevernas poäng är skalan indelad i
nivåer som är beskrivna utifrån de uppgifter som är placerade inom varje nivå.
Detta för att ge en uppfattning om vilka slags förmågor och kunskaper som
behövs för att klara av dessa uppgifter. I huvudundersökningen PISA 2009
finns sju nivåer av läsförmåga: nivå 1b är den lägsta nivån, sedan kommer nivå
1a, nivå 2, nivå 3, nivå 4, nivå 5 och nivå 6. För den digitala läsförmågan har,
beroende på att testet innehåller färre uppgifter, nivåerna begränsats till fyra: 2,
3, 4 och 5. Under nivå 2 finns för få uppgifter för att kunna beskriva elevens
förmåga. Avsikten är att utveckla sådana uppgifter inför kommande PISA-undersökningar. Det samma gäller för uppgifter på nivå 6.
Elever på en nivå som motsvarar nivå 2 kommer förmodligen att klara av
nivå 2-uppgifter, men troligen inte uppgifter på högre nivåer. Elever på nivå 5
antas klara läsuppgifter på denna nivå och även alla andra läsuppgifter i testet.
Utifrån en elevs prestationer på testets uppgifter får man fram elevens totalpo-
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Tabell 2.6

Sammanfattande beskrivningar av nivåerna på den digitala lässkalan
Lägsta
poängnivå

Andel elever som
klarar uppgifter på
denna nivå eller över

Nivå 5
eller över

626

7,8%

Uppgifter på den här nivån kräver vanligen att läsaren letar reda på, analyserar och
kritiskt bedömer information med obekant kontext och utan entydig tolkning. De kräver att man skapar kriterier för bedömning av texten. De kan även kräva att man studerar flera webbplatser utan explicit vägledning, samt gör en detaljerad undersökning
av texter med olika format.

Nivå 4

553

30,3%

Uppgifter på den här nivån kan kräva att läsaren bedömer information från flera källor, studerar flera webbplatser med texter som har olika format, och skapar kriterier
för bedömning mot bakgrund av en känd, personlig eller praktisk kontext. Andra
uppgifter på den här nivån kräver att läsaren tyder komplex information enligt väl
definierade kriterier i en vetenskaplig eller teknisk kontext.

Nivå 3

480

60,7%

Uppgifter på den här nivån kräver att läsaren sammanställer information antigen
genom att studera flera webbplatser för att hitta väldefinierad målinformation eller
genom att skapa enkla kategorier när uppgiften inte är explicit formulerad. När
materialet behöver bedömas, krävs bara den information som är mest tillgänglig
eller bara delar av den tillgängliga informationen.

Nivå 2

407

83,1%

Uppgifter på den här nivån kräver vanligen att läsaren letar reda på och tolkar väldefinierad information, som vanligen gäller kända kontexter. De kan kräva att man
studerar ett mindre antal webbplatser samt hanterar webbaserade verktyg, till exempel rullgardinsmenyer med explicita anvisningar eller där bara ingrepp på låg nivå
behövs. Vissa uppgifter kan kräva sammanställning av information som presenteras
med olika format samt att man inser att exemplen passar in på tydligt definierade
kategorier.

Nivå

Uppgiftens art

äng som placeras på motsvarande nivå. Den nivå där elevens poäng placerar sig
är den högsta nivån där han eller hon kan förväntas klara de flesta av ett slumpmässigt urval av uppgifter inom samma nivå. Till exempel kan en elev på nivå 4
förväntas klara åtminstone 50 procent av uppgifterna på denna svårighetsnivå.
Elever som befinner sig längst ned på nivå 4 kan förväntas klara något över 50
procent av uppgifterna som är utspridda på nivån, medan elever högst upp i nivån kan förväntas klara gott och väl över 70 procent av samma uppgifter. Tabell
2.6 presenterar de utmärkande dragen hos den läsförmåga som krävs på varje
nivå av lässkalan.
Fyra variabler som påverkar de digitala läsuppgifternas svårighetsgrad har
identifierats:
• Textens karaktäristik. Denna variabel handlar om textens stil. Texter med ett
obekant innehåll och som är formellt eller tekniskt skrivna är i genomsnitt
svårare än text med ett bekant innehåll och vardagsuttryck. Komplexiteten i
textens struktur, vokabulär och layout påverkar hur lätt en textbaserad uppgift
kan lösas. Ju längre texter och ju fler sidor som måste läsas desto svårare tenderar uppgiften att vara.
• Navigationens komplexitet. En digital läsuppgift kan innehålla information
som inte omedelbart är synlig när uppgiftens första sida öppnas. Läsaren kan
behöva skrolla fram delar av texten som finns längre ned på sidan eller läsaren
kan vara tvungen att gå till en annan sida eller till en helt annan webbplats.
En uppgift blir svårare när den information som krävs för att lösa uppgiften
inte omedelbart är synlig. Navigationens komplexitet beror också på omfånget, betydelsen, strukturen och hur bekanta navigationsverktyg och innehåll på
den aktuella sidan är. När läsaren måste välja mellan flera hyperlänkar är uppgiften svårare än när det enbart finns en eller två hyperlänkar att välja mellan.
En uppgift är lättare om länkarna är traditionellt och tydligt placerade på en

PISA 2009 • eleverna och nätet

33

sida än när de inte är det. Också själva strukturen av hur navigationsinstrumenten presenteras påverkar uppgiftens svårighetsgrad. Även om många sidor
måste besökas kan en sådan uppgift vara relativt lätt om navigationsinstrumenten är tydligt presenterade.
• Klarheten i uppgiften. Denna variabel är relaterad till hur klart uttalad uppgiften som ska göras är. Hur mycket är klart utsagt och hur mycket måste läsaren själv tolka? Svårigheten är kopplad till relationen mellan uppgiften och
texten. Om samma terminologi används i uppgiften som i texten är uppgiften
lättare än när det motsatta gäller. Uppgifter där eleverna kan välja svar från en
lista av tänkbara svar (till exempel flervalsfrågor) är lättare än när eleven själv
behöver konstruera ett svar.
• Typ av svar. Denna variabel är relaterad till de mentala processer som krävs
för att lösa uppgiften. En uppgift där läsaren måste konstruera ett svar och
leta fram begrepp ur texten är i regel mer krävande. En uppgift som handlar
om abstrakta begrepp är svårare än en med konkret information. När läsaren
måste göra en rad inferenser för att utvärdera och tolka samt skapa relationer
såsom orsak och verkan mellan olika element i texten är uppgiften svårare än
när information enbart behöver hittas i texten
Uppgifternas svårighet i det digital lästestet varieras genom olika grader av svårigheter i de fyra variablerna nämnda ovan.
För att kunna undersöka trender i kommande PISA-undersökningar måste
ett antal uppgifter vara desamma vid mätningar under olika år. Uppgifter som
inte kommer att användas i kommande undersökningar frisläpps. Ett antal
uppgifter ifrån PISA:s digitala lästest 2009 har frisläppts. Dessa uppgifter finns
tillgängliga på Skolverkets webplats, länken statistik & analys / Internationella
studier / PISA.
2.5

Deltagande länder

I PISA:s huvudundersökning 2009 deltog totalt 65 länder, däribland alla 34
OECD-länder. Nedan följer en förteckning över de länder/regioner som deltog
i PISA 2009.
OECD-länder:
Australien, Belgien, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland,
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Sydkorea, Luxemburg, Mexiko,
Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern,
USA och Österrike.
Icke OECD-länder/regioner:
Albanien, Argentina, Azerbajdzjan, Brasilien, Bulgarien, Colombia, Dubai,
Hongkong-Kina, Indonesien, Jordanien, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Macao-Kina, Montenegro, Panama, Peru, Qatar,
Rumänien, Ryssland, Serbien, Shanghai-Kina, Singapore, Taiwan, Thailand,
Trinidad och Tobago, Tunisien och Uruguay.
I den särskilda undersökningen av digital läsning deltog totalt 19 länder och regioner, varav 16 OECD-länder. Nedan följer en förteckning över de länder/regioner som deltog i den särskilda undersökningen om digital läsning i PISA 2009.
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OECD-länder:
Australien, Belgien, Chile, Danmark, Frankrike, Irland, Island, Japan, Sydkorea,
Nya Zeeland, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Ungern och Österrike.
Icke OECD-länder/regioner:
Colombia, Hongkong-Kina och Macao-Kina.
Den valfria delen av elevenkäten med frågor om elevernas datorvanor gjordes av
45 länder och regioner. Nedan följer en förteckning över de länder/regioner där
eleverna också gjorde denna del av enkäten som en del av PISA 2009.
OECD-länder:
Australien, Belgien, Chile, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien,
Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike
Icke OECD-länder/regioner:
Bulgarien, Hongkong-Kina, Jordanien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Macao-Kina, Panama, Quatar, Ryssland, Serbien, Singapore, Thailand,
Trinidad & Tobago och Uruguay.
I rapporten kommer företrädesvis resultaten från OECD-länderna att rapporteras och jämföras med svenska resultat. Vid några tillfällen där det är relevant att
ge en bredare bild kommer samtliga länder/regioner att tas med. Den som vill se
resultaten från samtliga deltagande länder hänvisas till OECD:s internationella
rapport om digital läsning.
2.6

Organisation

Inom OECD finns en styrelse, PISA Governing Board (PGB), där varje land
som deltar i studien har en representant. I PGB läggs riktlinjerna upp för PISAprojektet. Ett antal expertgrupper har utvecklat definitioner och aspekter för
respektive ämnesområde. Ett internationellt konsortium som leds av Australian
Council for Educational Research (ACER) samordnar arbetet med att utveckla
mätinstrument och koordinera undersökningen på uppdrag av PGB.
Skolverket har det yttersta ansvaret för PISA i Sverige. Skolverket representerar också Sverige i PGB. Själva genomförandet av PISA 2009 gjordes på Skolverkets uppdrag av Mittuniversitetet i samarbete med Stockholms universitet
och Umeå universitet. Mittuniversitetet hade det övergripande ansvaret för
projektets ledning och organisation. Delprojektet inom PISA kring digital läsning har skett i samarbete mellan Mittuniversitetet, Stockholms universitet och
Umeå universitet.
2.7

Deltagande skolor och elever

I PISA:s huvudundersökning deltog omkring 470 000 elever. Dessa representerade omkring 26 miljoner 15-åringar i de 65 ländernas skolor. I Sverige deltog
4 567 elever i 189 skolor. Eleverna var födda 1993 vilket innebar att de var mellan 15 år och 3 månader till och med 16 år och 2 månader vid tiden för undersökningens genomförande. Majoriteten av eleverna gick i grundskolans årskurs
9. Ett fåtal gick i årskurs 8 eller i gymnasiet.
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I undersökningen av digital läsning deltog omkring 36 500 elever. Dessa representerade omkring 1,9 miljoner 15-åringar i de 19 ländernas/regionernas skolor. I Sverige deltog 1921 elever i 179 skolor. De elever som deltog i det digitala
lästestet hade också deltagit i de andra delarna av PISA-undersökningen 2009.
2.8

Undersökningens genomförande

Första året
Undersökningens första år, 2007, ägnades åt att lägga fast en gemensam begreppslig bas för skapandet av mätinstrument inom områdena läsning, matematik och naturvetenskap. Nyckelbegrepp definierades och olika aspekter av respektive ämne beskrevs. De deltagande ländernas representanter sände in förslag
på texter och uppgifter, översatta till engelska eller franska, vilka granskades av
expertgrupper och representanter för övriga länder. Ett antal förslag till digitala
läsuppgifter utvärderades av en referensgrupp i Sverige och även i övriga deltagande länder. Ett antal av dessa uppgifter valdes ut och kom med i förundersökningen. Dessa uppgifter översattes till svenska och språket granskades i flera
omgångar av olika personer.
Andra året
Under det andra året kontaktades i varje land ett mindre antal skolor valda
med avsikt att ge en allsidig prövning av mätinstrument och metoder. Ett urval av texter och uppgifter översattes till respektive lands undervisningsspråk.
Provledare och personer som skulle koda så kallade öppna svar utbildades av
respektive lands nationella centrum. Det digitala läsprovet distribuerades till
skolorna på usb-minnen alternativt cd-skivor. Data från förundersökningarna i
de olika länderna sändes till ACER där resultatet bearbetades i syfte att dels få
fram provuppgifter som visat sig fungera bra i samtliga länder, dels modifiera
instruktionerna inför huvudundersökningens genomförande. Till exempel togs
uppgifter bort som gynnade eller missgynnade grupper av elever, eller uppgifter
som innebar för stort tolkningsutrymme vid kodningen av svaren
Tredje året
Mätinstrumenten modifierades utifrån resultatet av förundersökningen och
varje lands nationella centrum organiserade översättningar av modifieringarna
samt utskrift och tryckning av de slutliga versionerna av mätinstrumenten. Det
digitala testet överfördes till cd och usb-minnen.
Under år 2009, undersökningens tredje år, ägde huvudundersökningen
rum. En viktig del var urvalet av skolor och elever som skedde i enlighet med
de strikta regler som PISA har fastställt. Syftet var att ge en representativ bild
av respektive lands 15-åringar. På varje skola valdes sedan slumpmässigt 30 av
eleverna ut till det skriftliga provet och 14 av dessa elever valdes även ut för det
elektroniska provet. Provledare utbildades för att samla in data på skolorna.
Provledarna tillhörde skolans egen personal. Därefter utbildades ett antal skolkvalitetsobservatörer av det internationella konsortiet. I varje land besökte de
ett antal skolor för att kontrollera att hela datainsamlingen genomfördes enligt
PISA:s regelverk och rapportera till det internationella konsortiet.
Det digitala lästestet distribuerades via cd eller usb. Det tryckta materialet
packades i kartonger tillsammans med cd och/eller usb-minnen och sändes ut

36

PISA 2009 • eleverna och nätet

till skolorna två veckor innan valt provdatum. Under sex veckor (9 mars till 17
april 2009) genomfördes proven på skolorna. Det skriftliga provet hölls på förmiddagen och det elektroniska på eftermiddagen. Om frånvaron vid provtillfället var för stor fick ett uppföljningstillfälle ordnas. Allt undersökningsmaterial
återsändes till det nationella PISA-centret för kodning av öppna svar och inmatning av data. Slutligen sändes allt datamaterial till ACER för vidare bearbetning.
Fjärde året
Under det fjärde året genomförde det internationella konsortiet en lång rad bearbetningar av ländernas insända data. Vid varje nationellt centrum genomfördes i de flesta fall ytterligare statistiska analyser och bearbetningar av data. Den
svenska PISA-rapporten publicerades den 7 december 2010, samtidigt som den
internationella rapporten publicerades.
Femte året
Under det femte året genomförde det internationella konsortiet bearbetningar
av ländernas insända data kring digital läsning. Vid det nationella centret genomfördes ytterligare statistiska analyser och bearbetningar av dessa data. Den
svenska PISA rapporten om digital läsning publicerades 28 juni 2011, samtidigt
som den internationella rapporten publicerades.
2.9

Tekniska utmaningar

Det digitala lästestet gick inte att genomföra helt utan problem på alla deltagande skolor i Sverige. Vissa skolor använde tunna klienter vilket ställde till
problem eftersom provet krävde att man startade (”bootade”) datorn från usbminnet eller cd-skivan. Några skolor använde Mac och det digitala lästestet
fungerade enbart på PC. Det underlättade om det fanns personal på skolorna
med administratörsrättigheter för de datorer som användes för provet. Ett antal
kommuner hade IT-supportavtal med företag som hade administratörsrättigheterna. Dessa skolor var tvungna att lösa detta tillsammans med dessa företag, till
exempel genom att någon från supportföretaget åkte ut till den berörda skolan
och startade proven på datorerna. I några fall var detta förenat med höga kostnader.
Det var tänkt att provet skulle köras med programmet Flash 10, men eftersom det fanns en bugg i programmet som gjorde att de svenska bokstäverna å,
ä och ö inte fungerade blev det nödvändigt att använda Flash 9 för det svenska
provet. Flash 9 visade sig ha ett annat problem som gjorde att provet frös eller
hängde sig i högre utsträckning än när Flash 10 användes. Trots detta blev bortfallet ganska litet och Sverige uppfyllde kraven på andel elever som genomförde
provet.
2.10 PISA:s möjligheter och begränsningar
En avgörande fråga inför en undersökning som PISA är i vilken utsträckning
som resultaten är pålitliga och går att jämföra mellan länder. Meningsfulla och
rättvisande jämförelser mellan länderna förutsätter att ett antal viktiga villkor är
uppfyllda. På samma sätt som man i tidigare PISA-undersökningar gjort stora
ansträngningar för att uppfylla sådana villkor har detta också gjorts för undersökningen av digital läsning.
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Urvalet av elever inom varje land har genomförts enligt strikta regler, och
först sedan det internationella konsortiet accepterat ett lands urvalsplan har
urvalet av skolor gjorts. Därför kan man utgå från att varje deltagande land genomfört undersökningen på ett representativt urval av femtonåriga elever, och
att man med viss säkerhet kan uttala sig om samtliga 15-åringar i landet.
Översättningsproceduren har genomförts med stor noggrannhet. Texter och
uppgifter har funnits både i en engelsk och i en fransk grundversion. Oberoende
och noggrant instruerade översättare har bearbetat de olika versionerna, varefter
en tredje expert har jämfört de två översättningarna och skapat en tredje översättning. Slutligen har en internationell expert granskat och slutjusterat översättningarna. När data från förundersökningen bearbetades gick det också att få
statistiska indikatorer på tänkbara översättningsproblem. Det digitala lästestet
översattes från engelska till svenska av två oberoende översättare. Dessa två översättningar jämkades sedan ihop till en tredje version.
Själva genomförandet ute på skolorna ägde rum enligt samma detaljerade
instruktioner i alla länder och övervakades av internationellt utbildade skol
kvalitetsobservatörer. Dessa kunde komma oanmälda till vissa av de skolor som
genomförde undersökningen.
Med hjälp av noggrant utarbetade, översatta och utprövade enkäter har PISA
stora möjligheter att peka på viktiga förklaringsvariabler. Samtidigt finns skillnader i elevers sociala och kulturella omgivning dels inom Sverige, men framförallt
vid internationella jämförelser. Detta påverkar svaren och gör det ibland svårt
att göra jämförelser.
PISA-resultaten bygger på en urvalsundersökning och det medför att det
finns en statistisk osäkerhet i resultaten. Även om ett lands medelvärde är högre
än ett annat lands, är det inte säkert att landets 15-åringar har en bättre läsförmåga. Om resultaten skiljer efter att hänsyn tagits till den statistiska osäkerheten
sägs att det finns signifikanta skillnader i resultaten. I PISA används ett 95 procents konfidensintervall eller, annorlunda uttryckt, en 5 procents signifikansnivå. Det betyder att när signifikanta skillnader finns, är det 95 procents sannolikhet att skillnaden inte är slumpmässig.
Undersökningen av elevers digitala läsning inom PISA 2009 erbjuder alltså
goda möjligheter att ge en så rättvisande bild som möjligt av 15-åringarnas prestationer inom varje land samt goda möjligheter att göra trovärdiga internationella jämförelser. Vad som ändå bör hållas i minnet är att denna undersökning
av elevers digitala läsning är den första i sitt slag. Det är alltså troligt att vi kommer att kunna se ytterligare förbättringar av denna typ av digitala test under
kommande år.
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3

Resultat på det digitala lästestet

Resultaten på de digitala läsuppgifterna i PISA 2009 kommer att presenteras på
olika sätt i detta kapitel. Två olika skalor kommer att användas. Resultatet på de
digitala läsuppgifterna presenteras på den digitala lässkalan. Utöver denna skala
används också lässkalan för resultaten i huvudrapporten från PISA 2009 (Skolverket, 2010a). I denna rapport kommer den lässkala som användes i huvudrapporten att kallas för den traditionella lässkalan och innefatta de uppgifter som
lästs på papper och besvarats med papper och penna. De elever som genomförde
de digitala lästestet har också genomfört det traditionella läsprovet. Av de 30
elever som slumpmässigt valts ut på varje skola har 14 slumpmässigt valts ut för
att göra det digitala lästtestet.
Först redovisas andelen elever som presterar på olika nivåer av den digitala
lässkalan och den traditionella lässkalan. Efter att de övergripande resultaten
presenterats kommer resultaten att analyseras utifrån olika utgångspunkter:
• Skillnader i läsning mellan flickor och pojkar
• Skillnader mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund
• Skillnader mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund
De svenska resultaten presenteras i de flesta tabeller och figurer i relation till de
andra OECD-länder som deltog i det digitala lästestet (se avsnitt 2.5). I några
fall har också information tagits med om samtliga länder som deltog i det digitala lästestet.
Redovisningen i detta kapitel kommer i huvudsak att beskriva resultaten på
den digitala lässkalan. Mer utförliga jämförelser mellan den digitala lässkalan
och den traditionella lässkalan och resonemang om detta görs i kapitel 6.
3.1

Andel elever på den digitala lässkalans olika nivåer

Elever som ligger på nivå 2 och däröver på den digitala lässkalan kan anses ha läsfärdigheter som kan beskrivas som acceptabla till mycket goda. Elever på nivå 2 kan
navigera med hjälp av konventionella navigeringsverktyg och funktioner när det
finns klara instruktioner. De kan lokalisera länkar även när dessa inte är framträdande och bläddra för att hitta den information som de behöver. De kan välja relevant material från en lista med sökresultat eller en rullgardinsmeny. De kan också
lokalisera flera uppgifter i en text och överföra dem till ett annat format (till exempel ett beställningsformulär). De kan göra generaliseringar utifrån vad som är den
tänkta målgruppen för en webbplats eller räkna ut vad två personer som skickar
e-post till varandra har gemensamt. Eleverna på nivå 3, 4 och 5 kan detta och mer.
Bland de svenska eleverna presterade 87 procent på nivå 2 och över på den
digitala lässkalan. Detta är en något högre andel än motsvarande andel inom
samtliga deltagande OECD-länder (83 procent). Island och Norge (båda 87
procent) har en lika stor andel av eleverna på nivå 2 och över som Sverige. Irland (88 procent), Nya Zeeland (90 procent), Australien (90 procent) Japan (93
procent) samt Sydkorea (98 procent) har en högre andel av eleverna på nivå 2
och över än Sverige. Danmark (84 procent) tillhör de länder som har en mindre
andel av sina elever på nivå 2 och över än Sverige.
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Bland de svenska eleverna ligger andelen elever som presterat på och över
nivå 2 något lägre på den traditionella lässkalan (83 procent) än på den digitala (87 procent). Flertalet länder, 11 av 16, visar samma mönster. I Danmark,
Spanien, Polen, Ungern och Chile däremot finns en högre andel av elever som
presterar på och över nivå 2 på den traditionella lässkalan än på den digitala
lässkalan. Värt att notera är att det är samma länder som ligger högst på bägge
skalorna och att det i dessa länder finns en högre andel som ligger på och över
nivå 2 på den digitala skalan än på den traditionella lässkalan.
Figur 3.1 visar hur stor andel av eleverna som ligger på nivå 5 och över denna. Elever som presterar på denna nivå på den digitala lässkalan är skickliga digitala läsare. De kan värdera information från flera webbaserade källor, bedöma
trovärdigheten och nyttan av vad de läser utifrån kriterier som de har genererat
själva. De har också möjlighet att arbeta fram en väg genom flera webbplatser
för att hitta information utan att de fått en riktning uttryckligen angiven. De
kan alltså navigera självständigt och effektivt. Dessa två faktorer – kritisk utvärdering och kompetens att hitta relevant information – är centrala färdigheter i
ett medium där det finns praktiskt taget obegränsat material tillgängligt, och där
källornas tillförlitlighet kan vara tvivelaktig.
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Andel (procent) elever på Nivå 5 och över på den digitala lässkalan och
den traditionella lässkalan

Bland de 16 OECD-länder som deltog i det digitala lästestet 2009 låg i genomsnitt åtta procent av dem på nivå 5 och över. Bland de svenska eleverna är
motsvarande andel nio procent. Det finns stora skillnader mellan länderna, från
över 17 procent i Sydkorea, Nya Zeeland och Australien till mindre än tre procent i Chile, Polen och Österrike.
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Bland de svenska eleverna ligger i stort en lika stor andel på nivå 5 och över
på både den digitala lässkalan och den traditionella lässkalan (nio procent).
Också bland samtliga deltagande OECD-länder ligger ungefär samma andel
av eleverna på och över nivå 5 på bägge skalorna, ungefär åtta procent. De länder med den högsta andelen elever på och över nivå 5 på den digitala lässkalan
(Sydkorea 19 procent, Nya Zeeland 19 procent och Australien 17 procent) har
också en hög andel av eleverna som ligger på och över nivå 5 på den traditionella lässkalan, men andelen elever på nivå 5 och över är högre på den digitala
lässkalan än på den traditionella. Japan är det land som har den största skillnaden mellan andelen elever på nivå 5 på de två lässkalorna. Sex procent av de
japanska eleverna ligger på nivå 5 på den digitala lässkalan, medan motsvarande
andel på den traditionella lässkalan är 13 procent.
Hur stor andel av eleverna är svaga digitala läsare? I figur 3.2 visas andelen
elever under nivå 2. Många av de elever som ligger under nivå 2 på den digitala lässkalan kan bläddra och navigera bland webbsidor så länge de får klara
anvisningar. De kan hitta enkla bitar av information i ett kort block av hypertext. Även om den digitala läsförmågan bland dessa elever inte nödvändigtvis
är försumbar, så ligger deras digitala läsförmåga på nivåer långt under dem som
medborgare kan förväntas behöva ha i framtiden.
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Bland de svenska eleverna ligger 13 procent under nivå 2. För samtliga deltagande OECD-länder är motsvarande siffra 17 procent. I Sydkorea motsvarar
denna grupp endast 2 procent av eleverna, medan gruppen uppgår till hela 38
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procent i Chile. Island (13 procent) har samma andel elever under nivå 2 som
Sverige. Irland (12 procent), Nya Zeeland (10 procent), Australien (10 procent),
Japan (7 procent) samt Sydkorea (2 procent) har lägre andelar än Sverige under
nivå 2.
Bland de svenska eleverna ligger 17 procent under nivå 2 på den traditionella
lässkalan. Det är alltså fler elever på de låga nivåerna på den traditionella lässkalan än på den digitala. Bland de deltagande OECD-länderna är motsvarande
värden på både den digitala lässkalan och den traditionella lässkalan 17 procent,
alltså en mindre skillnad mellan de två skalorna än bland de svenska eleverna.
Relationen mellan de två skalorna skiftar mellan länderna. Den största skillnaden finns i Polen där 26 procent av eleverna ligger under nivå 2 på den digitala
lässkalan och 15 procent på den traditionella lässkalan. Också i Sydkorea är
skillnaden relativt stor, med två procent av eleverna under nivå 2 på den digitala
lässkalan och 6 procent och under nivå 2 på den traditionella lässkalan.
Andelen elever på olika nivåer på den digitala lässkalan i de deltagande länderna framgår av figur 3.3.
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Fördelningen mellan olika nivåer i de deltagande länderna på den digitala
lässkalan

Som framgår av figuren är Sydkorea det land som både har den högsta andelen
elever på de högsta nivåerna och den lägsta andelen elever på de lägsta nivåerna.
För Chile gäller det omvända. Sverige ligger lite över medel i jämförelse med de
andra deltagande länderna.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att Sverige på den digitala lässkalan har
en andel elever som är:
• något högre än OECD:s genomsnitt sammantaget på nivåerna
2, 3, 4, 5 och 6
• strax över OECD:s genomsnitt på nivå 5 och över
• lägre än OECD:s genomsnitt under nivå 2
• lägre än andelen svenska elever under nivå 2 på den traditionella lässkalan.

3.2

Medelvärden på den digitala lässkalan

I föregående avsnitt beskrevs länders prestationer på de olika förmågenivåerna.
Jämförelser mellan länders elevprestationer i digital läsning kan även göras med
hjälp av ländernas medelpoäng. Eftersom färre än hälften av de OECD-länder
som deltog i PISA 2009 också deltog i det digitala lästestet är medelvärdet och
standardavvikelsen för de 16 OECD-länderna på den digitala lässkalan satt till
samma värden som för denna grupp av länder på den traditionella lässkalan under 2009, det vill säga medelvärdet 499 och standardavvikelsen 90. Dessa värden
utgör ett riktmärke för jämförelser av den digitala läsningen i de olika länderna.
Det är inte möjligt att fastställa en exakt ranking av ett lands resultat bland
de deltagande länderna. Det är dock möjligt att med 95 procent sannolikhet
ange vilka länder som har ungefär samma medelvärden, högre medelvärden och
lägre medelvärden än Sverige. Hur det svenska medelvärdet kan jämföras med
andra länders sammanfattas i tabell 3.1. I denna tabell har samtliga länder som
deltog i det digitala lästestet tagits med.
Tabell 3.1

Länder vars elevers resultat på den digitala lässkalan är bättre,
inte signifikant skilt från eller sämre än Sveriges medelvärde

Länder med signifikant
bättre resultat än Sverige

Länder som har ett medel
som inte skiljer sig signifikant från Sveriges (510 p)

Länder med signifikant
sämre resultat än Sverige

OECD-länder

OECD-länder

OECD-länder

Sydkorea (568)

Island (512)

Norge (500)

Australien (537)

Irland (509)

Frankrike (494)

Nya Zeeland (537)

Belgien (507)

Danmark (489)

Japan (519)

Spanien (475)
Ungern (468)
Polen (464)
Österrike (459)
Chile (435)

Övriga länder

Övriga länder

Övriga länder

Hongkong-Kina (515)

Macao-Kina (492)
Colombia (368)

OECD-länderna Island, Irland och Belgien samt Hongkong-Kina har medelvärden som inte skiljer sig från det svenska medelvärdet. Sydkorea, Australien, Nya
Zeeland och Japan har medelvärden som är signifikant högre än det svenska
medelvärdet. Tio länder, däribland Norge och Danmark, har medelvärden som
är signifikant lägre än det svenska medelvärdet.
Tabell 3.2 visar hur olika länders medelvärden står i förhållande till medelvärdet för OECD.
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Tabell 3.2

Länder vars elevers resultat på den digitala lässkalan är bättre,
inte signifikant skilt från eller sämre än OECD:s medelvärde		

Länder med signifikant
bättre resultat än OECDmedel

Länder som har ett medel som Länder med signifikant
inte skiljer sig signigfikant
sämre resultat än OECDfrån OECD-medel (499 p)
medel

OECD-länder

OECD-länder

OECD-länder

Sydkorea (568)

Norge (500)

Danmark (489)

Australien (537)

Frankrike (494)

Spanien (475)

Nya Zeeland (537)

Ungern (468)

Japan (519)

Polen (464)

Island (512)

Österrike (459)

Sverige (510)

Chile (435)

Irland (509)
Belgien (507)
Övriga länder

Övriga länder

Hongkong-Kina (515)

Övriga länder
Macao-Kina (492)
Colombia (368)

De svenska elevernas medelpoäng är 510 poäng och signifikant högre OECD:s
medelvärde. Totalt åtta länder har ett medelvärde som är signifikant högre än
OECD:s medelvärde. Sydkorea är med god marginal det land som har det
högsta medelvärdet (568). Detta visar att sydkoreanska 15-åringar i genomsnitt
ligger på nivå 4 på den digitala lässkalan. Nya Zeeland och Australien är med
ett medelvärde på 537, de länder som ligger närmast Sydkorea. Bland länderna
med medelvärden från 489 till 537 poäng presterar 15-åringar i genomsnitt
på nivå 3 på den digitala lässkalan. För de återstående fem OECD-länderna
(Spanien 475, Ungern 468, Polen 464, Österrike 459 och Chile 435) ligger
medelvärdet på nivå 2. Colombias medelpoäng (368) är långt under de andra
deltagande länderna, vilket visar att colombianska 15-åringar oftast presterar
under nivå 2 på den digitala lässkalan.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• det svenska medelvärdet på den digitala lässkalan är signifikant högre
än medelvärdet för OECD-länderna som helhet
• fyra OECD-länder har ett medelvärde på den digitala lässkalan som är
högre än det svenska medelvärdet
• tre OECD-länder och en region utanför OECD har ett medelvärde som
inte skiljer sig från det svenska medelvärdet
• åtta OECD-länder och två länder/regioner utanför OECD har ett
medelvärde som är lägre än det svenska medelvärdet.

3.3

Skillnader inom länder

Bakom ländernas medelvärden kan väldigt olika fördelningar inom länderna
dölja sig. Klyftan mellan de högsta och lägsta medelvärdena bland de deltagande OECD-länderna (Sydkorea respektive Chile) är 133 poäng, det vill säga
exakt en och en halv standardavvikelse och motsvarande nästan två nivåer på
den digitala lässkalan. Liksom det finns skillnader mellan länderna finns också
stora skillnader mellan de högst och de lägst presterande eleverna i vissa av länderna. Detta är fallet i Ungern, Österrike och Belgien, där 141, 137 respektive
133 poäng är skillnaden i medelvärde mellan den övre fjärdedel av eleverna som
presterar bäst och den nedre fjärdedel som presterar sämst.
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Skillnader inom länderna har delvis belysts genom redovisningen av andelen
elever på olika prestationsnivåer (se figurerna 3.1, 3.2 och 3.3). Dessa redovisningar kompletteras här med ytterligare ett mått på hur elevernas prestationer
varierar inom OECD-länder. I figur 3.4 redovisas standardavvikelserna för eleverna på den digitala lässkalan inom de olika länderna.
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Standardavvikelserna för den digitala lässkalan inom OECD-länderna

Standardavvikelserna varierar mellan 103 och 68. Standardavvikelsen för Sveriges del är 89. Fem länder har lägre spridning än Sverige. Sydkorea och Japan,
som har högre medelvärden än Sverige på den digitala lässkalan (se tabell 3.1),
har också en lägre spridning mellan elevprestationerna än Sverige.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• Sverige har en spridning av elevprestationer på den digitala lässkalan som är
ungefär lika stor som spridningen bland samtliga deltagande OECD-länder.
3.4

Skillnader mellan flickor och pojkar

Traditionellt har flickor läst bättre än pojkar. Flickor har haft bättre resultat än
pojkar i läsning i alla deltagande länder sedan den första PISA-undersökningen
2000, med undantag endast av Israel och Peru i PISA 2000 (OECD, 2003). Ur
detta perspektiv är det av intresse att se om det också finns skillnader i digital
läsning mellan flickor och pojkar. Figur 3.5 visar hur stor skillnaden mellan
flickors och pojkars prestationer är på PISA:s digitala och traditionella lässkala i
de deltagande OECD-länderna.
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Skillnad mellan flickor och pojkar i PISA 2009 på den digitala och på den
traditionella lässkalan

Den genomsnittliga skillnaden mellan pojkars och flickors resultat på den digitala lässkalan är 24 poäng till flickornas fördel. I Sverige är denna skillnad 26
poäng. I alla de deltagande OECD-länderna är skillnaden mellan pojkar och
flickor statistiskt signifikant. De länder som har störst skillnad mellan flickor
och pojkar är alla antingen engelsktalande länder eller nordiska länder, med
undantag för Polen där skillnaden också är relativt stor. Bland de nordiska länderna är Danmark ensamt om att ha en skillnad mellan pojkar och flickor som
är under den genomsnittliga skillnaden mellan pojkars och flickors resultat.
Om man jämför skillnaden mellan pojkar och flickor på den digitala lässkalan och den traditionella lässkalan kan noteras att denna skillnad i samtliga
länder är mindre på den digitala lässkalan än på den traditionella. I Sverige är
skillnaden mellan pojkar och flickor 20 poäng lägre på den digitala lässkalan
än på den traditionella. Också i Frankrike och Spanien är skillnaden mellan
pojkar och flickor på den digitala lässkalan 20 poäng lägre än samma skillnad
på den traditionella, medan i Polen (21 poäng) och i Danmark (23 poäng) är
skillnaden mellan pojkar och flickor på den digitala lässkalan jämfört med den
traditionella ännu större.
Figur 3.6 visar andelen flickor och pojkar med de lägsta resultaten på den digitala lässkalan, det vill säga flickor och pojkar som ligger under nivå 2.
Det finns i de flesta deltagande OECD-länderna en betydligt högre andel
pojkar än flickor på de lägsta nivåerna på den digitala lässkalan. Detta gäller
också för Sverige. Bland pojkarna ligger 17 procent på denna nivå och 9 procent
av flickorna. Andelen pojkar på de lägsta nivåerna är dock relativt liten i jäm-
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förelse med flera andra länder. Medelvärdena för OECD är 21 procent bland
pojkarna och 13 procent bland flickorna.
I tabell 3.3 visas andelen flickor och pojkar samt differensen mellan dem i
Sverige och bland de deltagande OECD-länderna.
Den genomsnittliga högsta nivån för både pojkar och flickor bland de deltagande OECD-länderna är nivå 3 och andelen pojkar och flickor på denna nivå
är ganska lika (29 procent respektive 31 procent). Den näst vanligaste nivån för
pojkar är nivå 2 (24 procent av pojkarna) och nivå 4 (25 procent) för flickor. I
båda fallen presterar omkring en fjärdedel av eleverna på denna nivå. I genomsnitt presterar över hälften av pojkarna i de deltagande OECD-länderna på nivå
2 och 3, medan motsvarande andel flickor finns på nivå 3 och 4.
I Sverige finns den största andelen både bland pojkar och flickor på nivå 3
(33 procent för flickorna och 32 procent för pojkarna). Den näst vanligaste
nivån för flickorna är nivå 4 (28 procent) och för pojkarna nivå 2 (23 procent).
Tabell 3.3

Andelen flickor och pojkar samt differensen mellan dem i Sverige och bland de deltagande OECD-länderna
Sverige
Flickor

Nivå

OECD

Pojkar

Diff fl-po

Flickor

Pojkar

Diff fl-po

%

m-fel

%

m-fel

%

%

m-fel

%

m-fel

%

Nivå 5 och över

10,2

(1,1)

7,1

(0,7)

3,1

9,3

(0,3)

6,3

(0,2)

3,0

4

28,3

(1,4)

21,2

(1,2)

7,1

25,1

(0,3)

20,0

(0,3)

5,1

3

32,8

(1,2)

32,1

(1,2)

0,7

31,4

(0,4)

29,4

(0,4)

2,0

2

19,8

(1,1)

22,5

(1,4)

-2,7

21,0

(0,3)

23,6

(0,3)

-2,6

8,8

(1,1)

17,1

(1,3)

-8,3

13,1

(0,3)

20,7

(0,4)

-7,6

Under nivå 2
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Det finns en betydande variation mellan länderna. En större andel av flickorna i Sydkorea, Australien och Nya Zeeland presterar på nivå 4 än på någon
annan nivå. Endast i Sydkorea är nivå 4 den nivå som den största andelen pojkar ligger på. I Chile presterar fler flickor på nivå 2 än på någon annan nivå och
i Chile och Polen är nivå 2 den nivå där flest pojkar befinner sig.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• flickor i Sverige, liksom i andra OECD-länder, har bättre resultat på den
digitala lässkalan än pojkar
• skillnaden mellan pojkar och flickor är mindre på den digitala lässkalan
än på den traditionella lässkalan i alla deltagande länder
• andelen pojkar i Sverige liksom i OECD som helhet är högre än andelen
flickor under nivå 2
• andelen flickor är högre i Sverige, liksom i OECD som helhet, än andelen
pojkar på nivåerna 5 och 6.
3.5

Skillnader mellan infödda elever
och elever med utländsk bakgrund

Elever med utländsk bakgrund utgör en heterogen grupp som kommer från
olika länder och som skiljer sig åt bland annat med avseende på språk, kultur
och huruvida de själva invandrat eller om de är födda av föräldrar som invandrat. I PISA:s elevenkät fanns frågan: I vilket land är du och dina föräldrar födda?
I den svenska enkäten skulle eleverna ange Sverige eller Annat land för sig själv,
sin mamma och pappa. Utifrån denna information skiljer PISA mellan tre grupper av elever. Omsatt på förhållanden i Sverige innebär det att man i Sverige kan
skilja på tre grupper av elever:
• Infödda elever: eleverna själva eller minst en av deras föräldrar är födda
i Sverige.
• Elever med utländsk bakgrund födda i Sverige: eleverna är födda i Sverige
men båda deras föräldrar är födda utomlands.
• Elever med utländsk bakgrund födda utomlands: både eleverna och deras
båda föräldrar är födda utomlands.
I figur 3.7 visas medelvärdena i de deltagande OECD-länderna för infödda
elever, elever med utländsk bakgrund födda i testlandet samt elever med utländsk bakgrund som inte är födda i testlandet. Uppgifter saknas från Sydkorea
och för Polen finns enbart uppgifter om infödda elever.
I de deltagande OECD-länderna presterar de infödda eleverna på en högre
nivå än eleverna med utländsk bakgrund, med undantag av Australien och Ungern. Figur 3.7 visar att de infödda eleverna i genomsnitt har 504 poäng på den
digitala lässkalan, jämfört med 476 för elever med utländsk bakgrund födda i
testlandet och 450 för elever med utländsk bakgrund som inte är födda i testlandet. Också Sverige följer detta mönster. De infödda eleverna har det högsta
medelvärdet (519) följda av elever med utländsk bakgrund födda i Sverige (472)
och elever med utländsk bakgrund födda utomlands (430). Skillnaderna mellan
de infödda eleverna i Sverige och eleverna med utländsk bakgrund är större än
motsvarande skillnader bland de flesta deltagande OECD-länder. Detta mönster finns dock inte i alla länder. I Australien har elever med utländsk bakgrund
födda i Australien ett medelvärde på 554 poäng, följda av de infödda eleverna
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Medelvärden i de deltagande OECD-länderna för infödda elever, elever
med utländsk bakgrund födda i testlandet samt elever med utländsk
bakgrund som inte är födda i testlandet

(539 poäng) och eleverna med utländsk bakgrund som inte är födda i Australien
(525 poäng). För ett resonemang om varför elever med utländsk bakgrund inte
presterar på samma nivå i olika länder är det viktigt att analysera skillnader i
migration och migrationspolitik mellan länder (Skolverket, 2003b).
När man jämför resultaten på den digitala lässkalan med de på den traditionella lässkalan visar det sig att elever med utländsk bakgrund födda i Sverige
och elever med utländsk bakgrund födda utomlands presterar signifikant bättre
på det digitala lästestet än på det traditionella lästestet. Medelvärden för dessa
elever var 454 poäng respektive 416 poäng på det traditionella lästestet jämfört
med 472 poäng respektive 430 poäng på det digitala lästestet.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att
infödda elever presterar genomsnittligt bättre i Sverige än i OECD
både de elever med utländsk bakgrund som är födda i testlandet och elever
födda i annat land än testlandet presterar genomsnittligt bättre i OECD som
helhet än motsvarande grupper i Sverige
skillnaderna i läsprestationer mellan infödda elever och elever med utländsk
bakgrund födda i testlandet och elever med utländsk bakgrund som inte är
födda i testlandet är totalt sett större i Sverige (47 respektive 89 poäng) än i
OECD som helhet (28 respektive 54 poäng)
elever med utländsk bakgrund i Sverige har signifikant bättre resultat på det
digitala lästestet än på det traditionella.

3.6

Skillnader mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund

Barn kommer från hem med olika bakgrund och olika resurser. En grundläggande tanke bakom all utbildning är att erbjuda barn oavsett deras familjers socioekonomiska status en god utbildning. Forskning visar att den socioekonomiska
bakgrunden trots dessa ambitioner ofta spelar en viktig roll för elevernas studieframgång. Utifrån detta perspektiv är det angeläget att se hur elevernas resultat
på den digitala lässkalan hänger samma med deras socioekonomiska bakgrund.
I PISA används ett index för att ge ett mått på elevernas ekonomiska, sociala
och kulturella status (ESCS). Detta index inkluderar flera aspekter av en elevs
familjebakgrund, inklusive information om föräldrarnas utbildning och yrken,
samt ägodelar. Indexet är standardiserat så att det gemensamma medelvärdet för
de deltagande OECD-länderna är 0 och standardavvikelsen 1. Ett sätt att mäta
den socioekonomiska bakgrundens betydelse för elevprestationer är att se vad
ett steg på ESCS-indexet genomsnittligt betyder för elevens resultat på den digitala lässkalan. Om den socioekonomiska bakgrunden har stor betydelse blir den
skillnad som ett steg på ESCS-indexet gör större än om denna bakgrund har
mindre betydelse. Figur 3.8 visar detta för de deltagande OECD-länderna.
Av figur 3.8 framgår att ett poängs förändring på ESCS i Sverige motsvarar 36
poäng på den digitala lässkalan jämfört med 38 bland OECD-länderna som helhet. Länder som Ungern (54), Österrike (49) och Nya Zeeland (47) ligger högre
än Sverige. Övriga nordiska länder har dock lägre värden än Sverige (Danmark
31, Island 29 samt Norge 28). Lägst ligger Sydkorea (27) och Japan (26).
Vid en jämförelse mellan resultaten på den digitala lässkalan och den traditionella visar det sig att påverkan av den socioekonomiska bakgrunden tycks vara
mindre bland eleverna i Sverige på den digitala lässkalan än på den traditionella.
På den traditionella lässkalan motsvarades en poängs förändring på ESCSskalan av 43 poäng på testet, medan samma förändring på ESCS-skalan motsvarade 36 poäng på den digitala lässkalan.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• jämfört med övriga OECD-länder finns ungefär lika många länder där den
socioekonomiska bakgrunden tycks spela en större respektive mindre roll för
resultaten på den digitala lässkalan än i Sverige
• den socioekonomiska bakgrunden tycks spela en större roll för resultaten på
den digitala lässkalan i Sverige än bland övriga deltagande nordiska länder
• påverkan av den socioekonomiska bakgrunden tycks i Sverige vara mindre på
det digitala lästestet än på det traditionella.
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Sammanfattning

Svenska elever presterar bättre på PISA:s digitala lästest än elever genomsnittligt
inom OECD. De svenska elevernas medelvärde (510) är signifikant högre än
det sammantagna medelvärdet för eleverna inom de 16 deltagande OECD-länderna (499) (se tabell 3.2). Bland OECD-länderna har fyra länder medelvärden
som är signifikant högre än det svenska medelvärdet, tre länder medelvärden
som inte skiljer sig ifrån det svenska medelvärdet och 10 länder medelvärden
som är signifikant lägre än det svenska medelvärdet (se tabell 3.1).
En högre andel av de svenska eleverna (87 procent) ligger på nivå 2 och däröver på den digitala lässkalan än eleverna inom samtliga deltagande OECD-länder (83 procent). Elever på nivå 2 och däröver kan anses ha läsfärdigheter som
är acceptabla till mycket goda. Också andelen elever på de allra högsta nivåerna,
5 och däröver, är något högre i Sverige (9 procent) än bland de OECD-länder
som deltog i det digitala lästestet (8 procent) (figur 3.1). På de allra lägsta nivåerna, under nivå 2, är andelen elever i Sverige (13 procent) mindre än motsvarande andel inom samtliga deltagande OECD-länder (17 procent) (figur 3.2).
Skillnader i digital läsning mellan flickor och pojkar
Traditionellt har flickor läst bättre än pojkar. Så är också fallet i det digitala lästestet i PISA 2009, men skillnaden för digital läsning är mindre mellan pojkar
och flickor än på traditionell läsning. Den genomsnittliga skillnaden i OECD
som helhet mellan flickors och pojkars resultat på den digitala lässkalan är 24
poäng till flickornas fördel. I Sverige är denna skillnad 26 poäng. I Sverige var
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skillnaden på det traditionella lästestet 46 poäng, vilket är 20 poäng högre än
samma skillnad på det digitala lästestet (se figur 3.5).
Det finns i de flesta deltagande OECD-länderna en betydligt högre andel av
pojkarna än av flickorna på de lägsta nivåerna på den digitala lässkalan. Detta
gäller också för Sverige. Bland pojkarna ligger 17 procent på denna nivå jämfört med 9 procent av flickorna. Andelen av pojkarna på de lägsta nivåerna i
Sverige är dock relativt liten i jämförelse med flera andra länder. Medelvärdena
för OECD är 21 procent bland pojkarna och 13 procent bland flickorna (se
figur 3.6).
Skillnader i digital läsning mellan infödda elever och elever med
utländsk bakgrund
I de deltagande OECD-länderna presterar de infödda eleverna på en högre nivå
än eleverna med utländsk bakgrund. De infödda eleverna har i genomsnitt 504
poäng på den digitala lässkalan, jämfört med 476 poäng för elever med utländsk
bakgrund födda i testlandet och 450 för elever med utländsk bakgrund som inte
är födda i testlandet. I Sverige har de infödda eleverna det högsta medelvärdet
(519), följda av elever med utländsk bakgrund födda i Sverige (472) och elever
med utländsk bakgrund födda utomlands (430). Skillnaderna mellan de infödda
eleverna i Sverige och eleverna med utländsk bakgrund är större än motsvarande
skillnader bland de flesta deltagande OECD-länderna (se figur 3.8). Elever med
utländsk bakgrund födda i Sverige och elever med utländsk bakgrund födda
utomlands presterar signifikant bättre på det digitala lästestet än på det traditionella lästestet. Medelvärden för dessa elever var 454 poäng respektive 416 poäng
på det traditionella lästestet och 472 poäng respektive 430 poäng på det digitala
lästestet.
Skillnader i digital läsning mellan elever
med olika socioekonomisk bakgrund
Ett sätt att mäta den socioekonomiska bakgrundens betydelse för elevprestationer är att se vad ett steg på ESCS-indexet genomsnittligt betyder för elevens
resultat på den digitala lässkalan. ESCS är ett index som används inom PISA för
att ge ett mått på elevernas ekonomiska, sociala och kulturella status Om den
socioekonomiska bakgrunden har stor betydelse blir den skillnad som ett steg på
ESCS-indexet gör större än om denna bakgrund har mindre betydelse. Ett poängs förändring på ESCS motsvarar i Sverige 36 poäng på den digitala lässkalan
jämfört med 38 bland OECD-länderna som helhet. Flera länder har högre värden än Sverige, men övriga nordiska länder har lägre värden än Sverige (se figur
3.8). Påverkan av den socioekonomiska bakgrunden tycks vara mindre bland
eleverna i Sverige på den digitala lässkalan än på den traditionella. På den traditionella lässkalan motsvarades en poängs förändring på ESCS-skalan i Sverige
av 43 poäng på testet, medan samma förändring på ESCS-skalan motsvarade 36
poäng på den digitala lässkalan. Skillnaden är signifikant.
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4.
Användning av och tillgång
till datorer i hem och skola

4

Användning av och tillgång
till datorer i hem och skola

Detta kapitel presenterar och analyserar data om elevers användning av, tillgång
till, förtrogenhet med och attityder till informations- och kommunikationsteknologi (IKT). De data som används bygger på information som samlades in i ett
tillägg till elevenkäten i PISA 2009. 29 OECD-länder och 16 partnerländer och
ekonomier lät sina elever besvara tillägget till elevenkäten. För information om
vilka dessa länder är se kapitel 2 avsnitt 2.5. I den fortsatta sammanställningen
i detta kapitel kommer enbart data från de 29 deltagande OECD-länderna att
redovisas. Trender gällande IKT kommer också att presenteras med hjälp av
data från tidigare PISA-undersökningar kring IKT.
4.1

Tillgång och användning av datorer

Det allra mest grundläggande måttet på elevers tillgång till, användning av och
förtrogenhet med datorer är om de överhuvudtaget har använt datorer. Figur
4.1 visar hur stor andel av eleverna i de deltagande OECD-länderna som inte
har använt datorer, dels bland samtliga elever, och dels bland elever med låg socioekonomisk bakgrund.
Den överväldigande majoriteten elever i alla de deltagande OECD-länderna
har använt datorer. Mindre än en procent av eleverna hade inte använt en dator. I Sverige anger 0,7 procent av eleverna att de aldrig har använt en dator.
Den högsta andelen elever som inte har använt en dator finns i Grekland, Turkiet, Japan och Israel. I dessa länder anger mellan två och tre procent av eleverna
att de aldrig använt en dator.
Hos samtliga deltagande OECD-länder finns bland de elever vars värden på
det socioekonomiska indexet (ESCS) utgör den lägsta fjärdelen en något större
andel som aldrig använt en dator (1,5 procent). I Sverige är motsvarande andel
0,6 procent. Bland de elever som tillhör den fjärdedel som ligger högst på det
socioekonomiska indexet (ESCS) har bland de deltagande OECD-länderna 0,5
procent aldrig använt en dator. I Sverige är motsvarande andel en procent.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• den överväldigande majoriteten av 15-åringar i Sverige och bland de andra
deltagande OECD-länderna någon gång använt en dator
• i Sverige har en något högre andel bland eleverna med hög socioekonomisk
bakgrund inte använt en dator än bland eleverna med en låg socioekonomisk
bakgrund, men grupperna är mycket små och därför är resultaten osäkra.
4.2

Tillgång till och användning av datorer i hemmen

I elevenkäten i PISA 2000 och PISA 2009 fick eleverna rapportera hur många
datorer de hade hemma. I figur 4.2 visas andelen elever i de deltagande OECDländerna som hade minst en dator i hemmet 2009 samt motsvarande andel för
2000. För några länder saknas uppgifter för 2000.
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I genomsnitt bland de deltagande OECD-länderna rapporterade 94 procent
av eleverna att de hade minst en dator hemma. I Sverige är motsvarande andel
99 procent. Endast i Chile (76 procent), Turkiet (61 procent) och Mexiko (50
procent) låg den andelen elever som hade tillgång till dator i hemmet under 80
procent.
I genomsnitt har bland de OECD-länder som deltog i PISA 2000 och 2009
andelen elever som uppgav att de hade minst en dator hemma ökat från 72 procent år 2000 till 94 procent år 2009. I Sverige har en ökning skett från 95 pro-
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cent år 2000 till 99 procent år 2009. Island och Norge visar också små förändringar från nivåer på 93 procent år 2000 till 99 procent eller mer 2009. Under
samma tidsperiod ökade andelen elever med tillgång till dator i hemmet i Polen
från 45 procent till 95 procent.
Om man jämför eleverna från den övre fjärdedelen av PISA:s index för
ekonomisk, social och kulturell status (ESCS) med dem i den lägsta fjärdelen
kan konstateras att, med undantag av Nederländerna, hade eleverna med hög
socioekonomisk bakgrund i högre grad tillgång till datorer hemma än de med
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låg socioekonomisk bakgrund. Skillnaden mellan dessa grupper i de deltagande
OECD-länderna är i genomsnitt 14 procentenheter. Gapet mellan dessa elever
är störst i länder med lägre total tillgång till hemdatorer. I Mexico och Turkiet
finns en skillnad på 70 procentenheter till förmån för elever med hög socioekonomisk bakgrund. I Sverige är denna skillnad två procentenheter.
Ett annat mått på elevers tillgång till datorer är hur många datorer som finns
i elevens hem. Om man i hemmet har fler än en dator kan antas att elevernas
möjlighet att använda datorn ökar jämfört med hem där flera personer delar på
en dator. I PISA-undersökningarna 2000, 2006 och 2009 ställdes frågan hur
många datorer som fanns i elevernas hem. Figur 4.3 visar hur stor del av eleverna som kom från hem som hade tre eller flera datorer 2000, 2006 och 2009.
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Som framgår av figur 4.3 har andelen elever i genomsnitt i OECD som har tillgång till minst tre datorer i hemmet ökat från 10 procent 2000 till 30 procent
2009. Motsvarande ökning i Sverige är från åtta procent 2000, 37 procent 2006
till 56 procent 2009.
När det gäller tillgång till internet i hemmet är bilden i stort densamma som
avseende tillgång till datorer i hemmet. I genomsnitt har 89 procent av eleverna
i de deltagande OECD-länderna tillgång till internet hemma. I Sverige har 99
procent av eleverna tillgång till internet. I Nederländerna, Norge, Finland,
Danmark, Island och Schweiz har också minst 98 procent av eleverna tillgång
till internet hemma.
I de länder för vilka uppgifter från PISA 2000 finns om tillgång till internet
visar dessa uppgifter en dramatisk ökning av internetuppkopplingen. I genomsnitt har bland de deltagande OECD-länderna, andelen elever som uppgav att
de hade internet hemma fördubblats från 45 procent år 2000 till 89 procent år
2009. I Sverige hade 83 procent av eleverna tillgång till internet i hemmet år
2000 och motsvarande andel 2009 var 99 procent. En betydande ökning av tillgången till internet i hemmet har ägt rum i Tjeckien och Ungern, från mindre
än 20 procent år 2000 till mer än 80 procent år i 2009.
Relationen mellan elevernas socioekonomiska bakgrund och tillgång till internet i hemmet är tydligare än samma relation för tillgång till dator. I alla länder har elever med hög socioekonomisk bakgrund i högre grad tillgång till internet hemma än elever med låg socioekonomisk bakgrund. Bland de deltagande
OECD-länderna är denna skillnad 22 procentenheter, och i Sverige är den fyra
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procentenheter. Skillnaden i tillgång till internet i hemmen är större mellan
elever med hög socioekonomisk bakgrund respektive låg bakgrund i länder med
lägre total tillgång till internet i hemmen än i länder med större tillgång till internet i hemmen. Gapet mellan dessa elevers internettillgång hemma är mer än
70 procentenheter i Chile och Mexiko.
Sammanfattningsvis kan konstateras att:
• den överväldigande majoriteten bland 15-åringar har tillgång till datorer i
hemmet, 94 procent i genomsnitt bland de deltagande OECD-länderna och
99 procent i Sverige
• andelen elever som uppgav att de hade minst en dator hemma har ökat från
72 procent år 2000 till 94 procent år 2009 bland de deltagande OECD
länderna och också i Sverige har en ökning skett men från en högre nivå och
med en mindre ökning, från 95 procent år 2000 till 99 procent år 2009
• vid en jämförelse mellan elever med hög respektive låg socioekonomisk bakgrund hade de med hög socioekonomisk bakgrund i nästan alla länder i högre
grad tillgång till datorer hemma än de med låg socioekonomisk bakgrund
(14 procentenheters skillnad), så också i Sverige (två procentenheters skillnad)
• en majoritet av eleverna i Sverige (56 procent) har tillgång till minst tre datorer hemma, medan motsvarande andel för OECD som helhet är 30 procent
• 89 procent av eleverna i de deltagande OECD-länderna och 99 procent av de
svenska eleverna hade tillgång till internet hemma
• tillgången till internet bland eleverna i de deltagande OECD-länderna
fördubblats från 45 procent år 2000 till 89 procent år 2009 och i Sverige
var motsvarande siffror 83 procent år 2000 till 99 procent år 2009
• i alla länder har elever med hög socioekonomisk bakgrund i högre grad
tillgång till internet hemma än elever med låg socioekonomisk bakgrund
(22 procentenheters skillnad i genomsnitt.)
4.3

Tillgång till och användning av datorer i skolan

Elever har inte bara tillgång till datorer i hemmet utan också i skolan. Antalet
datorer per elev i skolan är viktigt, eftersom elevernas användning av IKT för
lärande bl.a. beror på i vilken utsträckning som de har faktiska möjligheter att
använda en dator i skolan. I figur 4.4 visas antal datorer per elev i skolan i de
deltagande OECD-länderna 2009 och 2000. För några länder saknas uppgifter
för 2000.
Figur 4.4 visar att i genomsnitt bland de deltagande OECD-länderna var
antalet datorer per elev (kvoten datorer per elev) 0,13. I Sverige är motsvarande
siffra 0,16. Länder med flest datorer per elev 2009 var Storbritannien, Öster
rike, Norge, Kanada, USA, Nya Zeeland, Australien och Japan med en datorelev kvot högre än 0,18.
I samtliga 27 OECD-länder för vilka data finns tillgängliga för både 2000
och 2009 ökade antalet datorer per elev med undantag av Israel. Bland dessa
länder har i genomsnitt kvoten dator per elev ökat med 0,05. I Sverige är ökningen 0,09. Den största ökningen av datorer per elev har ägt rum i Österrike
och Norge med 0,11.
I de deltagande OECD-länderna hade 93 procent av eleverna tillgång till
datorer och till datorer anslutna till internet i skolan år 2009. I Sverige var mot-
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svarande siffror 98 procent för både tillgång till datorer och tillgång till datorer
med internetuppkoppling. I Nederländerna, Danmark, Australien, Norge, Nya
Zeeland och Kanada uppgav en lika stor andel av eleverna som i Sverige eller
fler att de hade tillgång till en dator i skolan. I alla OECD-länder rapporterade
mer än 80 procent av eleverna att de har tillgång till en dator i skolan. I följande
länder hade färre än 85 procent av eleverna i skolan tillgång till datorer anslutna
till internet: Italien (72 procent), Turkiet (77 procent), Japan (84 procent) och
Israel (84 procent).
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Andel elever i skolor där rektorerna rapporterat att brist på datorer är ett
hinder för undervisningen, samt eleverna fördelade efter socioekonomisk
bakgrund

Ytterligare ett sätt att se på tillgången till IKT-resurser i skolan är att fråga rektorerna om de bedömer att möjligheterna att ge undervisning hindras av brist på
datorer. Figur 4.5 visar andel elever i skolor där rektorerna rapporterat att brist
på datorer är ett hinder för att bedriva undervisning. I figuren syns också hur
detta påverkar elever med hög respektive låg socioekonomisk bakgrund. Här ska
betonas att rektorernas bedömningar grundas på deras subjektiva uppfattningar
och att dessa uppfattningar i många fall kan påverkas av hur det ser ut i andra
skolor i deras omgivning.
I genomsnitt bland OECD-länderna gick en tredjedel av eleverna i skolor
vars rektorer rapporterade att brist på datorer hindrade undervisningen. I Sverige är motsvarande siffra 51 procent. Endast rektorerna i Turkiet (89 procent)
och Mexico (60 procent) bedömde att bristen på datorer hindrade undervisningen i större grad. Om man jämför de turkiska och mexikanska rektorernas
uppfattning om hur brist på datorer är ett hinder för undervisningen med den
rapporterade tillgången till datorer i figur 4.4 kan noteras att både Turkiet och
Mexico tillhör de länder med lägst antal datorer per elev. Mindre än tio procent
av eleverna i Korea och Slovenien gick i skolor där rektorerna gjorde sådana bedömningar.
Elever med en låg socioekonomisk bakgrund gick något oftare (skillnaden var
tre procentenheter) i skolor där rektorerna angav att man hade brist på datorer. I
Sverige fanns en liknande skillnad med fem procentenheter. I Mexiko och Chile
var denna skillnad 25 procent.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• i genomsnitt bland de deltagande OECD-länderna var antalet datorer per
elev (kvoten datorer per elev) 0,13 och i Sverige 0,16, alltså något högre än
OECD:s medelvärde
• antalet datorer per elev har i OECD-länder ökat sammantaget med 0,05 och
i Sverige med 0,09, det vill säga något mer
• i de deltagande OECD-länderna hade 93 procent av eleverna år 2009 tillgång
till datorer och tillgång till datorer anslutna till internet i skolan och i Sverige
var motsvarande siffra 98 procent
• i genomsnitt bland OECD-länderna gick en tredjedel av eleverna i skolor vars
rektorer rapporterade att brist på datorer var ett hinder i undervisningen och
i Sverige var motsvarande siffra 51 procent - alltså en betydligt högre andel
än OECD-medelvärdet och en av de högsta bland OECD-länderna, trots att
Sverige tillhör de länder som har de högsta kvoterna för datorer per elev
• elever med låg socioekonomisk bakgrund gick något oftare (tre procentenheter) i skolor där rektorerna angav att man hade brist på datorer, vilket också
gällde för Sverige (fem procentenheter)
4.4

Jämförelse mellan elevers användning av
datorer och internet i skolan och i hemmet

Eleverna tillfrågades om de hade tillgång till en stationär eller bärbar dator och
om de använde den, hemma och/eller i skolan. Resultaten visas i tabell 4.1. Tabellen anger också elevernas användning av dator i skola och hem uppdelat efter
socioekonomisk status.
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Tabell 4.1

Tillgång till dator i hem och skola och elevernas användning av dator i hem
och skola uppdelat efter socioekonomisk bakgrund
Andel elever som använder datorer
Hemma

Alla elever

Lägsta
kvartilen av
ESCS

På skolan

Högsta
kvartilen av
ESCS

Skillnad
(Högsta
- lägsta)

Alla elever

Lägsta
kvartilen av
ESCS

Högsta
kvartilen av
ESCS

Skillnad
(Högsta
- lägsta)

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

% dif.

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

%

m-fel

% dif.

Sverige

97,7

(0,3)

94,5

(0,8)

99,2

(0,3)

4,7

(0,8)

89,1

(0,9)

86,0

(1,4)

90,7

(1,2)

4,7

m-fel
(1,7)

OECDmedel - 29

92,6

(0,1)

83,3

(0,2)

98,2

(0,1)

14,9

(0,2)

71,4

(0,2)

71,4

(0,3)

70,7

(0,4)

-0,7

(0,4)

I genomsnitt fanns bland de deltagande OECD-länderna en större andel
elever som använder en dator hemma (93 procent) än i skolan (71 procent).
Motsvarande siffror för Sverige var 98 respektive 89 procent. Andelen elever
som uppgav att de använder en dator hemma och i skolan varierade kraftigt
mellan olika länder. I Nederländerna, Danmark, Norge och Australien rappor
terade mer än 90 procent av eleverna att de använder en dator i skolan. Däremot rapporterade mindre än 60 procent av eleverna i Japan, Grekland, Chile,
Estland, Portugal, Israel och Turkiet att de gjorde detta.
Andelen elever som använder en dator hemma var större och varierade mindre bland de deltagande länderna i jämförelse med andelen elever som använder
en dator i skolan. I genomsnitt i OECD-området rapporterade 93 procent av
eleverna att de använder en dator hemma. I 16 OECD-länder angav 95 procent
eller fler av eleverna att de använder en dator hemma. Japan (76 procent), Chile
(73 procent) och Turkiet (60 procent) visar den lägsta andelen 15-åringar som
använder en dator hemma. I OECD-länderna är skillnaden mellan elever som
rapporterade att de använder en dator hemma och de som rapporterade att de
använder en dator på skolan i genomsnitt 21 procentenheter, i åtta OECDländer är skillnaden mellan 30 och 43 procentenheter. I Sverige är skillnaden
nio procentenheter och alltså lägre än OECD:s genomsnitt.
I de flesta länder tycks inte elevernas datoranvändning i skolan vara relaterad
till deras socioekonomiska bakgrund, medan däremot deras datoranvändning
hemma tycks ha en koppling till denna. Bland OECD-länderna rapporterade
71 procent av såväl elever med hög och låg socioekonomisk bakgrund att de
använder datorer i skolan. I Sverige fanns dock en skillnad mellan dem med hög
respektive låg socioekonomisk bakgrund där 91 procent av de förra och 86 procent av de senare uppgav att de använde datorer i skolan. Bland OECD-länderna rapporterade 98 procent av eleverna med hög socioekonomisk bakgrund och
83 procent av de med låg socioekonomisk bakgrund att de använder datorer
hemma. I Sverige var motsvarande siffror 99 respektive 95 procent. Skillnaden
i datoranvändning i skolan och hemma mellan elever med hög respektive låg
socioekonomisk bakgrund var i Sverige i bägge fallen fem procentenheter. Skillnaden mellan andelen elever med hög respektive låg socioekonomisk bakgrund
som använder datorer hemma är störst i länder med lägre generella nivåer av
datoranvändning i hemmet. Skillnaden är över 60 procentenheter till förmån
för elever med hög socioekonomisk bakgrund i Turkiet och Chile och 39 procentenheter i Japan.
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I Portugal, Italien, Polen, Ungern, Grekland och Schweiz använder elever
med låg socioekonomisk bakgrund oftare datorer i skolan än de med hög socioekonomisk bakgrund. I Nya Zeeland, Kanada, Australien, Island och Finland
använder däremot de med hög socioekonomisk bakgrund oftare datorer i skolan
än de med låg socioekonomisk bakgrund. Också i Sverige använder de med hög
socioekonomisk bakgrund oftare datorer i skolan än de med låg socioekonomisk
bakgrund. Av de med hög socioekonomisk bakgrund använder 91 procent datorer i skolan medan andelen bland de med låg socioekonomisk bakgrund är 86
procent.
I PISA 2009 undersöktes också elevernas användning av internet i skolan och
i hemmet. I tabell 4.2 visas hur stor andel av eleverna i de deltagande OECDländerna som rapporterat att de använde internet i skolan och i hemmet.
I en stor majoritet av de deltagande OECD-länderna var andelen elever som
uppgav att de använder internet i hemmet större än andelen elever som använder internet i skolan. I OECD-länderna rapporterade i genomsnitt 71 procent
av eleverna att de använder internet i skolan. I Sverige rapporterade 90 procent av eleverna att de använder internet i skolan. I Nederländerna, Danmark,
Tabell 4.2

Andel av eleverna i de deltagande OECD-länderna som rapporterar att de
använder internet i skolan och i hemmet
Andel elever som använder internet
I hemmet

I skolan

%

m-fel

%

Australien

94,9

(0,2)

92,5

m-fel
(0,5)

Belgien

96,2

(0,2)

60,3

(1,1)

Chile

55,2

(1,5)

54,3

(1,4)

Danmark

98,2

(0,2)

96,0

(0,3)

Estland

95,5

(0,4)

58,8

(1,4)

Finland

98,6

(0,2)

88,2

(0,8)

Grekland

69,6

(1,1)

57,0

(1,5)

Irland

91,1

(0,5)

62,8

(1,8)

Island

98,6

(0,2)

78,9

(0,7)

Israel

88,1

(0,7)

46,2

(1,7)

Italien

86,0

(0,4)

45,6

(0,9)

Japan

76,3

(0,8)

47,2

(1,9)

Kanada

95,6

(0,2)

84,2

(0,5)

Nederländerna

99,2

(0,2)

96,5

(0,4)

Norge

98,4

(0,2)

93,4

(0,6)

Nya Zeeland

90,1

(0,5)

84,8

(0,7)

Polen

84,6

(0,8)

63,4

(1,4)

Portugal

90,6

(0,7)

64,3

(1,2)

Schweiz

97,1

(0,2)

75,8

(1,3)

Slovakien

84,2

(0,8)

79,9

(1,4)

Slovenien

94,8

(0,3)

62,2

(0,8)

Spanien

84,1

(0,7)

65,1

(1,0)

Sverige

97,5

(0,3)

89,7

(0,9)

Sydkorea

96,0

(0,4)

65,4

(1,5)

Tjeckien

92,2

(0,5)

81,0

(1,2)

Turkiet

52,6

(1,2)

45,1

(1,5)

Tyskland

95,8

(0,4)

63,4

(1,4)

Ungern

84,9

(1,0)

69,5

(1,4)

Österrike

95,6

(0,3)

82,3

(1,1)

OECD-medel - 29

89,0

(0,1)

70,8

(0,2)
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Norge, Australien och Finland uppgav 88 procent eller fler av eleverna att de
använder internet i skolan. De lägsta nivåerna av internetanvändning i skolan
rapporterades i Turkiet, Italien, Israel och Japan där 48 procent eller en mindre
andel av eleverna uppgav att de använde internet i skolan.
Andelen elever som uppgav att de använder internet i hemmet var mycket
större, och varierade mindre mellan olika länder. I genomsnitt i hela OECDområdet rapporterade 89 procent av eleverna att de använder internet i hemmet. I Sverige anger 97 procent av eleverna att de använder internet i hemmet.
I 19 OECD-länder anger mer än 90 procent av eleverna att de använder internet hemma. I Chile och Turkiet använder drygt 50 procent av eleverna internet
hemma.
I OECD-länderna är andelen elever som använder internet i hemmet 18 procentenheter större än motsvarande siffra för användning av internet i skolan. I
Sverige är skillnaden 8 procentenheter. Skillnaden mellan användningen av internet i hem och skola var mindre än 10 procentenheter i 9 OECD-länder och
mer än 30 procentenheter i Israel, Italien, Estland, Belgien, Slovenien, Tyskland
och Sydkorea.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• bland de deltagande OECD-länderna fanns en större andel elever som
använder en dator hemma (93 procent) än i skolan (71 procent), liksom
i Sverige där motsvarande siffror var 98 procent och 90 procent
• i genomsnitt är bland OECD-länderna skillnaden mellan elever som
rapporterade att de använder en dator hemma och dem som rapporterade
att de använder en dator i skolan 21 procentenheter; i Sverige är den 9
procentenheter, alltså lägre än OECD:s genomsnitt
• i de flesta OECD-länder tycks inte elevernas datoranvändning i skolan vara
relaterade till deras socioekonomiska bakgrund, medan däremot deras datoranvändning hemma tycks ha en koppling till denna; i Sverige använder eleverna med hög socioekonomisk bakgrund datorer i skolan oftare än de med
låg socioekonomisk bakgrund (91 procent jämfört med 86 procent)
• skillnaden i datoranvändning i skolan och i hemmet mellan elever med hög
respektive låg socioekonomisk bakgrund var i Sverige i bägge fallen fem
procentenheter
• i OECD-länderna är andelen elever som använder internet i hemmet 18
procentenheter större än motsvarande siffra för användning av internet i
skolan och i Sverige åtta procentenheter, alltså lägre än OECD:s medelvärde
4.5

Hur elever använder datorer i skolan och i hemmet

För att undersöka hur elever använder IKT ställdes i elevenkäten frågor om hur
ofta de använder en dator hemma för 14 olika IKT-aktiviteter. Dessa aktiviteter
kan delas in i två undergrupper: åtta fritidsaktiviteter och sex aktiviteter relaterade till skolarbete. Eleverna kunde ge ett av fyra möjliga svar på frågorna: ”aldrig
eller nästan aldrig”, ”en eller två gånger i månaden”, ”en eller två gånger i veckan” och ”varje dag eller nästan varje dag”. De som rapporterade att de gjorde en
aktivitet minst en gång per vecka ansågs göra detta frekvent.
Figur 4.6 visar vilka fritidssysselsättningar i hemmet som eleverna använder
datorer för minst en gång per vecka.
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Andel elever som uppgav att de utförde olika aktiviteter för skolarbetet på dator hemma minst en gång i
veckan

En större eller en obetydligt mindre andel av de svenska eleverna utförde de flesta aktiviteter angivna i figuren ovan varje vecka än eleverna i OECD som helhet. Den mest markanta skillnaden är deltagande i online-forum eller virtuella
gemenskaper där andelen svenska elever som utförde denna aktivitet enbart är
hälften av motsvarande andel bland eleverna i OECD som helhet. I OECD-länderna rapporterade mer än 80 procent av eleverna att de ofta surfat på internet
för nöjes skull. I Sverige är motsvarande siffra 94 procent. Omkring två tredjedelar av eleverna uppgav att de ofta laddar ner musik, filmer, spel eller program
från internet. I Sverige är motsvarande siffra 61 procent. Över två tredjedelar
av eleverna uppgav att de chattar på internet. Motsvarande siffra för svensk del
är 89 procent. Mer än två tredjedelar av eleverna uppgav att de använder e-post
minst en gång i veckan. I Sverige är motsvarande andel 72 procent.
I figur 4.7 visas vilken andel av av eleverna som uppgav att de utförde olika
aktiviteter relaterade till skolan på datorer i hemmet.
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Andel av eleverna som uppgav att de ägnade sig åt respektive aktivitet på dator i skolan minst en gång i veckan

I alla OECD-länderna uppger cirka hälften av eleverna att de ofta gör läxor på en
dator hemma (50 procent) eller surfar på internet för skolarbetet (46 procent). I
Sverige anger 56 procent av eleverna att de ofta gör läxor på en dator hemma och
47 procent surfar på internet för skolarbetet. Av eleverna i OECD uppgav 34
procent att de ofta använder datorer för att kommunicera med andra elever och
14 procent rapporterade att de kommunicerar med lärare via dator. I Sverige anger 22 procent av eleverna att de ofta använder datorer för att kommunicera med
andra elever och 14 procent för att kommunicera med sina lärare. Bland eleverna
anger 23 procent att de ofta laddar ner material från sina skolors hemsidor. I Sverige anger 17 procent av eleverna att de ofta laddar ner material från sina skolors
hemsidor. Bland eleverna i OECD uppgav 21 procent att de regelbundet kontrollerar skolans hemsida för meddelanden. I Sverige anger tio procent av eleverna att
de regelbundet tittar på skolans hemsida för meddelanden.
I elevenkäten fick eleverna ange hur ofta de utförde nio olika aktiviteter på
datorer i skolan. Svaren på detta redovisas i figur 4.8 där andelen av eleverna
som uppgav att de utfört olika aktiviteter på dator i skolan minst en gång i
veckan visas.
Bland OECD-länderna är de aktiviteter som oftast görs på datorer att surfa
på internet och att använda skolans datorer för grupparbeten och kommunikation med andra elever. Bland OECD-länderna anger 39 procent av eleverna att
de ofta surfar på internet för skolarbetet och 22 procent att de ofta använder
skolans datorer för grupparbeten och kommunikation med andra elever. Motsvarande siffror för Sverige är 61 procent och 20 procent. De två aktiviteter på
dator som de svenska eleverna ägnar sig mest åt är att surfa på internet och att
skicka e-post (22 procent).
Eleverna ombads i elevenkäten att ange hur mycket tid de använder för att arbeta med datorer på lektioner i sitt modersmål,1 matematik, naturvetenskap och
främmande språk under en vanlig skolvecka. Resultaten på denna fråga redovisas
1 Modersmål refererar här till det språk vilket undervisningen i respektive land bedrivs på. I Sveriges fall
är språket svenska, medan det i andra länder med mer än ett officiellt språk kan referera till olika språk
beroende på i vilken del av landet undervisningen bedrivs.
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Elevers användning av datorer i olika ämnen

i figur 4.9. Eleverna kunde ange ett av fyra möjliga svar: ”ingen tid”, ”0–30 minuter”, ”30–60 minuter”, eller ”60 minuter eller mer”. Eftersom det är möjligt
att vissa elever inte får undervisning i alla de angivna ämnena, ingår i analysen
enbart de elever som också angett att de regelbundet delta i undervisningen i
ämnet. För lektioner i främmande språk fanns ingen information om huruvida
elever regelbundet deltar i undervisningen eller inte. Därför är uppgifterna om
andelen elever som använder datorer på lektioner i främmande språk osäkra.
Som visas i figur 4.9 så anger en mindre andel av eleverna bland OECDländerna att de använder datorer under matematiklektionerna (16 procent) än
under lektioner i modersmål (26 procent) och naturkunskap (25 procent). För
de svenska eleverna är mönstret detsamma. Bland de svenska eleverna anger 11
procent att de använder datorer under matematiklektioner, medan motsvarande
siffra för modersmål (svenska) är 54 procent och naturkunskap 44 procent. De
svenska siffrorna antyder att svenska elever använder datorer i matematikundervisningen mer sällan än elever i andra OECD-länder, men att de i undervisningen i modersmål och naturkunskap använder datorer oftare än i andra
OECD-länder.
I figur 4.10 redovisas den tid som datorer används i modersmålsundervisningen i de olika länderna.
Den tid eleverna använder datorer i modersmålsundervisning varierar mellan
länderna. Minst 50 procent av eleverna i Danmark, Norge, Sverige och Australien använder en dator i modersmålsundervisningen varje vecka, medan mindre
än en procent av eleverna i Japan gör det. Av de elever som använder en dator i
modersmålsundervisningen gör de flesta detta mindre än 31 minuter per vecka.
Alltså mindre än halva tiden av en typisk skollektion. Endast i Danmark och
Norge använde mer än 30 procent av eleverna en dator mer än 30 minuter per
vecka under dessa lektioner.
I figur 4.11 redovisas andel elever som använder en bärbar dator i skolan.
I OECD-länderna anger 18 procent av eleverna att de använder en bärbar
dator i skolan. I Sverige anger 24 procent av eleverna detta. I Norge och Danmark rapporterade mer än 70 procent av eleverna att de använder en bärbar
dator i skolan. Mellan 20 procent och 40 procent av eleverna i Australien,
Schweiz, Island, Nederländerna, Portugal, Sverige och Sydkorea använder en
bärbar dator i skolan. I tolv OECD-länder uppgav tio procent eller en mindre
andel av eleverna att de använder en bärbar dator i skolan.
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Figur 4.10 Användning av datorer per vecka i modersmålsundervisningen

Sammanfattningsvis kan konstateras att
• cirka hälften av eleverna i samtliga OECD-länder, inklusive Sverige, uppgav
att de ofta gör läxor på en dator hemma eller surfar på internet för skolarbetet
• de aktiviteter som oftast görs på datorer i skolan bland eleverna i OECDländerna är att surfa på internet och att använda skolans datorer för grupparbeten och kommunikation med andra elever
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Figur 4.11 Användning av bärbara datorer i skolan

• de aktiviteter på datorer i skolan som de svenska eleverna ägnar sig mest åt är
att surfa på internet och att skicka e-post
• en mindre andel av eleverna bland OECD-länderna anger att de använder
datorer under matematiklektionerna än under lektioner i modersmål och
naturkunskap och bland de svenska eleverna är mönstret det samma
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• svenska elever använder datorer i matematikundervisningen mer sällan än
elever i andra OECD-länder, men å andra sidan mer ofta i undervisningen
i modersmål och naturkunskap än i andra OECD-länder
• minst 50 procent av eleverna i Danmark, Norge, Sverige och Australien
använder en dator i modersmålsundervisningen varje vecka, medan mindre
än en procent av eleverna i Japan gör det
• 18 procent av eleverna i OECD-länderna och 24 procent av eleverna i
Sverige anger att de använder en bärbar dator i skolan
4.6

Attityder och självförtroende

I elevenkätens del om användning av datorer i PISA 2009 fick eleverna ange i
vilken utsträckning de höll med om fyra påståenden om erfarenheter med datorer: ”Det är mycket viktigt för mig att arbeta med datorn”, ”Jag tycker att det
är väldigt roligt att leka eller arbeta med datorn”, ”Jag använder datorn för att
jag är mycket intresserad” och ”Jag glömmer bort tiden när jag arbetar med datorn”. Eleverna svarade på varje påstående med ”håller absolut inte med”, ”håller inte med”, ”håller med” eller ”håller absolut med”.
Figur 4.12 visar elevernas attityder till datorer utifrån deras erfarenheter av
dessa.
Som framgår av figur 4.12 var i genomsnittet bland de deltagande OECDländerna över två tredjedelar av eleverna positiva till datorer i alla fyra påståenden. Den högsta andelen elever har ”håller absolut med” på uttalandena att det
är väldigt roligt att leka med eller arbeta med datorn (87 procent) och att det
är mycket viktigt att arbeta med datorn (83 procent). Bland eleverna i OECD
uppgav 76 procent att de använder en dator eftersom de är intresserade och
69 procent uppgav att de glömmer bort tiden när de arbetar med en dator. De
svenska elevernas attityder följer i princip samma mönster som bland eleverna i
OECD som helhet. Också bland de svenska eleverna är påståendena att det är
väldigt roligt att leka eller arbeta med datorn (90 procent) och att det är mycket
viktigt att arbeta med en dator (81 procent) de påståenden som flest elever är
positiva till. Bland de svenska eleverna uppgav 74 procent att de använder en
dator eftersom de är intresserade och 65 procent att de glömmer bort tiden när
de arbetar med en dator.
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Figur 4.14 I vilken omfattning eleverna anser att de kunde utföra olika avancerade uppgifter på dator 2003 och 2009.
Ett plustecken innebär en signifikant ökning från 2003 till 2009, ett minustecken betyder en signifikant
minskning.

Eleverna har också angett i vilken utsträckning de anser sig kunna utföra fem
olika avancerade uppgifter på dator: ”Redigera digitala foton eller andra bilder”,
”Skapa en databas (till exempel med Microsoft Access)”, ”Använda ett kalkyl
program för att göra ett diagram”, ”Skapa en presentation (till exempel med
Microsoft PowerPoint)” och ”Skapa en multimediapresentation (med ljud, bilder, video)”. Eleverna kunde ange att av fyra möjliga svar: ”Jag kan göra detta
mycket bra själv”, ”Jag kan göra detta med hjälp av någon”, ”Jag vet vad det
betyder men jag kan inte göra det” och ”Jag vet inte vad det betyder”. Elevernas
svar på dessa frågor i OECD och i Sverige redovisas i figur 4.13.
I genomsnitt bland OECD-länderna var uppgiften att ”skapa en presentation” den uppgift som flest elever kände sig säkra på att kunna utför själva (71
procent). Motsvarande andel svenska elever är 60 procent. Att ”redigera digitala
fotografier eller andra grafiska bilder” var den uppgift som näst flest elever kände sig säkra på att kunna utföra själva (60 procent). Andelen svenska elever som
anger detta är lika stor som andelen elever i hela OECD. Drygt hälften av elev-
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erna uppgav att de själva skulle kunna ”skapa en multimedia presentation” (54
procent) och ”använda ett kalkylprogram för att rita ett diagram” (52 procent)
själva. I Sverige anger 51 procent respektive 34 procent detta. Värt att notera
är att en betydligt lägre andel av de svenska eleverna känner sig säkra på att använda ett kalkylprogram än bland eleverna i OECD som helhet. Minsta andelen
elever (27 procent) kände sig tillräckligt säker för att ”skapa en databas” själva.
Andelen svenska elever som känner sig säkra på denna uppgift är ännu lägre än
OECD-genomsnittet – enbart 18 procent.
Tre av de avancerade uppgifterna som användes för att få ett mått på elevernas självförtroende fanns också med i PISA 2003. Det är alltså möjligt att jämföra hur elevernas självförtroende har utvecklats i 22 OECD-länder. Hur elevernas självförtroende att utföra avancerade uppgifter på dator förändrats mellan år
2003 och 2009 visas i figur 4.14.
Av figur 4.14 framgår att i de allra flesta länder har elevernas självförtroende att själva kunna ”använda ett kalkylprogram för att rita en graf ”, ”skapa
en presentation” och ”skapa en multimedia presentation” ökat. Huvuddelen
av förbättringen i självförtroende har skett för de två sistnämnda uppgifterna.
Förbättringarna i självförtroende bland de svenska eleverna är mindre än bland
eleverna i OECD som helhet. Vad det gäller förmågan att använda kalkylprogram för att göra diagram verkar självförtroendet bland de svenska eleverna ha
sjunkit till skillnad från bland eleverna i OECD som helhet där det ökat.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• i genomsnitt bland de deltagande OECD-länderna är över två tredjedelar av
eleverna positiva till datorer
• de svenska eleverna också är positiva till datorer, men något mindre positiva
än eleverna i OECD som helhet
• bland de uppgifter som eleverna fick ta ställning till om de kunde utföra var
uppgiften att ”skapa en presentation” den uppgift som flest elever kände sig
säkra på att kunna utföra själva både i OECD som helhet (71 procent) och i
Sverige (60 procent)
• en betydligt lägre andel av de svenska eleverna (34 procent) känner sig säkra
på att använda ett kalkylprogram än av eleverna i OECD som helhet (50
procent)
• de svenska eleverna uttrycker något mindre självförtroende än eleverna inom
OECD som helhet vad det gäller förmågan att utföra olika avancerade uppgifter på dator
• jämfört med 2003 har eleverna mer självförtroende 2009 vad det gäller
förmågan att utföra olika avancerade uppgifter på dator, men självförtroendet
har ökat i mindre grad bland de svenska eleverna än bland eleverna i OECD
som helhet
4.7

Sammanfattning

Tillgång till och användning av datorer
De allra flesta elever i de deltagande länderna har använt en dator (figur 4.1).
Bland de elever vars värden på det socioekonomiska indexet (ESCS) utgör den
lägsta fjärdedelen finns en något större andel som aldrig använt en dator sammantaget bland samtliga deltagande OECD-länder. I Sverige har en något högre
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andel elever med hög socioekonomisk bakgrund inte använt en dator än elever
med en låg socioekonomisk bakgrund, men grupperna är mycket små och därför är resultaten osäkra.
Datorer i hemmet
De allra flesta elever i OECD, liksom i Sverige, har minst en dator hemma.
Jämfört med år 2000 har betydligt fler elever en dator hemma 2009 i OECDländerna. Också i Sverige har en ökning ägt rum, men en mindre ökning
som startade från en högre nivå än bland många andra OECD-länder (figur
4.2). Också andelen elever som har tillgång till minst tre datorer i hemmet har
ökat både i OECD som helhet och i Sverige. I Sverige har mer än hälften av
eleverna tillgång till mer än tre datorer i hemmet 2009 och i OECD ungefär en
tredjedel av eleverna (figur 4.3).
De allra flesta elever i de deltagande OECD-länderna har också tillgång till
internet hemma. I Sverige är det en mycket liten grupp elever som anger att
de inte har tillgång till internet hemma. Tillgången till internetuppkoppling
hemma har ökat dramatiskt i många länder och i genomsnitt fördubblats mellan
2000 och 2009 bland de deltagande OECD-länderna. Också i Sverige har en
ökning av internetuppkopplingar ägt rum, men eftersom nivån var hög redan
2000 är ökningen inte lika stor som i flera andra OECD-länder.
Datorer i skolan
I genomsnitt bland de deltagande OECD-länderna var antalet datorer per elev
(kvoten datorer per elev) 0,13. I Sverige är motsvarande siffra 0,16, det vill
säga x antal elever per dator. I samtliga 27 OECD-länder för vilka data fanns
tillgängliga för både 2000 och 2009 ökade antalet datorer per elev. Kvoten
dator-elev har totalt ökat med 0,05. I Sverige är ökningen 0,09 (figur 4.4). I
OECD-länderna hade en mycket stor andel av eleverna tillgång till datorer och
till datorer anslutna till internet i skolan år 2009. I Sverige har nästan alla elever
tillgång till datorer och till datorer med internetuppkoppling.
Jämförelse mellan elevers användning av
datorer och internet i skolan och i hemmet
I genomsnitt fanns bland de deltagande OECD-länderna en större andel elever
som använder en dator hemma än i skolan. Situationen är densamma i Sverige
(tabell 4.1).
I en stor majoritet av de deltagande OECD-länderna var andelen elever som
uppgav att de använder internet i hemmet större än andelen elever som använder internet i skolan. Också i Sverige rapporterade en större andel elever att de
använder internet hemma än i skolan (tabell 4.2).
Hur elever använder datorer i skolan och i hemmet
Eleverna använder ofta datorer för en rad olika aktiviteter i hemmet. I OECDländerna, liksom i Sverige, rapporterade en majoritet av eleverna att de ofta
surfat på internet för nöjes skull hemma (figur 4.6). Eleverna använder också
datorer i hemmet för att göra olika skolrelaterade aktiviteter. Ungefär hälften av
eleverna i samtliga OECD-länder, inklusive Sverige, uppgav att de ofta gör läxor
på en dator hemma eller surfar på internet för skolarbetet (figur 4.7).

PISA 2009 • eleverna och nätet

75

Bland OECD-länderna var de aktiviteter som oftast gjordes på datorer i skolan
att surfa på internet och att använda skolans datorer för grupparbeten och kommunikation med andra elever. De två aktiviteter på dator som de svenska eleverna
ägnade sig mest åt var att surfa på internet och att skicka e-post (figur 4.8).
En mindre andel av eleverna bland OECD-länderna angav att de använder
datorer under matematiklektioner än under lektioner i modersmål och naturkunskap. Bland de svenska eleverna var mönstret detsamma. De svenska siffrorna
antyder att svenska elever använde datorer i matematikundervisningen mer sällan
än elever i andra OECD-länder, men att de använde datorer mer ofta än i andra
OECD-länder i undervisningen i modersmål och naturkunskap (figur 4.9).
Attityder och självförtroende
Över två tredjedelar av eleverna i de deltagande OECD-länderna var positiva till
datorer. Mest positiva var de till uttalandena om att det är väldigt roligt att leka
eller arbeta med en dator och att det är mycket viktigt att arbeta med en dator.
Också bland de svenska eleverna var de två påståendena att leka eller arbeta med
en dator är väldigt roligt och att det är mycket viktigt att arbeta med en dator
de påståenden som flest elever var positiva till (figur 4.12).
Bland de avancerade uppgifter på en dator som eleverna skulle ta ställning till
om de kunde utföra själva var att ”skapa en presentation” den uppgift som flest
elever, både i OECD som helhet och i Sverige, kände sig säkra att kunna utföra
själva (figur 4.13). När elevsvaren från 2009 jämförs med svar på samma frågor
från 2003 (figur 4.14) framgår att elevernas självförtroende avseende att kunna
använda datorer ökat i de allra flesta länder. Förbättringarna i självförtroende
bland de svenska eleverna är mindre än bland eleverna i OECD som helhet
(figur 4.14).
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I detta kapitel ställs elevernas tillgång till och användning av datorer i relation
till deras resultat på testet i digital läsning. De data som används är dels resultaten från det tillägg till elevenkäten med frågor om elevers IKT-användning som
redovisades i kapitel 4 och dels resultaten från det digitala lästestet. Enbart länder som har gjort både tillägget i elevenkäten och det digitala lästestet redovisas
i detta kapitel (se avsnitt 2.5).
Först undersöks hur elevers tillgång till datorer förhåller sig till deras resultat
på det digitala lästestet. Därefter tas olika sätt använda datorer i hemmet och i
skolan upp i förhållande till resultaten på det digitala lästestet. Användningen
av datorer i olika ämnen och resultat på det digitala lästestet är ytterligare ett
område som behandlas. Slutligen rapporteras också om elevernas självförtroende
när det gäller datoranvändning i förhållande till deras resultat på det digitala
lästestet. En underliggande fråga som indirekt berörs i hela kapitlet är om mer
användning av datorer leder till att eleverna också blir bättre på att läsa digitalt.
5.1

Tillgång till datorer och digital läsning

I kapitel 4 visades att tillgången till dator i hemmet har ökat kraftigt under de
senaste nio åren. Omkring 94 procent av eleverna i OECD-länderna anger att
de har minst en dator hemma. Tabell 5.1 visar resultaten på det digitala lästestet för elever som har respektive inte har tillgång till datorer i hemmet samt för
elever som använder en dator hemma respektive inte använder en dator hemma.
Tabell 5.1

Tillgång till datorer i hemmet, användning av datorer i hemmet och
resultat på det digitala lästestet
OECD

Sverige

Har tillgång till minst en dator hemma

503

512

Har inte tillgång till dator hemma

428

441

Använder en dator hemma

507

515

Använder inte en dator hemma

428

410

Resultaten på testet i digital läsning mellan elever som uppgav att de hade minst
en dator hemma och elever som uppgav att de inte hade någon dator hemma
var i alla deltagande länder att de elever som hade minst en dator hemma
presterar bättre på det digitala lästestet än de elever som inte har någon dator
hemma. Skillnaden mellan dem som har och inte har en dator hemma är i
OECD 75 poäng och i Sverige 71 poäng. Eftersom elever utan datorer hemma
oftare tenderar att ha en låg socioekonomisk bakgrund, minskar skillnaden i
resultat på det digitala lästestet när elevernas bakgrund konstanthålls. Skillnaden
i OECD som helhet minskar från 75 till 29 poäng och i Sverige från 71 till 22
poäng. Efter kontroll för elevernas socioekonomiska bakgrund är skillnaden
mellan de två grupperna inte längre signifikant i Sverige. Det är viktigt att
notera att gruppen som inte har tillgång till datorer hemma är mycket liten. I
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OECD som helhet motsvarar den sex procent och i Sverige en procent, alltså
inte mer än ett tjugotal elever (se kapitel 4, avsnitt 4.2).
Även om eleverna har tillgång till en dator i hemmet är det inte säkert att de
använder den. I alla de länder för vilka data är tillgängliga för både användning
av datorer i hemmet och resultat på det digitala lästestet så presterar elever som
använder datorer bättre på det digitala lästestet än de elever som inte använder
datorer. I OECD är skillnaden mellan dessa grupper 80 poäng på den digitala
lässkalan och i Sverige 105 poäng. Eftersom elever som inte använder datorer
hemma oftare tenderar att komma från en låg socioekonomisk bakgrund minskar skillnaden i resultat på det digitala lästestet när elevernas bakgrund konstanthålls. Skillnaden i OECD som helhet minskar från 80 till 49 och i Sverige
från 105 till 73.
I kapitel 4 kunde vi se att i nästan alla länder har de flesta skolor tillgång till
minst en dator. Antalet datorer som är tillgängliga för eleverna varierar dock
kraftigt inom och mellan länderna. I tabell 5.2 visas tillgång till datorer och
användning av datorer samt resultat på det digitala lästestet. Eftersom nästan
alla skolor har en dator har eleverna delats upp i två grupper: de som går i skolor med fler datorer än det nationella medelvärdet och de som går i skolor med
färre datorer än det nationella medelvärdet.
Tabell 5.2

Tillgång till datorer i skolan, användning av datorer i skolan och resultat
på det digitala lästestet
OECD

Sverige

Elever i skolor med fler datorer än det nationella medelvärdet

495

514

Elever i skolor med färre datorer än det nationella medelvärdet

501

509

Använder datorer i skolan

503

516

Använder inte datorer i skolan

494

487

Inget genomgående mönster kan observeras mellan olika länder. I OECD som
helhet ligger de elever som går i skolor med färre datorer än det nationella
medelvärdet sex poäng högre på den digitala lässkalan än de i skolor med fler datorer än det nationella medelvärdet. I Sverige gäller att de elever som går i skolor
med fler datorer än det nationella medelvärdet har ett medelvärde som är fem
poäng högre än det för de elever som går i skolor med färre datorer än det nationella medelvärdet, men skillnaden mellan de två grupperna är inte signifikant.
Det finns inte heller något bestämt mönster för hur användning av datorer
och resultat på det digitala lästestet förhåller sig till varandra. Inom OECD som
helhet ligger de som använder datorer i skolan i genomsnitt nio poäng högre
på den digitala lässkalan än de elever som inte använder datorer i skolan. I Sverige är motsvarande skillnad 29 poäng. Resultaten på det digitala lästestet för
elever som använder respektive inte använder datorer i skolan skiftar mellan de
deltagande länderna. Om hänsyn tas till elevers och skolors socioekonomiska
bakgrund så förblir skillnaden mellan de två grupperna i OECD nio poäng och
i Sverige minskar skillnaden från 29 poäng till 18 poäng.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• de elever som har minst en dator hemma presterar bättre på det digitala lästestet
än de elever som inte har en dator hemma i alla länder som deltagit i det digitala
lästestet och efter kontroll för elevernas socioekonomiska bakgrund minskar
skillnaden mellan de två grupperna och är i Sverige inte längre signifikant
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• i OECD ligger de elever som går i skolor med färre datorer än det nationella
medelvärdet sex poäng högre på den digitala lässkalan än de i skolor med fler
datorer än det nationella medelvärdet och i Sverige har de elever som går i
skolor med fler datorer än det nationella medelvärdet ett medelvärde som är
fem poäng högre än de elever som går i skolor med färre datorer än det nationella medelvärdet, men skillnaden mellan de två grupperna är inte signifikant
• i OECD som helhet ligger de elever som använder datorer i skolan i genomsnitt nio poäng högre på den digitala lässkalan än de elever som inte använder
datorer i skolan, och i Sverige är motsvarande skillnad 29 poäng
5.2

Olika sätt att använda datorer och digital läsning

Elever använder datorer hemma och i skolan för olika aktiviteter. I detta avsnitt
ska närmare undersökas hur elevernas resultat på det digitala lästestet förhåller
sig till omfattningen av elevernas datoranvändning i allmänhet och för olika
aktiviteter. Detta görs för datoranvändning i hemmet för nöjes skull, datoranvändning för skolarbete hemma samt för datoranvändning i skolan.
I tillägget till elevenkäten fick eleverna svara på frågor om hur ofta de utför åtta olika IKT-aktiviteter i hemmet: spela spel för en spelare, spela online
spel, använda e-post, chatta på nätet, surfa på internet för nöjes skull, ladda
ner musik, filmer, spel eller program från internet, publicera och underhålla
en egen webbplats eller blogg samt delta i online forum eller virtuella gemenskaper (”communities”). Eleverna kunde ange i vilken omfattning de utförde
de åtta aktiviteter med svaren ”aldrig eller nästan aldrig”, ”en eller två gånger i
månaden”, ”en eller två gånger i veckan” eller ”varje dag eller nästan varje dag”.
Deras svar har kombinerats till ett index för datoranvändning i hemmet för
nöjes skull. Ju högre värde på detta index, desto oftare använder eleverna datorer
hemma för nöjes skull. Utifrån elevernas värden på indexet delas de in i fyra
grupper. Den fjärdedel av eleverna som har de högsta värdena kallas frekventa
användare, den fjärdedel av eleverna som har de lägsta värdena på indexet kal�las lågfrekventa användare och de elever som ligger emellan dessa grupper kallas
måttliga användare.
Figur 5.1 visar resultatet på det digitala lästestet för elever på olika nivåer på
indexet för datoranvändning på fritiden hemma i OECD och i Sverige.
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Resultatet på det digitala lästestet för elever på olika nivåer på indexet
för datoranvändning hemma för nöjes skull i OECD och i Sverige

I OECD-länderna presterar de elever som använder datorer hemma på sin
fritid på en måttlig nivå bättre på det digitala lästestet än de lågfrekventa användarna och de frekventa användarna. I allmänhet är inte förhållandet mellan
resultat på det digitala lästestet och frekvens för datoranvändning i hemmet på
fritiden linjärt, utan tar snarare formen av ett berg. Resultaten på det digitala
lästestet stiger från lågfrekventa användare till måttliga användare och faller sedan från de måttliga användarna till de frekventa användarna. De svenska resultaten ligger på högre värden på den digitala lässkalan, men följer delvis samma
mönster som i OECD som helhet. Till skillnad från OECD där de lågfrekventa
användarna har det lägsta medelvärdet har de frekventa användarna bland de
svenska eleverna det lägsta medelvärdet.
När elevernas resultat på det digitala lästestet och användning av datorer
hemma för nöjes skull analyseras med eleverna uppdelade på flickor och pojkar
kvarstår samma grundläggande mönster som i figur 5.1. Både bland pojkar och
flickor presterar de måttliga användarna av datorer bäst på det digitala lästestet.
Också när eleverna delas upp efter socioekonomisk bakgrund kvarstår samma
grundläggande mönster. De måttliga användarna presterar bättre på det digitala
lästestet än de frekventa och lågfrekventa användarna.
I tabell 5.3 visas i vilken omfattning som elever i OECD som helhet och i
Sverige utför de åtta olika aktiviteterna som ingick i indexet för datoranvändning hemma för nöjes skull och resultaten på det digitala lästestet.
Tabell 5.3

I vilken omfattning eleverna utför olika aktiviteter på datorer hemma för
nöjes skull och resultat på det digitala lästestet
OECD
aldrig
eller nästan aldrig

Sverige

en eller
en eller
två gånger två gånger
i månaden i veckan

varje dag
eller
nästan
varje dag

aldrig
eller nästan aldrig

en eller
en eller
två gånger två gånger
i månaden i veckan

varje dag
eller
nästan
varje dag

spela spel för en spelare

503

509

505

491

517

523

511

500

spela online spel

508

502

496

495

521

516

507

505

använda e-post

468

503

510

510

481

506

518

520

chatta på nätet

487

500

507

506

501

521

519

512

surfa på internet för nöjes
skull

456

494

507

508

467

481

515

515

ladda ner musik, filmer, spel
eller program från internet

493

511

509

497

514

522

516

506

publicera och underhålla en
egen webbplats eller blogg

506

495

500

498

519

498

509

511

delta i online forum eller
virtuella gemenskaper

495

499

509

507

517

500

510

509

I OECD-länderna visar de undersökta aktiviteterna på dator ett liknande mönster för relationen till resultaten på det digitala lästestet som för indexet i allmänhet, det vill säga det som ovan kallades för ”berget”. Undantag från detta mönster är ”spela online spel” och delvis ”publicera och underhålla en egen webbplats
eller blogg” samt ”delta i online forum eller virtuella gemenskaper”. Elever som
aldrig eller nästan aldrig använder en dator hemma för att spela online spel
uppnår högsta poäng (508 poäng), följda av de elever som använder en dator
hemma för denna aktivitet en eller två gånger i månaden (502 poäng). Elever
som använder en dator hemma för denna aktivitet minst en gång i veckan pre-
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sterar på lägre nivåer jämfört med de andra eleverna (496 poäng för ”en eller två
gånger i veckan” och 495 poäng för ”varje dag eller nästan varje dag”).
De svenska resultaten följer inte helt OECD-mönstret i alla aktiviteter, men
avviker inte heller alltför radikalt ifrån detta mönster. Ett ”berg” kan identifieras
vad det gäller att ”chatta på nätet” samt ”ladda ner musik, filmer, spel eller program från internet”. Vad det gäller att använda e-post och surfa på internet för
nöjes skull har de som utför dessa aktiviteter dagligen eller par gånger i veckan
högre poäng på det digitala lästestet än de som utför aktiviteterna mer sällan.
När det gäller att ”spela spel för en spelare” och ”spela online spel” har de elever
som gör detta en eller två gånger i månaden eller aldrig högre poäng på det digitala lästestet än de som gör det mer ofta.
Eleverna använder datorer hemma, inte bara för nöjes skull utan också för
skolarbete. Eleverna ombads även att besvara frågor om hur de använder datorer hemma för skolarbetet. Eleverna fick redovisa hur ofta (”aldrig eller nästan
aldrig”, ”en eller två gånger i månaden”, ”en eller två gånger i veckan” eller
”varje dag eller nästan varje dag”) de använde datorer hemma för följande fem
aktiviteter: surfa på internet för skolarbete, använda e-post för kommunikation med andra elever om skolarbetet, använda e-post för kommunikation med
lärare och för att lämna in hemuppgifter eller annat skolarbete, ladda ner, ladda
upp eller titta i material från skolans webbplats, samt titta efter meddelanden på
skolans webbplats. Om eleverna uppgav att de använde datorer för dessa verksamheter ”varje dag eller nästan varje dag” eller ”en eller två gånger i veckan”,
ansågs de vara frekventa användare av datorer. Elevernas svar på frågorna om de
fem aktiviteterna angivna ovan kombineras till ett index för datoranvändning
hemma för skolarbete. Ju högre värde på detta index, desto oftare använder eleverna datorer hemma för skolarbete.
Figur 5.2 visar vilka resultat eleverna på olika nivåer på indexet om datoranvändning hemma för skolarbete hade på det digitala lästestet.
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Index för datoranvändning hemma för skolarbete och resultat på det digitala lästestet i OECD och Sverige

Eleverna i OECD-länderna som använder datorer hemma för skolarbete måttligt presterar bättre än de lågfrekventa användarna. De frekventa användarna
presterar bättre än de lågfrekventa användarna, men på en lägre nivå än de
måttliga användarna. Figur 5.2 visar i stort samma mönster som figur 5.1 visade
för datoranvändning i hemmet för nöjes skull. I jämförelse med figur 5.1 tycks
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skillnaden mellan de måttliga användarna och de frekventa användarna vara
större. I de flesta länder med tillgängliga data lyckas de frekventa användarna
lika bra eller sämre än de måttliga användarna och lika bra eller bättre än de lågfrekventa användarna på det digitala lästestet.
När elevernas resultat på det digitala lästestet och användning av datorer
hemma för skolarbete analyseras med eleverna uppdelade på flickor och pojkar kvarstår samma grundläggande mönster som i figur 5.2. Flickorna i såväl
OECD som helhet som i Sverige har högre medelvärden än pojkarna på det
digitala lästestet, men mönstret för hur resultaten förhåller sig till användningen
av datorer hemma för skolarbete är i stort det samma. Bland de svenska eleverna
är skillnaden mellan de frekventa användarna och de lågfrekventa användarna
något mindre vad det gäller medelvärdet på det digitala lästestet än bland eleverna från OECD som helhet.
Också när eleverna delas upp efter socioekonomisk bakgrund kvarstår samma
grundläggande mönster. Bland eleverna från en låg socioekonomisk bakgrund
presterar de frekventa användarna på en lägre nivå än de lågfrekventa användarna, medan bland eleverna från en hög socioekonomisk bakgrund presterar
de frekventa och lågfrekventa användarna på nästan samma nivå. Mönstret är i
stort detsamma i Sverige som i OECD som helhet.
I tabell 5.4 visas resultaten på det digitala lästestet för elever som i olika omfattning utför olika aktiviteter på sina datorer hemma för skolarbete.
Tabell 5.4

Resultaten på det digitala lästestet för elever som i olika omfattning utför
olika aktiviteter på sina datorer hemma för skolarbete
OECD
aldrig
eller nästan aldrig

Sverige

en eller
en eller
två gånger två gånger
i månaden i veckan

varje dag
eller
nästan
varje dag

aldrig
eller nästan aldrig

en eller
en eller
två gånger två gånger
i månaden i veckan

varje dag
eller
nästan
varje dag

surfa på internet för
skolarbete

456

508

517

502

462

520

526

509

använda e-post för
kommunikation med andra
elever om skolarbete

500

510

502

486

521

516

500

475

använda e-post för kommunikation med lärare och för att
lämna in hemuppgifter eller
annat skolarbete

504

509

481

455

516

522

492

457

ladda ner, ladda upp eller
titta på material från skolans
webbplats

502

509

497

473

517

514

506

481

titta efter meddelanden
på skolans webbplats

504

504

491

475

519

501

488

470

Alla de fem aktiviteterna visar delvis olika mönster för relationen mellan frekvensen av de olika datoraktiviteterna och resultaten på det digitala lästestet.
Användning av internet för skolarbete tycks samvariera med resultaten på det
digitala lästestet på ett annat sätt än de övriga fyra aktiviteterna. Att aldrig eller nästan aldrig använda internet för skolarbete tycks hänga samman med ett
betydligt lägre resultat på det digitala lästestet än att aldrig utöva någon av de
andra aktiviteterna på dator hemma för skolarbete.
”Berg”-mönstret återfinns för de svenska eleverna när det gäller att surfa på
internet och delvis för att använda e-post för kommunikation med lärare och
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för att lämna in hemuppgifter eller annat skolarbete. När det gäller att ladda
ner, ladda upp eller titta på material från skolans webbplats samt titta efter
meddelanden på skolans webbplats har de lågfrekventa användarna det högsta
medelvärdet på den digitala lässkalan.
Eftersom orsakssambandet mellan dessa IKT-aktiviteter och resultat på det
digitala lästestet inte är klart, kan man inte dra slutsatsen att en mer frekvent
användning av datorer i hemmet för skolarbete resulterar i sämre digital läsning. En trolig förklaring kan vara att elever som behöver mer hjälp och mer
tid för att utföra en uppgift oftare använder datorer hemma för skolarbete och
dessa elever tenderar också att läsa sämre digitalt än andra elever.
Ovan har belysts hur elever använder datorer hemma för fritidsaktiviteter
och för skolrelaterade aktiviteter och hur detta är relaterat till deras resultat på
det digitala lästestet. Vad som också är angeläget att undersöka är hur eleverna
använder datorer i skolan och hur detta är relaterat till resultaten på det digitala
lästestet. Eleverna har i tillägget till elevenkäten redovisat hur ofta (”aldrig eller
nästan aldrig”, ”en eller två gånger i månaden”, ”en eller två gånger i veckan” eller ”varje dag eller nästan varje dag”) de använder en dator i skolan för följande
nio aktiviteter: chatta på nätet på i skolan, använda e-post i skolan, använda
internet för skolarbetet, ladda ner, ladda upp eller titta på material från skolans
webbplats, lägga ut arbeten på skolans webbplats, öva och nöta in för till exempel främmande språk eller matematik, göra individuella hemuppgifter på en av
skolans datorer samt använda skolans datorer för grupparbeten och för att kommunicera med andra elever. Elevernas svar på dessa frågor kombineras till ett
index för datoranvändning i skolan. Ju högre värde på detta index, desto oftare
använder eleverna datorer i skolan.
Figur 5.3 visar vilka resultat eleverna på olika nivåer på indexet om datoranvändning i skolan hade på det digitala lästestet.
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Index för datoranvändning i skolan och resultat på det digitala lästestet i
OECD och Sverige

Som framgår av figur 5.3 har i OECD-länderna eleverna med en måttlig användning av datorer i skolan något bättre eller lika bra resultat på det digitala
lästestet som de lågfrekventa användarna, men bättre resultat än de frekventa
användarna. Mönstret är detsamma i Sverige som i OECD som helhet.
Även med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund förändras inte
mönstret att de måttliga användarna presterar bättre på det digitala lästestet än
de andra eleverna. Mönstret i förhållandet mellan indexet och resultat på det
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digitala lästestet skiljer sig inte mycket mellan elever med en hög respektive låg
socioekonomisk bakgrund i OECD-länderna. Inte heller finns det någon skillnad i mönstret mellan OECD som helhet och de svenska eleverna.
När elevernas resultat på det digitala lästestet och användning av datorer i
skolan analyseras med eleverna uppdelade på flickor och pojkar kvarstår samma
grundläggande mönster som i figur 5.3. Mönstret för förhållandet mellan resultat på det digitala lästestet och hur ofta eleverna använder sig av datorer i skolan
verkar vara i stort sett lika mellan flickor och pojkar. Skillnaden i resultat på det
digitala lästestet mellan flickor som använder datorer frekvent jämfört med flickor som använder datorer måttligt eller lågfrekvent är större än motsvarande skillnad mellan pojkar som använder datorer frekvent och måttligt eller lågfrekvent.
Tabell 5.5 visar resultaten på det digitala lästestet för elever som i olika omfattning utför olika aktiviteter på sina datorer i skolan.
Tabell 5.5

Resultaten på det digitala lästestet för elever som i olika omfattning utför
olika aktiviteter på sina datorer i skolan
OECD
aldrig
eller nästan aldrig

Sverige

en eller
en eller
två gånger två gånger
i månaden i veckan

varje dag
eller
nästan
varje dag

aldrig
eller nästan aldrig

en eller
en eller
två gånger två gånger
i månaden i veckan

varje dag
eller
nästan
varje dag

chatt på nätet på skolan

511

482

476

416

524

495

489

445

använda e-post i skolan

503

508

496

467

510

521

514

475

använda internet för
skolarbete

490

509

501

480

472

519

519

501

ladda ner, ladda upp eller
titta på material från skolans
webbplats

506

501

493

431

520

500

501

459

lägga ut arbeten på skolans
webbplats

508

483

465

372

521

477

456

421

använda simuleringsprogram
i skolan

511

482

463

370

519

500

464

426

öva och nöta in, för t.ex. främmande språk eller matematik

508

501

482

419

522

510

479

443

göra individuella hemuppgifter
på en av skolans datorer

505

503

490

433

514

519

509

481

använda skolans datorer för
grupparbeten och för att kommunicera med andra elever

503

509

494

431

516

520

503

463

Var och en av de nio olika datoraktiviteterna i skolan har ett delvis annorlunda
mönster för förhållandet mellan frekvens för datoranvändning i skolan och resultat på det digitala lästestet. För att använda e-post på skolan, använda internet
för skolarbete, göra individuella hemuppgifter på en av skolans datorer samt
använda skolans datorer för grupparbeten och för att kommunicera med andra
elever, är mönstret ungefär det samma som det för hela indexet och resultaten på
det digitala lästestet. Elever som använder datorer i skolan för dessa aktiviteter
”en eller två gånger i månaden” har de bästa resultaten på det digitala lästestet,
följt av de elever som ”aldrig eller nästan aldrig” använder datorer i skolan för
dessa aktiviteter. De elever som använder datorer i skolan för dessa aktiviteter
”varje dag eller nästan varje dag” har de lägsta resultaten. För att chatta på nätet i
skolan, nedladdning, uppladdning eller titta på material från skolans webbplats,
lägga ut arbete på skolans webbplats, använda simuleringsprogram i skolan och
öva och nöta in, för till exempel främmande språk eller matematik, har de elev-
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er som använder datorer i skolan för dessa aktiviteter ”aldrig eller nästan aldrig”
de bästa resultaten på det digitala lästestet. Ju oftare eleverna använder datorer i
skolan för dessa aktiviteter desto lägre poäng tycks de ha på det digitala lästestet.
För de svenska eleverna antar i några fall relationen mellan den frekvens med
vilken aktiviteter genomförs i skolan på dator och resultaten på det digitala lästestet formen av det ”berg” som vi sett tidigare. Detta är fallet för att använda
e-post och använda internet. För flera av aktiviteterna gäller dock att ju oftare
aktiviteten utförs desto lägre resultat på det digitala lästestet. Detta gäller tydligt
för att chatta, ladda ner, ladda upp eller titta i material från skolans webbplats,
lägga ut arbeten på skolans webbplats, använda simuleringsprogram i skolan
samt öva och nöta in, för till exempel främmande språk eller matematik. Också
aktiviteterna att göra individuella hemuppgifter på en skoldator och använda
skolans datorer för grupparbeten och för att kommunicera med andra elever
visar ett liknande mönster.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• de elever i så väl OECD som helhet som i Sverige som använder datorer
hemma på sin fritid på en måttlig nivå presterar bättre på det digitala lästestet
än de lågfrekventa användarna och de frekventa användarna
• de elever i OECD som helhet och i Sverige som använder datorer hemma för
skolarbete måttligt presterar bättre än de lågfrekventa och de frekventa användarna på det digitala lästestet
• elever som aldrig eller nästan aldrig använder internet för skolarbete hemma
har betydligt lägre resultat på det digitala lästestet än de som aldrig eller
nästan aldrig använder e-post, laddar ner material från skolans webbplats eller
tittar efter meddelanden för skolarbetet på skolans webbplats
• i OECD som helhet och i Sverige har de elever med en måttlig användning av
datorer i skolan något bättre eller lika bra resultat på det digitala lästestet som
de lågfrekventa användarna, men bättre resultat än de frekventa användarna
• också när eleverna delas upp på pojkar och flickor och efter socioekonomisk
status består mönstret att de måttliga användarna av datorer i hemmet och i
skolan presterar bättre på det digitala lästestet än de lågfrekventa användarna
och de frekventa användarna
5.3

Omfattningen av datoranvändning på
lektioner i olika ämnen och digital läsning

Som rapporterades i kapitel 4 fick eleverna i elevenkäten ange hur mycket tid
(”ingen tid”, ”0–30 minuter”, ”30–60 minuter” eller ”60 minuter eller mer”)
de använder datorer på lektioner i modersmål, matematik, naturvetenskap och
främmande språk. I detta avsnitt kommer dessa uppgifter att ställas i relation
till resultaten på det digitala lästestet. Eftersom omfattningen av undervisningen
i främmande språk skiftar mycket mellan länderna och detta ämne inte varit
föremål för frågor i elevenkäten kommer främmande språk inte att tas med när
jämförelser görs mellan omfattningen av datoranvändning på lektioner och elevernas resultat på det digitala lästestet.
I alla OECD-länderna har de elever som använder minst tid till aktiviteter
med en dator de högsta resultaten på det digitala lästestet. Detta gäller för alla
tre ämnen. De svenska resultaten är inte annorlunda än resultaten för alla deltagande OECD-länder. Också för de svenska eleverna gäller att de som inte
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använder datorer under lektionerna i de tre ämnena har högre resultat på det
digitala lästestet än de som använder datorer mer ofta. Dessa resultat behöver
inte betyda att mer aktiviteter på dator under lektionerna ger sämre digital läsförståelse. I matematik bland de svenska eleverna är mönstret delvis annorlunda
än i andra ämnen och i OECD som helhet. De sämsta resultaten på det digitala
lästestet har de elever som angett att de använder en dator 31–60 minuter i
veckan.
I figur 5.4 visas hur ofta datorer används på lektioner i olika länder och hur
stor skillnaden är mellan de elever som inte använder datorer och de som använder datorer i 60 minuter eller mer under en normal skolvecka.
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Figur 5.4 	Hur ofta datorer används på lektioner i olika länder och hur stor skillnaden är mellan de elever som inte använder datorer och de som använder
datorer i 60 minuter eller mer under en normal skolvecka

Figur 5.4 visar att i de länder där IKT används oftare i undervisningen är
skillnaden mellan de som inte använder datorer och de som använder datorer
mindre än i de länder där datoranvändningen tycks vara mindre omfattande. En
möjlig förklaring till detta kan vara att i de länder där datorer inte används så
ofta i undervisningen får svaga elever oproportionerligt mycket tid till aktiviteter på en dator som en del av det stöd som ges till eleverna. Även om detta kan
stämma utifrån värdena i figur 5.4 så finns också i Sverige, som enligt figuren
oftare använder datorer i undervisningen än många andra länder, en skillnad i
resultat på det digitala lästestet mellan dem som använder datorer mycket respektive lite under lektionerna.
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Sammanfattningsvis kan konstateras att
• i alla OECD-länderna, inklusive Sverige har de elever som använder minst
tid till aktiviteter med en dator under lektioner i modersmål, matematik och
naturvetenskap de högsta resultaten på det digitala lästestet
• i de länder där IKT används oftare i undervisningen är skillnaden mellan
dem som inte använder datorer och dem som använder datorer mindre än
i de länder där datoranvändningen tycks vara mindre omfattande
• i Sverige där datorer används i undervisningen i högre utsträckning än i
många andra länder finns ändå, en skillnad i resultat på det digitala lästestet
mellan de som använder datorer mycket respektive lite under lektionerna
5.4

Självförtroende och digital läsning

I detta avsnitt kommer elevernas självförtroende när det gäller att utföra uppgifter på datorer att ställas i relation till deras resultat på det digitala lästestet. För
att få ett mått på elevernas självförtroende ombads de ange i vilken utsträckning de kunde göra följande fem uppgifter på en dator ”redigera digitala fotografier eller andra bilder”, ”skapa en databas”, ”använda ett kalkylprogram för att
göra ett diagram”, ”skapa en presentation” samt ”skapa en multi-mediapresentation”. Eleverna svarade på varje påstående genom att välja bland alternativen
”jag klarar detta mycket bra själv”, ”jag kan göra det med hjälp av någon”, ”jag
vet vad detta betyder men jag kan inte göra det” samt ”jag vet inte vad det betyder”. Elevernas svar på dessa fem frågor kombinerades till ett index för självförtroende att utföra avancerade uppgifter på dator. Ju högre värde på detta index, desto större självförtroende anser sig eleverna ha (se kapitel 4, avsnitt 4.6).
Figur 5.5 visar elevernas värden på index för självförtroende att utföra avancerade uppgifter på dator och deras resultat på det digitala lästestet.
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Elevernas värden på index för självförtroende att utföra avancerade uppgifter på dator och deras resultat på det digitala lästestet i OECD och i
Sverige

I OECD-länderna verkar de måttligt självsäkra eleverna lyckas något bättre på
det digitala lästestet (511 poäng) än de mest självsäkra eleverna (506 poäng).
De elever som har lägst självförtroende har de lägsta resultaten på det digitala
lästestet (479 poäng). De svenska eleverna följer samma mönster som eleverna i
OECD som helhet, men eleverna med lågt och måttligt självförtroende presterar på en högre nivå än motsvarande elever i OECD som helhet.
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När elevernas resultat på det digitala testet och värden på index för självförtroende analyseras med eleverna uppdelade på flickor och pojkar kvarstår
samma grundläggande mönster som i figur 5.5. Mönstret för hur elevernas
självförtroende i att använda datorer och resultat på det digitala lästestet skiljer
sig mellan pojkar och flickor i Sverige. De mest självsäkra flickorna i Sverige
tenderar att prestera på ungefär samma nivå som mindre självsäkra flickor,
medan de mest självsäkra pojkarna tenderar att prestera något bättre än de mindre självsäkra pojkarna. För både pojkar och flickor i OECD gäller att de mest
självsäkra presterar bättre på den digitala lässkalan än de mindre självsäkra. För
samtliga gäller att de måttligt självsäkra är de som har de högsta värdena på den
digitala lässkalan.
Också när eleverna delas upp efter socioekonomisk bakgrund kvarstår samma
grundläggande mönster. Mönstret är det samma både i OECD och i Sverige.
De måttligt självsäkra eleverna presterar bäst på det digitala lästestet. De mycket
självsäkra eleverna bland dem med låg socioekonomisk bakgrund i Sverige presterar sämre än motsvarande grupp i OECD.
Tabell 5.6 visar vilket självförtroende eleverna har inför att utföra olika avancerade uppgifter på dator och deras resultat på det digitala lästestet i OECD och
i Sverige.
Tabell 5.6

Självförtroende att utföra olika avancerade uppgifter på dator och
elevernas resultat på det digitala lästestet i OECD och i Sverige
OECD

redigera digitala
fotografier eller
andra bilder

Sverige

jag kan
göra detta
mycket
väl själv

jag kan
göra detta
med hjälp
av någon

jag vet
vad detta
betyder,
men jag
kan inte
göra det

510

502

485

jag tror
inte jag vet
vad det
innebär

jag kan
göra detta
mycket
väl själv

427

513

jag kan
göra detta
med hjälp
av någon

jag vet
vad detta
betyder,
men jag
kan inte
göra det

jag tror
inte jag vet
vad det
innebär

520

506

437

skapa en databas

495

503

505

509

483

512

521

531

använda ett kalkyl-program för att göra
ett diagram

514

500

481

455

511

525

512

492

skapa en presentation

517

472

447

422

523

513

487

467

skapa en multimediapresentation

510

506

486

437

513

525

506

464

Elevernas uppfattning om huruvida de kan göra olika saker på en dator och
deras resultat på det digitala lästestet följer i de flesta fall samma mönster för de
svenska eleverna som i indexet. Det är inte de mest självsäkra eleverna som har
det högsta resultatet på det digitala lästestet utan de som tror sig kunna göra
den angivna uppgiften med hjälp av någon. Detta gäller för att redigera digitala fotografier eller andra bilder, använda ett kalkylprogram för att göra ett
diagram samt skapa en multimediapresentation. När det gäller att skapa en presentation så är de mest självsäkra eleverna de som har bäst resultat på det digitala lästestet medan desto mindre självsäkra eleverna är på att kunna göra detta
desto lägre poäng har de på det digitala lästestet. Inom OECD som helhet är
mönstret för dessa uppgifter att de elever som är mest självsäkra också är de som
har det högsta resultatet på det digitala lästestet. Ett undantag i en helt annan
riktning ger uppgiften att skapa en databas. I detta fall blir elevernas resultat på
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det digitala lästestet bättre desto mer osäkra de är på att kunna utföra uppgiften.
Resultaten både från OECD som helhet och i Sverige visar samma mönster. Andelen elever som tror sig kunna skapa en databas är liten och detta har möjligen
påverkat resultatet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• i OECD-länderna, inklusive Sverige, verkar de elever med ett måttligt självförtroende för sin förmåga att utföra avancerade uppgifter på datorer att
lyckas något bättre på det digitala lästestet än de med större självförtroende
• också när eleverna delas upp på pojkar och flickor och efter socioekonomisk
status består mönstret att de med ett måttligt självförtroende inför sin förmåga att utföra avancerade uppgifter på datorer lyckas bättre på det digitala
lästestet än de med större självförtroende
5.4

Sammanfattning

Tillgång till datorer och digital läsning
Tillgången till dator i hemmet har ökat kraftigt under de senaste nio åren. Omkring 94 procent av eleverna i OECD-länderna och 99 procent i Sverige anger
att de har minst en dator hemma. När man jämför resultaten på testet i digital
läsning mellan elever som uppgav att de hade minst en dator hemma och elever
som uppgav att de inte hade någon dator hemma, presterar i alla deltagande
länder de elever som hade minst en dator hemma bättre på det digitala lästestet
än de elever som inte hade någon dator hemma. Det är viktigt att notera att
gruppen som inte har tillgång till datorer hemma är mycket liten. I OECD som
helhet motsvarar den sex procent och i Sverige en procent, det vill säga omkring
20 elever i urvalet. I alla de länder för vilka data är tillgängliga för både användning av datorer i hemmet och resultat på det digitala lästestet presterar elever
som använder datorer bättre på det digitala lästestet än de elever som inte använder datorer (tabell 5.1).
I OECD som helhet ligger de elever som går i skolor med färre datorer än det
nationella medelvärdet högre på den digitala lässkalan än de i skolor med fler
datorer än det nationella medelvärdet. I Sverige däremot har de elever som går
i skolor med fler datorer än det nationella medelvärdet ett högre medelvärde på
det digitala lästestet än de elever som går i skolor med färre datorer än det nationella medelvärdet, men skillnaden mellan de två grupperna är inte signifikant.
Inom OECD som helhet ligger de som använder datorer i skolan i genomsnitt
högre på den digitala lässkalan än de elever som inte använder datorer i skolan.
I Sverige är skillnaden mellan dessa elevgrupper större än i OECD (tabell 5.2).
Olika sätt att använda datorer och digital läsning
Elever använder datorer hemma och i skolan för olika aktiviteter och i olika
sammanhang. De använder datorer i hemmet för nöjes skull, i hemmet för skolarbete och i skolan.
I OECD-länderna verkar de elever som använder datorer hemma på sin fritid på en måttlig nivå prestera bättre på det digitala lästestet än de lågfrekventa
användarna och de frekventa användarna. I allmänhet verkar inte förhållandet
mellan resultat på det digitala lästestet och frekvens för datoranvändning i hemmet på fritiden vara linjär, utan tar snarare formen av ett berg. Resultaten på
det digitala lästestet stiger från lågfrekventa användare till måttliga användare
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och faller sedan från de måttliga användarna till de frekventa användarna. De
svenska resultaten ligger på högre värden på den digitala lässkalan, men följer
i övrigt samma mönster som i OECD som helhet (figur 5.1). Mönstret förblir
detsamma också när eleverna delas upp efter pojkar och flickor och efter socioekonomisk bakgrund.
Eleverna använder datorer hemma inte bara för nöjes skull utan också för
skolarbete. Elever, i såväl OECD som helhet och i Sverige, som använder
datorer hemma för skolarbete måttligt presterar bättre än de lågfrekventa användarna på det digitala lästestet. De frekventa användarna presterar bättre än
de lågfrekventa användarna, men på en lägre nivå än de måttliga användarna.
Användning av datorer hemma för skolarbete visar i stort samma mönster som
för datoranvändning i hemmet för nöjes skull (figur 5.2). Också detta mönster
förblir i stort detsamma när eleverna delas upp efter pojkar och flickor och efter
socioekonomisk bakgrund.
Också när det gäller datoranvändning i skolan har i OECD som helhet och
i Sverige elever med en måttlig användning av datorer något bättre eller lika
bra resultat på det digitala lästestet som de lågfrekventa användarna av datorer,
men bättre resultat än de frekventa användarna (figur 5.3). Också detta mönster
förblir i stort detsamma när eleverna delas upp efter pojkar och flickor och efter
socioekonomisk bakgrund.
Genomgående visar sig samma mönster: de måttliga användarna är de som
har de högsta resultaten på det digitala lästestet oavsett om det handlar om datoranvändning i hemmet för nöjes skull, datoranvändning i hemmet för skolarbete eller datoranvändning i skolan. Också när eleverna delas upp på pojkar och
flickor och efter socioekonomisk bakgrund består samma mönster.
Omfattningen av datoranvändning på
lektioner i olika ämnen och digital läsning
I alla OECD-länderna, inklusive Sverige, har de elever som använder minst tid
till aktiviteter med en dator de högsta resultaten på det digitala lästestet. Detta
gäller för de undersökta tre ämnena: modersmål, matematik och naturvetenskap. I matematik är bland de svenska eleverna mönstret delvis annorlunda än
i andra ämnen och i OECD som helhet. De sämsta resultaten på det digitala
lästestet har de elever som angett att de använder en dator 31–60 minuter i
veckan. De som använder datorn mer i matematikundervisningen har något
bättre resultat, men inte bättre än de som använder datorer i mycket mindre
utsträckning.
I de länder där IKT används oftare i undervisningen är skillnaden mellan de
elever som inte använder datorer och de som använder datorer mindre än i de
länder där datoranvändningen tycks vara mindre omfattande. Även om detta
stämmer så finns också i Sverige, där datorer oftare används i undervisningen än
i många andra länder, en skillnad i resultat på det digitala lästestet mellan dem
som använder datorer mycket respektive lite under lektionerna (figur 5.4).
Självförtroende och digital läsning
I OECD-länderna verkar de elever som har ett måttligt självförtroende gällande
sin förmåga att utföra avancerade uppgifter på dator lyckas något bättre på det
digitala lästestet än de elever som har störst självförtroende. De elever som har
lägst självförtroende har de lägsta resultaten på det digitala lästestet. De svenska
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eleverna följer samma mönster som eleverna i OECD som helhet (figur 5.5).
Också när eleverna delas upp på pojkar och flickor och efter socioekonomisk
status består mönstret att de med ett måttligt självförtroende för sin förmåga att
utföra avancerade uppgifter på datorer lyckas bättre på det digitala lästestet än
de med större självförtroende.
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6.
Digital läsning och
traditionell läsning

6

Digital läsning och
traditionell läsning

I tidigare kapitel har elevernas resultat på det digitala lästestet undersökts i förhållande till kön, socioekonomisk bakgrund, utländsk bakgrund, användning av
datorer hemma och i skolan samt attityder till datorer. I detta kapitel undersöks
hur digital läsning förhåller sig till det som vi kan kalla för ”traditionell” läsning.
Med traditionell läsning menas här sådan läsning där texten finns på papper (se
figur 2.1) och med digital läsning avses sådan läsning där texten finns tillgängligt
digitalt, det vill säga på en dator. Jämförelsen som görs är alltså mellan resultaten
på det digitala lästestet som presenterats i tidigare kapitel i denna rapport och
resultaten på det traditionella lästestet som rapporterats i den svenska huvudrapporten (Skolverket, 2010a). Analysen av digital läsning bygger på resultaten ifrån
de 16 OECD-länder som deltog i det digitala lästestet i PISA 2009.
6.1

Samband mellan elevers resultat på det
digitala lästestet och det traditionella lästestet

En central fråga för förståelsen av digital läsning är hur starkt digital läsning och
traditionell läsning är förbundna med varandra. Tabell 6.1 visar korrelationerna
mellan resultatet på det digitala lästestet och det traditionella lästestet samt korrelationerna mellan lästesten och PISA:s test i matematik och naturorienterande
ämnen.
Tabell 6.1

Korrelationer mellan olika PISA-test
OECD

Sverige

Korrelation mellan digital läsning och traditionell läsning

0,83

0,87

Korrelation mellan digital läsning och matematik

0,76

0,80

Korrelation mellan digital läsning och naturvetenskap

0,79

0,83

Korrelation mellan traditionell läsning och matematik

0,83

0,82

Korrelation mellan traditionell läsning och naturvetenskap

0,88

0,87

Totalt sett är sambandet mellan resultaten på det digitala lästestet och det traditionella lästestet 0,83. Korrelationen varierar från 0,71 till 0,89 i de deltagande
länderna. Korrelationen för de svenska eleverna mellan de två testen var 0,87.
Som jämförelse kan noteras att korrelationerna mellan resultaten på det traditionella lästestet och testen i matematik och naturvetenskap var 0,83 respektive
0,88. I Sverige var dessa korrelationer 0,82 respektive 0,87. Korrelationen mellan det digitala lästestet och testen i matematik och naturvetenskap var 0,76
respektive 0,79. I Sverige var dessa korrelationer 0,80 respektive 0,83. Det är
helt klart att det finns ett starkt samband mellan traditionell läsning och digital
läsning, men korrelationerna visar också att det finns skillnader mellan de två
typerna av läsning. Allmänt kan också konstateras att samtliga korrelationer i
tabell 6.1 är höga vilket hänger samman med att den elev som är duktig i ett
ämne ofta också är duktig flera andra ämnen.
De två skalorna för läsning, den digitala lässkalan och den traditionella lässkalan är uppbyggd på liknande sätt så att medelvärde och standardavvikelse är
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desamma: 499 respektive 90, för de OECD-länder som deltog i bägge testen.
Därför kan jämförelser göras mellan dessa två typer av läsning.
Tabell 6.2 visar hur stor andel av eleverna i OECD och i Sverige som ligger
på olika nivåer avseende digital och traditionell läsning. Jämförelsen begränsas
av det faktum att antalet uppgifter på det digitala lästestet var relativt få jämfört
med det traditionella lästestet. På det traditionella lästestet fanns sju nivåer (nivå
6 som högsta nivå och nivå 1b som lägsta nivå) medan det digitala lästestet enbart hade fyra nivåer.
Tabell 6.2

Andelen elever i OECD och i Sverige som ligger på och över olika nivåer
Digital läsning

Den undre
poänggränsen

Traditionell läsning

Andel elever som klarar
uppgifter på den här
nivån eller över
Nivå

Andel elever som klarar
uppgifter på den här
nivån eller över

OECD
(16 länder)

Sverige

Nivå

OECD
(16 länder)

Sverige

626

Nivå 5
och över

7,8%

8,6%

Nivå 5
och över

8,5%

9,0%

553

Nivå 4

30,3%

33,3%

Nivå 4

30,5%

29,3%

480

Nivå 3

60,7%

65,7%

Nivå 3

59,6%

59,1%

407

Nivå 2

83,1%

87,0%

Nivå 2

82,6%

82,6%

Tabell 6.2 visar att andelen elever bland OECD-länderna som klarar testen på
olika nivåer i stort är densamma på bägge testen. Det finns dock betydande
skillnader på nationell nivå.
I genomsnitt presterar åtta procent av eleverna i de deltagande OECD-länderna på nivå 5 eller högre på den digitala lässkalan, medan en något högre andel (åtta procent) fanns på nivå 5 eller 6 på den traditionella lässkalan. I Sverige
var motsvarande andel nio procent på den digitala lässkalan och nio procent på
den traditionella lässkalan. Alltså en något högre andel än bland samliga deltagande OECD-länder, men samma mönster med en något högre andel elever på
de högsta nivåerna på den traditionella lässkalan.
I genomsnitt för de 16 OECD-länder som deltog i det digitala lästestet låg en
lika stor andel under nivå 2 på både den digitala och den traditionella lässkalan.
Motsvarande andelar för de svenska eleverna är 13 procent på den digitala lässkalan och 17 procent på den traditionella lässkalan.
Tabell 6.3 visar medelvärdena i de deltagande OECD-länderna på det digitala lästestet och det traditionella lästestet samt skillnaden mellan medelvärden.
Som framgår i tabell 6.3 är det enbart Japan, Frankrike, Belgien, Norge och
Spanien som har liknande medelvärden för de två skalorna. I övriga länder är
skillnaden mellan medelvärdena på de två skalorna signifikant. Eleverna i Sydkorea och Australien har betydligt högre medelvärde på den digitala lässkalan
än på den traditionella, medan det omvända gäller för Polen och Ungern. De
svenska eleverna har ett signifikant högre medelvärde på den digitala lässkalan
(510) än på den traditionella lässkalan (497). För övriga nordiska länder gäller
att de isländska eleverna, liksom de svenska, presterar signifikant bättre på den
digitala lässkalan. De danska eleverna presterar däremot signifikant bättre på
den traditionella lässkalan och för de norska eleverna är skillnaden i prestationer
mellan de två skalorna inte signifikant.
Figur 6.1 visar medelpoängen på percentilnivå för den digitala och den traditionella lässkalan.
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Tabell 6.3

Medelvärdena i de deltagande OECD-länderna på det digitala lästestet
och det traditionella lästestet samt skillnaden mellan medelvärden
Digital läsning

Traditionell läsning

Skillnad mellan digital
och traditionell läsning

Medel

m-fel

Medel

m-fel

Medelskillnad

m-fel

Australien

537

(2,8)

515

(2,3)

21,70

1,81

Belgien

507

(2,1)

506

(2,3)

1,45

1,61

Chile

435

(3,6)

449

(3,1)

-14,85

2,41

Danmark

489

(2,6)

495

(2,1)

-5,99

1,91

Frankrike

494

(5,2)

496

(3,4)

-1,35

4,82

Irland

509

(2,8)

496

(3,0)

13,27

2,64

Island

512

(1,4)

500

(1,4)

11,56

0,94

Japan

519

(2,4)

520

(3,5)

-0,63

2,91

Norge

500

(2,8)

503

(2,6)

-3,28

2,00

Nya Zeeland

537

(2,3)

521

(2,4)

16,48

1,70

Polen

464

(3,1)

500

(2,6)

-36,96

2,20

Spanien

475

(3,8)

480

(3,1)

-4,95

2,79

Sverige

510

(3,3)

497

(2,9)

12,90

2,11

Sydkorea

568

(3,0)

539

(3,5)

28,31

1,99

Ungern

468

(4,2)

494

(3,2)

-25,84

2,92

Österrike

459

(3,9)

470

(2,9)

-11,70

2,98

OECD-medel

499

(0,8)

499

(0,7)

0,01

0,63
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Digital läsning i Sverige - skillnad mot OECD-medel vid de olika percentilerna (16 länder) för digital läsning samt traditionell läsning i Sverige
– skillnad mot OECD-medel vid de olika percentilerna (16 länder) för traditionell läsning

Som framgår av figur 6.1 skiljer sig de digitala och traditionella lässkalorna mest
åt för de 5 procent av eleverna som finns vid den 5:e percentilen, det vill säga
de svagaste läsarna. Denna grupp elever ligger över OECD:s medelvärde på den
digitala lässkalan, men under på den traditionella lässkalan. För de starkaste läsarna, de på den 95:e percentilen, är skillnaden mindre mellan de två lässkalorna.
De starkaste läsarna på den traditionella lässkalan ligger något högre än de starkaste läsarna på den digitala lässkalan i relation till OECD:s medelvärde för denna percentil. Utifrån figuren kan slutsatsen dras att de svaga läsarna på den digitala lässkalan presterar bättre i jämförelse med OECD:s medelvärde än de svaga
läsarna på den traditionella lässkalan i jämförelse med OECD:s medelvärde.
Ytterligare ett område där det är intressant att göra en jämförelse mellan digital läsning och traditionell läsning är hur flickor och pojkar presterar på dessa
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skalor. Detta har redan behandlats i kapitel 3, avsnitt 3.4. Figur 3.5 visar att den
genomsnittliga skillnaden mellan pojkars och flickors resultat på den digitala
lässkalan var 24 poäng, till förmån för flickorna, medan den genomsnittliga
skillnaden på den traditionella lässkalan för OECD-länderna var 38 poäng. För
de svenska eleverna har flickorna ett resultat på den digitala lässkalan som genomsnittligt är 26 poäng högre än pojkarnas och på den traditionella lässkalan
46 poäng högre än pojkarnas. Det finns fortfarande en markant skillnad till
förmån för flickorna på den digitala lässkalan, men den är mindre än skillnaden
mellan pojkars och flickors på den traditionella lässkalan. Gapet mellan pojkars
och flickors läsförståelse som varit ett konstant inslag i rapporteringen av den
traditionella läsningen är betydligt mindre när det gäller digital läsning.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• korrelationen mellan resultaten på det digitala lästestet och det traditionella
lästestet är 0,83 för OECD-länderna som helhet och 0.87 för Sverige
• allmänt är samtliga korrelationer mellan digital och traditionell läsning samt
mellan digital och traditionell läsning och matematik och naturvetenskap
höga vilket hänger samman med att den elev som är duktig i ett ämne ofta
är duktig i flera andra
• de svaga läsarna i Sverige på den digitala lässkalan presterar bättre i jämförelse
med OECD:s medelvärde än de svaga läsarna på den traditionella lässkalan i
jämförelse med OECD:s medelvärde
• gapet mellan pojkars och flickors läsförståelse som varit ett konstant inslag
i rapporteringen av den traditionella läsningen är betydligt mindre när det
gäller digital läsning
6.2

Navigation och digital läsförståelse

Navigation anses vara en del av den kognitiva process som krävs för digital
läsning. Förutom att hitta klickbara länkar inom texter måste eleverna också
kunna göra bedömningar av vilken typ av information de kommer att stöta
på när dessa länkar öppnas samt av denna informations nytta och relevans för
den uppgift som de försöker lösa. Dessa kognitiva processer kan inte observeras
direkt, men det finns spår av elevernas aktiviteter. Genom att följa och analysera sekvenser av sidor som eleverna har besökt kan vi få ökade insikter om hur
eleverna navigerar. Sådan kunskap kan också bidra till ökad kännedom om vilka
olika navigeringsbeteenden som kan vara mer eller mindre effektiva i digital läsning. I detta avsnitt undersöks generella mönster för hur eleverna navigerar när
de löser olika uppgifter.
Ett av de utmärkande dragen för digital text, eller mer specifikt för hypertext
(se OECD, 2009, s. 22), är att den består av flera delar av text, eller ”noder”
som är sammankopplade via hyperlänkar. Läsaren skall välja textstycken och
lägga dem i en lämplig ordning, så att både urval och ordning passar läsningens
mål och elevens kognitiva resurser, såsom tidigare kunskap (till exempel Salmerón, Kintsch & Cañas, 2006). Denna process av urval och bitar av textinformation i hypertext kallas ”navigering” (Lawless & Schrader, 2008). Ett stort
antal studier har visat att navigering är nära knuten till förståelsen av digitala
texter. Detta beror på att läsaren ”konstruerar” sin text genom navigering. De
olika valen som görs genom navigeringen påverkar direkt vilken typ av text
som så småningom kommer att läsas. Detta påverkar både textens innehåll och
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struktur. Navigeringsval kommer att avgöra vilken information som kommer
att vara tillgänglig för läsaren och om denna information är lämplig för uppgiften. Dessa val kommer också att avgöra om de bitar av information som tas
fram kommer att vara sammanhängande och därför kräver mer eller mindre
kognitiva ansträngningar för att förstås (Kintsch, 1998).
Ett brett utbud av olika metoder har använts i forskningen för att beskriva
elevernas navigering. Ett sätt har varit att klassificera elever i termer av huruvida
deras navigationsbeteende faller inom en eller annan kategori. Ett annat sätt att
klassificera elevernas beteenden är huruvida de utfört en viss navigeringsåtgärd
eller inte, till exempel om de klickat på en viss länk. Ännu ett exempel är att
göra en distinktion mellan olika ”typer” av navigatörer, som skiljer sig åt i mer
än en aspekt av sitt navigeringsbeteende. Det kan beskrivas genom en eller flera
variabler som visar i vilken utsträckning läsaren utfört olika på förhand definierade navigeringshandlingar. En variabel av denna typ är att beskriva i vilken utsträckning läsarna fått tillgång till relevant information inom den digitala textmiljön där de rör sig. Ett enkelt och ofta använt sätt att mäta uppgiftsorienterad
navigering är att räkna antalet besök på relevanta sidor eller antalet besök på
relevanta sidor dividerat med antalet sidbesök. Denna variabel har visat sig ha
en hög grad av samvariation med inlärningsresultat vid läsande av hypertext och
hypermedialt lärande (Cress & Knabel, 2003; McDonald & Stevenson, 1998a,
1998b, Naumann, Richter, Christmann & Groeben, 2008).
Förutom tillgång till information är ordnandet av information avgörande för
korrekt förståelse av hypertextmaterial. Elever som misslyckas med att organisera det material de läser på ett sammanhängande sätt får problem med förståelsen, särskilt om de har små eller inga förkunskaper i de ämnen de läser om. De
kan alltså inte överbrygga luckor i förståelsen genom lämpliga inferenser (Salmerón, Canas, Kintsch & Fajardo, 2005). Därför är en teoretiskt viktig aspekt
när man undersöker navigering att skapa mått som inte bara ser till enskilda sidor som besökts, till exempel besök på för uppgiften relevanta sidor, men också
förflyttning mellan sidor, det vill säga semantiskt sammanhängande kontra
osammanhängande rörlighet mellan sidor som hör till samma hypertextnod och
rörlighet mellan sidor som hör till olika hypertextnoder.
PISA:s digitala lästest 2009 var avsiktligt konstruerat så att navigering krävdes för att få full poäng på en uppgift. För att lösa vissa uppgifter var eleverna
tvungna att besöka ett antal sidor för att få den information de behövde för att
slutföra uppgiften, eller att integrera information från minst två olika sidor. I
uppgiften Jag vill hjälpa måste eleven läsa ett blogginlägg skriven av ”Maika”,
där hon diskuterar sina tankar om att börja arbeta som volontär. I bloggen finns
en länk till en ideell organisations webbplats som heter jagvillhjälpa där uppgifter finns om volontärarbeten. I fråga 3 i denna uppgift uppmanas eleverna att
ange syftet med webbsidan jagvillhjälpa. För att lösa uppgiften måste eleverna
först använda länken till jagvillhjälpa.org och sedan avgöra om denna webbplats
har till syfte ”att ge människor mer information om olika sätt att frivilligt hjälpa
till” (vilket framgår i ett av flervalsalternativen). I den här uppgiften kan eleven,
utöver de två sidorna som måste besökas för att få en poäng, besöka ytterligare
ett antal sidor som rimligen kan antas vara till hjälp vid fastställandet av syftet
med webbsidan jagvillhjälpa. I varje uppgift finns ett antal sidor som kan besökas av elever som ett resultat av dålig förståelse, eftersom dessa sidor inte innehåller någon relevant information. Varje uppgift innehåller tre typer av sidor:
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de som måste besökas för att lösa en given uppgift (nödvändiga sidor), de som
antingen är nödvändiga eller kan vara användbara för att slutföra uppgiften (relevanta sidor), och de som är uppenbart irrelevanta för att lösa uppgiften (irre
levanta sidor). Nödvändiga sidor är en delmängd av de relevanta sidorna (varje
nödvändig sida är också relevant, men inte tvärtom).
I den fortsatta presentationen används tre indikatorer för att beskriva elevernas navigeringsbeteende. Som ett grovt mått på hur intensivt eleverna använder
hela den digitala miljön undersöks antalet sidbesök. Detta omfattar besök på
webbsidor oavsett deras relevans för uppgiften och oavsett om det är ett första
besök på sidan eller ett återbesök. Ett andra mått är antalet besök på relevanta sidor. Detta mått beskriver hur ofta elever besöker en sida som innehåller relevant
information som måste läsas för att lösa uppgiften eller kan antas innehålla för
uppgiften relevant information. Detta mått ger en beskrivning av hur uppgiftsorienterad elevernas navigering är. Detta mått säger dock inget om i vilken grad
en elev läser det material som är potentiellt relevant för att lösa uppgiften. I teorin kan en student växla fram och tillbaka mellan två sidor som är relevanta för
en uppgift och erhåller därmed ett stort antal besök på relevanta sidor, men trots
det bara se en liten del av materialet och utan att navigera på ett rakt eller uppgiftsorienterat sätt. Ett sista mått är antalet relevanta sidor som besökts. Detta
mått beskriver hur många av de besökta sidorna som är relevanta för att lösa den
uppgift eleverna stod inför.
De två måtten relaterade till besök på för uppgiften relevanta sidor kan förväntas vara positivt korrelerade med elevernas resultat på den digitala lässkalan. När det gäller antalet relevanta sidor som eleven besökt kan det antas att ju
större andel av de relevanta sidorna en elev besöker desto mer sannolikt är det
att eleven lyckas med uppgiften och därmed också får ett bättre resultat på testet
som helhet. Detta beror på att innan innehållet kan läsas och förstås så måste
eleverna hitta de texter som är nödvändiga eller relevanta för att lösa uppgiften.
Det kan också antas att det finns ett positivt samband mellan resultat på det digitala lästestet och antalet besök på relevanta sidor. Elever som gjort flera besök
på relevanta sidor på sin navigeringsväg har i regel navigerat mer systematiskt
och haft tillgång till mer uppgiftsrelevant information än de elever som gjort
färre besök på de relevanta sidorna. Återbesök till för uppgiften relevanta sidor
kan vara en förnuftig navigeringsstrategi.
Förhållandet mellan antalet sidbesök, det vill säga enbart längden på en elevs
navigeringsväg, och resultat på det digitala lästestet är oklart. Vissa studier visar att väglängden är positivt förknippad med lärandemål (till exempel Barab,
Bowdish, Young & Owen, 1996; Brunstein & Krems, 2005; Lin, 2003). Andra
studier visar inget sådant samband (till exempel McEneaney, 2001; Naumann,
Richter, Flender, Christmann & Groeben, 2007). De olika resultaten kan
vara relaterade till att det finns olika skäl till varför navigeringsvägen kan bli
lång. Till exempel kan navigeringsvägens längd vara resultatet av att en elev
går vilse och försöker hitta sin väg tillbaka till en bättre väg. Denna vägs längd
kan antas ha ett negativt samband med resultatet på det digitala lästestet. Detsamma gäller om vägens längd var resultatet av tomgång och distraherad navigering. Om vägens längd däremot är ett resultat av en omfattande genomgång av
tillgängligt material, med många besök och målinriktade återbesök till för uppgiften relaterat material, eller ett undersökande av sidor som kan anses relevanta,

PISA 2009 • eleverna och nätet

99

då kan antalet sidbesök ha ett positivt samband med resultatet på det digitala
lästestet.
Presentationen av resultaten för elevernas navigering kommer att göras enligt
följande. Först presenteras medelvärden och standardavvikelse för de tre måtten
på navigering (antal sidbesök, antalet besök på relevanta sidor och antal relevanta sidor som besökts). Sedan redovisas korrelationer mellan de tre måtten och
mellan både poängen på den digitala lässkalan och den traditionella lässkalan.
Tabell 6.4 visar medelvärden och standardavvikelse för de tre måtten på navigering (antal relevanta sidor som besökts, antalet besök på relevanta sidor och
antal sidbesök) i de deltagande OECD-länderna.
Tabell 6.4

Medelvärden och standardavvikelse för de tre måtten på navigering (antal
sidbesök, antalet besök på relevanta sidor och antal relevanta sidor som
besökts) i de deltagande OECD-länderna.
Antalet enskilda relevanta sidor som besökts
Medel

Standardavvikelse

Antalet besök till sidor som är relevanta
Medel

Standardavvikelse

Antal sidor som besökts
Medel

Standardavvikelse

Australien

49,6

9,3

63,0

15,4

76,3

22,9

Belgien

47,7

9,8

60,2

15,3

73,9

23,4

Chile

37,7

11,3

51,0

18,6

66,3

28,2

Danmark

47,2

9,3

58,6

14,3

72,6

22,6

Frankrike

46,1

10,4

59,0

15,6

72,6

22,4

Irland

47,4

10,0

60,7

16,0

74,9

24,1

Island

47,5

9,1

61,1

16,2

78,7

26,9

Japan

50,1

8,7

70,6

17,5

95,7

32,7

New Zealand

49,7

9,3

64,2

14,9

78,9

23,1

Norge

46,9

9,4

58,1

15,3

72,2

24,1

Polen

42,0

11,1

53,5

17,5

66,9

26,2

Spanien

44,2

10,4

57,0

16,8

71,9

24,7

Sverige

47,8

9,6

61,2

15,9

77,0

25,0

Sydkorea

52,8

7,3

74,2

15,8

98,9

29,0

Ungern

41,6

11,5

52,2

17,8

65,1

26,9

Österrike

43,3

11,1

54,5

17,2

68,8

26,4

OECD-medel

46,3

10,6

59,9

17,4

75,7

27,2

I genomsnitt har eleverna i OECD-länderna besökt 46 relevanta sidor, gjort
60 besök på relevanta sidor och totalt besökt 76 sidor. Motsvarande siffror för
Sverige är 48, 61 samt 77. Mellan länderna finns stora variationer. Eleverna i
Sydkorea besökte i genomsnitt 53 relevanta sidor, medan eleverna i Chile enbart
besökte 38 relevanta sidor. Detsamma gäller det genomsnittliga antalet besök på
relevanta sidor, som varierar mellan 51 (Chile) och 74 (Sydkorea) och det totala
antalet besök på sidor, som varierar mellan 65 (Ungern) och 99 (Sydkorea).
Figur 6.2 visar sambandet mellan antalet relevanta sidor som besökts och resultatet på det digitala lästestet.
Av figur 6.2 framgår att det finns ett starkt samband mellan antalet relevanta
sidor som besökts och resultaten på det digitala lästestet.
Figur 6.3 visar sambandet mellan antalet besök på relevanta sidor och resultatet på det digitala lästestet.
Figur 6.4 visar sambandet mellan antalet sidor som besökts och resultatet på
det digitala lästestet.
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Sambandet mellan resultat på det digitala lästestet och navigationen är något
lägre när antalet besök på relevanta sidor undersöks (figur 6.3) och när antalet
besökta sidor undersöks (figur 6.4) jämfört med antalet relevanta sidor som besökts (figur 6.2). Måttet antal relevanta sidor som besökts är uppenbarligen det
som tydligast samvarierar med resultatet på det digitala lästestet.
Inte bara mellan länder utan också inom länder finns stora variationer i hur
eleverna navigerar, vilket framgår av standardavvikelserna för de olika länderna
(se tabell 6.4). Standardavvikelser för antalet relevanta sidor som besökts varierar
från sju (Sydkorea) till 12 (Ungern). Den svenska standardavvikelsen var 10.
Standardavvikelser för antalet besök på relevanta sidor varierar mellan 15 (Nya
Zeeland) och 19 (Chile). Den svenska standardavvikelsen var 16. Standardavvikelser för antalet besökta sidor varierar från 22 (Frankrike) till 33 (Japan). Den
svenska standardavvikelsen var 25.
Alla uppgifter var konstruerade så att eleverna måste navigera mellan sidor. I
ett antal uppgifter fick eleverna vägledning om hur de skulle navigera på effek
tivast möjliga sätt genom exempelvis länkar på startsidan att klicka på och instruktioner om hur man minimerar risken att ”gå vilse”. Det är därför en viktig
upptäckt att elever skiljer sig i hög grad åt vad det gäller antalet relevanta sidor
som de besökte, antalet besök till relevanta sidor och antalet sidbesök. Om en
stor majoritet av eleverna hade följt instruktionerna i de uppgifter där vägledning gavs och om de själva hade valt den kortaste vägen, skulle det ha varit
mycket mindre variation mellan elever i alla tre sätten att mäta navigeringen.
Som beskrivits tidigare kan navigering antas vara nära förknippat med kunskaper i digital läsning. Ett samband mellan navigering och traditionell läsning
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kan också antas finnas av flera skäl. För det första är uppgifterna presenterade
i skriftlig form. För det andra har de flesta navigeringsinstrument, till exempel
textinbäddade länkar, menyalternativ eller objekt i en rullgardinsmeny, textetiketter som måste läsas. Således är grundläggande läsförståelse en förutsättning
för navigering. Läsning bör dessutom vara automatiserad för att det ska finnas
tillräckliga kognitiva resurser för att kunna välja olika navigeringsinstrument
(Naumann et al., 2008). För det tredje krävs läsning för att eleven ska kunna
avgöra vart en textinbäddad länk kan leda och om det är rimligt att använda
den. Utöver god läsning krävs också särskilda kunskaper om navigering som kan
anses vara specifika för digital läsning. Rimligen finns ett samband mellan traditionell läsning och navigering, men sambandet mellan digital läsning och navigering bör vara större. Detta beror på att navigering kan anses vara en specifik
och integrerad del av den digitala läsningen som beskrivs i PISA 2009 ramverk
(se till exempel OECD, 2009, s. 27-29, Figur 1.1 i OECD, 2009 samt kapitel
2, avsnitt 2.1 i denna rapport).
Tabell 6.5 visar korrelationer mellan navigering och digital läsning samt mellan navigering och traditionell läsning.
Tabell 6.5

Korrelationer mellan navigering och digital läsning samt mellan navigering
och traditionell läsning
OECD
Digital
läsning

Sverige

Traditionell
läsning

Digital
läsning

Traditionell
läsning

Antal relevanta besökta sidor

0,81

0,62

0,79

0,64

Antal besök på relevanta sidor

0,62

0,48

0,61

0,48

Antal besökta sidor

0,42

0,33

0,41

0,32

Bivariata korrelationer mellan de tre måtten på navigering och resultatet på
det digitala lästestet är alla positiva och starka för antalet relevanta sidor som
besökts. Som väntat är korrelationerna högst för antalet relevanta sidor som
besökts, 0,81 för OECD som helhet 0,79 för Sverige. Därefter kommer antalet
besök på relevanta sidor, 0,62 för OECD som helhet och 0,61 för Sverige. Sambanden mellan antalet besökta sidor är positivt men svagare än de andra sambanden, 0,42 för OECD och 0,41 för Sverige.
Sambanden mellan traditionell läsning och navigation är också positiva, men
genomgående svagare än för digital läsning. Korrelationer mellan antalet relevanta sidor som besökts och traditionell läsning är för OECD som helhet 0,62
och 0,64 för Sverige. Korrelationen mellan antalet besök på relevanta sidor och
traditionell läsning är för OECD som helhet 0,48 och för Sverige också 0,48.
Slutligen är korrelationen mellan antalet besökta sidor och traditionell läsning
0,33 för OECD som helhet och 0,32 för Sverige. Korrelationerna visar att god
läsförmåga krävs när eleven ska navigera sig fram i en digital text, men för att
riktigt kunna navigera tycks ytterligare något krävas.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
• navigation anses vara en del av den kognitiva process som krävs för digital
läsning
• för att mäta elevers förmåga att navigera har framförallt tre olika metoder
använts: att räkna antalet relevanta sidor som eleverna har besökt, att räkna
antalet besök på relevanta sidor som eleverna har gjort samt antal besök på
sidor
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• sambandet mellan resultat på det digitala lästestet och navigationen är något
lägre när antalet besök på relevanta sidor undersöks och när antalet besökta
sidor undersöks jämfört med antalet relevanta sidor som besökts
• elever skiljer sig i hög grad åt vad det gäller antalet relevanta sidor som de
besökte, antalet besök till relevanta sidor och antalet sidbesök
• det finns ett samband mellan traditionell läsning och navigering, men sambandet mellan digital läsning och navigering är starkare.
6.3

Sammanfattning

Samband mellan elevers resultat på det
digitala lästestet och det traditionella lästestet
Totalt sett är sambandet mellan resultaten på det digitala lästestet och det traditionella lästestet 0,83. Korrelationen för de svenska eleverna mellan de två testen
var 0,87. Allmänt kan konstateras att samtliga korrelationer mellan digital och
traditionell läsning samt mellan digital och traditionell läsning och matematik
och naturvetenskap är höga, vilket hänger samman med att den elev som är
duktig i ett ämne ofta är duktig i flera andra (tabell 6.1).
I de flesta av de deltagande länderna är skillnaderna i medelvärdena för de två
skalorna signifikanta. I några länder är eleverna bättre på den digitala lässkalan
och i andra på den traditionella. De svenska eleverna har ett signifikant högre
medelvärde på den digitala lässkalan (510) än på den traditionella lässkalan
(497) (tabell 6.3).
När resultaten på den digitala och den traditionella lässkalan granskas på percentilnivå visar det sig att de svaga läsarna i Sverige på den digitala lässkalan presterar bättre i jämförelse med OECD:s medelvärde än de svaga läsarna på den
traditionella lässkalan i jämförelse med OECD:s medelvärde (figur 6.1.).
Den genomsnittliga skillnaden mellan pojkars och flickors resultat i de deltagande OECD-länderna på den digitala lässkalan är 24 poäng till förmån för
flickorna, medan motsvarande genomsnittliga skillnad på den traditionella lässkalan för samma 16 OECD-länder är 38 poäng. För de svenska eleverna har
flickorna ett resultat på den digitala lässkalan som genomsnittligt är 26 poäng
högre än pojkarnas och på den traditionella lässkalan 46 poäng högre än pojkarnas. Gapet mellan pojkars och flickors läsförståelse som varit ett konstant inslag
i rapporteringen av den traditionella läsningen är mindre när det gäller digital
läsning.
Navigation och digital läsförståelse
Ett stort antal studier har visat att navigering är nära knuten till förståelsen av
digitala texter. Elever måste kunna hitta klickbara länkar inom texter, göra
bedömningar av vilken typ av information de kommer att stöta på när dessa
länkar öppnas samt av denna informations nytta och relevans för den uppgift
som de försöker lösa. Läsaren ”konstruerar” sin text genom navigering. De
olika valen som görs genom navigeringen påverkar direkt vilken typ av text
som så småningom kommer att läsas. Detta påverkar både textens innehåll och
struktur.
Ett brett utbud av olika metoder har använts i forskningen för att beskriva
elevernas navigering. Ett grovt mått på hur eleverna använder hela den digitala
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miljön är antalet sidbesök. Detta omfattar besök på webbsidor oavsett deras
relevans för uppgiften och oavsett om det är ett första besök på sidan eller ett
återbesök. Ett andra mått är antalet besök på relevanta sidor. Detta mått beskriver hur ofta elever besöker en sida som innehåller relevant information som
måste läsas för att lösa uppgiften eller kan antas innehålla för uppgiften relevant
information. Detta mått ger en beskrivning av hur uppgiftsorienterad elevernas
navigering är. Ett tredje mått är antalet relevanta sidor som besökts. Detta mått
beskriver hur många av de besökta sidorna som är relevanta för att lösa den
uppgift eleverna stod inför. Dessa tre mått används i undersökningen av digital
läsning i PISA 2009.
I genomsnitt har eleverna i OECD-länderna besökt 46 relevanta sidor, gjort
60 besök på relevanta sidor och totalt besökt 76 sidor. Motsvarande siffror för
Sverige är 48, 61 samt 77 (tabell 6.4). De analyser som gjorts i detta kapitel
understryker vikten av att kunna navigera för att förstå digital text. Det finns
ett starkt samband mellan resultat på det digitala lästestet och antalet relevanta
sidor som eleverna besökt (figur 6.2). Detta samband tyder på att förmågan att
göra ett noggrant och omfattande urval av relevant material i en hypertext som
krävs för att lösa en uppgift är en variabel nära knuten till digital läsförmåga i
allmänhet. En viktig upptäckt är också att elever skiljer sig åt i hög grad vad det
gäller antalet relevanta sidor som de besökte, antalet besök till relevanta sidor
och antalet sidbesök. Om en stor majoritet av eleverna hade följt instruktionerna till uppgifterna skulle det ha varit mycket mindre variation mellan elever
i alla de tre sätten att mäta navigeringen.
Navigation antas vara nära förknippat med kunskaper i digital läsning. Bivariata korrelationer mellan de tre måtten på navigering och resultatet på det
digitala lästestet är alla positiva och starka för antalet relevanta sidor som besökts. Som väntat är korrelationen högst för antalet relevanta sidor som besökts,
0,81 för OECD som helhet och 0,79 för Sverige. Ett positivt samband mellan
navigering och traditionell läsning finns också bl.a. därför att uppgifterna presenteras skriftligt. Detta samband är dock genomgående svagare än det för digital läsning (tabell 6.5). God läsförmåga krävs när eleven ska navigera sig fram i
en digital text, men för att riktigt kunna navigera tycks ytterligare något krävas.
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7.
Avslutande diskussion

7.
7.1

Avslutande diskussion
Hur ska resultaten tolkas?

Undersökningen av digital läsning i PISA 2009 ger upphov till ett antal frågor
som behöver diskuteras ytterligare:
• Vilket är sambandet mellan digital och traditionell läsning?
• Varför är svenska elever bättre på digital läsning än på traditionell läsning?
• Varför är inte de svenska eleverna lika bra på digital läsning som eleverna
ifrån länderna med de högsta resultaten?
• Varför är skillnaden mellan pojkar och flickor mindre när det gäller digital
läsning än när det gäller traditionell läsning?
• Varför tycks inte ökad datoranvändning leda till bättre digital läsning?
Dessa frågor behandlas nedan. Viktigt att notera är att PISA har möjlighet att
få fram information för en lägesbeskrivning – i detta fall en lägesbeskrivning av
elevers digitala läsning. Vad däremot PISA inte alltid kan ge svar på är vad som
är orsak och verkan. Ibland kan PISA-data kombineras för att vidare analysera
hur olika variabler förhåller sig till varandra och ibland krävs att variabler tas
med i analysen som inte finns tillgängliga i PISA-undersökningarna.
Vilket är sambandet mellan digital och traditionell läsning?
Korrelationen mellan digital läsning och traditionell läsning är hög; 0,83 i
OECD som helhet och 0,87 i Sverige. Detta antyder att det finns ett nära samband mellan dessa två sätt att läsa. Samtidigt bör också noteras att korrelationerna generellt är höga mellan de olika områden som testas i PISA. Korrelationen
mellan det digitala lästestet och testen i matematik och naturvetenskap var 0,76
respektive 0,79 i OECD och 0,80 respektive 0,83 i Sverige. Jämfört med dessa
höga korrelationer är ändå korrelationen mellan digital och traditionell läsning
högre.
Uppenbarligen är det till viss del samma färdigheter som krävs för traditionell läsning som digital läsning. I båda typerna av läsning måste eleverna kunna
läsa texter. Detta kräver avkodningsförmåga, förmåga att känna igen ord och
förmåga att förstå och tolka texter. Skillnaderna mellan digital läsning och traditionell läsning blir tydligare när man tittar på mer övergripande karaktäristika
av läsning, såsom hur man hittar texter av intresse, hur information från olika
texter integreras och hur man bedömer texternas kvalité och trovärdighet. Vad
som framförallt tillkommer vid digital läsning jämfört med traditionell läsning
är förmågan att kunna navigera på nätet. Navigation inkluderar förmåga att leta
reda på för läsaren relevant och intressant information både förutsättningslöst
och målmedvetet. För att göra detta krävs förmåga att bedöma vad som är relevant och vad som inte är relevant. Läsaren måste kunna hantera olika informationsstrukturer på webbplatser. Alla webbplatser är inte hierarkiska, det finns
bl.a. linjära, hierarkiska, expertsystem, black-box och hyperstrukturer. Eftersom
läsaren besöker olika webbsidor är det viktigt att kunna samla den information
man får och integrera den på ett meningsfullt sätt. Likaså blir bedömningen av
texters kvalité och trovärdighet mycket viktigare vid digital läsning än vid tradi-
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tionell läsning eftersom nätet innehåller alla typer av material. Kort kan sägas att
navigation innefattar förmåga att välja, sortera, granska, värdera och sammanställa.
Att kunna integrera texter, i betydelsen att jämföra och relatera olika texter
till varandra, är en färdighet som krävs oavsett i vilket medium något läses.
Eftersom digitala texter inte följer lika stabila mönster som texter på papper och
eftersom det digitala mediet gör det enklare att göra kors-referenser mellan texter så kommer den digitala läsaren ofta att hoppa mellan olika texter. Dessutom
gör Internet det möjligt att jämföra ett stort antal källor oavsett vilket område
som läsaren söker information om. Utifrån detta blir uppsamlandet och bearbetande av information från olika webbplatser ett typiskt drag för digital läsning.
För att kunna integrera information från dessa olika webbplatser krävs avancerad läsförmåga och lässtrategier. Även om inte dessa färdigheter enbart används
vid digital läsning kan de antagligen ses som en viktig del av de färdigheter som
den avancerade digitala läsaren behöver.
När korrelationerna mellan elevernas resultat på det digitala lästestet och
deras förmåga att navigera mäts genom antalet relevanta sidor som besökts är
denna korrelation högre (0,81 för OECD som helhet 0,79 för Sverige) än motsvarande korrelation mellan resultat på det traditionella lästestet och antalet
relevanta sidor som besökts (0,48 för OECD som helhet och också för Sverige).
God läsförmåga krävs när eleven ska navigera sig fram i en digital text, men
för att riktigt kunna navigera tycks ytterligare något krävas så som det beskrivs
ovan. Digital läsning är mer komplex och innehåller fler komponenter än traditionell läsning.
En fråga för vidare reflektion är huruvida digital läsning och traditionell läsning ska ses som två underbegrepp till begreppet läsning eller om de ska ses som
två egna begrepp. I PISA:s ramverk har de betraktats som två delar av det mer
omfattande begreppet ”reading literacy”.
Varför är svenska elever bättre på
digital läsning än på traditionell läsning?
Svenska elevers resultat på det digitala lästestet är både bättre än deras resultat
på det traditionella lästestet och bättre i jämförelse med andra länder än resultatet på det traditionella lästestet. Mycket information, såväl från PISA-undersökningen som från andra källor, visar att svenska elever idag läser relativt mycket
på nätet, dvs. digital läsning är en aktivitet som de utför lika ofta eller till och
med oftare än traditionell läsning. Nittiofyra procent av de svenska eleverna angav att de surfade hemma på nätet minst en gång i veckan. Detta kan jämföras
med att 32 procent av de svenska eleverna uppgav att de läste skönlitteratur
minst ett par gånger i månaden och 72 procent att de läste dagstidningar ett par
gånger i månaden (Skolverket, 2010a). Situationen att sitta framför datorn och
läsa och skriva är alltså en mer bekant situation för många elever än att läsa en
bok eller en tidning. Generellt kan noteras att de länder där elevernas resultat
är signifikant bättre på den digitala lässkalan än på den traditionella lässkalan i
regel också är länder där en större del av eleverna oftare har tillgång till datorer
och mer frekvent använder datorer jämfört med de länder där eleverna läser
bättre på den traditionella lässkalan än på den digitala.
Vid en närmare granskning av vilka länder som får ett bättre resultat på den
digitala lässkalan jämfört med den traditionella lässkalan (tabell 6.3) framgår
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att det rör sig om de länder som ligger i topp på den digitala (och i viss mån
den traditionella) lässkalan. De länder som har bättre resultat på den traditionella lässkalan, jämfört med den digitala, är länder som har de lägsta resultaten
på den traditionella lässkalan (Österrike, Chile, Danmark, Ungern), med ett
undantag, Polen. Samma länder, inklusive Polen, har de lägsta värdena på den
digitala lässkalan.
Som framgått tidigare är pojkar bättre på digital läsning än på traditionell läsning. Möjliga förklaringar till detta tas upp nedan.
Varför är inte svenska elever lika bra som
eleverna från länderna med de högsta resultaten?
De svenska eleverna läser bra digitalt, men Sverige tillhör ändå inte den grupp
av länder som har de allra högsta resultaten. De fyra länder (Sydkorea, Australien, Nya Zeeland och Japan) som hade signifikant högre medelvärden än
Sverige på det digitala lästestet hade också högre medelvärden än Sverige på det
traditionella lästestet. Ytterligare tre länder hade signifikant bättre resultat på det
traditionella lästestet än Sverige, nämligen Finland, Belgien och Kanada. Finland och Kanada deltog inte i det digitala lästestet. Belgien har resultat på det
digitala lästestet som ligger på samma nivå som Sverige. Förutom Belgien låg ytterligare två länder på samma nivå som Sverige på det digitala lästestet – Irland
och Island. Dessa länder låg också på samma nivå som Sverige på det traditionella lästestet. Ytterligare ett antal länder som låg på samma nivå som Sverige på
det traditionella lästestet (Norge, Danmark, Frankrike, Ungern och Polen) har
sämre resultat på det digitala lästestet än Sverige. Utifrån detta kan det finnas
anledning att tro att för att få riktigt höga resultat på det digitala lästestet krävs
också riktigt höga resultat på det traditionella lästestet. Samtidigt kan det vara
värt att hålla i minnet att de länder som var bättre än Sverige på både digital och
traditionell läsning också var bättre än de svenska eleverna på de PISA test som
mätte kunskaper i matematik och naturvetenskap. En teori kan alltså vara att
sämre resultat när det gäller traditionell läsning ligger bakom skillnaden också
när det gäller digital läsning.
Varför är skillnaden mellan pojkar och flickor mindre när
det gäller digital läsning än när det gäller traditionell läsning?
Ett av de mest intressanta resultaten ifrån det digitala lästestet är att skillnaden
mellan flickor och pojkar är mindre på det digitala lästestet än på det traditionella lästestet i samtliga deltagande OECD-länder. En möjlig förklaring skulle
kunna vara att pojkar har mer datorvana än flickor, men denna förklaring håller
inte eftersom ökad datoranvändning och ökat självförtroende kring datoranvändning inte tycks samvariera med bättre digital läsning – varken för pojkar
och flickor.
Som nämndes i kapitel 1 visade det sig bland de länder som gjorde PISA:s
Computer Based Assessment of Science (CBAS) 2006 att pojkarna verkade
gynnas av det digitala testet jämfört med testet på papper. En förklaring som
då nämndes var att användandet av datorer framstår som särskilt attraktivt för
pojkar eftersom uppgifter presenteras på ett nytt och mer dynamiskt sätt med
video och animationer (Martin, 2008).
För att vidare analysera detta finns anledning att se hur flickor och pojkar
förhåller sig till olika typer av uppgifter på lästest. I en analys av IEA Reading
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Literacy 1991 kunde Taube och Munck (1996) konstatera att pojkar hade bättre
resultat på uppgifter där det fanns en manlig huvudperson, medan huvudpersonens kön inte verkade ha någon betydelse för flickorna. Liknande resultat har
också framkommit i studier av Asher och Markell (1974). De fann att pojkar
verkar vara mer känsliga för texternas innehåll än flickor. Pojkar hade bättre resultat när de tyckte att texterna var intressanta, medan flickors resultat inte påverkades av hur intressanta de tyckte att texterna var. I en undersökning av Scott
(1986) visade det sig att pojkar presterade bättre när de tyckte att uppgifterna
passade för pojkar än när de inte tyckte att så var fallet. Data från tidigare PISA
undersökningar har använts för liknande analyser. Roe och Taube (2003) fann
att de största skillnaderna till flickors fördel fanns när det gällde att svara på frågor till löpande text, särskilt berättande och argumenterande texter. Skillnaden
mellan pojkar och flickor var mindre när uppgifterna var till icke-löpande text
så som figurer, kartor och tabeller.
Utifrån resonemanget ovan kan en tänkbar förklaring till de mindre skillnaderna mellan pojkar och flickor på det digitala lästestet vara relaterad till
motivation. Pojkar förefaller vara mer beroende av motivation än flickor för att
lösa en uppgift. Man kan alltså tänka sig att pojkar helt enkelt känner sig mer
motiverade att läsa och besvara uppgifter på en dator än att göra detta på papper. Eftersom de är mer motiverade lyckas de också bättre med den digitala läsningen än med den traditionella. Ytterligare en möjlig förklaring som kan lyftas
fram utifrån resonemanget ovan är att eftersom de digitala texterna dels är kortare och dels i mindre utsträckning innehåller löpande texter än det traditionella
testet skulle också detta vara till pojkarnas fördel.
Varför tycks inte ökad datoranvändning leda till bättre digital läsning?
Tidigare undersökningar har visat att ökad datoranvändning inte samvarierar
med bättre resultat i test av traditionell läsning. I en bearbetning av nordiska
elevers resultat på lästestet i PISA 2000 och deras datoranvändning kunde Leino
(2003) konstatera att de mest frekventa användarna av datorer hade lägre resultat på lästestestet än de måttliga användarna. OECD:s bearbetning av PISAresultaten ifrån 2006 (OECD, 2011b) visade att ökad datoranvändning i skolan
inte innebar högre resultat i PISA-undersökningen och att ökad datoranvändning inte alltid hade ett positivt samband med högre skolresultat generellt. I det
s.k. FIL-projektet (Förändringar i läskompetens under 30 år: En internationell
jämförelse) pekas på hur ökad datoranvändning har lett till förändrade läsvanor
under 90-talet och hur detta kan antas påverka läsförmågan negativt (Rosén,
2011).
Utifrån dessa undersökningar kring traditionell läsning och datoranvändning
är det av interesse att se vilka samband som kan finnas mellan datoranvändning
och digital läsning. Ökad datoranvändning betyder inte att eleverna har bättre
resultat på det digitala lästestet. Detta gäller för så väl datoranvändning hemma
som i skolan. Normalt kan man förvänta sig att den som gör något oftare än andra också i regel är bättre på att göra detta än de andra. Det gäller definitivt för
bokläsning. Ett antal undersökningar, däribland PISA, har visat att elever som
ofta läser böcker är goda läsare. Vad som är orsak och verkan kan man tvista
om. Blir den som läser böcker ofta en god läsare eller läser goda läsare oftare
böcker. Oavsett vad som är orsak och verkan är det dock helt klart att de två
företeelserna god läsning och frekvent bokläsning hänger samman. Så är tydli-
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gen inte fallet för digital läsning och datoranvändning. Det finns ett par möjliga
förklaringar till detta.
Eleverna är inte jämnt fördelade mellan de olika grader av användning av
datorer som ingår i de variabler som utgör grunden för de index som används i
analysen. En stor del av eleverna anger samma frekvens av användning. När det
gäller datoranvändning för nöjes skull i hemmet anger en stor del av eleverna att
de gör de olika aktiviteterna minst en gång i veckan, medan däremot fler elever
angav att de använde datorer i skolan mer sällan. Denna obalans i fördelningen
av hur ofta eleverna använder datorer kan innebära att det inom samma kategorier av användare i de olika indexen kan finnas ett brett spektrum av olika elever.
Ytterligare ett mätproblem kan vara att mätinstrumentet inte förmår att göra
en skillnad mellan olika aktiviteter framför datorn. Trots att eleverna har fått
ange en rad olika aktiviteter som de gör på dator både hemma och i skolan är
det möjligt att ändå fler kategorier behövs för att verkligen få fram de aktiviteter
som har betydelse för den digitala läsningen. Bland de aktiviteter som ingår i
indexet finns också delvis olika mönster. Mätinstrumentet skulle alltså trots att
frågorna är mer omfattande än i tidigare undersökningar fortfarande kunna vara
för trubbigt för att verkligen identifiera de aktiviteter som gör skillnad för den
digitala läsningen.
Att ökad datoranvändning hemma, både på fritiden och för skolarbete, inte
tycks leda till bättre digital läsning skulle möjligen kunna förklaras med att eleverna sitter ensamma framför sina datorer och sällan får någon hjälp om hur man
förbättrar sin digitala läsning. I skolan borde det kunna vara annorlunda, men
mönstret är det samma för datoranvändning och digital läsning både hemma
och i skolan. Det är till och med så att mönstret är starkare i skolan eftersom
det visar sig att de elever som använder minst tid till aktiviteter med en dator i
ämnena modersmål (svenska), matematik och naturvetenskap är de som har de
högsta resultaten på det digitala lästestet. En möjlig förklaring till varför inte
elever som använder datorer ofta i skolan är bättre digitala läsare än de som använder dator mer sällan kan vara att det ofta är de svaga eleverna som använder
datorer. Datorer skulle alltså användas för olika typer av stödåtgärder. Om svaga
elever använder datorer mer än andra elever i skolan för t.ex. stödundervisning
så visar resultaten inte att ökad datoranvändning leder till sämre digital läsning
utan tvärtom att svaga digitala läsare oftare använder datorer i skolan än de andra eleverna.
Ytterligare en förklaring till varför ökad datoranvändning i skolan inte leder till bättre digital läsning kan vara relaterad till vad man gör med datorer i
skolan. Det kan vara så att datoranvändning i skolan sällan omfattar handledd
datoranvändning där eleverna får lära sig att navigera, att vara källkritiska m.m.
Rapporten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola (Skolverket, 2009a) ger
information om att skolornas arbetssätt har förändrats i Sverige under senare år.
Elevernas individuella egna arbete har ökat i omfattning medan lärarens roll har
minskat. Skolverkets kunskapsöversikt om läsundervisning i Sverige 1995–2007
(Skolverket, 2007c) visade att svenskundervisningen ofta innebar att eleverna
arbetar ”med att lösa uppgifter av olika slag, men de får sällan undervisning i form
av strategier for hur uppgifterna ska lösas” (s. 116). I en rapport från Skolverket
(2009b) konstateras att det idag inte finns några mer heltäckande studier avseende hur IT används i klassrum och undervisningssituationer. Undersökningar
gjorda av Myndigheten för skolutveckling (2006) antyder att stora skillnader
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finns såväl mellan som inom skolor och kommuner. Enligt Skolverkets lägesbedömning 2010 (Skolverket, 2010b) var den vanligaste aktiviteten bland eleverna
i årskurs 7–9 och gymnasieskolan att söka information och skriva texter. Detta
resultat stämmer överens med de resultat som tidigare redovisats i denna rapport (se bl.a. figur 4.8) att användning av Internet är den aktivitet som enligt
eleverna är vanligast förekommande varje vecka. Enligt Skolverkets lägesbeskrivning uppgav nästan 80 procent av eleverna i grundskolans senare årskurser att
de hade fått undervisning i källkritik, och om hur de ska vara försiktiga med vad
de hittar eller producerar på Internet. Motsvarande andel för gymnasieskolan
var 90 procent av eleverna. Lärarna hade en mer negativ bild. Endast 40 procent
av lärarna i grundskolan och 60 procent av lärarna i gymnasieskolan tyckte att
de lyckats utveckla elevernas källkritiska förmåga (Skolverket, 2010b). En annan
undersökning av svenska elevers datoranvändning i skolan (Findahl & Zimic,
2008) ger en delvis annan bild. I den undersökningen anger nästan hälften av
eleverna att de inte har fått någon undervisning i hur de ska bedöma tillförlitligheten hos olika källor på Internet. I redovisningen av Skolverkets regeringsuppdrag (2009b) konstateras att många lärare uppger att de har ett behov av
kompetensutveckling inom IT-relaterade områden. Skolverket (2009c) drar
slutsatsen att ”En ökning av den relativt låga IT-användningen i klassrummet kräver tydliga strategier och en kontinuerlig pedagogisk diskussion om IT:s möjligheter
och begränsningar. Lärare måste ... ... öka sin kompetens och förtrogenhet med IT”.
Sammantaget skulle, utifrån dessa uppgifter om arbetssätt i den svenska skolan
och elevers datoranvändning i skolan, en bild kunna skissas av en elev som sitter
ensam framför datorn och på egen hand söker information på Internet. Troligen
har eleven inte fått någon undervisning om hur man på bästa sätt kan navigera,
men kanske undervisning om hur man kritiskt granskar sina källor. En sådan
typ av verksamhet med datorer behöver inte innebära att eleven blir bättre på
att läsa digitalt. Vad man gör med datorer i olika länder skiftar, men mönstret
att ökad datoranvändning inte samvarierar med digital läsning är det samma i
alla deltagande länder. I andra länder kan andra arbetssätt än de i Sverige vara
utbredda, men som inte heller bidrar till att ge eleverna den kunskap som krävs
för att förbättra den digitala läsningen. I en del länder förekommer t.ex. en mer
teknisk undervisning om hur en dator fungerar och hur man programmerar
(ELFE, 2009).
Sammantaget kan konstateras att ökad användning av datorer inte automatiskt leder till bättre digital läsning. Trots detta verkar det rimligt att anta att det
finns datoraktiviteter som stöder elevernas utveckling av deras digitala läsning.
En viktig forskningsuppgift är att mer i detalj studera hur olika typer av datoranvändning hänger samman med utvecklingen av den digitala läsningen och
andra kunskapsområden i skolan.
7.2

Digital läsning och framtidens läsning

Den överväldigande majoriteten av svenska elever har tillgång till datorer och
de använder dem ofta. Över 99 procent av de svenska eleverna har någon gång
använt en dator, 99 procent har tillgång till minst en dator i hemmet och 56
procent har tillgång till minst tre datorer hemma. Nittionio procent av eleverna
har tillgång till Internetuppkoppling hemma och 98 procent har tillgång till datorer med Internetuppkoppling i skolan. Nittiosju procent av eleverna använder
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Internet hemma och 90 procent använder Internet i skolan. Bland de svenska
eleverna anger 94 procent att de surfade på nätet hemma minst en gång i veckan
och 61 procent anger att de surfar på Internet minst en gång i veckan i skolan.
Alla dessa siffror visar att digital läsning antagligen för många ungdomar är det
vanligaste sättet att läsa på. Siffrorna visar också en nära 100 procentig täckning
bland ungdomar vad det gäller tillgång till och användning av datorer.
Under den senaste tioårsperioden har vi sett en ökning av datoranvändning
och därmed också av digital läsning, men det är inte bara omfattningen av digital läsning som ökat utan också möjligheterna att läsa olika saker på dator.
Det som vi kan kalla digital läsning visar upp ett brett spektrum från läsning av
webbsidor som i stort påminner om text på papper till olika interaktiva sidor
och program där läsaren både förväntas läsa och skriva. Omfattningen på det
som kan läsas skiftar också allt mer. Hela böcker kan hittas på nätet, liksom
korta meddelanden. Det finns webbsidor som enbart består av text och det finns
webbsidor som på olika sätt kombinerar texter, bilder, figurer och tabeller. Olika
innovationer har kontinuerligt förändrat användningen av datorer. Introduktionen av olika sökmotorer som t.ex. Google förenklade sökandet efter relevanta
webbsidor. Facebook och Twitter och liknande sociala medier har förändrat
mönster för socialt umgänge. Det finns all anledning att tro att vi också i framtiden kommer att få se nya sätt att använda datorer och annan teknik såsom till
exempel surfplattor och mobiltelefoner som ställer nya krav på digital läsning.
De kompetenser och förmågor som kommer att krävas för att läsa digitalt kommer troligen att förändras i takt med att ny teknik utvecklas.
Förutom datorer finns också en rad andra elektroniska hjälpmedel som användaren kan bruka för att läsa texter. Mobiltelefoner har utvecklats allt mer
och många ungdomar använder mycket tid till att läsa och skicka SMS. Sam
tidigt kan också alltfler mobiler användas som små datorer. Läsplattor är ytter
ligare ett område inom vilket en utveckling sker. Läsplattorna har under senare
år både blivit billigare och enklare att hantera. Hittills har dessa inte slagit igenom i stor skala, men det är inte omöjligt att vi snart också här kommer att se
en förändring.
Det verkar troligt att vi kommer att få se mer möjligheter att läsa olika saker
och läsa på olika sätt på en dator samtidigt som också andra elektroniska verktyg öppnar för fler typer av läsning och kommunikation. Hur kommer det då
gå med det som vi i denna rapport har kallat för traditionell läsning? Kommer
successivt traditionell läsning ersättas av digital läsning? Radikala utsagor om att
gamla vanor kommer att försvinna brukar i regel slå fel. Någon trodde under
80-talet att den ökade datoranvändningen skulle leda fram till det s.k. papperslösa kontoret där allt lästes på datorn. Utvecklingen blev snarare att mer papper
behövdes för att trycka ut alla de texter som nu lättare kunde produceras. Även
om digital läsning kommer att bli en allt vanligare form av läsning är det inte
troligt att traditionell läsning kommer att försvinna under överskådlig tid. Vad
som är troligt är att olika sätt att läsa kommer att samexistera. Vi kommer att
läsa både på dator, mobil och läsplatta och i böcker, tidskrifter och tidningar.
Beroende på situation och bakgrund kommer vi möjligen att ha olika preferenser för vilket medium vi använder för vårt läsande. Kanske kommer vi att få ett
nytt argument för att uppnå goda färdigheter i traditionell läsning, nämligen
dennas betydelse för förmåga till digital läsning?

114 PISA 2009 • eleverna och nätet

7.3

Digitala test

PISA:s digitala lästest är inte bara ett test av digital läsning utan också en av
de första stora internationella digitala kunskapsundersökningarna och därmed
också en av det största digitala test som genomförts i Sverige. Utifrån detta är
det angeläget att ställa frågan vad det betyder att använda datorer för denna typ
av undersökningar.
Uppenbarligen finns en hel del vinster som kan göras genom digital testning.
Administrationen av tester och insamlandet av testresultaten förenklas betydligt
när testen görs på dator. Vidare underlättas själva behandlingen och insamlandet
av data. Möjligheterna att snabbt få fram resultat förbättras också. Svårigheter
som finns är att anpassa elektroniska test till alla de olika typer av datorer och
program som används på skolor. Detta ställer frågor om enhetlig standard för
skoldatorer. Likaså finns problem relaterade till skolornas system för administratörsrättigheter och underhåll av datasystem. När skolor är bundna genom
IT-supportavtal till företag som har administratörsrättigheterna måste elektronisk testning ofta ske i samarbete med dessa företag. Detta kan innebära att
någon från supportföretaget måste åka till skolorna för att tekniskt hjälpa till att
starta testen och detta kan vara förenat med kostnader som inte ingår i supportavtalen. Detta ställer frågor om hur skolors support och underhåll av datorer
kan lösas. Det digitala testet i PISA 2009 distribuerades via CD eller USB. Ett
alternativ kan vara att förändra distributionen av digitala test. Om testet distribuerades via Internet skulle skolorna enklare kunna logga in på en webbsida
för att göra testet. För att det ska kunna genomföras krävs dock att en hög nivå
av säkerhet kan upprätthållas. Även om det finns problem som måste lösas för
att göra digital testning bättre överväger antagligen ändå fördelarna. I framtiden
kan man förhoppningsvis distribuera digitala test på smidigare sätt som dessutom är adaptiva, så kallade ”computerized adaptive tests” (Skolverket, 2010c).
En lika stor fråga som den tekniska är hur själva användandet av datorer
påverkar elevernas resultat. Om man testar elevers traditionella läsning på papper och elevernas digitala läsning på dator har man redan i definitionen av vad
man gör angett att det som man testar är beroende av det medium som används
för testet. En kritik har funnits mot bl.a. PISA för att testen i matematik och
naturvetenskap har varit för mycket beroende på elevernas läsförståelse. Några
har menat att testen snarare mäter läsförståelse än kunskaper i matematik och
naturvetenskap (se bl.a. Sjøberg, 2007). Problemet med alla test är att ett medium måste användas för att presentera testet. Det är svårt att tänka sig test där
språk inte används, med undantag möjligen för rena matematikuppgifter. För
att minska beroendet av skriftspråket har förhoppningar ställts på digitala test
där mängden text skulle kunna reduceras och där uppgifter skulle kunna presenteras genom filmer och animationer. Också eleverna skulle kunna ange sina svar
genom olika manipulationer på datorskärmen istället för att formulera dessa i
ord. Detta var tanken bakom PISA:s Computer Based Assessment of Science
(CBAS) 2006. I själva testet lyckades man också reducera mängden text, men
detta visade sig få andra konsekvenser.
Det intressanta med CBAS var att resultaten på testen delvis visade upp ett
annat könsmönster än det traditionella testet med papper och penna. Pojkarnas resultat förbättrades i relation till flickornas resultat. I det digitala lästestet
i PISA 2009 ser vi samma mönster. Skillnaden mellan pojkar och flickor är
mindre i alla länder på det digitala lästestet än på det traditionella lästestet. Men
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även om skillnaderna har minskat är det fortfarande flickorna som har ett högre
resultat. Ytterligare en fråga som kan ställas är relaterad till pojkarnas motivation
att svara på testfrågor. Om pojkarnas motivation, och därmed bättre resultat,
hänger samman med att digitala test presenterar uppgifter på ett nytt och mer
dynamiskt sätt kan man fråga sig hur länge digitala test kommer att vara något
som av pojkarna betraktas som nytt och dynamiskt.
7.4

Några avslutande reflektioner

Svenska elevers traditionella läsning har som visades i huvudrapporten för PISA
2009 (Skolverket, 2010a) försämrats både i relation till tidigare år och till elever
i andra länder. De svenska elevernas digitala läsning är bättre än den traditionella läsningen. Hur den digitala läsningen 2009 förhåller sig till elevernas digitala läsning under tidigare år vet vi inte. Vi vet inte om resultaten ifrån 2009 är
en förbättring eller försämring av digital läsning jämfört med tidigare år. Vad vi
ändå kan konstatera är att om vi ser på läsning som en helhet, både innefattande
traditionell läsning och digital läsning, ligger de svenska elevernas styrka snarare
i den digitala läsningen än i den traditionella läsningen. Kan då bristande traditionell läsförmåga kompenseras av digital läsförmåga? Eftersom digital läsning
är den läsning som alltmer växer kan noteras att 15-åringarna är bättre rustade
för att ta sig an den utmaning som ökad digital läsning innebär än att ta sig
an utmaningar i framtiden relaterade till traditionell läsning. Samtidigt kan vi
notera att det också i framtiden antagligen kommer att krävas traditionell läsning. Det noteras också i flera undersökningar att digital och traditionell läsning
delvis kräver samma förmågor och kunskaper. De länder där eleverna är bättre
digitala läsare än de svenska eleverna är också länder där eleverna är bättre traditionella läsare. Det kan alltså vara så att för att förbättra den digitala läsningen
krävs både förbättrade färdigheter vad det gäller de specifika dragen för digital
läsning, dvs. främst navigering, men också förbättrade kunskaper i traditionell
läsning. För att kunna möta framtidens utmaningar och för att kunna analysera,
diskutera och framföra sina idéer och tankar effektivt samt för att kunna lära sig
nya saker hela livet kommer elever att behöva kunna läsa både digitalt och traditionellt. Mindre god förmåga i det ena kan inte kompenseras av det andra och
riktigt god förmåga att läsa kräver antagligen att båda typerna av läsning behärskas på en hög nivå. Kunskaper i traditionell läsning kommer att förbli viktiga
både för att kunna läsa traditionellt, men också för att kunna läsa digitalt
Ett resultat i undersökningen av digital läsning i PISA 2009 är att ökad
användning av datorer i skolan inte innebär bättre digital läsning. Sannolikt
hänger det samman med att ”datoranvändning” är ett alltför brett och oprecist
begrepp. En mer specifik formulering av vad datorn används till, t ex att läsa på
nätet, hade möjligen gett ett tydligare samband. Olika kartläggningar har gjorts
av hur datorer används i skolan, men inte alltid direkt kopplat till hur detta
påverkat elevernas lärande (Skolverket, 2009b; Skolverket 2010b). Det behövs
alltså ytterligare forskning för att vidare kartlägga hur datorer används i skolan,
men också för att se hur olika typer av datoranvändning kan bidra till att både
förbättra den digitala läsningen och annat lärande.
En avgörande fråga är vilken undervisning som barn och ungdomar kommer
att behöva i framtiden för att bli goda läsare. Tyvärr kan PISA inte ge entydiga
svar på denna fråga, men några viktiga områden kan ändå lyftas fram. I fram-
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tiden kommer vi att läsa texter i allt mer skiftande sammanhang och på olika
medier. Detta innebär att digital läsning kommer att bli en viktig del av vår läsning. Eftersom den digitala läsningen inte är identisk med traditionell läsning
kan elever behöva hjälp och stöd att förbättra de färdigheter som är specifika för
den digitala läsningen. Framförallt är det viktigt att utveckla förmågan att navigera och till den knutna förmågor som att hitta länkar inom texter, kunna göra
bedömningar av vilken typ av information som finns när dessa länkar öppnas
samt att kunna bedöma denna informations trovärdighet, nytta och relevans för
den aktivitet som läsaren är inbegripen i. Dessutom krävs också för den digitala
läsningen de förmågor som krävs för traditionell läsning, det vill säga snabb och
automatiserad avkodning av ord och förmåga att förstå och tolka texter. För att
utveckla de förmågor som nämns här behöver elever stöd och hjälp. Att få stöd
att lära sig läsa traditionellt och att utveckla denna läsning kommer även fortsättningsvis vara viktigt. Några elever kan utveckla sin läsning, både digitalt och
traditionell, utan särskilt mycket stöd, men de flesta behöver på olika sätt stöd
för att fullt ut kunna utveckla och förbättra sin läsning. När det gäller traditionell läsning finns mycket forskning som visar vad som är bra undervisning. När
det gäller digital läsning återstår en hel del att göra för att klargöra vilka aktiviteter i skolan som bidrar till att utveckla den digitala läsningen.
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I huvudundersökningen 2009 testades de femtonåriga elevernas läsning på traditionellt
sätt, genom ett test där eleverna läste texter på papper och skrev sina svar med penna
på papper.
Som ett tillägg till huvudundersökningen gjorde eleverna ett digitalt läsförståelseprov
som genomfördes med hjälp av en dator. I detta frivilliga tillägg deltog totalt 16 OECDländer och tre övriga länder. I Sverige deltog 1 921 elever fördelade på 179 skolor.
I denna rapport presenteras och analyseras de svenska resultaten på det digitala
läsförståelseprovet, en jämförelse mellan resultaten i digital och traditionell läsning,
användning av datorer hemma och i skolan, samt samband mellan olika aspekter av
datoranvändning och digital läsning.

ELEVERNA OCH NÄTET. PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information

Den fjärde PISA-undersökningen med läsförståelse i fokus genomfördes 2009.
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